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CAMARADOSDEPUTADOS 

PARECER N. 75 

FIXA A DES1PEZA DO MINl1STE.RIO DA MARINHA PARA O EXER-
CICIO DE 1914 

O PODER LEGISLATIVO E OS ORÇAMENTOS; AS ESTIMATIVAS DA ECEITA; A FIXA-
ÇÃO DA DESPEZA; A TOMADA DE CQNTAS 

· Não foi sem justo motivo que a Constituição da ·RepubJi.ca, descrimi-
nando as attribuições, .que são da competencia privativta do Congresso Na-
cional, ·co.JJocou em primeiro Iogar, 1como si fôra talvez a principal entre to-
da·s, a de "orçar ·a receita, fixar a despeza federal annualmente e tomar as 
contas da receita e despeza de .cada exercido finnceiro (n. 1 do art. 34 da 
C0nstit~ição Federal)". 

A disposição ·constitucional, que por este modo definiu a attribuição mais 
importante do Poder Legislativo, ·compõe-se, evidentemente, de t11es partes, 
nas quaes se incumbe, respectivamente, o Congresso dos tres seguintes en-
:catgos: 

1 ~, orçar .a receita; 
2º, fixar a despeza; 
3º, tomar as 1conta1s. da receita e despeza de .cada exerc1c10 extincto. 
Preciso 1é reconhecer, é opportuno lembrar que, dessas tres incumben-

cia.s, que privativa e precipuamente lhe cumprem, apenas uma - a pri-
meira - vae s·endo executada, fielmente, pela :representação nacional. Esta-
belecendo, annualmente, as ·cifras estimativ,as das rendas fe.deraes a se aufe-
rirem por todo o territorio do paiz, ·como, igualmente, classificando as origens 
de que essas rendas promanam, - eis ahi está realizando o Congress10 a ta-
ref.a, que lhe cabe, de "orçar a receita". 

Já quanto ao segundo encargo, todavia, o mesmo não occorre. A 
Constituição, ,quando tratou da receita, usou de um verbo: "orçar". Quando 
-entretanto, 1se referiu á despeza, mudou de termo, para dizer "fixar". Por 
que assim variaram de 1expressão os nossos constituintes? Méro. cuidad,o 
de forma na confecção do texto? E' evi·dente que não. O que se deprehende, 
bem ·ás daras, da lettra como do espírito da deposição invocada, é ·que, 
si· ~ ella. admittiu, ;no .. tocante á receita .federal, a idéa da estimativa, quiz, de 
-0utra parte, adoptar, no attinente ás despezas do paiz, o pensiamento ou o 
çriterio da fixação annual·: "orçai" a receita e "fixai" a despeza. 

Stlse!lu de 
17 de Setembro 
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Que o Congresso Nacional, po.r influencia de circumstancia::; diversas, 
não tem dado, entre nós, a esta funcção, o ·cabal des,empenho a que se -impõe, 
os foctos nol-o proC'lamam . Póde dizer-se até, com segurança, ·que o Poder 
Legislativo, em boa regra, não ;fixa a ·despeza; po.rque, ao lad·o das ·co-
lumn as, em que, parcelladamente, se enfileiram todos os creditos orçamenta-
rios, na figura destes quadros, onde se ins•creve á direita de cada serviço ·pu-
blico a verba res·pectiva, se alongam., de exerdcio em exercicio, como ·s•e olhes 
fossem porventura J.inhas parallelas, as "autorizações", que .dão ensanchas 
á decretação de novo•s gastos, que nem siquer, no orçamento, se havfain ·«_al-
culado, e, ainda mais, os dis·pendios que, a pretexto ou sob o titulo de 
eventuaes ou imprevistos, são autorizados pouco a pouco, ou mesmo illegal-
mente praticados pelo pro.prio Poder Executivo, afim de terem depoi·s, com 
aggravos para o regimen, o bill do Parlamento. 

O terceiro dos grandes deveres, de que a Constituição Federa1 encarre-
gou o Congresso , .ao enunciar a mai·s notavel de suas attribuições privativas, 
isto é, - o de " tomar as contas da receita e da des•peza de cada exercido 
extincto", - não teve a-inda até ' hoje, apezar de vigorando ha mais de vinte 
annos, a execução, aliás imprescindível, em nome das boas normas na ,vida 
financeira da Republica . 

As varias tentativas •que surgiram no seio do Poder Legislativo, com ,) 
fim de dar-se regulamento 'ªº pro·cesso. :d.a tomada de ·contas ao Governo, fi-
caram, afinal, ,consubstanciadas · em uma: 1ei sanccionada a 20 ·de Dezembro 
de 1911. Ahi se d·iz que, para cumprünento "do disposto na ·segunda ·park 
do n. 1 do art. 34 da_ Cçmstituição, o Presidente da Republica enviará, annual-
mente, ao Con.gres·~ o, até o dia 15 de .Af.aio , .as certtas da gestão financeira 
durante o penuJ.t.imo ·exerddq encerrado." Toma-se pcisi-t·i·VO que "estas con-
tas deverão ser formU'ladas pelo ministro da Fazenda, em face dos elementos 
que lhe, p.roporkona_rem as q·~e forem organizad.a·s nos outros ministerios e as 
que, sóbre -a aHecadaÇão da receita publ1ca, Stla di,stribuição ·e . ·a·p•pJ.icação, 
forem devidam~nte fornecida& pelas .i;stações exactor.as e ·pagadoras." Faz-se 
a descripção minuciosa de tpdos os elementos que devem ser tr.a-zidos ao 
Congre;;so, quanto á despeza ~ á receita, coma ainda em rela·ção ás operações 
do Thesoilro, á situação do a·ct1vo e do passivo .d.a administração das finanças 
e ao estf!do da divida fl uctuapte no encerramento do am10 financeiro. Pres-
·creve-se, :por ultimei, ·que a Cpmmissão de Tomada de Contas, examinando · o 
pro.cesso, julgado antes pelo Tribunal, deverá conclui.r por rum projecto, dando 
ou denegando ap·provação ·ás contas do exercido. · 

Eis a·qui está, portanto. Consignada na Constituição , e já regulamentad::t 
em lei especia1, não ha motivo para que os trabalho·s da tomada de . contas 
n.ão s ej am executados, como não teem sido até hoje e, ainda este. amrn, não 
foram . Trata-se de um serviço indispensavel que, completando a .obra do 
orçamento, preenche, ao mesmo tempo, varios fins : abre margem, francamen-
te, ·á fi scalização do Congres&o, na ·execução das leis orçamentarias 'OU das 
·autor izações que elle votou 'Para desp·ezas publicas; di fficulta passiveis abusos 
do Poder Executivo, ou seus agentes-, permiti-indo-lhe, entretanto, a explica~ 
ção catego·rka do modo "por qp·e deu observancia á ·legislação sobre a espe-
cie; proporciona ao Governo, c·omo 'ªº !Legislativo :por igual, o estudo, facil 
e prompto, de todo o movimento do exerci·cio, orientando-os melhor .para os 
trabalhos de confecção dos novos orçamentos; e, finalmente, ,esclarecendo 
á Nação -sobre o· ·que houv.e no d:mminio de suas proprias finanças, ou de s~u 
proprio 'credito, váe divulgandq, sem: difficuldades, come em um. livra .al:Jerto, 
a evolução financeira. 

/Isto 1é, mais ou .m~nos, o que fazem os povos de administração orga-
nizada. f.~tQ é o que. se ach,!i decr.etad~ n!l, Legislação BrazH.eira ... . Jst9, 1é <l 
que devemos pr,omover ~eja este o· ultimo anno .eín que ·se não cumprá ·entre ,·noo. . , 'J . . . . • \ , . 

t .... 
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A PROPOSTA DO GOVERNO PARA AS LEIS .ORÇAMENTARIAS DE. J.914 - A ELABORA-
ÇÃO DOS ORÇAMENTOS - OS ORÇAMENTOS VIGENTES E A PROPOSTA DO GO-
VERNO PARA OS DO EXERCICIO VINDOURO. 

Mais Urde que . nos anno·s anteri'ores, deu entrad·a, desta vez, na Secre-
taria da Gamara, a 26 de Agosto ultimo-, a :proposta -do Governo para 'ª receita 
e· a despeza no decorrer do exercido de 19.14; e já se havia encerrado, no 
dia 3 de Setembro, o periodo regular de funccionamento do Congresso, 
quando ·DOIDeÇOU a effé.ctu"ar~se a distribuição das tabelrJas, que completam 
e que elucidam a referÍda pr'áp'osta. . . 

A agitação partidaria que, em virtude dO'S• graves defeitos dos nosso.s 
costumes pol·it.icos, affectou, .por algum tempo, o· funccionamento da Camara, 
sinão da propria administração -do paiz, teria contribui-do, em grande parte, 
para o atrazo, que estamos registrando, no inicio do trabalho orçan:entario 
da presente sessão Legislativa. 

Aliás, nos outros · ailnO's, em que o mesmo não tem occorrido, já se apu-
raram anormaJ.idad.es, contra as quaes nos devemos premunir, de .moei o a quo~ 
não. sej_a solapada, na elaboração dos orçamentos, a interferencia effectiva , 
em ti:Jda a extensão legá!, não só de ambas as ·Ca'Sas ·do Congresso, como até 
mesmo de ambos os pderes que teem a faculdade de influir na compos ição res-
pectiva. Tudo que se fizer neste sentido é obra elogiavel. O eminente .Sena-
d.or Sr . . Francis•co Glycerio j.á aventou a possibilidade de trabalharem unid'IS 
no exame da pro.posta, _comi:J no preparo do.s projectos· que -della são conse-
quencia, as Cbmrnissões de f.inanças da Gamara: ·e do Senado. 'Seria i•sso 
o bastante pa·ra solução do. problema? Funccionando em c-onjunto as· duas 
C0mmissões, não se burlariam os intuitos· em que· se firma a existencia da 
dualidade das camaras? E' um caso a esmerilhar. Como quer que ~eja, po-
rém, não ha quem tenha a·companhadb de perto a evolução, no Congresso, das -
proposições orçamentarias, que nã'o" conclua pela affirmativa da necessida-de 
que ha de serem estabelecidas pelo proprio Poder Legislativo providencias 
q-ue nos poupem á contemplação · do espectaculo; nem sempre edificante, que 
é, nos ultimas dias de Dezeinbro, o fecho da discussão· e votação· dos nosso·s 
orçamentos. 

Na proposta do Governo para o exercicio vindouro, a receita é cal·culadcl 
em 132.584:884$888, ouro, e 372.046:000$, papel, e a despeza é fixada em 
9'3.38'5.:691"$234, ouro, e 433. 153:777$535, papel, havendo, por . cpnseguinte, 
um ·saldo, ouro, de 89.199:193$654, e um deficit, papel, de 61.107:777$535. 
Convertendo-se, porém, o saldo em ouro a papel, á taxa cam-bi-al de 16, 
apura-se, com uma leve correcção aos calculas da proposta, a -importanc-ia 
de 66. ·148:639$291, que cobre, como .se vê, o deficit em papel, deixando assim, 
finalmente, para ·o computo geral das -cifras estipuladas, um saldo liquido de 
5.040:861$576, papel. 

Submettendo a iguaes operações a prnposta enviada ao Congresso no. 
armo proximo transacto, para o exerci-cio corrente, verifica-se que nella havia 
um deficit no valor de 1. 309 :846$538, papel, sendo, porém, que, ou. devi d·'.> 
a. novas ·solicitações posterfores de membros do Governo, ou por motivo de 
emendas d~ iniêiativa de uma ou outra das duas Casas do Legislativo , a som-
ma deste .deficit, que . a . principio se 'continha nos limites da·quelles algaris-
mos, foi pouco a pouco avultando, como, a-J.i·ás, é de praxe, no decurso dos 
trabalhos de confecção -dos orçamentos, de 'sorte que, ainda mesmo sem fallar 
nas "autorizações" que .o elevariam a· .proporções volumosas, a simples com-
paração entre a -cifra da receita e a da despeza publicas, decretadas nas J.eis 
orçamentarias actualmente em vigor, proclama o desequilibrio no orçamento, 
pelo attestado d·e um deficit que, si, de facto, não sobe, como declara em sua 
exposição, o Sr. Mi!)istro da .Fazenda, "a mais de 32.400:000$", attinge, to-· 
davia, a quas-i esta importancia, montando, em realidade, a 32. 380: 124$587. 
· Damos aqui, para mai"qr clareza, um quadro explictivo: . 
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PROPOSTA DO GOVERNO PARA O ORÇAMENTO DE 1913 

Receita, em ouro ..... . .. . . .. ...... • . .. .... . ... . ..... 
Receita, em papel ..... .. ........... . .......... . ..... . 
Convertendo a papel a importancia da receita em ouro, 

ao cambio de 16, e sommando as dua_? parcellas, 
obteremos, como total da receita, avaliada em papel 

Despeza, em ouro . ....... . ............ .. . . . . ........ . 
Despeza, em papel ... . ......... . .... . . .... . . .. ....... . 
Convertendo a papel a importancia da despeza em ouro, 

ao cambio de 16, e sommando as duas parcel!as, obte-
remos, como total da despeza, avaliada em papel. .. . 

Receita 
Despeza 

Summula: 

•••• .••••••••••••••• • J• • .... ... . . ...... . ... . ... 

Deficit ..... .. . . . '. . . . . . .... .. .... . .. . . . .. . 

125.792 :966$000 
354 .243:000$000 

566.518:680$750 
80.861 :909$127 

431.374:055$636 

567.828:527$287 

566.518:680$750 
567 .828:527$287 
-----·----

1 . 309 : 846$537 

ORÇAMENTO VOTADO PARA o EXERC!CIO ' DE 1913 
, , r' "!~ ' ' ' '°' • 

Receita, em ouro . ... .. . . . · . .... ........... . ..... . .... . 
Receita, em papel. .... ~·: ..... .. .. . ................. , 
Convertendo a p;:ipel a irnpo.rtancia da receita em ouro·, ao 

cambio de 18, e sommando as duas parcellas, ob-
teremos como total da receita, avaJ.iada em papel .. 

Despeza, em ouro . .. ... . .. . . \ . .. · ... ... .... ...... . . . . . 
Despeza, em papel .. ...... . . , .... . .... . . .. .. . .. . .... . 
Convertendo a papel a importancia da despeza em ouro, .ao 

cambio de 16, e sommandq as duas parcella·s, obtere-
mos como total da despeza, aval iada em papel . . ... . 

Summula: 

132 . 112:884$888 
371.107:000$000 

594 .047:493$248 
86. 544 :720$291 

480.383:401 $298 

626.427 :617$835 

Receita . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •594. 047 :493$248 
Despeza ..... . ... : .... ... . .. .............. . .... .. . . . • 626.427:617$83.5 

---------
D eficit (afóra as autorizações ), ..... . ........ . ... ... .. . 32 . 380 : 124$587 

PROPOSTA DO GOVERNO PARA O ORÇAMENTO DE 1914 

Receita, em ouro ..... . .... . . . ......... . ... . ... .. . . . . 
Receita, em papel . ........ .. .... ... ...... . . .. . . ..... . 
Convertendo a papel a import1mcia da receita em ouro , 

ao cambio de 16, e som;mando as duas parcellas, ob-
teremos como total da recf!ita, avaliada em pa.pel . . . . 

Despeza, em ouro . . . .... . . . . .. .. ..... ... . . .. . . . ..... . 
Despeza, em papel: ... . .... . .. . ..... .. . . . .. .... . . . .. . 
Convertendo a papel a importancia da despeza em ouro, ao 

cambio de 16, e sommando as duas parceHas, obtere-
mos como total da despez~, avaliada em papel ..... . 

Receit;:i 
Despeza 

Summula: 

Saldo .. . ..... . .... . ... . .. . . . .... . ... . . . 

132 .584 :884$888 
372.046:000$000 

595.782:993$248 
93.385:691 $234 

433.153:777$535 

590. 742: 131$492 

595 .782 :993$248 
590 .. 742: 131$492 

5 .040:861 $756 
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<> COMBATE AO "DEFICIT" - PROCESSOS IRREGULARES - ORÇAMENTOS FICTICIOS 
E ORÇAMENTOS VERDADEIROS 

Da explanação, que vimos de fazer no capitulo anterior, como da ins-
J)ecção dos algarismos, que devidamente apresentamos, o que para logo im-
pressiona, aos que lhes façam a mais ligeira analyse, é este facto que va-
mos registrar, para commental-o com o destaque de que ê merecedor : ao passo 
que a proposta do Governo, para o orçamento de 1913, vinha affectada de 1:1m 
deficit apurado na importancia de 1.309 :846$537, e as leis orçamentarias 
decr~ta.das pa·ra o exerckio fluente ainda elevaram este deficit que, mesmo . 
. afóra .as "autorizações'', alcançou como vimos á cifra de 32.380:124$587, - · 
,observa-se, entretanto, ·que a proposta do Governo, para o exerdcio vindouro, 
não só se nos reve'la inatac!l'da pela já famosa enfermidade, que vem sendo, 
com raras excepções, ao longo dos dous regimens, o decantado "maI chronico" 
nos .nossos orçamentos, como, a contrario , indica um superavit, calculado na 
.quantia ele 5.040:861$756, o que nos aponta um caminho, ainda mais largo 
•que o dos orçamentos apenas equilibrados, ~ o dos orçamentos com saldo. 

Se quizermos indagar como attingiu o Governo ás interessantes con-
'Clusões que estamos assignalando, ba.sta lhe examinemos a proposta, o que 
effectuamos ha pouco. Elevada a receita, na impo·rtancia de 1. 735 :500$, foi 
reduzida a despeza, no valor de 35 . 685:486$343, sobre o orçamento vigente, 
.soffrendo os differentes ministerios a influencia do córte planejado; e o ti-
tu'lar dâ pasta da Fazenda, na "expo·sição" •que enviou ao Sr. Presidente da 

·Republica, depo-is de -breves palavras ácerca do nosso estado financeiro, as-
sim se manifesta: "Não é possivel que uma tal politica continue por mais 
tempo, $ob pena de ser a Nação conduzida, ás cegas, pa·ra situação mais 
penosa e afflictiva que a que teve de enfrentar o Governo Campos Salles. 
A receita publica não póde ser majorada; chegou ao maximo na actual con• 
.dição ·economka d-o paiz, não 1sendo 1icito se exigirem novos sacrifícios da 
·Nação, por meio de outros impostos, ou de aggravação dos existentes. Por-
tanto, ao poder publico só um caminho resta: a restricção das despezas, cor-
.tando inexo·ravelmente onde é passivei cortar; deixando para melhores dias 
obras e serviços que, se bem proveitosos e digne>s de attenção, podem ser-, to-
davia, addiados; e fazendo com extrema economia e modestia os que não 

JlOSsam ser preteridos. 
Eni. face de uma tal situação, que deve ser encarada de frente e na 

:altura de sua . gravidade, fugir ao unico ·caminho sensato e patriotico seria a -
maior das loucura·s e preparar di.as .amargos e sombrios para {) paiz". 

As considerações do Sr. Ministro teem toda opportunidacie. Não ha 
de ser no momento em que, innundados pelos compromissos, toquemos, 

-·porventtga, ás .afflicções, de que o proprio civismo nos impõe alforriar nosso' 
credito; não . ha de ser na hora dos vexames ou dos apertos extremos, que 
nos devamos armar, victimas da noss a imprevidencia, para o combate ao phe-
nomeno: vemos como elle medra ; não lhe ignoramos as origens ; é o caso,. 

·'])Ois, de evitar, senão que a onda se forme, pelo menos que a onda se avolu-
me. Da monarchia se disse, come> na voz de um anathema, que n;iorreu se-
'JlUlta;d-a no deficit . Cumpre-nos ho}e obstar que se invetere no deficit a vida cfà 
Republica. Para a execução, todavia, de tal objectivo, não basta que votemos 
o orçamento, equilibrade> ou com saldo. E' preciso tambem que o façamos 

· -C!Jm estes dous r~quisitos inherentes á ·boa composição das leis orçamenta-
. Tias: verdade e sinceridade. Não basta corta.r despezas. E' necessario inda-
-gar se, consoante os compromissos tomados, ou as obrigações impreteriveis 

· ·para o serviço publico, a despeza comporta a reducção que se lhe está pro-
movendo, como, a·inda mai·s, é mister que se esteja de facto no proposito de 
tornar effectiva a economia. De que vale, por exemplo, a proposta po Poder 
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Executivo ter consignado para .as obras ·de reconstrucçã'o do Arsenal a dotação· 
de 600 :000$, quando o prnprio Ministro da ~arinha nos. ve~ assegurar qu~,. , 
em observancia de contracto, se terá de a•pphcar, no anno vmdouro, quantia 
muito mais alta? E' ·este um facto isolado·? Não. Havemos de encontral-!t,_ 
aqui e alli, mudando apenas ·de fórma, em varios dos o•rçamentos.. . 

A irreguláridàdé é a ma·is flagrante. No momento em que a Chefe do 
Governo, -depois de ouvidos os secretari,os de Estado, e pri~cipa.lmente o _das. 
Finanças despacha a sua proposta, em rumo do Poder Leg1s'1atlvo, tem liga- . 
do, 'desd~ então, a. sua propria responsabilidade, como s~premo directo·r, que·· 
é, de to·dos os serviç.os federaes, aos termos e aos algansmos, que se guar-
dam naquelle documento. 

O que, entretanto, se verifi.ca em seguida é o que annualmente se· repete: 
quas-i to.dos o·s Ministros, e com razão certas vezes, começam a provar que· 
é -iridispensav,.el,. por. este ou aquelle motivo, a ampHação, ou o reforço, desta. 
oú dàqU:e1la das verbas, .que se consignaram na proposta; e, na execução do 

,T orçamento, em desabono dos ca:lculo·s ou das previsões orçamentarias, ain-da . 
"'· . pullulam as mensagens ç:lamando por novos creditos. 
,.. _,, A N·ação, c O·nJo que se habituou a este regimen. Todos os annos, e· no· 

;_'.º•· 

,t;' t_empo proprio, expõe-se o qu.adfo- ao povo braziJeiro que, conheéendo-o d·e· 
so·bra, já o contempla com certa indifferença. Brada o Presidente da Repu-
blica; em a süa merisagem inuagural, contra o fla·gello dos defiici$s. Aptira7se-
o Ministro -da· Fl(zenda pa "ex•posição"· que d'e ordinario precede á proposta 
que ·envia ao Presiderúe p:ara a lei da receita e · da despezà, ·contra: o desca-
labro das frnanÇas. O Parlamento· ·não· o deixa ficar· para traz: afina pelo · 
rriesmo di.apasão as · manifestaçqes em <:J.Ue se expande. Nota-se até ' que 
são mais ou menos a·s. ;mesmas: as phrases de ·que se bordam, oü as tintas de 
que se ·Carregam este:s· do.cumentos periodkos. . JWas, depois .d'e tudo isso., 
qua:ndá ex!in_cto o exe:c.icio fi!1a~ceiro , se lhe vae d·ar o balanço, ·lá vem de· 

:.:· '_• ~ 

~ ; .. 
novó o pregao: o deficit co_ntmufl ; o des"alabro marcha. Sobe º· panno. A 
scena recomeça. . . · 
. Quere·m agir, desta feita, oi; dous poderes unidos, contra .sem.elhantes 

"insúcces·sps, que geram a descrença pub!Íca? Faça-se o.· orçamenfo ·com ver--
'd'ade: t;:coripmias reaes, e não·'.ecqnomias ficticias, que illud-arri· no momento a 
opiqião, para mais tarde se desforrarem á larga no supprimento-. dcis · creditos ;. 
·e, votado .o orçamento verd'adeiro, haja, na execução respectiva·,. a lealdade 
ao criterió, a· sinceridade, aos esompulos, que porventura Ih:: presidiram aos. 
traJ;?alhos da propri.a elabo_ração. O mais é estarmos a representar, na admi-
. nistr.açãp das finanças, o •papel. das carpidekas, que se contractava!l} antiga-
mente -para lamentar e prantear, durante os a•ctos funebres. Na hora .. das 
gestações· orçamentarias, o chôro das miserias; depois. . . o esba·nfameÍlto. 

, A '"EXPOSIÇÃO" DO MINISTRO E AS "AUTORIZAÇÕES" LEGISLATIVAS ~ TRABALHOS 
PARLAMENTARES - A "CAUDA" DOS ORÇAMENTOS 

Não serão de mais no parec;er, que estamos apresentando, as observa-
. ções que· nos· suggere um trecho \ia "exposição" do· Sr. Ministro da Fazenda,. 

no qual S. Ex. assim se ex.prime: "O· orçamento que está vigorando, no cor-
rente exerci cio, foi vota d.o- com µm defieit ·superior a 32. 400 :000$; e, si a 
esse deficit fôr addiccionada a· impot'tancia das autor-i'zações legislativas 

º .constantes da ·mesma lei e e.xp-res~;as em algarismos. c·ertos, aipura-se uma des--
. peza autorizada ·exc•eden1e ans· lirr1Hes· da receita em 89 :728.:584$" sendo que . 

na relação dessas ·autorizações- alludidas, não se acham contemp'ladas "ou~ 
tras. que dev:erri. correr nela r.enqa com appUcaç_ão esp·e.cial'', e que elevam. 
aquella samma. a 107·:890$6.84,. \1!lvendo ainda, par ultimo,. "autorizações'',. 
em grande num~ro, "em· que a·s verbas. se acham em branco-" .. 
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Si' por um lado, falta procedencia ás ponderações do Sr. Ministro, por-
quanto' as "autorizações" legislativas~ pela sua propria natureza,_ ~ao se des-
tinam á effectividade, sinão· para. aquella hypot.hese em que venf!.que o Go-
verno que pode livremente· executaI-as, - não ha como occultar, por outro . 
lado, que ·convem ohs·tar, quanto possível, o mau veso do systema ·das "au-
torizações" allegadas. . 

Ha no Par lamento do Brazil, um vicio deploravel; as proposições, quaes-
quer qile sejam, salvo as .que, oriundas d? Go~er_n?, se denominam "gover-
namentaes" e ás vezes mesmo eHas pro·pnas, d1ffic-tlmente percorrem os tra-
mites da C~mara e, quando porventura os atraves.sam, nada mais, de ordi- . 
nario conseguem', al1ém .do simples repouso, na pasta das commi1ssões, ou 
nos proprios archivos d·o Senado: · , , _ 
· A invasão do·s orçamentos e talvez um dos fru.cto·s. desta pnittca. ror-

ma-se a '.'cauda", que é um receptaculo das. -legis lações. de toda especie: 
obras novas; repartições publicas; organização. judtiúaria; ri:for.m :;t do ensino; . 
a:lli tudo .se ageita. De modo que, si. alguem no·s perguntar qual a despeza 
firmada, não ha quem dê pelo valor da incognita. . 

. Impossivei evitar que as " autor.izações " conti nuem ? Procuremos· ao 
menos reduzil -as ,. em ardem a que sómente se admittàm as que, bem defini-
das. e claras, apresentem, quando nada,. relaçqes, evidentes ,.e . . qirectas, com, 
o assumpto capital ,dos ' orçamentos. . . 

A PROPOSTA · DO GOVERNO PARA O ORÇAMENTO DA MARINHA EM 1914. - ARRO " 
LAMEN T O DOS CÕ.RTES. ·_ O DESACCÔRDO ENTRE A PROPOSTA E AS TABE LLAS •. 

- UM QUADRO ELUCIDAT IVO . 

1Examina·\ia, que . foi, :l ·proposta do Poder Execu1ivo para a.s lei s orça-
mentarias do anno proximo vindouro, vamos agora cingir-nos , como no mo-
mento nos· c0mpete, a urria de suas partes integrantes, - a . do Ministerio da 
Maririha. · 

Planejando o ôrçaméÍlto naval, . que' deve te'r cumprimento no exercício 
fi nanceiro de 1914, a proposta do Governo fixa a de5peza respectiva em 
500 :000$, otiro, e 44. 614 :040$648, papel, verificando-se uma e.conomia de 
500:000$, ouro , e 2.116:757$555, papel , sobre a proposta enviada no anno 
proximo transacto, para o exercicio corrente, e de 500 :000$, ouro, e papel, 
3.185:576$555, sobre o pagamento votado_ para 1913, actualmente em vigor. 

Para reduzir esta importancia, de 500 :000$, ouro, e 3. 185 :576$555, papel, 
da lei orçamentaria vigente, a proposta se valeu das verbas que passamos a 
expender, fazendo de uma por uma :os abatimentos que .se seguem: de 
12:000$, na de n. 1 - Almirantado; de 340$, na de n. 2 - Inspectora de En-
genharia Naval ; de 99 :000$, na de n. 4 - Corpo da Armada e Classes An-
nexas; de 139 :000$, na de n. 5 - Corpo de Marinheiros Nacionaes; de 
470$, na de n . 6 - Batalhão Naval; de 485:926$687, na de n . 8 ~ Arsenaes; 
de 36:160$, na de n. 9 - Capitanias; de 28:915$, na de n. 10 - Depositas 
Navaes; de 55:300$, na de n. 11 - Força Naval; de 16:000$, na de n. 12 
- Hospitaes; de 407:720$, na de n. 13 - Pharóes ; de 2 :540$, na de n. 14 
- Escola Naval; de 3 :900$, na de n. 15 - Directoria da Biblotheca e Mu-
seu; de 300 :000$, na de n. 17 - Armamento e Equipamento; de 1.000 :000$, 
na de n. 19 - Munições Navaes; de 800:000$, na de n. 20 - Material de 
Construcção Naval; de 500:000$, na de n . 21 - Obras; de 300:000$, na de 
n. 22 - Combustlvel; de 70 :000$, na de n. 23 - Fretes, passagens, 
etc.; de 120 :000$, na de n. 24 - Eventuaes; de 300 :000$ na 
dotação concedida para a compra de dous rebocadores, compra' que 
já foi realizada; e, finalmente , de 500 :000$, ouro, na de n. 27 - Commis-
sões no Estrangeiro. 
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Si effectuarmos as sommas das parcellas ahj desenvolvidas, verificare-
mos um total maior que a economia declarada, o que se explica pela cir-
cumstancia de a verba 16ª - Classes inactivas - ter ·sido, não reduzida, 
mas, ao contrario, elevada na importancia de 1.491 :695$132. 

· P.or conseguinte, em resumo, - das vinte e sete verbas existentes 
no orçamento da despeza para o Ministerio da Marinha, foram reduzidas 
vinte e uma, as de ns. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
20, 21 , 22, 23, 24 e 27, ·que acima discriminamos; foi reforçada uma, a 
de n. 16, que tambem acima referimos; e se mantiveram inalteradas as cinco 
restantes, a saber: a de n. 3 ----'. Auditoria; a de n. 7 - Escolas de apren-
dizes'; a de n. 18 - Munições de bocca; a de n. 25 - Reconstrucçãp do 
arsenal, e a de n. 26 - Directoria do armamento. 

O que é notavel, porém, é que, cotejando-se a proposta oriunda do 
Poder Executivo, e que foi elaborada pelo Ministerio da Fazenda, com as 
tabellas de orçamento, feitas pel·o Ministerio da Marinha, como seu plano 
para o exercício futuro, - não se observam entre as mesmas o accôrdo ou 
a correspondenda de seus res·pectivos algarismos. Emquanto, na proposta 
do Governo, se define a despeza pelas .cifras de 500:000$, ouro, e réis 
44 .614 :040$648, papel , com uma differença, para menos, de 500:000$, ouro, 
e 3. 185 :576$555, papel, sobre ·o <>rçamento em vigor, <:orno detalhadamente 
explicamos, - o quantu.m da despez.a, nas tabellas, alteia-se aos limites 
de 3.500:000$, ouro, e 53.502:218$335, ·papel, com uma differença ,- para 
mais,· de 2.500:000$, óuro, e 5.702:605$132, papel, .sobre o referido orça-
mento; cumprindo, todavia, ponderar que, .na lei da despeza decretada para 
1913, estão devidamente contemplados, nas auto:rizações da "cauda", cer-
tos d ispendios em ouro, que desta vez entraram nas tabellas, a que nos 
reportamos. 1 

Para elucidar mais ~inda o exame de taes assumptos, permittindo, ao 
mesmo tempo indisp.ensaveis confrontos, organizamos o quadro, que damos 
a seguir, no qual se. dese;nvolvem os algarismos que nos orientam a um pa-
rallelo entre estes quatro elementos: a proposta do Governo para o exerci-
cio corrente, o orçamento. em vigor, a propofta do Governo para o exercicto 
vindovro e as tabellas fo rmulada·s, para esse mesmo exercicio, pela Secreta-
ria da Marinha. 
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MODIFICAÇÕES NA PROPOSTA - JUSTIFICATIVA DO PROJECTO DA CO"MMISSÃO De 
FINANÇAS PARA O ORÇAMENTO DA MARINHA NO EXERCICIO VINDQURO 

AS DESPEZAS DA MARINHA EM 1912. 

A leitura do capitulo antecedente e, assim tambem, as expressões do 
quadro, que lhe fizemos annexo, esclarecem, de modo positivo, a discordan-
cia reinante entre os algarismos da proposta enviada pelo Governo e os das 
tabellas confeccionadas na Secretaria da Marinha: seria, pois, o caso de 
affirmar-se que a proposta do Poder Executivo não se fez acompanhar das 
respectivas tabellas, que devidamente lhe explicassem a distribuição, nitida 
e exacta, das dotações que consigna. 

Desprovida, muito embora, de tão necessarios documentos, mas dese-
jando evitar que se procrastinassem os seus trabalhos, - a Commissão dE. . 
'Finanças, com os elementos de que podia valer-se, e que eram, além de 
informações esparsas, a citada proposta · do Go·verno, as tabellas adoptadas 
para o exercício vigente e as que foram organizadas pelo Ministerio da 
Marinha, conseguiu levar a termo a confecção do projecto, que tem agora 
a honra de trazer ao conhecimento da Camara. 

Si é o proprio Poder Executivo quem se declara disposto a effectuar, 
sem transtornos, a .administraçã·o da Marinha, com os córtes, averbados na 
proposta, sobre o orçamento em vig9r, - não lhe crearemos embaraços. 
Isso, todavia, não inhibe de lhe despertarmos a attenção para as responsa-
bili:dades que promanam de ta.l affirmativa. Di·ssemos linhas Mrás e repe-
timos aqui: sej·amos verdadeiros e sinceros na elaboração dos orçamentos. 
Reduzem-se, e de não pouco, as verbas de combustivel e munições navaes, 
no momento justamente em que se desfralda o programma da esquadra 
rumo ao mar. Baixa nos preços ? . Algum processo mais habil de acquisição 
dessas merca.dorias ? Abandono do programma ? ·Como quer que seja, o 
que é preciso é que a reducção aventada, nestas como noutras dotações, des-
te como de outros ministerios, não symbolize apenas o prenuncio dos credi . 
tos supplementares de amanhã. 

A Commissão de Finanças, adoptando, no conjuncto, o plano da pro-
posta ex·ecutiva, tem, entretanto, ainda assim, modificações a suggerir-lhe. 
Vamos a ver quaes sejam. 

a) O reforço pratica·do, na importancia de 1.491 :695$132, á dotação 
d·e elas.ses inactivas, póde supportar, nas previsões para o exercicio ·vindou-
ro , a reducção de 385:518$647, ficando a verba, que é actualmente de réis 
2.293:823$515, elevada, não a 3. 785:518$647, como se vê na proposta, mas 
a 3.400:000$000. 

b) A verba Força Naval comporta se lhe abatam mais 100:000$ ao 
que o Governo propõe. 

e) Não se <leve concordar com os abatimentos projectados, o primeiro. 
na auantia de 139 :000$, so•bre o orçamento vigente, e o segundo, no valor 
de 79 :300$, sobre o plano organizado pelo .M'inisterio da Marinha, nas ver-
bas de Marinheiros Nacionaes e Escolas de Grumetes: trata-se de um dos 
g·randes i~teresses do nosso problema naval, a carecer de expansão, e não 
de retra:h1mento. 

d) Apurada, como está. pelas alterações que lembramos, uma differen-
ça, par~ menos, de 267 :218$647, ao que o Executivo planeja, poderão ser 
a:cresc1das, na razão de 100 :000$ cada qual, as verbas attribuidas a Muni-
çoes Navaes e Combustível: pequeno embora o reforço, vale a expressãc· 
moral do nosso applauso á pratica de exercicios e manobras indispensaveis 
aos vasos e ás guarnições da esquadra. 

e) Figura, no orçamento da Marinha, uma rubrica, de n. 25, intitulada 
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"Reconstrucção do . Arsenal". Será melhor . que ess·a rubrica se exclua d:J 
.artigo inicial do projecto, por isso que se não trata de uma · ~espeza ord1-· 
naria, passando então a estampar-se na fórma de um o.utro artigo, como . se 
tem feito com as verbas para o pro'grainma navaL A propos ta executlva 
attri·bue-lhe a dotação de 600 :000$, -i dotação que, concedida no orçamen 
to em vigor se achava ultrapassada fortemente ·no primeiro semestre do 
exercício, de ' modo a ser de extranhar •que, tendo de 'Proseguir, durante o 
anno vindouro a execução das obras contractadas, o Governo proponha 
aquella verba. 

Admittidas, que sejam, as. modificações que ahi ficam, a proposta do 
Poder Executivo se transformará no proj ecto, que submettemos ao exame 
da <!;amara dos Deputados ·e que feoh.a o presente parecer. 

Como elemento subsidiaria ao estud'O ' do orçamento da Mari'nha, es-
tampamos em seguid·a, tal como nos forneceu a Directoria de Contabilidade 
do respectivo ministerio, o mapjla demonstrativo da despeza no exercicic, 
de 1912. 1. 

A ' ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA - A SITUAÇÃO DA ·ESQUADRA: O MATERIAL 
E O PESSOAL 

Não elaremos pór findo o relataria, que vamos elaborando, sem mai,;. 
algumas considera.ç.ões. 

Percorramos as tabe!las, onde se distribuem. as dotações inscriptas n.o 
0rçamento , e não tardaremos a vêr C·OIDo são excessiva~ a·s despezas que, 
na nossa Marinha, se dedicam a applicações burocratas. 

A administração: naval, dentro de um curto período de cerca. de sei::. 
ann'os, tem .passado pela fôrma de succes<Sivas remodelações. 

Mal se ·encaminha a experiencia de uma, Já vem o plano de outra: or-
ganizou-a ·O ministro Alexandrino; estabeleceu-lhe novos moldes o minis-
tro Marques de· Leão; introduziu-lhe modificações o mipistm Belfort Viei-
ra; quando hoje, pars, o titular da pasta da Marinha pretend·e se habilitar. 
pelo Congresso, para execução da reforma, que julga i11dispensav.el, é bem 
o caso de aproveitarmos o ·énse'jo, que n'Os será conc·ed jdo pela proposição 
que, sobre a especie, foi apresentada no Senado, para, em torno della, pro-
cedermos a nma detida· analyse do assumpto. 

:Quanto á esquadra, desde aquelles dias torment\)sos que entra.mm 
para os annaes da nossa vida normal como .talvez a mi\,is triste e dolorosa 
das paginas , em que a Marinha de guerra inscreve a sua historia, os factos 
veem indicando, com maior ou menor expressão, que ha ainda muito a 
fazer, para que fique· na altura de nossas necessidade;; ou em condiçõe'> 
·de corresponder fielmente aos sacrifícios que ella tem ':ustado, vai custan-
do e ~ª. d:e custar para a fortuna publica, em nome da qefesa nacional. 

Dmgmdo-se ao · Congresso, por occasião da a:bertll!'a da· presente ses-
são legislativa, diz-nos o• Presidente da Republica: "Mii.ts, notae bem, com 
o programma fielmente executado e a promptificação .dos aemais navios, 

·realizada com inauditos esforços, não devemos rtos· persuadir de que o pro-
. blema da effieiencia da: Marinha esteja definitivamente resolvido· elle re-
. qu.er' algo mais elevad'O do que .a simples acquisição de tantas o~ quantas 
umdades em estaleiros estrangeiws. A vida da esqu:adra exige ·para sua 
conservação, : mobilização e efficiencia, a creação de portos adeq~ados e ar-
s.enaes apparelhados, que correspondam ás suas nec·essidades, e isso posi-

: t1vamente, ··porque' uma marinha não se · improviza. 
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·fü não bastassem as considerações i'á expostas de ordem tactica, estra-
tegica e moral, que nos 1evam a ass~im pensar, a simples ~questão ~o natural 
.crescimento em numero e ·importanc1·a, das obras que serao requerrdas pelas 
novas unid~des , á prbporçiio ·de seu uso, . ser.ia. suft:iciente para sobejamente 
provar a necessidade ·immed·iata da -construcção .de um . arsenal, devidamente 
apparelhado a satisfazer as exigencias desse .material, . que já começam a ap-
parecer. Qualquer p·rotelação, ou dubiedade, na resolução desse problema, 
representa incalculavel incuria, talvez de imprevistas e ruinosas conse-
quencias."" · · · · · · . . .. 
· ·Deante das palavras ·da · mens·a·g-em, que · ahi deixamos traoscriptas, ha 
uina reflexão que nos acóde. Comprámos os ·couraçados, os cruzadores, os 
destroyers, quando -ainda não· dispunhamos, ·para saüsfaz~r ·devidamente "as 
exi.g-encias desse material", do apparelhamento necessario. Urge, pohanto, 
nos apparelhemos, - aconselha o Poder Executivo - edificando o arsenal 
e construind·o o porto mi·Htar. Mas agora interrogamos: feitas, que sejam 
essas obras, - estará resolvido o problema ? Não. No seu trabalho Les 
Xeçons de la guerre, fazendo uma bella synthese d~s ensinamentos que fi-
caram daquella heroica e formidavel pugna que ha poucos .annos agitou a3 
aguas, na extrema do Ori·ente, CuvERVILLE, almirante e senador, proclama 
esta verdade que, por assim dizer, intuitiva, se affirmara, com todo brilhan-
tismo , no exemplo dos nippões: "Uma marinha de guerra - não nos can-
çamos de repetil-o . - não se improvi.sa; a capacidade da industria moder-
na permítte ccmstruir, ·com rapidez, ·OS mais poderosos navios; mas o pes-
_soal, ·que os deve animar, para ·lhes dar seu verdadeiro valor, esse reclama 
uma organlzação acautelada e amadurecida, um tempo consideravel e uma 
força de vontade, que não desfalleça jamais." 

Examinada sob um tal aspecto, não é ·tranquillizadora a situação da 
Marinh a, sobretudo no que entend·e com os cor.pos de marinheit.os. Em que 
pesem os bons serviços prestados pelas escolas de grumetes, não di spomos, 
nem mesmo ·em quantidade, do elemento normal necessario á equipagem 
de nossos navios. Si i'á é pouca, entre nós, a .tendenci.a para •li vi-da mil·itar, 
mais rara é a disposição .para o trabalho, a condição e as ' vantagens, em 
que passa a existencia do marujo. A questão do marinheiro :continua a ser 
no Brasil um ·ca·so a resolver. 

'Demos cuidado do material. Vamos cuidando do apparelhamento qu'e 
esse material nos impõe. Não nos esqueçamos do homem, que o ha de 
utilizar, e que, na phrase de LocKROY, "qualquer 1que seja a potencia das 
machinas de guerra, é ·o factor principal da victoria." 

PROJECTO DE ORÇAME NTO DA MARINHA PARA O EXERCICIO DE 19·14 

Art 1.º O · Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Mi-
nisterio da Marinha, com os serviços designados nas seguintes verbas a 
quantia de 500:000$, ouro, ·e a de 43.946:822$001, papel: '· 

1. Almirantado . · ." : . . . ........ - .. . 
2. Inspectoria de . . Ei:igel).'Qaria Nl!'val.. 
3. Auditoria .. .. . ·.· . ....... ... · ...... .. 
4. ·Corpo d·a Ari:n.a.c\.~ , e .. c::l;isses an-

nexas ................ ...•• 
5. Corpo .de MariJl4ei.r9$ ,I:-l" !J.•!!iona~s ...•. 
6. Batafüão Navlj.1, .· .. · . . • .. · .· ••.. ..... . 

. · ~: :.•'. r, .... , ""~- .. ·~~":Ptt 

Ouro Papel 

.. ·~ . ':. .. · .. ·• .. 

.• .. •• ,•• •.· •, • , 

1 . 173 :264$000 
26:660$000 
73:200$000 

12.234:899$976 
2.471 :992$625 

310 :232$000 
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Ouro Papel 

. .......... 1 . 463 :600$00() 

. .......... 3.500:000$000 

. .......... 487:715$000 

. .......... 51 :335$000 

. .......... 3.547:014$000 . .......... 251 :700$000 

. .......... 1.332:860$000 . .......... 526:760$000 

7. Escola de Grumetes e Aprentlizes. 
8. Arsenaes. . . . . • .....•••••.. 
9. Capitanias. . . . . . ....... .. . . 

10. Depositos navaes ..••......... 
11 . Força naval. . . . .......... . 
12. Hospitaes .............. .... . 

13. P.haróes. . • . . . . • .......... . 
14. Escola Naval. . . . - ........... . 
15. Directoria da Bibliotheca e Museu. . .......... 87 :.900$000 
16. Classes inactivas. • . . ...... . . ........... 3.400:000$000 .... ... .... 300:000$000 

. .......... 7.479: 189$400 

. .......... 1.100:000$000 

. ........... 1 . 000 :000~000 

17. Armamento e equipamento . . . . 
18. Munições de bocca. . . . ..... . 
19. Munições. navaes. 
20. Material de construcção naval. . . 
21. Obras ... ; ..... ..... ...... . . .......... 500:000$000 
22. Combustível. . . . ............ . '• ...... .. .. 1.600:000$000 
23. Fretes, passagens, ajudas de 

custo, etc. . . . . ............ . . . .... ...... 300 :000$000 
24 . E ven tuaes . . . . . ........ . .... . . . .......... 150:000$000 

5oo:66~i6õô 
578:500$000 25. Directoria do Armamento. 

26. Commissões no extrangeiro . . .. . 
------

Somma ..... .. .... . . . 500 :000$000 43.946:822$001 

Art. 2.° Fica o Poder Exe4utivo autorizado a despender a quantia de 
600 :000$000 na reconstrucção d·? Arsenal do Rio de Janeiro. 

Sala ~as commissões, 16 c.le setembro d·e 1913. - Homero Baptista, 
,vice-presidente. - Octavio Mani;abeira, relator. - joão Simplicio. - Per.ei-
ra Nunes, vencido quanto ás rubricas 25, 27 e 20 da proposta de 1914. -
Caetano de Albuquerque. - Rp.ut Fernandes. - Antonio Carlos. Ma-
noel Borba. . ~' I 

PROPOSTA DO GOVERNO PARA O ~RÇAMENTO DA MARINHA DE 1914 

Art. 1.0 O Presidente da R~publica é autorizado a despender pelo Mi-
nisterio da Marinha, com o:s s~rviços designados nas seguintes verbas, a 
quantia de 500:000$, ouro, e de 44.614:040$648, papel: 

1 . Almirantado . . • . • , •...••••• 
2. Inspectoria de Engenharia Naval.. 
3. Auditoria . . . .....•••... • •.. , • 
4. Corpo da Armada e clasSieS an-

nexas ..................••. 
5. Corpo de Marinheiros NaGionaes 
6. Batalhão Naval .......•••• 
7. Escola de Grumetes e de Apren-

diz~s Marinheiros . . . . ....... . 
8. Ars,enaes . . . • • ......•.. " •..... 

Ouro 

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

Papel 

1.173:264$000 
26:660$000 
73:200$000 

12.234:899$976 
2.332:992$625 

310:232$000 

1.384:300$000 
3.500:000$000 
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9. Capitanias de Portos. • . . • • .•.• 
10. Depositos nava'es ..•.......... 
11. Força naval. . . . .......•...... 
12. Hospitaes ................. .. 
13. Pharóes. . • . • .. .......... .. 
14. Escola Naval. . . . .. ......... . 
15. Directoria da Bibliotheca, Museu 

e Archivo ................. . 
16. Classes inactivas. . . . ....... . . 
17. Armamento e equipamento. . . . 
18. Munições de bocca. . . . ..... . 
19. Munições navaes .... . ..... . . 
20. Material de construcção naval. . . 
21. Obras ..... · .............. .. 
22. Combustivel. .............. .. 
23. Fretes, passagens, ajudas de 

custo e commissões de saiques . . 
24. Eventuaes . ................. . 
25. Reconstrucção do Arsenal do Rio 

de janeiro. . . . ... . . .. . .... . 
26. Directoria do Armamento de Ma-

rinha ....•.......... : .... 
27. Commis-sões .no ·estrangeiro ...... • 

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

Ouro Papel 

. .......... 487 :715$000 

. .......... 51 :335$000 . .......... 3.647:014$000 . .......... 251 :700$000 . .......... 1. 332 :860$000 . .......... 526:760$000 

. .......... 87:900$000 . .......... 3.785:518$647 ........... 300:000$000 . ..... ..... 7.479; 189~400 

. .......... 1.000 :000$000 ......... .. 1.000 :000$000 . .......... 500 :000$000 . .......... 1 . 500 :000$000 

. .......... 300:000$000 . ....... ... 150:000$000 

. ... ....... 600:000$000 

........... 578:500$000 
500:000$000 

500:000$000 44.614:040$648 

Na sessã.o de 23 são encerrados em 2a discussão os arts. 1 º e sem de-
bate o 2º do projecto n. 75, <le 1913, ficando adiada a votação até qu'e a 
respectiva Com missão <lê parecer sobre as emendas off.erecidas. ( * ) 

EME'ND\AS NÃ!O AOBIT'AS 

Accrescente-se ·onde convier: 
Fica -0 -Governo .autorizado a despender a quantia necessaria para e1evar Sessão de 

á 2ª classe a Capitania de Marinha .do Estado de Matto Grosso ; a crear .a 23 de Setembro> 
delegacia da mesma capita·nia em Cuya·bá e a agencia em S. Luiz de Caceres, 
de conformidade com o projecto n. 295, de 1907, e respectivos vencimentos; 

A despender a quantia necessaria com a·s obras de reparação e conser-
vação urgente que se fazem necessarias no arsenal de marinha de Ladario; 

A equiparar os empregos da capitania da supradita cidade aos ·do Ar-
senal de Marinha. 

Sala das sessões, 23 de Setembro de 1913. - Caetano de Albuquerque. 
- Mavignier. - Annibal de Toledo. - Oscar da Costa Marques. 

(•) 10 Sr. Monteiro de Souza falou, a proposlto do art. 1° do projecto, sobre · 
a. questão d.a tborradha. · 
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PARE'CE'R N. 75 A 

FIXA A DESPEZA. DO MiNISTE·Rló ' DA 'MAR'INHA PARA O EXERCI. 
CIO DE 1914; .COM PÁRECER DA CO<MMl<SSÃó DE FINANÇAS AS 
EMENDAS APRÉsE:,NTADA_s E:rvi 2~ oiscl.J·ss.;a. 

N. I - Ao a~t. i• .accr~s·cen1'ese: 

. N. 27 . Para a :acquisição de un;i rebocador ou embarcação· de alto mar, 
destinado ao serviço dos pbaróes, soccorros po·r occasião de naufragios e a 
todos os· demais serviços da Capitania do Borto da Bahia, 150:000$000. 

Sala das ses·sões, 23 de Setembro de 1913. - Pedro Lago. 

N. 2 - Onde qonvier: 

Fica o Governo .a.utorizado a abrir o ·credito de 150 :000$ para a acquisição 
de duas lanchas de~tinadas exclusivamente ao serviço da Escola Nava1. 

Sala da"S sessões, 23 de !Setembro de 1913. - Ferreira Braga. 

N. 3 -- iA despender . até a quantia dé 100 :000$ ·com a construcção de um 
.predio em que possa funccion ~ r a Capitania do Porto de Corumbá. - Caeta-
no de Albuquerque. - Af.avignêer. --:- . A,nrúbal de Toledo . - O.scar Marq1!:es . 

• 1 

N. 4 - Ao art. 1 º, n. 21: 

Onde se diz 500 :000$, diga-se 600 :000$, sendo applicado o augmento 
de 100 :000$ á reconstrucção do :edifício da Capitania do Porto da Bahia e á 
acquisição do'S necessarios moveis e mobilias para a mesma repartição , 

O Governo fica autori-zado a fazer requisição de um novo predio, dis-
:pondo do actua·I e de seus terrenos, no c aso de achar preferível ao alvJtre 
da reconstrucção , limitando , porém, as despezas ao augmento da verba esti-
pulada. • 

Sala das sessões , 23 de Se1embro ·de 1913. - Pires de Oarvalho. -
Felinto Sampaio. - Pedro Marianni. , - Deraldo Di'as. - F•J1e'ire de Car-
valho Filho. 

N. 5 - A' V•erba s· (Arsena\!S) : augmentada de 1 :225$ p.ara o pagamen-
to da diaria de 5$ ao patrão-mór do Arsenal de Ma·rinha do Rio de Ja.neiro. 

Sala das sess ões, 23 de Setiembro de 1913. - Pedro Lago. 

N. 6 - A' verba 9" (1Çapitanias): .augmentada de 13 :000$ para o pa-
gamento de uma gratificação a mais, de 2$ por dia, a cada um dos remado-
res da Capitania do Porto da Bahja - no total de 11: 175$, e para o pagamen-
.to da diada de 5$ ao patrão-mór da mesma Capitania do Porto da Bahia, no 
total de 1 :825$000 . · 

Sala das ses.sões, 23 de iSetembrn ·d~ 1913. - Pedro Lago. 
A Commissão de Finanças, po razoavel proposito, a qi.te se vê força,da, 

.de p.romover ·se restrinjam, quaqto possiv·el, as despeza·s publicas, nos pro-
jectos de leis orçamentarias paríl o exercício vindouro, não pQde dar o seu 
assentimento ás emendas acima estampadas: as de ns. 1, 2, 3 ·e 4 :eonsignam 
verbas, ·ou concedem autoruzações que não ,constam . do •orçamenttJ vigente; 
as de ns. 5 e 6 reproduzem dota1;ões do orçamento em vi·go.r, •nelle Jntrw,dmzi-
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das aJiás por meio de emendas approvadas pela Gamara, mas: acerca das 
quaes a Comrnissão se manifestou contrariamente. 

N . 7 - A fazer a mudança da Escola de Aprendizes Marinheiros da ci-
dade de Corumbá para a de S. Luiz de Caceres. - Caetano de Albuquerque. 
- Mavigner. - ()scar Marques . - Annibal de Tol edo. 

Quanto á transferencia, em ·si mesma, da Escola de Aprendizes Mari-
nheiros, da cidade de Corumbá parn a de S. Luiz de Caceres, a Commissão 
de Finanças não se opporia a que se désse ao Governo autorização para fa-
zei-o, se a julgas·se conveniente. Autorizar, porém, a transferencia, sem con-
signar a dotação para que e!la· possa effectuar-se, é obra em pura perda. Por 
outro lado , conceder a verba para a mudança da escola que, seja dito com'l 
informação, o proprio ,Ministeno da Marinha não julga necessaria, ·é abrir mo. 
tivo pa.ra uma déspeza que pó de ser adiada. · · 

Assim, portanto, opina a Commissão não haver conveniencia em que 
seja approvada a emenda s upra. 

N. 8 -- Onde convi·er: Addicione-se á verba "Auditoria" o neces·sario 
para 'º pagamento dos .tres auxiliares de auditores, que actualmente recebem 
pela ·verba "força naval". 

Sala das sessões, 23 de Setembro de 1913. - Raul Alves. 
A Commissão é contraria ao que suggere a emenda. A verba de Audi-

toria deve manter-se como está, para um .auditor geral e tres auditores. 
E' mesmo con ven:ente que seja revogada a di sposição regulamentar por 

effeito da qual -o Governo pode nomear auxiliares de auditor, "nos casos em 
que a administração da justiça militar o exija", o que abre margem a abus os~ 
pelo que propõe a Commissáo que se accrescente, onde convier, ao projecto, 
o seguinte dispositivo: "Fica revogad·o o art. 17 do Regulamento Processual 
Criminal Militar". 

EMENDAS DA COMMISSÃ!O 

N. 1 - "Transporte-se da verba 1 l a (iFurça, Naval) para a verba 4ª 
(Corpo da Armada e elas.ses annexa:s) a importancia de 75:600$." Trata-se 
da quantia relativa ao pagamento dos segunaos-tenentes pharmaceuticos, que 
percebiam, quando contractados, pela primeira verba, e, tornados effectivos, 
em virtude ode lei, passam a perceber pela segunda. 

N. 2 - "·Façam-se as seguintes reducções· na importanci.a total de 
800 :300$, a saber: primeira, de 10 :300$, na consi.gnação material, da verba. 
14ª (Escola Naval); segunda, de 200:{)00$, na verba 16ª (Classes inactivas); 
terceira, de 100 :000$, na verba 22" ( Combustivel) ; quarta, de 400 :000$, na 
verba 18ª (Munições de bocca) ; qu'i,nfo, de 90 :000$, na dotação para farda-
mento (materia prima) da consignação Material, da ve1ba 5ª (Corpo de Ma-
rinheiros Nacionaes)." 
. Estas reducções se justHicam. Quan.to á primeira: é o p·roprio Ministe-

rio quem declara que o abatimento pode effectuar-se, sem ·prejuizo· para o 
serviço da Escola; quanto á segunda: informa-nos igualmente o Mini:sterio 
que a verba de que se trata pode comportar, nas previsões para o exercicio 
futuro., o abatimento pwposto; quanto á terce'i1r(/j: não se oppõe ·O 1Ministerio a 
que ella se ·pratique; quanto á quarta: pensa o Mini:sterio da Marinha que 
·se deve fazer o abatimento, pelo facto da verba, na proposta, ser calculada 
para um pessoal mais numeroso que o que de facto· ·existe; quanto á quinta: 
justif!cam-n'a ·OS mesmos motivos .que determi·naram a anterior. · 
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N . 3 - "Façam-se os seguintes augmentos na importancia total de 
465:331 $687 a saoer: prime:ro, - de 349 :S3l:ji687, na verba 8" (Arsenaes); 
segundo, - 'de !OO:GOU:ii , na verba 13" (Pharóes); terceiro, - de 16:000$, na 
verba 12" (Haspitaes)." 

Tambem se iustiticam estes augmentos, que a ad ,ni nistração da Marinha 
cons·dera indispensaveis para o custeio dos respectivo ~ serviços . Quanto ao 
primeiro: a veroa Arsenaes, ainda me!>mo eievaaa da irnportanci_a que a emen-
da propõe, fica menor que a votada para o orçamento vigente, que se 
precenaia reforçar; quanto ao segundo: dá-se com a verba Pharoes .º mesmo 
iacto que salientamos, relativamente a Arse;iaes; quanto ao ter.ce1ro : para 
a verba Hospltaes, propóe a emenaa que se reinteg1 e a uotaça o conceu1da 
110 orçamento em vigor, que aliás o Nlinisterio encende carecer de algum 
reforço. _ ,_! _ ~ --'""-./ 

N. 4 - "Diga-se, no art. 1º, n . 21 (Obras): 1.500:000$000, sendo 
1 . 000 :000$ para as despezas decorrentes da execução do contracto de re-
construcção do Arsenal do Rio de Janeiro·" O proseguimento das. obras con-
traccadas exige, pelo minimo, a dotação ahi consignada . 

N . 5 - "Supprima-se o art. 20 do projecto." Esta emenda é consequen-
cia da emenda n . 4. 

N. 6 - "Onde convier": - O Presidente da Republica é autorizado: 1 º 
a vender, em hasta publica, ou permutar, os edificios e terrenos dos ex-
tinc tos arsenaes de marinha da Bahia e Pernambuco; 

e," a ver.der, mediante conc?rrencia publica, o material reputado inutii, 
inclusi e navios julgados imprestavei·3, podendo applicar o producto da vend:i 
·em reparo!: oe p ro pn os; acqui si ç~o de materiaes necessarios á instrucção pra-
tica que devem ter os alumno s das Escolas de Aprendizes Marinheiros, em 
concertos de navios ou outro material fluctuante; 

3º a realizar contractos, por tempo nunca maior de cint:o annos, qu ando 
versarem sobre alugueis de casa , cor\strucçóes navaes e acquis1ção de ar-
mamento, dentro da:3 dotações orçam ;:1ta rias." São autorizaçoes solicitadas 
pelo Ministerio da Marinha, e com as quaes concordou a Commissão. 

N . 7 - "Mantenham-se as disposições do orçamento vigente r elativas :i 
' 'matricula, mediante co,ncurso, nas e·écolas estrangeiras, etc . ", art. 26, 
n. 4, da lei da despeza de 1913, e á "pratica a bordo dos navios estrangeiros. 
etc . " , art. 27, n. 1, da mesma lei." " 

Estabelecidas no projecto d'e Orçamento da Guerra providencias deste 
·gen ero, em relação a off1ciaes do Exercito, é justo que se consignem medidas 
semelhantes para officiaes de Marinha. . 

Adaptadas as medidas que a Commissão propõe, o Orçamento da Mari-
nha ficará ai,nda aquem da proposta remettida pelo Presidente da Republica . 

. Sala _das Cornmissões_, 1 de Nov_em bro de 1913 . - Homero Baptista, 
V1 ce-f'.reside~tc . - Octavw Mangabeira~ Relator, vencido quanto á solução 
dada a matena da emenda n. 8. - Pereira Nunes votei com o relator em re-
lação á emenda n. 8 . - Antonio Carlo õ1 . - ]oaq~im Pires. - Raul Fernan-
des. - Caetano de Albuqwerque. 

Na s2°ssruo ele 6 d2 Norveml>ro, é encerrada sem debate a discussão unica 
·do parecer da Commissão de Finanças s obre as emendas o fferecidas na 2• 
di·scussão do projectG n. 75, de 1913, fixando a despeza do Ministerio da Ma-
Tinha para o exercicio de 1914 (vide project·o n. 75 A, -de 1913). 
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O Sr. Prestidente - Vou submetter a votos o pr.ojecto n. 75. 
Votação do projecto n. 75, de i913, fixando a despeza do •Ministerio Se~são de 6 de 

da Marinha para o exercício de 1914 (com eme·ndas) (vide projecto n . 75 A Novembi·o 
de 1913) (2" discussão). ' 

Approvado em 2" discussão o seguinte artigo do proj,ecto 

Art. 1 º. O Pr.es·idente da Republica é autorizado a despender, pelo Mi -
nisterio da 'Ma·rinha, com ·os serviços designados nas seguintes verbas, a 
quantia de 500 :000$, ouro, e a de 43 :946 :822$001, papel: . 

1 . A1mirantado .. . .............. . .. . 
2· Jnspectoria de Engen ha ria Naval .. . . 
3. Auditoria. . . . ..... .. ...... . .... . 
4 . Corpo da Armada e classes annex&s 
5. Corpo de Marinheiros Nacionaes .. . 
6. Batalhão Naval .. ............... . 
7. Escolas de grumetes e aprendizes .. 
8 . .Ars.enaes ... . ........... ..... .. ... . 
9. Ca pi ta·nias ................. . .... . 

10. Depositos na vaes ......... . ...... . 
1 !'. força naval ..... ..... . .. . .. . . . . . 
12. Hospitaes . .... • .. ...... .... . .... . 
13. Pharóes. . . . .................... . 
14. Escola Naval. .... .. . ... . ....... . 
15. mrectoria da Bibliothec.a e Museu .. 
16 . Classes inactivas ............... . 
17. Armamento e e1quipamento . . .... . 
18 · Munições de bocca . ..... . . . ..... . 
19. ·Munições navaes . . . _ ........... . 
20. ·Material de construcção naval. . . . . 
21. Obras .......... .. .......... .. 
22 . . combustível. . . . . . . .. . . . .. . .. . . 
23. Fretes, passagens, ajt1L'las de custo, 

etc . . . . . .. .. . .. .. .. ...... . 
24. Eventuaes . ................... .. 
25. Directoria do Armamento· . . . . .... . 
26 . Commissões no extrangeiro . , .. . 

5omma ........... . . . 

Ouro 

500:000$000 

500 :000$000 

Pa.pel 

1 . 173 :264$000 
26:660$000 
73:200$000 

12.234:899$976 
2 . 471 :992$625 

310:232$000 
1.463:600$000 
3 ' 500: 000$00() 

487:715$000 
51 :335$000 

3.547:014$000 
251 :700$000 

1.332:860$000 
526:760$000 
87:900$000 

3.400:000$000 
300 :000$000 

7.749:189$400 
1 . 100 :000$000 
1 . 000 :000$000 

500:000$000 
1.600:000$000 

300 :000$000 
150:000$000 
578:500$000 

43.946:822$001 

O Sr. Miauricio ,ele Lacerda - (pela ordem) - Requeirn verificação 
da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se ter sido o artigo 1 º 
a•pprovado por 111 votos (54 á direita e 57 á ·esquerda) não tendo havido 
voto algum contra. 

Approvado o a-rt. 1 º. 
Approvado em segunda discussão o segui.nte art. 2º do proj ect·o· n . '75, 

de 1913. 
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"Art · 2º. - fi.ca o Poder Executivo autorizado a despender a quantià 
de 600 :000$ na reconstrucção do Arsenal de Marinha do Rio de J aneiro." 

O Sr. Mauricio de Lacerda - (pela ordem) - Sr. Presidente, para 
que todos se levantem, requeiro verificação de votação. 

Procedendo-se á verifi:caçã·o da votação, reco·nhece-se ter sido o art . 2º 
approvado por 110 vo tos (53 á di.reita e 57 á esquerda), contra 2 (á direita) . 

Approvado o art . 2º . 

O Sr. P1'esicl eute - Vou submctter a votos as emendas, 
Votação da seguinte emenda n. l, do Sr. Pedro Lago· 
Ao art. 1" accrescente-=:·e: 
N. 27 . Para a acquisição de um rebocador ou embarcação de alto m<lr, 

destinado ao serviço dos pharóes, "°occorros por occasião de naufragios e 
a todos os demais serviços da Capitania do Porto da Bahia, 150 :000$000. 

Rejeitada . 
Rei eitadas successivamente as emendas ns. 2 e 3. 
Votação da seguinte emenda n. 4, do Sr . Pires de Carvalho e outros : 
Ao art. 1", n· 21 : 
Onde se diz 500 :000$, diga-se 600 :000$, sendo applicado o augmento de 

100:000$ á reconstrucção do edificio da Capitania do Porto da Bahia e á 
acquisição dos necessarios moreis e mobilias para a mesma repartição .. 

O Governo fica autorizado a fazer requisição de um novo predio, dis-
pondo do actual e de seus terrenos, no caso de achar preferivel ao al·vitre 
da reconstrucção, limitada, porém, as despezas ao augmento da verba 
estipulada , 

O Sr , Pires de Carvalho - (pela ordem) Sr . Presidente, autor 
da emenda numero quatro, pa qual pedi uma pequena consignação para rc-
parns e concertos indispensavei.s no edificio em .que funcciona a repartição 
da Companhia do Porto da Bahia, emenda que recebeu parecer contrnriu 
da Commissão, pelas circurI)stancias es·peciaes das nossas finanças, e, tendo 
sido ·Relator desse ·parecer o meu distincto collega e illustrado companhei~o 
de bancada, Sr. Octavio 1Mapgabeira, .que, tanto ·quanto e11, ·s·e deve interessa r 
pelos melhorament·os e necessidades da nossa terra, principalmente na qua-
dra presente, em que a Bahia precisa do -concurso da União para levar a 
effeito ·o grande empenho que tem de sanear a sua capital, melhorar a sua 
ejificação, collocal-a em ·s·ituação de corresponder á espectativa dos visitantes 
estrangeiros que aportam áquella capital, porque é ella o primeiro por.to 
em que desembarcam, attendendo as circumstancias superiores, que levaram 
o meu distin-cto collega, Relator do orçamento da Marinha, a ceder ao seu 
espirito pat riot ico de bahíano illustre e dedicado á nos.sa terra, peça V . Exa. 
que em vez de sujeitar a emenda á rejeição· por parte da Camara ~onsuJte 
a esta rnbre si co nsente na reti rada da mesma emenda, a meu requ.::nmento . 

Consu:tada, a Camara con-cede a retirada da referida emenda n. 4 . 
Votacão da seguinte emenda n. 5, do Sr . Pedrn Lago : 
A' vérba 8º (Arsenaes): augmentada de 1 :225$ para o· pagamento da 

diar ia de 5$ ao patrão-mãr do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

O Sr. Pedro Lag.n - (pela ordem) - Sr· Prtsidente, peço a V. Exa . 
que submeti.a, em primeiro logar, á votação da Camara, a emenda n. 6. 

O Sr . Prçsidente - O Sr. Deputado Pedro Lago pede inversão na 
ordem da votação, afim de ser votada a emenda n. 6, antes da emenda n .· 5. 

Os Srs . que approvam o requedmento, queiram se levantar. (Pausa.) 
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Fo'i rejeitado. 
Rejeitada a emenda n . 5. 
Votação da seguinte emenda n. 6, do -Sr. Pedro Lago: 
A' verba 9" (Capitanias): augmentada de 13:000$, para o pagamento 

de uma gratificação a mais , de 2$ por dia , a cada um dos remado·res da Ca-
pitani a do Porto da Bahia - no total de 11: 175$, e para o pagamento ·da dia-
ria de 5$ 'ªº patrão-mór da mesma Ca·pitania do Porto da Bahia, no total d·e 
1:825$000. 

O Sr. Pedro Lag.o - (pela ordem) - Sr. Pres,idente, venho pedir á 
Gamara que vote em favor da emenda n. 6, que apenas consigna a mesma 
v·erba . já constante de orçamentos anteriores. 

Ha longos anno·s ·o orçame.nto da Marinha consigr.:;i a gratifücação d,e 2$, 
por dia, para os remadores da Capitani'a do Porto da Bahia, que ganham 
apenas 80$ mensaes e ninguem dirá, seriamente, quc: um homem possa 
viver com essa ·quantia . 

1A emenda é de abso.Juta justiça, e não aúgmenta a des·peza, visto como 
mantem apenas verba .co·nslgnada em orçamentos anteriores, que não s,eí 
pai· que não v.eio na pro.posta deste anno. 

A Commissão de Finanças não deu parecer ·contra; el!a salientou apena~ 
aque!le facto, o que quer dizer que esta Cornmissão reco·nhece que, de mo-
mento, a Gamara não póde privar ess,es .funocionarios de um ordenad·o ·~om o 
qual tinham elles deli'berado· o modo· de sua vida. 

Espero que a Camara a:pprove a emenda n. 6. 
Rejeitada a emenda n · 6. 

O Sr. Pedro Lagio - (·pela ordem) - Requeiro a verificação da vo-
taçã·o. 

Procedend.o-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado· a 
favor da emenda 48 Srs. Deputados (28 ·á direita, 20 á esquerda); contra 57 
(22 á direita 35 á esquerda) tota1, 105. 

· O Sr. Pre1sidente - Não ha numero. Vae se proceder á chamada. 
Eu pediria aos :Srs. Deputados que se conservas~·em no recinto. Trata-se 

de votacão d,e um dos orçamentos , e as ·emendas são em numero ins,ignifi-
cante. O sacrifício ·que os Srs. Deputados fariam para a votação· é tambem 
insigni fi.cante. 

O Sr· Simeão Leal - ( 1 º S ecreAzrio) proced e á chamada dos Srs. De-
putados· 

Feita a chamada , responderam 11 O S rs. Deputados . 

O Sr. l're,sideute --- Rcs po.nderarn à chamadJ 110 Srs . Depufados. 
H a numero para proseguir-se nas votações . 
Vou submetter a votos a emenda n. 6. 
Rejeitada. 

O Sr. Pe<lro Lag.o !nela nrdem) - 'Reaueiro ve rifícacão· da votacão. 
Prn~ prl en-dn-~e á verifJr.fl"q.o rf q v01· ~ ,,~,, ''CConhccc-·:;e tcrc111 vot:it.do R 

favor 4.~ Sr~. D e nut~rlns: c0~tra , 68; total 1 í ! . 
Rei 0ibi.rla a emenrla n. R 
Rejeitada a emenda n. 7. 
Votação da seguinte emenda .n. 8 do Sr. Raul Alves: 

C:.; 
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Onde convier: 1Ad~i~ione-se á ve~ba "Auuitoria" o necessario para pa-
gamento dos tres auX'1!JaTes de auditores, que actualme'nte recebem peia 
verba "força na·va.l". 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu 0 seguinte 
substitutivo: 

"Fica revogado o art. 17 do Regu.Iamento Processual <Criminal Milita r . " 
Approvado o referido substitutivo, ficando prejudicada a emenda n. 8. 

O .Sr. Presidente - Vou submetter a ·votos as emendas da Commissão 
de Finanças. 

Approvada a seguinte emenda da Commissão de Finanças: 

N. 1 - "Transporte-se da verba 11 ª (Força Naval) para a V·erba 4• 
(•Corpo da Armada e 'Cla·sses annexas) a importancia de 75 :600$." Trata-s·e da 
qu~ntia relativa ao pagamento dos segui:do·?-tenentes pharmaceuticos, que per-
cebiam, quando contractados, 'Pela ·primeira verba, e, tornados effectivos 
em virtude de le.j, passam a perceber pela segunda . ' 

O •Sr. Maurilcio de Lacer.àa (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

O Sr. Presidente - V a e-se proceder á verificação da votação . 
.Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor, 110 Srs. •Deputados, e ·contra um; total 111. 
Approvada. 

O 1Sr. Nil<\anor Nasdmento -- (peBa ordem) - Sr. Flresidente, declaro 
que votei contr'a, porquanto não acho admissivel a revogação de regulamentos, 
·em u;ma lei annua, por ser isso ·coqtrario ao nosso Regimento. 

O Sr. Presidente - Peço a V. Exa. que mande a sua declaração de 
voto por escripto. . 

Votação da seguinte emenda da Commissão, sob n · 2: 
"Façam~se as seguintes reducções na importancia total qe 880:300$ , a 

saber: primeira, de 10 :300$. na cqnsignação material da verba 14" ( Esco la 
Naval); :;egunda, de 200:000$, na verba 16" (Classes <inactivas); terceira. 
de 100 :000$, na verba 22ª (Combustível) ; quarta, de 400 :000$ , na verba 18" 
(1Munições de bocca); quinta, de 90 :000$, na dotação para fardam ento 
(materia prima) da consignação ·Miiterial da verba 5" (!Corpo de Marinheiros 

Nacio·naes)." 
Estas reducç5es se justificam. Quanto á primeira: é o proprio Minis -

terio •quem declara ·que o a·batimepto pó~e effectuar-~e, sem prej ui z~ para 
o serviço da escola; quanto á segunda: mforma-nos igualmente o M1mste-
rio que .a verba de que se trata póde comportar, nas previsõ es, para o Pxer-
cicio futuro o abatimento pro·posto; quanto á terceira: não se oppõe J 
Ministerio ; que ella se pratique; quanto á quarta: pensa o Mini s terio da 
Marinha 1aue se cl.eve fazer o aba.timento ·pelo facto da verba, na nrooosta , 
ser ca.Jculàda par a um pessoal mais numero·s'O que o que de facto exist :: ; 
quanto á quinta: justificam-na os mesmos motivos ique determinaram ::i 

anterior." 

O Si'. Mauricio ·de Lacer.cla (pela ordem) - Sr. Presidente, a emen .. 
da n. 2 tem varios objectivos, d·e sorte •que pec;o a V. Ex . que a sua vota-
cão seja feita por partes, obedecendo , na divisão , á numeração nell a feit'.I 
pela Com missão. 



- 35-

·o Sr. Presi:rlente - Vou submetter 'á votação .a emenda, por partes, 
nos termos ·do pedido feito pelo Sr. Deputado -Mauricio de Lacerda, seguin-
do justamente a orde111 da numeração estabelecida pela 1Commissão. 

Approvadas successivamente as primeira ·e segunda partes da emenda 
n. 2. 

Votação da terc.eira parte da emenda n. 2, da Commis·são . 

O Sr. Calo)?"era,s (pela ordem) - !Sr. Pre·sidente , a diminuicão pro-
·posta pela Com missão. de 100 :000$, na verba 22•. refere-se a combustivel. 
Acontece •que, pelo •aue se sa·be rln movimento do Ministerio da· Marinha, es -
reram-se para o anno varias unidade.-; novas , aue exigirão, portanto, movi-
mentação . isto é. combustive1. lubrificantes e -sobresalentes. 

Por outro lado, a situacão r.la Eurona. no momento actual. é de natu-
reza a fazer orever a oossibilidade de aue:mento de 'Oreco do carvão da hulha, 
como conseauencia do aue:mento rlo·.-; stocks da .Marinha de Guerra das dif-
ferentes ootencias . na orevisão de passivei conflagração geral, -que é de 
esperor ~e evite. mos tamhem é nossivel mie rebente . 

Nestas condições, acho pouco prudente a reduccão proposta peia Com-
missão. rel ativ~mente a e,sP vPrba. Al·ém do aue. ha eco nomias louvaveJs 
e por todas ellas tenho me batido; outras ha, porém. aue menos se Tecom-
mendam. e especialmente estas , -que teem por fim difficultar a movimenta-
ção dos navins da es•quadra . 

O :SR. ToRQUATO MOREJRA - O Ministro da -Marinha não se oppõ e a 
essa reducçãn. 

O SR. C ALOGERAs - Meu voto obedece á conviccão pessoal minh:i . 
Seja 1qual fôr R ooinião alhei a. e nor mais resnei tavel que seja, não tem 
força vara mvdifica r n me11 -modo de oen,sar. !Solicitarei a · attencão da CRsa 
de ·modo a não ser diminnida a verba destinada a combustivel para a Ar-
mada. 

O Sr. Octavio MlanA·a ,bedra (pel>a ordem) - Sr. Presictente. a pro-
nods. rln P'>der Executivo pedia p:::ra combustível a dotação de réis 
1.000:000$000. 

A Comrnissão de Finanças. no seu relatorin inici.al ace-rcP rlo nrcqmen-
to da .Marinha, propoz que se e levas,se, de 1. 000 :000$ a 1. 100 :000$, esta 
verba. · ' ';, 

Ous.r>do :'i Commi~s~.o . entretan+n. veiu ? nroferir se11 oarecer so'br.e 
as emenr1"~ uropostas na 2" discus·."ão. o Sr. Ministro da Marinha fez ver 
oue era indi snensavel n reforco ele algum as dot~ cões. 

A Commissãn d" Finanr.a·~ . ClUerendo conciliar, a_uanto possível. os in .. 
t_e·resses do serviço da administração da -Marinha com a crise financeirn 
cine vamos atravessando . oroooz a 'S. Ex. apres·enta:sse. como a · servir 
de comvensacão razoavel oara os a u rsmentos oue nropunha as reducções 
o.ui: ainrl_'l foss em POS'Siveis em di fferentes v·erbas do proj ecto. O Minis-
terio entao ·anresentnu, entre as re::lucçõe::; possiveis, est? , de 100 :000$, na 
verb~ .de combcistivel. · 

rCom·o se vê. portanfo a rerlqcrõ o de 1. 100 :000$ n 1 . 000 :000$, resta-
helec t' '.' ª':'.. a ..,rn~esta do Chefe do Poder E xecutivo. não foi proposta pela 
Cornni tssao de F1n-an cas. ma.s nelo Ministerio ·da Marinha. · 

Fra n a l' ~ tinh~ a dizFr . (Muiff) bem; muito bem) . 
Aporovada a 3ª par.te d f\ emenda. 

O Sr. n:cau:!';.cio ,de L:4.c2r~1~ (p_ela ordem) - Sr: · Presidenté. peço a 
V. Ex. ·;:e digne proceder a venf1caçaa da votação·. · · 

Procedendo-se á verificaçã o da Votação, reconhece-se que votaram a 
favor 107 Srs. Deputados e contra 6. 
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o SI". P:l'ec!lidente - A 3ª parte da emenda foi, realmente, approvada. 
Approvadas, successivamente, .a •quarta e quinta partes da referida 

emenda n. 2 da Commisão. 
Approvada a seguinte .emenda n. 3 da Commis·s~o: _ 
"Façam-se os seguintes augmentos na importanc1a total de 46::>:331$687. 

a saber: primeiro, - de 349 :331~687, na v~rba 8ª (Arsenaes) -; segllndo, --:; 
de 100:000$, na verba 13ª (Pharoes); terceiro, -- de 16:000$, na verba 12 
(Hos·pitaes). " . . _ . 

Tambem se justificam estes augmento·s, que a admm1st.raçao da Marml1a 
considera indispensaveis para o custeio dos respectivos serviços. Quanto ao 
primeiro: a vel'ba Arsenaes, ainda mesmo elevada da importancia que a emen-
da propõe, fica menor que a votada para o orçamento vigente, que se pre-
tendia reforçar; quanto ao segllndo: dá-se com a verba Pharóes ? mesmo 
facto que salientamos relat ivamente a Arsenaes ; quanto ao terceiro: par:i. 
a verba Hospitaes, propõe a emenda que se reintegre a dotação concedida 
no orçamento em vigor, que, aliás, o Ministerio entende carecer de algum 
reforço. 

Votação da seguinte emenda n . 4 da Commissão : 
"Diga-se, no art. 1º, n. 21 (Obras): 1.500:000$, sendo 1.000 :000'5 

para as des1pezas decor rentes de execução do contracto de reconstrucção do 
Arsenal do Rio de Janeiro". O proseguimento das obras contractaclas exige, 
pelo minimo, a dotação ahi consignada . 

O S1,. Pedro Moacyr ('') (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa-
liivra para , commettendo, talvez, um certo ·abuso. tornar cl aro o meu proce-
dimento, que é o de advertir a CanlJara, especialmente a V. Ex., Sr. Presi-
dente, e ao nobre leader da maioria, que nós estamos votando hoje as emen-
das ao orçamento da Marinha, como votámo·c, O'ltros projectos importantes 
em sessões anteriores. gracas excl4sivamente an concurso, aue reouto p·a-
t~iotico, offerecido á maioria pelas O·pposi ções de var io·s matizes que teem 
assento neste recinto. 

-o SR. RAPHAEL PINHEIRO - Muito bem ! 
O S R. PEDRO MOACYR - V. Ex., Sr. ·Presidente, pelas verificações cons -

tantes da votação, tem apurado o numero, quasi ·strictaménte necessari:J, 
sob o ponto de vista do Regimento. para essas votações . E' aEsim que o nu .. 
mero tem oscillado entre 107 e 111 ou 112 Deputados. 

'Mesmo .que as oppo!> ições de varias matizes se reduzam , digamos. rr 
um pequeno grupo de 10 a 20 Deputados . sem esse grupo tornar-se-hia 
impossivel a votação dos orçamentos. (Apoiados.) 

Não vai isto como censura á maioria , por'que c~da um faz o ou e quer ; 
v~e apena·s com vistas ao paiz. pi;tra o qual trabalhamos, esta demonstrn -
cao do nosso esforço systematico em favor da bôa ·ordem dos trabalhos 
l·egislativos. 

Uma D'bservaçãa muito intelligente, .que me é feita á meia voz suggere-
me ainda o see;uinte commentari-o ·sµggestivo. ' 

, Um 'i ornai, dos qu.e se reputam com mais autoridade na capital da In-
g•at.erra, o Standard, diz -aue as perturbacões do nosso trabalho o retilrda-
mento d·elles , a sua ·anarchia proveem da opposicão ao Governo ' 

E' ·exactamente ao contrario. · · 
Estamo·s, sem pa·radoxo , fazenda o ·papel de ·collaborndores da boa 

obra .gavernamenl'al, espungindo -a, é cl~ro, nela nossa critica. peÍo noss o 
controle, a cada momento, das imperfeições, dos erras, das abusos e desas-
tres aue o nosso modesto crirerio •possa enxergar nessa obra. 

Fica, porta~to, fe!ta a minha explicação, que vae com vistas ao paiz 
e aos censores 1mpertmentes e injU'Stos que attribuem á opposição um pa -
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pel ique não está sendo representado por ella mas por outrem. ("Muito bem; 
muito bem.) 

Approvada a referida emenda n. 4. 

() Sr. Maurtido de Lacerda (pela oràem) - Sr. Presidente, 
lembro á Camara que a emenda que acaba de ser votada consigna a despeza 
de 1 . 500 contos. · 

A emenda foi approvada suavemente, e eu peço a V. Ex ., Sr. Presidente, 
que proceda á verificação da votação, porque desejo· dar-lhe o meu voto con-
~~. . 

Procedendo á verificação da votação. reconhece-se terem votado a favor 
105 Srs. Deputados e contra 4; total, 109. 

O Sr. Presidente - A 1emenda n. 4 da· Commissão foi approvada por 
105 votos, contra quatro. 

A p.provada a seguinte emenda n. 5, da Commiosão: 
".Supprima-se o art. 20 do projecto·." . Esta emenda .é .i:onsequencia da 

en1enda n. 4. 
Votação da seguinte emenda n. 6, da Commissão: 
"Onde convier: 
O Presidente da Republica é autor.izado: 
! º, a vender, em hasta publica, ou p'ermutar, os edificios e terrenos dos 

extinctos Ar:.·enaes de Marinha da Bahia e Pernambuco; , 
2º,. a vender, mediant1·:; concurrencia oubl:ica, o matefi.al reputado inutil, 

inclusive navios julgados im.prestaveis, podendo applicar o prndu·cto da venda 
em reparos de prnprios, acquisição de ma·teniaes necessarios à instrucção 
pratica que ck:vem ter os alumnos das escolas de a·prendizes marinheiros, em 
concertos ·de navios ou outro material fluctuante; · 

3º, a realizar contractos, por tempo nunca maior de cinco annos, quando 
versarem sobre .ailugueis de casa .. construcções navaes e acquio:ição de arma-
mi:nto. dentro das dotações o·rçarrientaria:s." · 

São autorizações solicitada·s pelo Ministerio da Marinha, e com as quaes 
conco_rdou a Commi:ssão. 

O Sr. Carlos P1(j:\xoto Filho (*) (pela ordem) - Sr. Presiden:te, 
o Sr. Relator da Marinha perrnittir-me-ha urna observação áocerca do n. 3, 
desta emenda. 

flca pela emenda, em seu n . 3, autorizado ci Presidente da Republica 
a realizar contracto~. por tempo nunca maior de cinco annos, quando versa-
rem so-bre alu,12;uds de casa, construcções navaes e acquis1ição de. armamento, 

. dentrn das dotacc<es orçamentarias. 
Direi sinceramente que, em principio .. em these, não sou contrario ao 

regímen dos contractos por um certo numero de annos. 
Todavia, no caso particular 1que nos occupa. desde logo diev o dizer que 

não oei qual é o valor da restriccão final "·dentro das dotações orçamentaria·s", 
visto como, si, de facto , üs contractos são feitos, digamo~-. por cinco annos, 
si a palavra do Governo se ,acha empenhada na sua execução , a dotação orça-
mentaria torna-mo fatal, é obrigatoria; e por maior que seja a verba para o 
cumpdmento do~ contracto, ha ·de ser dada pela Camara durante o prazo de 
cinco annos. 

Accrescentarei, (pedindo a benevolencia do meu illustre co1lega Relator 
da Comnüssão para esclarecer-me no .ca·rn em que esteja em erro), que a·lém 
deste primeiro ponto ha uma circumstancia de não menor relevancia, e 

( *) Este discu rso não foi revistg -pelo ornc1or. 
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vem a ser que as assumptas, ou alguns delles, acerca das quaes sr· enumera 
a permissão para a contracto durante cinco annos são import·antissimos. 

Por exempla, nesta amplitude com que 5'e diz : "ac1quisição de arma-
mento, canstrucçã:o .naval '.', toda um programma naval pó de estar integral-
mente incluído, si não me engana. 

Construcção naval: que devo entend·er par isso, sem limitação, sem 
restricçãa? 

O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - A restricção está exactamente nesta ex-
press·ão final: dentro das · dotações arcamentarias. 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Vamos por partes. 
Dentro da expressão construcção naval, e já não quero fallar s0bre acqui-

siçãa de armamentos , dentro da expressão construcção naval fica possivel-
mente comprehendida o contracto para a acqui s'ição de uma esquad ra, de uma 
dezena de couraçadas, de uma dez,ena de cruzadores, e tudo mais. 

Sabre este ponto estamos de accôrda. Resta a segunda ponta. 
A restriccãa, <lizi.a eu, e a~ora deva repetir,-dentro das datações orça-

mentarias-, é positivamente i1lusoria. Foi a que sustentei. Desejaria ser es-
clarecida, porque posso estar em erro ma s parece-me illusoria a restricção. 

Si dizemo~ "dentro das dota ções orcamentari às". claro é que nos refe-
rimos ás dotações dos cinco annos successivos. E então, dizia eu, em segunda 
Jogar, si autorizamos a Governa, dentro do 1exercicia de 1914, a cantractar 
a canstrucçãa de 1auatro ou cinco couraçados e fixamo~ a prazo de cinco an-
nos para a fornecimento de fundos. a votação das datações pela Can.gr·essa 
torna-se obrigataria, fata l, inevitavel. 

Eu desejaria estar em erra, estou a dizer. mas não veja coma sahir 
disto e creio ·que me faça bem comprep'ender .pela Camara. 

O SR. PEDRO MoACYR - Perfeitamente. 
o SR. CARLOS PEIXOTO .FILHO - Neste ponta, pais, estamos ainda de 

accôrda·. 
Votada esta dispos ição, torna-se permittida ao Governa cantractar com 

os estaleiros inglezes ou com os de qµalquer outra nacionalidad·e a canstru-
cçãa de uma nava esquadra, importe esse contracto em um, dous ou cem 
milhões de libras , porque a Governa só terá a seguinte restricçãa: di.r;á -
na 1º .anno só lhe pago a quantia de tanta , constante da orçamento de 1914: 
mas no 2º, no 3°, nn 4º e no 5º me comprometto a pagar cinco, dez ou doze 
milhi\es D'lr anna. E~tau exemplificando. e naturalmente com exaggero. 

E' licita , dentro desta autorização, fazer contractos desta natureza? 
Insi~ta em dizer ·oue, firmnda pela Governa este contrata. a recursa que 

fica ao Congresso de negar a~ dotacões necessariR~ é illusorio. Não podemos 
recusai-as; ellas se tornam forçada~, po11gue envolvem o empenho da palavra 
<la Nação. (Apartes.) 

!\/este momento de economias , de difficuldades financeiras, acabamos de 
vota , 11m credito de 1. 000: 00$ para as obras do Arsenal de Marinha, e devo 
á gr ac iosidade do meu illustre collega a informaçãü de que isto se fez 
porqne ::is obras es·tão contractadas. 

Isto é. não podemos hesitar quando damos execução a um compromisso 
de ordem internacional. qual o que se ref.ere. por exemplo. á exposição de 
S. Francisco: somos abrigados a votar verbas não· pequenas ·para estas 
obras porque :estão contractadas . 

Dentro da autorização aue vamos votar, o Governo fica com a faculdade. 
de 'J)oder contractar obras de aualquer valor, sem nenhuma :restriccão , não 
só 'quanta ao preca , cama quanto á . natureza das abras: Ou me engano . ou 
dentro desta autoriz~cão se comprehende tudo isto. De ·sorte aue vamos effe-
ctivamente dar ao Governo autorização· para fazer, no proximo anno. um 
contracto de qualquer valor que seja sem nenhum limite re1ativo á construcção 
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naval, sem nenhuma especificação, sem nenhum pormenor prefixado p,eb 
Congresso. 

O SR. RAUL FERNANDES - O unico modo de .entender essa dispo•sição 
sem o a•bsurdo que V. Ex. nota é que todos os contractos levarão a clausula 
de ,que .só vigorarão por mais um anno si houver a dotação orçamentaria. 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço perdão! V . Ex. imagina que ha 
alguern que contracte cornnosco a construcção de couraçados, ondP, quer que 
seja, subrnettido a essa restricção? ! 

O SR. .RAUL FERNANDES - Por isso mesmo esse contracto não se fará. 
O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - Por iss:o mesmo não se fará, por essa 

disposição, a encommenda de couraçados. 
O SR. CAR LOS PEIXOTO FILHO - Na latitude em que está concebida, dá 

para construcção naval ... 
O SR. OCTAVIO N\lANGABEIRA - A 11estricção final "que se fará dentM 

das dotações orçamentarias" impede que alguern faça comnosco um s·erne-
lhante contracto. 

O SR. C ARLOS PEIXOTO FILHO - V . Ex. pela neces·sidade de explicar. a 
di·sposiçfo chega assim á condusão de que ella é inuti·l. 

o SR. PIRES DE CARVALHO - A redacção é má . 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - . Não me animo a dizer que seja má. 

Não faca parte da Commissão de Finanças, não posso conhecer nem tenho 
obrigação de conhecer o que possa haver atrás da redacção e não posso se 
não ver corno ·está concebida. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - A reilii:cção é má, mas ha uma lei monar-
chica que veda ao Governo fazer .contractos po·r mais de um anno, lei que 
tem sicio revogada em certos casos para facilitar a administraçfo publica. A 
redacção presta-»:e ao argumento de V.· Ex. 

iQ SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ·Perdôe-me V. Ex . , Sr· Presidente, si 
estou abus ando um pouco da tolerancia da Mesa, mas ac1<edito que a ques-
tão levantad a dá um pouco margem para isto . Si ha uma lei anterior que pro-
hibe contractos por mais de um anno, ·não tem alcance para a argumentação 
que venho suNentando. Abri mesmo mão de discutir s:i nos é licito, á nós, 
aut·orizar contractos dentro de dotações orçamentarias quando a nossa Consti-
tuição nos determina que as verbas sejam votadas annualmente. Abri mfü; 
desta questão· e argumentei,· então: não posso vêr na autorização concebida 
ao Pre:oidente d:i Republica si não o que está escripto; nem se a escreve si não 
rara ser ent•:ndida por nós , lendo-a. A lei, como está escripta, autoriza J 
Governo a fazer contractos vigorantes po·r cinco an·nos, eIÍ1 tudo q.uanto disser 
respeito· á acquisição de armamentos e construcções navaes. 

Abri mão generosamente de discutir a acquisicão de armamentos, quandu 
'I/. Ex. .s'abe que isto nos póde custar umas dezenas de mil contos por 
anno. e de facto nos tem custado. 

Só quiz circumscrever a analys e ao ponto •ou.e se r·eferia á construcção 
naval , e não veio como possa convencer-nie de que dentro da amplitude 
des ta redact.;ão não ~·eja o Governo autorizado a manr!ar construir um coura-
çado, dous ou Ires , algnns, e el les não :oe constroem em um anno ... 

Exemplifico com exaggero, naturalmente, mas qualquer que seja a ex-
plicacão, pelo menos, é archi -defeituosa e~ sa redacção. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - .V. Ex. está de accôrdo com o que eu disse. 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Nós approvamos ou rejeitamo·s con-

forme a redacção, precisa ou o•bscura. Sobre.tudo , Sr. Presidente. ctizia 
eu , toda e qualquer restricção •que se possa vêr, imposta pela exigencia 
final "dentro da dotação orçamentaria", (eu procurei falJar claro). tal re-
striccão -é absolutamente illusoria; não ha, creio, pelo menos nesta Casa 
do Congrecso, alguem que se recuse a votar daqui a dous annos o credito 
11ecessario, de algu·ns milhares que seja, para aHender a um contracto feito , 
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mas quando isso não se désse se chegaria a uma das duas conclusões: ou não . 
se fazem esses contractos por esse motivo, e não comprehendo a vantagem 
da autorização, nos termos em que está concebida, que não serve sinão para 
enfeiar a nossa leg is la ção, ou feitos, nega-se a dotação e vamos inci ir em 
graves despezas pela rescisão , prejuizos, etc. 

Não tenho empenho particular em explicar ou deixar de explicar 
sei que vamos ouvir as razões dad as vela Commissão de Finanças. provavel-
mente relativas ao pensamento que houve ao formular o dispositivo legal, 
mas eu não o posso ver si não através da sua redacção. Não o conheco si não 
pelo que eotá redigido , e cumpro o meu dever de apontar á Commissão, á 
Camara o perigo desta amplitude: fico muitíssimo contente de o ter cumprido 
e dar nesse sentido o meu voto, não me interessando prevêr qual seja o re-
sultado da votação. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. CaJ,og •era1s ( pel2 ordem ) - Sr . Presidente, tomo a liberdade de 
dizer duas palavras sobre eºta emenda, porque acredito que ·a duvi·da 
suscitada mais versa sobre palavras do 011e sobre os intuitos fundamentaes 
da medida proposta pela Commissão de Finanças. 

Fiz parte dessa Commissão e é isso o que me permitte orientar as mi-
nhas observacões, talvez até no sentido em que a propria Commissão terá 
de explicar á Camara. 

Sei qu~ o Tribunal de Conta<; por mais uma vez tem firmado a doutrina 
de que as autorizações para celebrar contractos vigoram durante o prazo· da vi -
gencia da lei orçamentaria, salvo a hyoothese especial de ser prevista ·nessa 
mesma lei orçamentaria a necessidade de , .e prorogar a execução ou o desem-
penho desses contractos por 'Prazo super'ior ao da vigencia do. exercicio; mas, 
para isso , exige o Tribunal de Contas, como é curial, que na propria- lei venha 
uma autorização expressa. 

Acontece, por outro lado. que a pratica da administração tem mais de 
um a vez aconselhado a diminuir despj'za, oor exemplo, para alugueis de 
casa>. contractando-as por prazo superior a 12 mezes . 

Dahi a .necessidade de ~e introduzir na lei orçamentaria, e eu mesmo, 
como Relator, tive necessidade de agir r1esse sentido, autorização ao Governo 
para proceder. de accôrdo com essa cqnveniencia evidente do serviço. Isso 
quanto a alugueis de ca:s·a. 

Quanto a construccões navaes e armamentos. nós todos sabemos aue 
são essas autorizacõe,;- da natureza daqt.1ellas que ·não podem ficar terminadas 
dentro de um exercicio . 

A construccãa de um couracad o, como lembrava o .nobre Deputadn. 
meu illustre amigo. o Sr. Carlos Peixoto, exige 36 ou 38 mezes. 

Portanto , qual'quer construcção q4e se quizesse e ffectuar impunha a 
que se previsse o caso da despeza en14agée, além do exercício; mas, fatal -
mente, havia de se prorogar mecanica e automaticamente por exercícios suc-
cessivos. 

O SR. CARLOS P EIXOTO - Mas isso se póde fazer prefixando o maximo 
da execução dessa despeza. 

O SR. CALOGERAs - V. Ex . tem toda a razão. Si, portanto. uma auto -
rizacão dessa na tureza se to rna indisoensavel pelo mcc~nismo fiscal nosso, 
em virtude de lei votada oor nós e cu ja execucão vem fiscalizada pelo Tri-
bunal de Contaº: é necessa ria que sei a, concedida, attendendo -se a uma pre -
rogativa legislativa da oual nos não podemos despojar. 

Confesso que, á primeira vista, não me tinha chamado R attenção a 
latitude da expressão ultima impug.naçla pela Commi~são de Financas, nJ 
§ 3º da eme_nda que vae ser votada - çlentro das dotações orçamentarias. 
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Acreditava, como acredito, que a intenção da Commissão é a de qu;: 

essas dotações orçamentarias sejam votadas de accõrdo com o plano ae 
construcções, o program ma naval préviamente votado pelo Con_g'.e~so. 

Não se comprehende •que um programma naval e a acqu1s1çao de ar-
mamento se façam á merce e ao arbitrio do Poder Executivo. 1::/ necessa-
rio, de accõrdo com todos os precede.ntes, que haja a prévia intervenção do 
Poder Legislativo, approvando esse programma naval e ess.a acquisição de 
a1 mamentos. 

o SR. ]OSINO DE ARAU.J O dá um aparte . 
O S1i . CALOGERAS - ue facto, a redacção é archi-viciosa, como disse o 

nobre Deputado, o Sr. Carlos Peixoto. Ella preci sa ser rnoditicada, afim de 
sig nifi car que as dotações orçamentarias devem ~er aquellas que decorrem 
de um programma ,iréviarriente votad·o pelo Congresso. 

O :::iR. CARLOS t'EIXOTO - Quanto ao valor e á natureza delle. 
O SR. CALOCERAS - J á que estou na tribuna, vou chamar a attençãa 

da Camara para outro ponto. 
V. Ex . não ig.nora, e já tive occasião de declarar, que quanto a navios 

da nossa es1quadra, por mais de um a vez eu me , mo tenho a presentado â 
Gamara autorização pa-ra a venda de navios imprestaveis, isto é, de navios 
inut ilizados, que devem ter baixa do serviço da esquadra. 

Eu, que sou partidar:o da venda do Rio de jand. . .ro, em determinadas 
condiçoes, que não veem a peHo explanar agora, nao posso comprehender (e 
digo ,isso porque sei, e um orgão da imprensa já alludm ao facto) não posso 
comp rehender nem voto pela disposição do s 2" desta emenda, que autoriza o 
Governo a vender navios julgados imprestaveis, no sentido d·e ani se incluir 
esse novo dreaci..wug"h!· No meu voto não vae a autorização ao Governo· ·para 
vender navios que ainda não estão incorporados á esquadra . (Muito bem _; 
muito bem.) 

O Sr. Octa.vio IVIangiabeir.a (pela ordem) · - Sr. Presidente, a dis·pO -
sição de que se trata_ é uma disposição que se pretende reproduz1r no or-
çamento para o exercicio vindouro, dos orçamentos que teem vigorado por 
muitos annos . 

UM SR. DEPUTADO - E' ve-rdade. 
O SR. ÜCT AVIO MANGABEIRA - Pedida pelo Sr. Ministro da Marinha, a 

Commissão de Fina.nças teve a precauccão de accrescentar, no final , a res-
tricção "dentro das dotações orçamentarias". 

Como, entretanto, vejo que a emenda fez s urgirem duvidas, aliás muito 
re,speitaveis, em espiri.tos tão esclarecidos como o do nobre Deputado por 
Min as Geraes, que a ella se referiu, eu proporia a retirada dessa parte, para 
que a Commissão de Finanças, na 3" discussão, examinando melhor o as-
Lumpto, tome em consideração as duvidas que app·areceram, afim de adaptar 
uma solução que possa concil'ar os desejos da administração da Marinha com 
as observações que acabam de ser feitas pelos illu stres collegas. 

Nestas condições, requeiro a retirada da 3" parte desta emenda. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Maurício de Lac:?rda (pela ord~m) - Sr. Presidente, 
como o nobre Relator apenas pede a retirada da 3" parte da emenda, e~t 
peço a V. Ex. ·que as duas P·rimei-ras partes sejam submett·idas ao vaio da 
Camara, em separado. 1 

O Sr. Presidente - Nos termos dos pedido:s feitos pelo Sr. Relator e 
pelo Sr. Deputado Mauricio de Lacerda, vou s ubm et.ter á votação a emenda, 
por partes, obedecendo á numeração feita pela propria Commissão . 
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E' posta a votos e approvada a 1" parte da emenda. 
E' annunciada a votação da 2ª pa·rte. 

O Sr. Maurticio de Lac~\rda (pela ordem) - Sr. Presidente, a pri-
meira parte da emenda vae, segundo se acaba de votar, até a palavra "Per-
nambuco". A segunda, que me parece conter o pensamento central da emen-
da, tem por fulcro a simples phrase: "inclusive os navios julgados impres-
taveis" , 'isto é, o Governo ficará assim autorizado a vender ou reduzir a 
dinheiro os navios por elle julgados imprestaveis. Vou requerer a V. Ex. 
que submettendo essa parte segunda da emenda á votação, o .faça com ex-
'clusão da phrase a que me refiro , mesmo porque, como bem lembrou o nobre 

· collega Sr. Calogeras, S . Ex. ; por exemplo, só .dá o seu voto, como quasi 
todos nós, pela au toriza ção ao Governo para a venda dos navios impresta-
veis no uso, mas não para a vend a daquelles que ai.nda não entraram em 
uso, e sejam porventura julgados taes, interpretação esta que, como todas 
as interpretações, na applicação ·da lei , póde ser diversa daquella que o ap .. 
plicador entenda, ap·p licador que, s erá neste caso, o Sr. Ministro da Ma-
·rinha, ou será o Sr. Presidente da Republica. V. Ex. comprehende que a 
Camara, sem que o saiba e ' em que o queira, pôde votar, talvez, a propria 
autorização para a venda do couraçado Rio de janeiro, cousa com que, sem 
mais largo deb a, te, nem todos concordarão e a maioria mesmo da Camara re-
pellirá. 

E ' portanto, este um dos a~sumptos de importancia que, muitas vezes, 
passam, para -repetir phrase já usada aqui, subrepticiamente, em emendas aos 
orçamentos r . . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - A phrase foi minha e eu a repito . . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - A I phrase tem, então, varios autores. 

Como V . Ex . comprehende e, á meia voz lembra um digno Deputado por 
Pernambuco , é uma emenda que traz contraba.ndo .. . Quer dizer, es.ta phra-
se é uma verdadeira moamba na emenda . .. (Riso.) 

Peço á Gamara sua severidade de bom fiscal, que ella não deixe passar 
semelhante emenda, portadora de lima phrase que se presta a interpreta-
ções taes que amanhã, vendido o couraçado Rio de janeiro, a Camara não 
poderá protesta r contra essa venda, porque O· Govemo se dirá auto!'izado 
a vender os navios imprestav·eis para uso, como os imprestaveis np uso da 
marinha nacional. 

Por isto, peço a V. Ex., Sr. Presidente, que, submettendo a emenda 
á Camara, exclua a phrase "inclus·ive navios julgados imprestaveis". (Mui-
to bem; muito bem. ) 

O Sr. Pedro Mo1acyr ('') (pela ordem) - Sr. Presidente, estou d::: 
perfeito accôrdo com as criteriosas observações e advertencias feitas pelo 
nobre Deputado que me precedeu. . · 

Esta phrase do segundo item da emenda.!'«'inalusive navios julgados im-
prestaveis", pôde ser um verdadeiro ventre de cavallo de Troia, e nós deve-
mos ter o cuidado ao votar o item, quanto á inclusão ou exclusão da mesma 
phrase, que é perigosa. 

Releva notar que, depo is das declarações solemnes feitas ·pelo então 
leader da ma ioria, neste recinto, de que não se cogitava da venda do coura-
çado Rio de janeiro, e de q ue, si s e cogitasse disto, nada se faria sem pré-

. via consulta ou pedido de autorização ao Co.ngresso Nacional, appareceu, ha 
dous dias, uma longa varia, de materia financeira, no jornal do Commercio, 
desta cidade, calculando, entre os varios recursos de que o Governo disporá 

( ~ ) E st e discurso iiã .o foi revisto pelo orador. 
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para solver a crise financeira actual, o producto da venda do referido cou,-
raçado , 

O argumento que foi apresentado qua,nto ao Rio de janeiro, para a sua 
não acceitação ou incorporação á nossa esquadra, pelo honrado Sr. Ministro 
_da Marinha e po.r quantos suffragam este parecer, foi que o couraçado é 
imprestavel para os fins a que era destinado ao se iniciar a construcção: 
elle : e tornou imprestavel para o uso de nossa Armada. 

A~sim, si .não distinguirmos, ao vota r o item, entre nayios já usados (! 

navios que não posrnm ter uso em vir.tude da imprestabilidade intrínseca 
de sua construcção, a phrase lata da emenda "inclusive os navios julgados 
imprestaveis" , au torizará virtual ou implicitamente, a venda do couraçado 
Rio de janeiro, e, por um caminho .tortuoso, subreptiçiamente, o Governo ob-
t.erá, á falsa fé, por uma insidiosa redacção deste item da emenda, do Con-
gresso Nacional, aquil!o que talvez não pudesse obter em um claro e aberto 
debate sobre a materia. , . 

O SR. CALOGERAS - Que é o uni co que convém. 
O SR. P EDRO MoACYR - . . . que é o unico que convém, diz acertada-

mente o illustre Deputa-do, que é o unico que está á altura da dignidade na-
cional, 

O SR. CALOGERAS - Exactamente po•r is.to, 
O. SR. MAURICIO DE LAC ERDA - Accrescente V. Ex. que já se disse que 

não é vend a que se vae fazer , mas simplesmente recusa, por imprestabilidade, 
O SR. PEDRO MioACYR - Perfeitamente ; eu mesmo já tive occasiã o de, 

em um discurso que proferi a respei.to do assumpto, insinuar que estava, 
em consciencia, informado de que tal recurso ia, ou podia ser tentado , au-
dazmente: não se trataria de vender o couraçado mediante autorização prévia 
do Congres ~ o . mas de repe :lil-o , de rej eital -o, quando nos fos se completamente 
entregue pelo estaleiro constructor, allegando-se a imprestabi1idade. 

Ura, _apparecendo agora no orçamento da marinha essa manhosa emen-
da, da qual a Com missão de Finanças não as ' ume paternidade, porque diz : 
" são autor izações solicitadas pelo Ministerio da Marinha", apparecendo essa 
emenda que não é da autoria ou da i.niciativa da honrada Commissão, mas 
que repre ' enta uma s imples suggestão do Governo ou do Ministro da Mari-
nha, á Commissão, com a qual esta concord a, por motivo que não vem a pell o 
e que não é occasião de esmiuçar , resulta ini ll udive lm ente que se deve divid!r 
a emenda em duas partes, e se rejeitar a que diz - inclusive navios ·consi-
derados impre ,·taveis - porque no bojo des ta pequenina phrase póde ir o sa-
crifício da nossa principal uni dade naval. (Muito bem; muito bem,) 

O Sr. Nfoa;iwr N°a scim.e:i:.to (pela ordem) - Sr. Pres·idente, eu tenho 
por hatito procurar dar sempre ao meu voto a expressão de meu estado de 
consciencia; quero saber o que voto, . 

O parecer da i!lustre Commissão nada explica a respeito desta emenda, 
Diz apenas que são autorizações solici tadas pelo Ministerio da Marinha, e· não 
sei si essas s.utorizações são solicitad-a-s exactamente nesses termos , nem para 
que fim ou proposito, 

Si o Gover.r. o, amanhã, me s olicitar autorização para vender o couraçado 
Rio de j aneiro eu a darei, porque não tenho a competencia technica para es -
tudar a materia, para saber s i o co uraçado deve ou não ser vendido. Isto 
Incumbe á'quelles que devem ter estudado a ques.tão technica, particular-
mente. 

Mas dar ao Governo uma autorização que não sei qual é, e cuja ex-
tensão não- póde ,ser medida pela Cam~. ;· a, seria um acto de inconsciencia 
que eu praticaria , e que eu não quero . praticar, 

Por essa razão, Sr . P·res id ente, declaro que voto contra esta parte da 
emenda, reservando-me para me manifestar tambem, quando V, Ex, annun-
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ciar a votação da 3ª par:e, contra a qual voto igualmente. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Octavio IVilangabeira (pela ordem) - Sr. Presidente, esta 2° 
parte da emenda n. 6 é uma disposição igualmente que vem reproduzida de 
orçamentos anteriores, e de ha longos annos . . 

Corno se levantam essas duviuas que, a liá ; , não se aventaram no seio 
da Commissão de hnanças, porque a Comm:ssão nem de longe podia ad-
mittir que se viesse a incíui r como "material inutil" o couraçado Rio de 
janeiro . .. 

O SR. PEDRO MlüACYR - Material inutil é uma phrase da emenda . 
O SR. OCTÁVIO MANGABEIRA - Sim, material inutfl, inclwsive navios julga-

dos imprestaveis. 
E' claro que se trata dos "navios julgados imprestaveis", que podem 

ser considerados como "material inutil" . (A.i;loiados .) 
Por consequencia, quando eu, como Relator, opinei, perante a Commis-

são, para que se prescrevesse essa medida, não me passou pela mente ... 
ü SR. PEDRO MOACYR - Ni.nguern fez injustiça a V. Ex. 
o SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - . . . que algum Governo pudesise pre-

tender considerar como material in util o dreadnought Rio de janeiro. 
O SR. MAuR1c10 DE LACERDA - Póde ser considerado até perigoso e no-

civo . (Apartes.) 
O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - Assim, ao que está autorizado o Governo 

é só, unica e exclus1vamente a vender material reputado inutil. 
UM SR. DEP UTADO - Fica esse elemento de interpretação, portanto. 
O SR. ÜCTAVIq MANGABEIRA - Nem me opponho á suppressao da phrasc 

inclusive navios julgadL~; imp~e,staveis porque esses navios tambem 
são "material inutiI" . 

O Sr. Pres:i<dente - Vou submetter á votação a 2• parte da emenda, 
salvo as palavras "inclusive navips julgados imprestaveis" . 

Os senhores que approvam esta parte da emenda queiram se levantar . 
(Pausa.) 

Foi approvada. 
Vou submetter á vo tação a pa,rtc cont ida nas palav~as "inclusive navios 

julgad<>s imprestaveis". ' 
A Gamara ouviu a declaração do Relator da Commissão, opinando con-

tra esta parte da emenda. 
Os senhores que a approvam queiram se levantar. (Pausa.) 
(Foi approvada). 

O Sr. Maru.ücio de Lact:Jrlda (pela ordem) - Sr. Presidente, antes de 
requerer a verificação da votação permitia V. Ex. uma breve observação. 
Para denotar o perigo da phrase impugnada, basta a divergencia estabeleci -
da sobre a significação das palavras "inutil" e "imprestavel"; aliás, o illus-
tre Rel ator, querendo se referir a material ·que se gastar no serviço da Arma-
da e f!lr julgado por isso imp restavel para seus fins, deverá ter dito para 
maior clareza: inutilizado . 

O material póde ser ou se tornar imprestavel para uso e serviço da. 
Armada, já pelo proprio uso, já porque não esteja conforme ao destino que 
se lhe deva dar no mesmo serv·iço. 

Portanto, póde a phrase ser applicada ao couraçado Rio de j aneiro, que 
o Governo alega ser imprestavel. A prova de que esta é justamente a esca -
patoría com a qual se vae justificar a venda do couraçado Rio de ]aroeiro, é 

. que o Governo ·não o deseja vencter mas recusar por imprestavel e a signir 
ficação partídaria deste voto de que o Governçi faz- que$tão, se terá contem-
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piando a votação symbolica no recinto, da qual logo se depr.ehende estar n:i 
boj.o da emenda um grande qesejo official. 

Reque:ro, portanto, verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-ce terem votado a 

favor 61 Srs. Deputados (42 á direita, 19 á esquerda), contr~ 47, (29 :. 
direita e 18 á esquerda). Total 108. 

O Sr. Pre.si•den.te - Foi approvada esta parte da emenda. 

O Sr. Octavio ·~ngabeiTa (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para declarar, como Relator da Marinha, .na Commissão de Finanças, 
que nos termos da disposição que se acaba d·e vota.r, não foi intento daquel!a 
Commi·ssão ... 

O SR. CALOGERAS - Nem do voto da Camara . 
O SR. ÜCTAV!O MANGABEIRA - . . . e diz o nobre Deputado, com toda 

razão, que nem da Cama.ra, autorizar o Governo a venda do couraçado Rio 
de janeiro. 

Eu expliquei da tribuna: "autorizar o Governo a vender ma.teria! inutil , 
inclusive os navios julgados imprestaveis" e que, como- taes, estiverem in-
cluidos naquella mesma dis·posição de - "material inutil". 

Acho -oppo-rtuno fazer eS!ta declaraçã:o, que vou mand·ar, po·r esc!'ipto, 
a V. Ex. 

O SR. PEDRO MOACYR - V. Ex. não póde, na 3ª discussão, dar outra 
redacção á emenda? (Signal affirmativo do Sr. Mangabeira.) 

O Sr. Miario Hermes (peia ordem) - <Sr. Presidente, venho f'azer 
declaração indentica á que .acaba de fazer o illústre Relator do orçamento 
da 'Marinha. ü meu voto, como o da maioria da bancada bahiana, fo i para 
que se i endesse o material inutil do Ministerio da Marinha, e não o dre.1-
dnoughrt "Rio de Janeiro". (Apoiddlos. Muito bem.) 

O Sr. F01J1seca Hermes (pela ordem) - 'Parece-me excusado fazer 
dec1aração, quanto ao voto da maioria: ella esrá certa de que não se com-
prehende o "Rio de Janeiro" nessa autorização de venda. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Raphael Pinheiro (pela oiklem) - Pedi a palavra para jus-
tificar ·o meu voto. 

Votei pela emenda porque entendo que, si o Governo quizesse se valer 
desse artificio para vender o dreadnought "'Rio de Janeiro", teria. dentro do 
proprio contracto, clausulas que facultariam es·sa operação. (Muito bem; 
mui:to bem.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Relator requereu a retirada da terceira 
parte da emenda. 

E' concedida a retirada. 

Votação da seguinte ·emenda n . 7 da Commissão: 

"Mantenham-se as disposições do orçamento vigente relativas á "ma-
tricula, mediante concurso, nas es·colas ·extrangeiras, etc.'', art. 26, n. 4, da 
lei da despeza de 1913, e á "pratica a bordo dos navios extrangeiros, etc . .,, 
art. 27, n. 1, da mesma lei." 

.. '! Sr. Maurici<> de Lace2'da (pela ordem) - Sr. Presidente. peço a 
d1v1sao dessa emenda em duas partes - uma 1913. e outra até á p::i-
lavra - "lei", requerendo para ambas votação nominal. 
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o Sr. Presidente - Os senhores que approvam o pedido de votação 
'· ··nonii'nal; pata a emenda dividida, ertl. duas partes, queiram se I.evanp1r 

(Pausa.) · .. ,·" 
Rejeitado. 

· ·. · · O Sr, Mia;uricio. -de Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificàção da 
votação. . . 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
favor 14 Srs. Deputados e contra 89; total, 103. 

O Sr. Presiidente - Não ha numero. Vae se proceder á chamada. 

O Sr. Juvenal Lam.artine (3º SeoretarEo servindo de 1º) procede á 
chamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada verifi.ca-se .terem-se ausentado os Srs. Thomaz Ca-
valcante, Frederico Borges, Flores da Cunha, Jo ão Lopes, Virgilio Brigid:i, 
Maximiano de Figueiredo, Dia·s de J3arr.os, Feli-sbello Freire, Alfredo Ruy, 
Pereira Braga, Rodrigues Salles Filho , E lysio de Arauj o, ·Ramiro .Braga, 
Mauricio de Lacerda, Mario d-e Paula, -Raul Fernandes, Alv-es Gosta, Teixeí-. ra. Brandão, Augusto de Lima, Prado Lop·es, Vianna do Castello, ·José_ Bo-
nifacio, Lamounier Godofredo, Antero Botelho, Galeão Carvalhal, .AJ'p~rto 
·sarmento, Homero Baptista, Carlos Maximiliano e Pedro Moacyr. 

O Sr. Presidente - Respond·eram ·á chamada a·penas 93 Srs. Depu-
tados. 

Não ha numero para s·e prosliguir nas votações. 

O Sr. Caetano ·de Albuquerque (*) (pela ortdem) ~ Sr. Presi<lent~, 
- " pedi a palavra pela ordem para m,andar á Mesa uma declaração ~e voto. 

Declaro, penitencia·ndo-me, q1.1e, qu;;indo assignei, na Gommissão· de Fi-
nanças, o parecer emittido pelo meu illustrndo collega, Sr . .Octàvio Man-
gabeira, sobre as emendas ao orçamento da Marinha, incidi em uma inad-
vertencia,· ou antes, inco·rri em um erro, do •qual, ago-ra, me penitencio pe-

' · rante a Camara. • 
Sr. Preside~te, não er.a po,ssivel de outra fórma éu acceitar a resolução 

da Gommissão de -Finanças contrfl a ·emenda ·n · 8, porque, a meil ·vét, essa 
resolução é eminentemente injusta. . 

-Em segundo Jogar, Sr. Presidente, eu não poderia tamlbem dar o meu 
voto á revogação do. art. 17 do 1·egulamento processual criminal militar. 

O meu tirocinio, adqui.ri'd·o na, pJo.fissão das. armas, deu-me varias oppor-
tunidades para reconhecer a utilidade desse dispositivo de regu.Jamehto 
p-rocessual criminal militar, pelo que não será com o· meu voto que se · ha 
de revogar esse regulamento, nessa parte, mutilando-o desrr'arte, e ao 'mesmo 
tempo instituindo um precedent·e abusivo contra o ·qµal não poss·o deixar 
de dar meu voto . 

Envio á ·Mesa minha declar;i.ção de voto em contrario, a qual vae ·as-
signada tambem pel-os meus collegas, Srs. Annibal de Toledo e Figueire<lu 
Rocha. (Muito beni.; muito bem.) 

Vem á mesa e é lida a seguinte decla.raçãe> de voto. 
Declaramos que votamos a, favor da emenda n. 8, ass.ignada pelo 

· · Sr. Deputado 1Raul Alves, e ce>ntra o a<l·diti-vo da Gommissão de Finanças, 
que revoga o art .. 17 do Reg. Processua.l Criminal Militar, desta arte 
creando precedente abusivo.. · 

Em 6 d·e Novembro de 1913. - Oaetano de Albuquerque . . - Annibal de 
Toledo. - Fi~ueiredo Rocha. ·· 
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Continuação da votação da 7ª emend·a da Commissão de Finanças ao Sessão de 7 de 
projecto n. 75, de 1913, fixando a deS!peza do Min:isterio da Marinha para o [No"l'embro 
exercido de 1914 (vide projecto n. 75 A, d·e 1913) (2" discussão); 

O Sr. Presi,dente - Vou submetter a votos a seguinte ultima emen-
da da ·Commissão de 1Finanças, dividida ·em duas partes, cuja votação fico~ 
interrompida hontem. . -

N. 7 - "Mantenham-se as disposições do orçamento 'vigente relativas 
á "matricula mediante concurso, nas esco.!as estrangeiras, ·etc.", art. 26, 
n. 4 da lei da despeza de 1913, e ·á "pratica a bord'O dos navios estrangei-
ros, ~te.", art. 27, n. 1, da .mesma lei. " 

A primeira parte até "1913" e a segunda. até o final. 
Vou submetter a votos a primeira parte. 

O Sr. Miaumcio de Lruce1rfda (pela ordeim) - Requeiro votação nomi-
nal para a 1 ª parte da emenda. 

Rejeitado o requerimento de v0otaçã·o nominal. 

O Sr. Maurfoio de Lrucelrfda (pela ordem) - ·Requeir.o v·erificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reco,nhece-se 'que votaram a 
favor 18 Srs. Deputados, contra 95. 

Foi r·ej eitadn 'º requerimento de votação . nominal. 
Approvada a primeira paTte da emenda n. 7 até " 11913". 

O .Sr. Maumcio ·d'e Lalceirda (pela ordem) - Requeiro v·erificação da 
votaÇão. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se •que votaram a 
favor 11'3 Srs. D-eputadüs, contra dous;· total, 115. 

Foi ap·pmvada a 1 ª parte da emenda n. T. 
E' annuneiada a 2ª paTte da emenda n: 7. . ,, 

O Sr. M111uricio ·de L111ee1r1da (pela or-de.,m) Requeiro votação nomi-
nal para a 2ª parte. 

·Rejeita:do o requerimento de votação nominal. 

O Sr. M111u:r.úicio 'de Lrucelrida (pela 01rdJem) - Requeir.o v·erificaçã.o. ,da 
vo1·ação. 

Pro'cedendo-se á verificação da votaç~o, reCO'nhece-se •que votaram a 
favor 9 Srs. Deputados, contra 103; total 112. 

Foi rejeitado. 
Appwvada a 2 ªparte da emenda n. 7. 

O Sr. Miaumcio · de Lacetr/da (pela ordem) - Requeir.o v·erifi.cação .da 
votação. 

Prncedendo-se á verificação da votação, reco-nhece-s•e que votaram a 
favor 117 Srs . Deputados, contra 4; total 121. · 

Foi approvada. . 

O .Sr. Presidente - Ois . s·enhores 'que entendem .qüe ó projecto assim 
emendad·o e ap·provado em 2ª disc.us:são passe á 3ª discuss'ão· ·queiram se 
levantar· (Pau~a.) . .- · · · -· - · 

O proejcto passa á 3" dis·cussão, indo. antes á respectiva Commissão p!lra 
ser redigido de accôrdo com o vencido~ 
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R'EDAvÇÃO P ARiA 3ª DISCUSSÃO 

Art. 1. 0 •O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo 
Sessão de 8 de Ministerio da Marinha, com os serviços des•ignados, nas seguintes verbas, a 

Novembro quantia de 500 :000$000, ouro, e a de 44. 611 :853$688, papel: 

1. Almirantado . . .. ... ........... . . . 
2. Inspectoria de Engenharia Naval.. 
3. Audit-oria . ..... . ...... . .. . .. . .. . . 
4. Co·rpo da Armada e olasses annexas, 

podendo o Governo retirar desta ver-
ba, como das 23" e 26", a importancia 

11ecessaria para matiiicular, mediante 
concurso, nas escolas estrangeiras, 
dois officiaes subalternos da Armada 
no curso de construcção naval do Ro-
yal College em Greenwich, dest inado 
aos alumnos estrangeiros; quatro of-
ficiaes subalternos e seis engenhei-
ros machini'Sltas, officiaes subalter-
nos, nas escolas de electricidade; 
·dous officiaes subalternos da

1 
Arma-

da, nas esce>las .de aviação; dqus me-
dicos, officiaes ·subelternos, .pas es-
colas de medicina e hygiene naval . . 

5. Corpo de Marinheiros Nacion11-es ... . 
6 . Batalhão Naval. ... . ....... , ..... . 
7 . Escolas de grumetes e apreqdizes . . 
8 . Ars•enaes ... . .. .... .. . .. .. , .. . .. . 
9. Capitanias ... . ............ , . .. . . . 

10 . Depositos navaes ... ... ...... . .. .. . 
11. FCJ.rça naval . ..... .. . . . . .. .. .. . .. . 
12· Hospitaes . . .. . . .. ... . .. . .. ... : . . 
13. Pharoes . ...... . . . .... ... . , . . ... . 
14.Escola Naval. ..... . . . ........ .. .. . . 
15. Directoria da bibliotheca e museu .. . 
16. Clas'.ses inacbivas . .... ... .. ., . ... . . 
17. Armamento e equipamento .. , .. . .. . 
18· Munição de bocca . .. . .. ... . , ... .. . 
19. ·Munições navaes . .. . . . ........ ... . 
20. Material de cons1rucção naval ... . . . 
21. Obras ·(sendo 1 :000$000 pa,ra as 

despezas decor.ren1es da exec9ção do 
contracto d~ reconstru~cção 40 Ar-
senal do Rio de J ane1·ro . .. . , . . . .. . 

22. Oambustivel ...... · ..... .. ...... . 
23. Fretes, passagens, etc .. . ... , ..... . 
24. Eventuaes ... .. ...... . .... , ..... . 
25. DirectO'fia do Armamento ... . ..... . 
26. Com missões no Estrangeiro . . .. ... . 

'--' 

Ouro 

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

500:000$000 

Papel 

1.173:264$000 
26:660$000 
73:200$000 

12 . 310 :499$976 
2. 381 :992$625 

310 ; 232$000 
1.463:600$000 
3-849:331$687 

487:715$000 
51 :335$000 

3.471 :41 4$000 
267:700$000 

1.432:860$000 
516:460$000 

87:900$000 
3.200:000$000 

300:000$000 
7 .079:189$400 
1 . 100; 000$000 
1.000:000$000 

1 . 500 :000$000 
1 . 500 :000$000 

300 :000$000 
.150 :000$000 . 
578:500$000 

500:000$000 44.611:853$688 
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Art. 2. º O Presid·ente da Republica é autorizado: 1º , a vender ·ein hasta 
pubEca, ou permutar, · os .e-difi.cios e terrenos dos ~xtinctos Arsena~s de iyia-
rinha de Bahia e P·ernambuco; 2°, a vender, mediante concurrencia publtca, 
0 material reoutado inutil , incl usive nav.ios julgado s imprestaveis, podendo 
applica.r o .producto da venda ~m reparos d.e prop'fi.os, acquisiçifo de mat·eriaes 
necessarios á instrucção pratica que devem ter os alumno.s das Escolas de 
Aprendizes Marinbe:ros, em co:~certos de ;iavios ou outro mater~al fluctu a·~ 
te · 3º a mandar praticar a bordo dos nav10s de guerra estrange:ros 25 offi-
ci~es ~ 15 rnach:nistas da no srn Marin '-·a , o:bte ndo para isso a devid.a permis-
são dos respectivos governos. 

1Art . 3.º Fica revoga.do o art · 17 do Regulamento P rocessual Criminal 
Militar. 

•Rio, em 8 de Novembro ·de 1913. - Galeão Carvalhal, president·e. -
Octav<:o Mangab~ira, relator. - Ma.noe.1 Barbosa. - Peuú a Nun es. - Anto-
nio Carlos . ~ João Simplicio, - Rau.l Fernandes. - Caetano de Albuquer-
que. 1 

Encerrada em 1 4 de· N ove:mibr10 a 3• discussão d·o projecto n . 75 dépois 
de discursos dos Srs. Maurício de Lacerda e Pedro Moacyr, sobre as-
sumptos estranhos á materia orçamentaria . 

EMEN.DA NÃO ACEITA 
Onde convier: 

Sessão de 14 
Art. Continua em vigor a doutrina que ·regu'la os vencimentos dos de Novembro 

capitães-móres e remadores da Capitania do Porto da Bahia, sendo que 
essa doutripa lambem se applica ao capi tão-móor e remadores da Capitania 
dó .Po·r.to. de Aracaj u '. · 

Sala das sessões, 14 de Novenfbro de 19 13. - Moreira Guimarães. 

PARECER N. 75 e 
... -r .-- ..., ·~n1~-rn~' 

FIX A A D Es PEzA D.a M 1N 1sTE R10 DA MA.R INH A PA RA o Ex E·~c 1 c 1 d 
D E 191 4; COM PA R EC E•R DA CO M•M f·S•SÃ O DE FI N ANCAS SOB R E 
AS •EMEN·DAS EM 3• Dl·SiC USSÃ.0 • ' 

N. 1 - Substitua-se o art, 2° pelo seguinte : 

" Art. 2. º O Pre,;ideAte da Republica é autorizado: 

. 1 ~· a vend~r, mediante concurrencia p ubli ca, o ma.teria! inutilizado, SeMúo dii 25 
md .usive o~ navios que se inutilizarem e forem julgados imprestaveis, po-
dend o_ app l1 car o producto da venda em repa ros de outro5 acqui sição de ·de Novem'l;)ro 
matenaes nece-- ·rios á instrucção pratica que devem ter ds alumnos das 
Escolas de ApreJ dizes Marinhekos; · · 

. ~º, a mandar p;a~ica:r a bordo do R" navios de guerra extrangeiros ·25 
offic .. ae~ e 15 m achmis tas rJa nossa Marinha, obtendo para isso a devida 
permtrsa o <los respectivos governos. 

Sala das f essões, 14 de Novembro de 19 13. - P edro Lago Mauricio de Lacerda. ' 
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N. 2 - No art. 2º. supprimam-·se as palavras: "indusive navios julga-
dos lmprestaveis". · 

Sala das sessões, 13 de_ Novembro de 1913. - Pedro Moacyr. 

Onde convier: 
N. 3 - E' o Presidente de Repuhlica autorizado a dar baixa aos n~

vios da esquadra que já não tenham valor militar, ~em possam ser ap~!t
cados a serviços auxiliares. Taes navios .~erão ven_d1~os em hasta P1;1b_!J~a 
e ·o· producto 'Será escripturado como receLta espec1alilzada para_ acqms1çao 
de novo material e concerto do existente. 

Sala das sess ões, 14 de Novembro de 1913. - Calogeras. - Mauricio 
de Lacerda. 

"-N. 4 - Ao art. 2º, onde s.e d!iz "material reputado . inutil '", .d1i.ga-se: 
"ma·terial inutilizado pelo uso no serviço da Armada". 

Sala das sessões, 13 de Novembro de 1913. - Maurício de · Laoerda. 

· As emendas de ns. 1, 2, 3 e 4 -se referem, todas ellas, ao artigo 2º do 
proj ecto. 1 ' • i 

A de n. 1 propõe que se supprima a autoriziação consignada no referi-
do artigo para a venda, em hasta publica, dos terrenos e edificios dos an~ 
tigos Arsena-es d-e P.ernambucü' e Bahia. E' razoavel a sug.gestão da emen-
da. Po·rque, de facto, a Constituição Federal prescreve, clara e terminante-
men'te, no paragrapho unico d,9 art. 64, ·que "os proprios pacionaes, que não 

, forem necessarios para serviços da União, passa·rão ao dom_inio dos Esta· 
dos, em cujo territorio estiverem situados". 

• Afó.ra isto, lembram as emen~as, de que nos occupamos, algumas mo· 
dificações na redacção da segund~.1 das autorizações estipuladas no já cita-
do artigo, no intui.to de aclarar-U1e o pensamento; e a Commissão de Fi-
nanças attende ao que ha de justo nas propostas, que por tal maneira se 
formulam, apresentando ás emenqas •de ns. 1, 2, 3 e 4 o seguinte substi· 
tutivo: "Redija-se nestes termos. o art. n. 2 - O Presidente da Republica 
é autorizado: 1 º, a dar baixa ao$ navios da es.quadra que já não tenham 
valor milita·r, nem possam ser applicados a serviços auxiliares. Taes na-
vios serão vendidos em hasta publlica e ·o producto será escripturado como 
receita especializada para acquisição de materiaes necessarios á instrucção 
p,ratica que dev~m ter os alumno(l das Escolas de Aprendizes Marinheiros·; 
para reparos de proprios, ou para concer·to de navios ou outrn material flu-
ét4ante; 2º, a mandar praticar a bordo dos navios de guerra extrangeiro~ 
25· ófJiciaes e · 15 machinistas da 'nossa Ma·rinha, obtendo para isso a devi -
da permissão dos respectivos Governos. 

N. 5 - Destaque.se da verbff - Força Naval - a quanti-a de 14:800$, 
para o pagamento de uma gratificação a mais, de 2$ por dia, a cada um 
dos remadores da Capitania do Porto da Bahia, no total de 11 :200$; e par,1 

., úma diaria de 5$ aos patrões-mõ.res do Arsenal do Rio e da Capitania do 
Porto 'da Bahia, ' no total de 3 :600$, devendo a quantia ser destacada, addi-
cfonada ás verbas 8° e 9°, da seguinte fórma: 
· - Verba 8° ___: Arsenàes - 1 :800$, para a diaria do :patrão-mór do' Rio 

de J ah'ei ro; ' , . · 
Verba Ç)" - Capitanias - 13:000$. para o pagamento da diaria a 

mais, aos 16 remadores e 5$ ao patrão-mór da capitania. ' 
Sala das sessões;· 13 de Novl!mbro de 1913. - Pedro Lago., 

" A em~nda n. 5 é reproducçlio textual de uma que foi approvada, no 
anno prox1mo transacto, para o orçamento em vigo.r, contra o parecer · da 
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Có'mmissão, 'que é ·bem de ver; neste momento de crise, e respeit~n:do ·0 
cri.terio 1que houve por bem adoptar, ·só tem razões para manter seu voto, 
-contrario ·á emenda supra. 

N. 6 - Ond•e ·convier: 

Supprima-se a consignação de 30:000$ da tabella 15 e a de 24:000$ 
na mesma tabella; respectivamente, destinadas á Liga Marítima Brasileira 
e á Revista Maritima. 

· Sala das s·essões, 14 de Novembro de 1913. - Maurício de Lacerda. 

Não se affiguram desarrazoados, Ili! quadra de eco-nomias, que vamos 
atravessando', os córtes alvitrados pela emenda. 

__ .. Para, entretanto , não supprimir de todo, e por assim dizer subitamente; 
a -obra de divulgação e propaganda das cousas navaes entre nós, a Com-
mi-ssão, ·concordando com a primefra das duas suppressões, apresentadas 
pela emenda, -propõe, .não que se supprima, porém que se reduza, de 24 
para _ 12 contos, a consignaÇão que se attribue á Revista Marítima; o que 
equivale a indicar, · como substitutiva da emenda, a que nos estamos refe-
rindo, ·a seguinte: "supprima-se a consignação de 30:000$ da tabella 15, 
para a Liga Maritima Brasileira, e reduza-se · de 24 para 12 contos a con-
sig11ação que se refere á Revista Maritima. 

N. 7 - Onde convier: 

Destaque-se da verba - Força Naval - a importancia necessaria para 
pagamento dos tres auditores auxiliares. 
· Sala das sessões, 14 de Novembro de 1913. - Rogerfo de Miranda. -

Natalício Camboim. - Euzebio de Andrade. - · fuvenal Lamartin'e. - Au-
gusto M?ntâno. ,_:-- Mav.ignier. - Freire de Carvalho Filho, • - ·- - 1 

A 'emenda · n.· · \ agora renovada, ·teve, na segunda dis.cussão, embora · 
contra · a .opinião cío Relator, voto contrario da maioria da Commissão, que 
rri 'àn·t·~m ·seu parec·er, .não- ooncordand·o ·com -o .que stiggere .a_ emenda. 

N~ 8 ,.• ----, D.a verba 24 - · Eventuaes - de.s-taque-se a importancia de 
15 :546$, para ser paga á Sociedade Porttigueza Beneficente do Amazonas, 
por tratamentos feitos no hospital da ni'esma sociedade a officiaes e praças 
da Flotilha ·de Guerra d-o- Amazonas, nos exercicios de 1907, 1908 e 1909, 
pagamento já ordenado pelas altas autoridades da Ma-rinha, mas não effe-
ctu_ad_o P.o.r f\llta .d.e verba, tudo de accôrdo com os documentos que a par-
t~ mteres·s_ada remetteu ao Congresso Nacional . 

,, Sal~ , das sessões, de Novembro de 1913 . Luciano Pereira. 

• ;o:. 

S'.:' CIEDADE PORTUGUEZA BENEFICENTE DO AMAZONAS 

'' Exmo. Sr. Presidente e demaiS Membros do Congresso Legislativo- Fe-
deral -:-- A directoria da Sociedade Portugueza Beneficente do Amazonas, 
com séde nesta cidade de Manácis . caoital do Estado do Amazonas, vem 
com todo o respeito soljcitar d~ . VV. EEx, seja decreta.da a necessaria ver-
ba -no orçamento do Ministerio da Marinha a entrar em discussão, para lhe 
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ser paga a ·quantia de que é credora do mesmo Ministerio, de 15 :546$ 
(quinze contos quinhentos e quarenta e seis mil réis), proveniente ~e tra-
tamentos· no seu hospital de officiaes e praç~s da flotilha de guerra do Amll,-
zonas nos exercícios de 1907, 1908 e 1909. 

Requerido em tempo esse pagame_nto á Delegacia Fiscal do Thesouro 
Nacional -nesta cidade, foi denegado sob allegação de não haver verba. 

Em 12 de Agosto de 1912, por officio n . 72, o Sr. commandante da 
fiofüha pediu a esta sociedade documentos que comj)rovassem o referido 
debito, afim de ser effectmi.do o pagamento, conforme ordem do Exmo. Sr. 
Ministro da Marinha . Para satisfazer a este pedido esta sociedade. immedia-
tamente fez extrahir da Delegacia Fiscal, mediante reeibo, as contas for-
necidas, que pa~sou ás mãos do referido Sr. commandante da flotilha em 
21 do mesmo mez de Agosto. 

Acompanhando o officio de 7 de Setembro de 1912, sob o n. 168, o 
Sr. commandante da flotilha enviou ao Exmo. Sr. Almirante Chefe do Es-
tado Maior da Armada as ditas contas, cuja ordem de "pagamento reiterou 
ainda ao mesmo Exmo. Sr. em 14 de Abril de 1913, por officio n. 332. 

Para melhor elucidação de VV. EEx., junta esta sociedade um certi- . 
ficado do .teor dos oHicios a que acaba de alludir. 

Nes tas condições, suppõe a ·peticionaria que VV. EEx. não opporão 
duvida alguma em decretar a verba necessaria no orçamento· do Mi-nisterio 
da Marinha, afim pe que esta socieda·de possa s·er embolsada da somma, 
para si tão avultada, de que é credora. 

Sendo 'a S ociedade Pctrtugueza BenefFcente do Amazonas ·cus'teada 
unicamente pelos donativos dos seus associados e pela dimi·nuta receita 
do seu hos pital que raramente suppre a avultada e permanente despeza, a 
peticionaria, appellando para os sentimentos · humanitarios e altruístas de 
VV. EEx. a quem de certo ~o é extranho quanto custa manter e dirigir 
estabelecimentos desta natureza, e~p1:ra anciosamente que VV EEx. se di-
gnai:ão def~rir esa petição, que é de inteira justiça. · 

1Manáos. 3 de Outubro de · 1913. - João Joaquim Carni1so, presidente. 
- Antonio ]osé Pereêra da SiJ.va Sotto Mayor, vice-presidente; - Antonio 
Guílombel, 1° secretario. :-- Joaquim Pinto da Silva Jurúor, 2º secretario. -
Manoel Domingues Faneves; thesourE1i ro. - Jeronymo Gonçalves da Costa, 
procurador. - Julie da Fonseca Santos, director. - Antonio Lourenço Ca-
ned.o, · director. - Alfredo Rrancisco f?osd,s, director. - Porfi-r'io dos Reme-
dias Varella, director. - José Firmin:o Soares, director. - José da Silva Cas-
tanheiro, director. - Manoel M. Ribe{ro, director. 

Exmo. Sr. Capitão de Mar e G11erra. Chefe da Flotilha do Amazonas 
- A directoria da Sociedade Portugueza Beneficente do Amazonas, por seu 
presidente aba ixo as• ignado. vem corp todo o respeito pedir a V. Ex. que 
se digne mandar certificar-lhe ao pé desta o teor dos officios. desta flo-
tilha . de 12 de Agosto de 1912, dirigido a esta sociedade. n. 168, de .7 :le 
Novembro do mesmo anno e n. 372, de 14 de Abri l do corrente anno, diri-
gidos ao chefe do Estado-Maior da Armada, solicitando o -pagamento da 
ouantia de quize conto• quinhentos e quarenta e seis mil réi s ( 15 :546$000) , 
ri ~ nu '.: a reauerente se con• 'dera credora do Ministerfo da Marinha, prove-
.r, ,cnte rl e t ratamento de officiaes e p;ac_as da flo tilha de guerra no sei: 
ho ' _:>'tal no~ exercicios ele 1907. 19G8 e 1.909 . . 

Por ser de justi ça, E. R deferimçnto. 

Ma'láos, 11 de Setembro de 191;~. - João Joç:quim Carc/oso. 
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Em cumprimento ao despacho retro do Sr. Capitão de Fragata . Com, . 

mandante da flotilha do Amazonas, certifi.co que á fl . 78 do cópiador de 
· officios do commandante desta flotilha, do anno de 1912, consta o se-

guinte: · 

Officio n. 72 de 12 de Agosto de 1912 - Ao Sr. presidente da So, . 
ciedade Beneficen'te Portugueza em Manáos __:_ Rogo vossas providencias 
para-. que-- sejam fornecidos a esta flotilha_ os d~cumentos pelos qu~es essa 
sociedade se julga credora d_a importanc1a .ass1gnalada po relator10 deste 
anno enviado a este commando, afim (te ser effectuado o .J?agamen~o confor'-
me ordem e providencfa emanadas do Sr. Ministro da Marinha. Saude e 
fraternidade. - Antonio C. Lessa, commandante. 

A fls . 108 v . consta ·o ·seguinte: 

Officio n. 168, de 7 de Novembro de 1912 - Ao Sr. Almirante Chek 
do Estado Maior da Armada - Tenho a honra de passar ás vossas mãos 
os inclusos mappas das contas apres·entadas a esta flotilha e ·cujos paga-
mentos são insistentemente reclamados ·pelos dire.ctores dos diversbs hos-
pitaes e bem assim um mappa resumo ·de todas estas contas. Como vereis 
algumas contas já são bastante antigas, pois datam de 1908, sendo quasi 
todas· de exercicios anteriores e as poucas do corrente anno que, appro-xi-
mando-se tambem do exercicio findo. não pódem ser liquidadas por falta · 
de credito. ·As contas de exercicios findos 1908-1909 e 1911 importam · em 
24:101 $986 e as do presente exercido em 103$742, montando ao total d~ 
24:205$728. _Devo informar-vos que os ·hospitaes da -Beneficente Portugue-· 
za e Santa Casa da Mi 0 ericordia não recebem mais enfermos da Marinha, a 
meno.s que para esta sejam · remettidos como indigentes e para aquella sob 
a Pesponsabilidade monetaria d-e algum irmão da mesma Beneficencia, como 
se deu · em -Maio do corrente anno com o mecanico naval de 2ª classe De-
siré de Oliveira. O Ho ;-pi-tal Militar recebe, porém, os nossos enfermos 
só forçados baixam, pedindo em seguida alta; explicam este procedimento · 
dizendo que alli dizem não existir verba para tratamento e alimentação do3 
mar:nheiros, .pois · que o Hospital Militar matém os doentes com os des -
conto <: de suas etapas, sendo as imp-ortancias correspo-ndentes mensalmente 
arrecadadas pelo conselho economi-co do hosoital. Realmente é esta a or-
ganização do Exercito em que este estabelecimento tem seu conselho eco-
nomico. Não vos remetto as contas para evitar qualquer extravio do Cor-
reio. · Saude e fraternidade . - A. Gabaglia, commandante. · 

A fls. 12 v. do livro copiador de officios deste .commimdo do anno 
de 1913 cansta º: seguinte: 

OfficiÕ n. 372. de 14 de Abril de 1913 - Ao Sr. Almirante Chefe do 
Est::idn-.Maior da Armada - Tendo e0 te commando em nfficio n. 168. de 
7 de Novembro findo. remeitl·do a este éstado~mainr pedido de pagamento 
rlas conta<: apresentadas pelos directore-; rlns hosoitae<: da Santa Casa de 
Mifér~cordia. Betieficente Portugueza e Militar do Exercito, prciv~nientes · 
dn trat::i-mento dqs pracas desta flotilha: .e não tendo até a preserite data 
;- ido effrctuados .os Pe•oectivos pagamentos. peco-vos licenca oara reiterar 
F.sse pedido. em vista das insistentes reclamaçõe~ dos alludidos directores. 
Devo-vo o. informar ficar esta commando em sérias difficuldades quando 
têm nec-essida·de de baixar algum doente ::io hospital , visto os mesmos s·e 
recusarem .a aceitar doentes da Marinha. Rogo-vos, pois, digne"is ·providen-



_ 5.f_ 
dar afini de se.r sanado esse esta.do de_ cousas. Sa.ude e fratemiàdde:-- A. 
Qabaglia, commandante. '• · - _,_ r. 

Bordo do vapor de guerra Commanr:fante Freitas, capitanea da flotilha ~ 
do_ .Amazonas, Maná'os, 16 de Setembro de 1913. - Antonio Pinto, 1 º Te-
nêilte -assistente. '· · '- - · · · h- · 

Manáos, 16 de Setembro de 1913. - Aff onso da -Fonsec.a -Rodr:lglfe'Js, .. 
Cá pitão de Fragata Commandante da flot ilha .. · r- · · ~- ' 1 -.e 

.A_ verba de "Eventuaes''', reduzida, coin~ , ;rP'J, - p~ra : q , ' orç;;tme~tb ' ~·fn~" 
douro , não deve ser desfalcada. Demais, si .o? pagamen-to ,_das cont,as ,rle . que 1 
se trata na emenda foi ordenado. como na emenda se -diz, pelo dêp'arta- · 
menta da Marinfia, quer parecer á Commissão .de .Finanças que, referindo-
se as contas aos annos de 1907, 1908 e 1909, ou, o que é o mesmo, a exer-
cícios findos , pão f!O Ministerio da Marinha, mas ao, Mini~terio da F_azenda 
cpiiJpete li_q,u idal-as. · · · · 

" (': 

A emenda n. 8 não devt: ser approvada. 

-N. 9 :___ Accrieséente"se -ao art. 2º: 
;" 

· · ·Art. ·Fica o Presidente da Republica autorizadu a realizar, €Ontractos · 
por , prazo nunca ·mafo.r de cinco annos qil:artdo· ·vérsarem- sobre: - '· 

a) alugtj.eis de i::asa; 
·.:. b) construcções navaes, de _accôrdo - com .-a -autorização legislativà :e:· 

dentro das verbas , .orçamentarias, decorrentes desta; ,- . . . , _. 
' c ) acquisição -de "armamento, d~ntro das verbas orçamentarias, 

· - ·Sala _das sessões, 14 de Novem'pr0 de 1-913. ·;--- Calogeras, - Maurício--
de Lacerda. . '-

. A -Commissão de fir;a,n_çás co11corcja -cam e.sta emi;:n-da, julg:!;rido, t<! ;_, 
d?-via, pi::eferivel que s·e a redija 1la ?t:guinte . fó,[m,?: '~ Aécrescente~s._~ - ·ap , 
f!rt 2_º, entre as autorizações que S<\ _concedem ab -,Presidente , da 1Repu]}Fca ~ 
a re_alizar contractosJ 'por prazo nu\ica l,Ilaior ' de. ccinco 'annos, quando, vá' 
sarem sobre: a) . alugueis de casas ; b) con_~fr4çções p-avaes ou 'aóqúisição ' 
de armamento, de aéc;ôrdo com a11tori_zaÇª9 · )e(?;isla.t\va -especial, -e _ dentro 
das vt:_rbas orçamentarias, deeorrent:es desta" · · -- .:- , .. 

N. IQ ~ Onae convier: -, ;r · 
·1: ·.; '";, 

Durante o exercício financeiro 1ie 1914, será considerado como de em-
Qarque . {lara os .officiaes- da Arma~a o .tl)mpo deç.orrjqo ,entre . o ,decreto 
n. 9 .446, de 26 de Março de 1912, e o decréto n, 1 Q .. 734, :.d~ 12 _ de Agos-
to de 1913. · · · 

Sa la das s ess.ões, 13 de Novemoro ;de ·1913 .. 7- '. Bue-170 de. Andrade . 
• '; : • ' - ., !' ' :, ;,:: _ -~ 

-0 - decretp n; ·9.446, -de 26. de Março de .·19.12,. dispensav\1-_, o tempo.: de 
e:rrba rque · aos -officiaes da Armada para a respectiva- promoção. Firmadps-
em ·tal- decreto,. off-iciaes _houve -quí: se entregaram a - ser,viços OU'· -commi;:;·-· 
!>!les em terra. Vindo, ·.porém, o d_~creto · n. 1 Q,794, . de 12;- de Agosto de, 
1913, _:que restabelec.eu a exigencia; effectivamente .· razoav.el, daquella cow-
dição .. para o accesso .nos --postos d(t Marinha, - propõe a emenda ?Upra qi.i_e 
~ó-mente a paTtir éla ~ data, deste ultimo de.creto .:se com;ecev a ex·i_gir a prat[:; 
e.a. do - embarque ... ·contanqo-se, entr•etanto. c.l'!rno -. ,si :, de · emb"a-i;-que . fô,,a,- , o 
l ap~o de tempo · decorr-ido entr~ os dous · decrétos- •indicados-, .. -ou, . o - ·que . é .a. 
mesmo , o periodo em que, achando,se em vigor o primeiro dos decretos a 
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que nos estamos refe~indo, mui.tos· O'fficiaes, considerando que se lhes não 
impunhã a obrigação, depois restabelecida, I?ão_ se preoccuparam com o . 
embarque, acceitando outros serviços ou comm1ssoes outras. . 

A providencia que a emenda consigna é exactamente a de um pro1~- . 
cro que o Sen~do agora mesmo acaba de appr?v~r. Pensa o .Relator nao 
haver inconveniente em que a ªdoptemos. A ma1ona da Comm1ssao, entre-. 
tanto, opina contra a emerrda, julgando· a disposição mai.s adequada .ao 
projecto especial que surgiu na outra Casa do Congresso. 

EMENDA DA COMMIS$ÃO 

N. '1 - Não· serã'O admittid'Os,. no exercicLo <le 1914, novos alumnos á · 
Escola Naval, limitando-se o numero dos mesmos aos que em 1913 fre-
quentaram, como matriculados ou como ouvintes, os varios annos do res-
pectivo curso, ~xcep.tuados O·S que o concluírem o·u os que forem exclui- · 
dos de accôrdo com o regulamento. 

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 1913 .. - Ribeiro Junqueira, Presi- ; 
dente. - Octavio Mangabeira, Relator. - Anfon'ío Carlo'S. - Hom'ero Ba-
pt~ ~ta, com restricção. - Joaquim Pire.s. - Galeifo Carvalhal. - Pereira 
Nun~. - Ra.ul f'.emandes. - Manoel Boró.a. - Caetano de Albuquerque, 
com restricção_. 

Na ses•são de 29 de Novellllbr'o é encerrada, sem debate, a dí~ussii,o. 
unica do parecer da Commissão de ·Finanças1 sobre .as emendas o,ffere-
cidas na 3ª discussão do projecto n. 75 B, de 1913, fixando a despeza do 
Ministerio " da 'Marinha para o exercício de 1914 (vide projecto n. 75 C, 
de 1913). 

· Votação <lo pro}ecto n. 75 B. de 1913, fixando a despeza do Ministeri·o da · Sessão de 10 de 
Marinha para o exercício de 1914 (com emendas) (V'ide projecto n. 75 C, de Dezembro 
1913) (3ª discussão). 

O Sr. Presi!dente ·_ Vou submetter a voto!" as emendas. . 
Vo·tação da seguinte emenda, n. ·.1, do Sr. Pedr-0 Lago e outros: ·' 
"Substitua-se o art. 2º pel'O seguinte : _ . · . _ · 
"Art. 2. º .Q Pres·idente da R·epublica é autor.izado: 
1.º, a vender, mediante concurrencia publica o . material i.nuobil-iz'ado 

inclusive o.~ navi.os que . se inutilizarem e forem julgados imprestaveisi, po'. 
dendo apphcar o producto da_ venda. em reparos de outros e .acquisição de 
materiaes necessarios á instrucçã·o pratica que dev·em ter os .. a-lumnos das-
Escolas de Aprenrdizes Marinheiros; · 
.. 2º, a mandar. P.raticar a bar.do dos navios de . guenra es_trangeiro!l 25 of-

f1~iai::s e 15 machm;1stas da nossa :Marinha, obtendo, para· isso, a. devida per-
m1ssao do-s respectivos governos. " ' 

· O· Sir. Presidente - A esta einenda ·e ás de ns. '2 .a-.4. a . Oommissão· 
offereceu o segufote substitutiV'o: 
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Redija-se nestes termos o a'!'t· 2° - "O Presidente tla· Repuib.lica é au-

torizado: 1º, a dar baixa aos navios da esquadra que já não tenham valor 
militar nem possam ~.er applicad-0s a serviços auxiliares. Taes navios serão 
vendidos em hasta publica e o producto será escripturado corno receita espe-
cializada para acquisição de rnateriaes necessarios á instrucção pratica que 
devem ter os alurnnos das Bscolas de Aprendizes. Marinheiroº, para reparos de 
proprios ou para concerto de navios ou outro rnateri·al fluctuante; 2º, a 
mandar p•raticar a bordo dos navios de guerra estrangeiros 25 off'.ciaes e 15 
rnachinistas da nossa Marinha, obtendo, para isso, a •devida permi~·são . cios 
respectivos governos." 

IAppro-vado ·O substitutivo,. ficando prejudicadas as emendas ns. 1, 2, 
3 e 4. 

Votação da ~guínte emenda, n. 5, dó Sr. Pedro Lago. 
"Desta'Q.ue-se da verba - Força 'Naval - a quantia de 14 :800$, parn o 

pagamento de urna gratificacão a mais, de 2$ por dia, a cada um dos remado-
res da Capitani a do .Porto <l.a Bahia, no total de 11 :200$, e para urna diaria 
de 5$ aos patrões-rnóres do Arsenal do Rio e da Capitania do Porto d•a 
Bahia, no total de 3 :600$, devendo a quantia destacada ser addic:onada ás 
verbas 8ª e 9ª, da seguinte fór.rna : 

Verba 8ª · - Arsenaes - 1 :800$, para a dia ria do patrão-rnór do Rio 
de Janei'l'o; · 

Verba 9ª - Capitanias - 13:000$, para o pagamento da diaria, a mais, 
aos 16 remadores e 5$ ao pa:trãoJIJór da capitania."' 

O 8'1r. Pedro Lago (pw,a encaminhar a votação) - Sr. Presidente , os 
termos em que está ·co-nceb:do o pareceir da Commissã-o sobre .a emenda n. ·5, 
são oara co.nvencer d:a sua procedencia . 

Effectivamente, a emenda n. 5 não innova cousa alguma na . noss.a le-
giE-!ação . 

Os remadores 'da Ba·hia já ganhaP1, pelo actual orçamento, 2$ diarios . 
A Cornmissão não teve urna só ra:ião para combater essa medida, que é 

mais que justa, por<iue a .Carnara não tem o direito de desmantelar o occa-
rnentn do pobre, aue conta com esse pequeno recursa para sua SJUbsistencia. 

1Eu, aopellando para o espirita de justiça da Camara, '"llrna vez que essa . 
emenda não augmenta a despez·a, corisigna ·a mesma que eiciste no actual 
orçzi!Tlento, destacando apenas àa v..erb~ - Força Naval - que deix.a sernore, 
invariavelmente. r•aJ.do, a necessaria piira pagar-se aos remadores da Bahia, 
isto é, 2$; appellando o ara o espirita é.le j•ustiça da Carnara, dizia eu. espern 
a aporovação da emenda n . 5, que tive a honra de apresentar á consideração 
da Camarã, de fendendo assim a.Itos i.nl-f!ress·es dos pobres· (M~ito .be17J.; piui-
to bem. ) 

Approvada a referida emenda n .. 5. 
Votâção da seguinte emenda n. q do Sr . Maurício de Lacerda: 
Onde convier -: 
Supprima-!!'e a consignação de 30:p00$ d:a tabella 15 e a de 24:000$, na 

mesma tabella, ·respectivamente, desti riadas á Liga Mar'.tirna Brazileira e á 
Revista Marit'ma. 

O Srr. Presidente - A est·a emenda a Comrnissã-o offepeceu o seguinte 
subsfüutivo: 

"Supprirna-se a consignação de 30 :000$ da tabel.Ja 15, para a Liga .Mari-
tima Brazileirn . e reduza-se de 24 par!\ 12 contos a co•nsignação que se refe-
re ã f?.evista M1aritima". · · 
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o Sir. F ·eli·sbello Freire ( '' ) (pela ordem) - V . . Ex., Sr . .Presidente, 

e o eminente Deputad.o pelo Rio de J aneir<>, Sr. Maurício de Lacerda, autor 
da emenda, me darão licença para comment.al-a. 

A emenda manda !'etirar as verbas orçamentarias, votadas o anno pas-
sado como auxilio á Liga Marítima Brazileir·a. 

E' assim que o resultado da emenda é a Liga Marítima, creada, aliás, 
por decreto , por lei federal, ficar sem os ·apparelho·s, sem. os instrurrnent0s 
necessarios para prestar o seu serviço á marinha mercante e d·e guerra. 

No Brazil o espírito particular creo·u a Liga Marítima, ins.tituição que 
existe em todo o mundo, .e o legislador brazileiro comprehendeu que os par-· 
ticulares que crearam essa instituição não podiam, p·or .certo, dar-lhe os ele-
mentos precisos para eila desenvolver-se e prestar os serviços á marinha 
mercante e de guerra. Por .conseguinte, em nome desses principios, o legis-
lador republicano votou a quantia consignada no o•rçamento para auxHiar 
a Liga Marítima, a não só manter 'ª revista, onde a:s questões technicas 
!>ão c!'iscutidas, como a prestar os serv·iços á marinha mercante e de guerr.a. 

Estou. convencido dos intuitos 'p atrioticos do eminente Deputado, mas 
appellu para o seu patriotismo. A permanecer a eme·nda é preferi·vel que o 
Parlamento rev·ogue a lei que creou a Liga Marítima, porque ella nào póde 
viver sem ess·e auxilio· Ou a emenda é irejeitada ·ou o Parlamento revoga a 
,ei que creou a Liga Marítima, porque ehla sem esse auxilio não póde prestar 
..is serviços, que a sua natur\!za lhe impõe, á marinha roer.cante e de guerra . 

. Chamo a attençã.o da Gamara afim de que ella vote contra a emenda e 
contra o substitutivo da Commissão de finanças e appello para o patriotis-
mo do eminente De·putado pelo .Rio de :J aneirn. (M,uito bem; muito bem.) 
; 

O S~. Mia.urdcio de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, dea;nte 
da~ consideraçõ-es do meu distincto coHega, Deputado por Sergipe, pediria 
a V. Ex. que, consultando á Gamara, della obtivesse o a•ssentimento ·para a 
retirada da emenda. 

O [;~ . Presidente - A' emenda a Commis·sã.a offereceu um substitutivo. 
O autor da emenda, Sr. Deputado Maurici.o de Lacerda, requ.er que 

d la 1..ej a retim da. 
Os Srs. que apprnvam o requerimento da retirada ·da emenda, queiram 

levantar-se. (Paus:a.) 
•Foi re}eit·ado. 

O Sli:. P ·edro Lago (pela ordem) - Sr. Pres.idente, n:'.J é possível que 
a Camar-a queira rejeitar um requerimento de retirada de émenda. o SR. CAMILLO· PRATES - Por que não? 

. :O SR. PEDRO LAGO - Piorque é direito de qualquer Deputado solkitar a 
retirada <las emendas que tenha .apresentado e a rejeição de um pedido des-
tes importairla em uma des•consider·ação. 

O SR. CAMILLO .PRATES - Mas a Camara podia ter adqptado a emenda. 
O SR. PEDRO LAGO - Sendo assim, peço a verificação da votação. 
Procedendo-se á veri'fioação <la votação, reconhece-se terem votado a 

favor 108 Srs. Deputados e contra 16; total 124. · 

O Sir. Presidente - Votaram a favoir 108 Srs · Deputados e contra 16; 
total 124. · 

F·oi appirovado o requerimento da retirada. 
Votação da seguinte emenda n. 7, do Sr . Rogerio dé Miranda e outms. 

( •) '.Este discurso nã o fo i revisto pelo orador. 
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< -Onde·co-nvier :· · 
· Destáque-se da verba - Força Naval - a i!IJportancia necessaria para 

_ pagamenfo do~ tres audito1res .auxiliares . 

-O Sr. Eusebio de Anidr-alde (pela ordem) - Sr. Presidente, ouso pe-
dir á Camara'·o seu vQto e sua attenção para a emenda n. 1 · 

Apezar· do· parecer co-ntrar-io da Oommlssão de -Finanç~s, 9 Relato.r ~o 
orçamenro do · Ministerio.- da M.arinha e outros membros dessa Comm;ssao 
não se oppõem á -passagem dessa emenda; além disto, é um act-0 de coheren-

. eia que a ·càmara- praticará, porquanto, ella que votou o orçamento da 
Guerra, no11malizan<lo a situação dos auditores do Exer<:i-fo, não -pôde, sem 
mainifesta incoherencia, ne_gar a qua-ntia de 21 cont•os para pa_gamento dos 
tres aud.ito:res auxiliares 'da Marinha:. _ . . 

Devo, ainda, lembrar · que !!- situação· dos auditores do Exercito, -ficou 
. regulàrizáda pel•a emenda n. "! 4, votada po-r esta Gamara, e em vfrtu-de de 

· " disposição do Codigo Processual Militar, art. 17: · 
·A Cama-ra nã·o deve dar o seu voto contrario á emenda que manda desta-

car da ver.ba - Força Naval - a qua-ntia de 21 cont.o•s, mesmo por.que esta 
verba dá grande saldo-. . . 

-O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Como sabe V. Ex. que eHa d-á saldo? 
-O SR. EusEBIO DE ANDRADE - Porque encontro no orça11,1.ento do Mi-

nisterio <la _ M-arinha o seguinte: ''<Deu sempre g-rande sal d-o pelas promoções, 
o bitos, re f:orma de offkiai;:s que entram para a.s classes inac1iv-as, etc." 
_ Não tend·o o-utro meio . qe norqrnHzar a s-ituação desses tres auditores, 

peço que se destaque d·a verba a \mportancia necessaria para o respectivo 
pagaimento. 

Este_ é o voto que ouso pedir á Cama-ra cfos 1Srs . Deputados· (Muito 
bem; muito bem.) -

-Rejeitada a referi d-a ei:nenda -n , 7. 

O Sr. Eusebio de- An.dr1a.de (pela ordem) - 1Requei·ro verificaçã·o d:i 
votação. .• 

Procedendo..-e á verificação da votação, reconhece-se que V<ltaram a fa-
vor 62 Srs. Deputados, ·co-ntr.a 61 i total, 123. 

A emenda foi approvada. 
Rejeitada a emendl). n. 8 . 
Votação da seguinte emenda n. 9 do Sr. Calogeras e outro: 
Ac-crescent-e-·se ao art. 2~ : 

Art. Fica o Presidente da Republica autorizad{) -a realizar contractos 
por prazo nunca maior de -cinco anr1os qu-a-ndo versarem sohre: 

a) a-lugueis de casa; 
b) construcções nav-aes, de _ açcôrdo com a autorizaçã-0 legislativa e 

dentro das verbas orçamentarias, qeco·rrentes desta; 
e) -acquisiçifo de armamento, ~entro das verbas orçamentiarias. 

O Sir. Presildente_ - A esta e)llend-a a Commissão offereceu o seguinte 
substitutivo: . · 

"Accrescente-se a-o a•rt · 2º, eq-tre as autol'izações que se com::edem ao 
Presidente da Republi-ca: a rea'lizar contractos, por pr-azo nunca maio,r de cin-
co anno·s, .qua·nd-o versarem sobre: a) alugueis de casas; b) corist-rucções 
navaes ou acquisição de armamento, de accô.rdo com autorização legislativa 
especial; -e dentro dlls verbas orçamentarias, decorrentes desta". -

Apj)rovado o substitutivo·, ficando prejudicada a emenda. 
Votaçã0 d-a seguinte emenda, !ff . 10, do Sr. Bueno de A-ndrada, 
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Onde convier:,. .. . . .- . . 
-Durante ·o exerc.icio financeiro de 1914; será considerado como de em-

barque: para -off.iciaes da -Armada o tempo deco-rrido entre o decreto n. 9. 446, 
~ de ::::6 .]te j\\arÇci_de,1912, e o d'ecreto n. )0.73~, de 12 de Agostó de 1913. 

~ ~ • • f • -, t : ; • ' 
O ~Ir. Bueino de An.diiaida" (pela oraem) - Sr : .:-residente, esta emenda 

'· j-á está .c(')m1igp.a,da_ em projecro que ,veiq ~o 'Senado; por.tain~o, _a medida _iá 
tem a o-pinião f-avoravel ·de um cor.p.o dehberante., A Comm1ssao se oppoe, 
não á essencia da medida, mas quanto á o·pporiuríidade. · (Suss'urro.) 

O Sr. Presiidente (fazendo soar os- tympanos) - Attenção! 

O SR. BUENO DE ANDRÂDA - E' jµstai;nente a opportuqidade que venho 
salientar. A meilida é : boa ... 
,c..~O .SR .. R!BELRO JUNQUEIRA, .- Não apo-iado ! . . 

o SR. BUENO Dll ANDRADA - ... a med;1d.a foi acceita pela Gommissão; 
a medida é elogi·ad.a· pelo Relator, foi approvada per.o Senado, }à teve parecer 
fav.o-r.avel nesta Casa,, da \Commissão de Marinha e Guerra. Qua-nto á oppor-
tumdade, que é o que pleiteio, faço-o por dous piotivos: primeiro, é rped-1da 

1 · 'pará ser ex-ecutaci-a ·d miante um anrno, portanto tem cabimento .na · lei annua; 
·· segundo, porque um ·projecto nesta Casa, neste anno ·em que estamos com os 

'"" orçamentos arrazados e com -serviço accumulado,. póde não passar, ficando as-
sim releg•ado · Por esta razão, Sr. Presi-dertte; ap;resentei a medida, como de 
lei annua. A Camara póde recusai-a, na certeza de que recusa approvação a 
uma med-ida necessaria e acceita por todos. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Octavio Mlrunig.abeira - Peço a pafo .. vra pela o-rdem ·-~ 

O Sr. Presiden.te - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Octavio l\!llWDJgab'eira· -(pela ordem) - Sr. Presid-ente, explican-
do á Cornm1ssão de Fin-anças a medida des·ta emenda que ora se vae v-otar, 
nao creei obstaculo á sua acceitação, chegando mesmo a dizer que inconve-
nientes não havia em que fass-e adoptada. (Apo,iados.) A maioria da Com-
missão, entretanto, se pronunciou no sentido de que, ·v-ind·o já -d.o · Senado 
um p-rnjecto de lei sobre o assumpto, seria preferi-vel que o- caso se resol-
vesse, não por disposição orçamentaria, ·mas por disposição especial. Entre-
tanto, deante das razões invocadas, no sentido de -que o retardamento poss-i-
vel da pass-agem do projecto póde prejudicar os interesses que a medida 
pfücura zel·ar, não me opponho a i•sto, e a Gamara reso.! ve1á em sua sabe-
do.ria. 

Rejeitada a refer.ida emenda n. 10. · 

J Sr. P:re!liidente - Vou submetter a votos a emenda da Commissão. 
. _. Approvada a seguinte emenda. 

N. 1 - Não serão admitüdos, no exerc1c1-o de 1914, novos alumnos 
á Escola Naval, limitand-o-se o numer-o dos mesmos aos que em 1913 fre-
quentaram, como matriculados oti como ouvintes, os varios annos do re-
spectivo curso, exceptuados os que concluirem ou os que forem excluidos de 
accôrdo coin o regulamento. 

Approvada. 
· · · Approvado ·em 3ª discussão 9 -projecto _n. 75 B, de 1913, fixando a des-
J?eza do M-inisterio da M-arinha para o exercicio de 1914· 
'· .:..: ... 

O Sr. Mauric.iio de L111ce11da 
• j 

·• 
1. ;, _. 



O Sr. P ·refddente - · Tem a palavm ·o Nobre Depu:t.ado. 

O Sr. Mauric:l.o de Lace:t'da - Requeiro verificação da rotação. . . 
Procedendo-se á verfficaçã.o da- votação, reconhece~·se .que . não houve 

votos contra, viotand.o a favor 124 Srs. Deputados. 

O Sr; ·Pre~~~ente - O projecto foi app.rovado e vae ser én\llado . -á 
Commissâ.o de Redacção. · · · 

Sessão de 3 de ~ . . f) · .C.()ngresso ~ Na·cional Fe.solve~ ~ .. . . 
Dezembro cArt. !.º O Presidente da Republka é autorizado a déspertdef 1 pelo Mi~ 

nisterio da Marinha, com · Gs ser.viços desrgnados na-;;. seguiótes verbas, a 
·· quantia ·de ·500 :000$, ouro, e a de 44. . .fü 1 :853$628, papel:· · 

!. · · A~m'i.riin ta.do' .. ... ................ . 
2. Inspectoria de Engenharia Naval. .. 
3. Auditpria ....... ... . " ... .. : ...... . 
4. Corpo da !Armada e· · classes anne-

xas, podendo .o Goyerno 'retira.r desta 
v\:rba, . como d,as ·43· e 26\ . a 

1
impor-

tanc!-a necessaria para m?-tyicular; 
med1ap_te _ .concurs:q, . n::i~ !!ScoJa,_s e.s-
trangeiras, dous officiaes subalternos 
cfa Armaç!a nq curs~. de. c;ori9.tn.)cção . 
nav.al do Royaf College em ~reen
wkh, destinado. aos alumnos ~stran~ 
geirqs; quatro officiaes suiba.Iternos 
e. ~eis engenheiros macliinistas offi-
ciaes sultalternos, •nas esçolílS · de 
electricidade; dous officiaes subal-
ternos da Armada, nas · escolas de 
a viaçã·ó; dous medic-os, o'ffici::i~s sub-
alternos, na·s escolas de medi,i.cina e 
hygiene naval. · (Augmenta1la de 
75 :600$, para pagamento d,o~; segu11~ 
dos tenentes pha·rmaceuticos, que· 
percebiam, quando contractacjq11 p~la 
verba - Força Naval -, e, torna-
dos effectivos em virtude de l~i, nas-
sam a perceber .pela verba (de Corpo' 
da Armada e classes annexa!:;) ... · .. 

5. Corpo de Marinheiros Nacionaes (di-
minuida de 90:000$ na dotaç~o para 
fardamento) (materia prima da Con-
signação material) ...... . .. ...... . 

6. Batalhão Naval (diminuida d'i; 500$, · 
na dotação para impressões ~ enca-
dernações da Consignação material) . 

7. Escolas de Grumetes e Aprendizes: 
(augmentada de 79 :300$000) ..... . 

8. Arsenaes, inclusive 1 :800$ p~ra pa-
gamento da. diaria de 5$ ao patrão-

Ouro 

••• • . • •• -· ••• ~ ~· , l 

-· 

1P.a,pel 

1.173 :264$000 
26:660$000 
73:200$000 

12.31'0:499$976 

2.381 :992$625 

310 :232$000 

1.463:600$000 
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mór do Arsenal do Rio de Janeiro 
(diminuida de 132.995$000) . . .... . . 

-9. Capita.nias de Portos, inclusive 
13 :000$ para pagamento da diaria, a 
mais d~ 5$, ao patrão-mór e de 2$ 
aos '15 remadores da Capitania do-
Porto da Bahia (diminuida ·de 
lo : 160$000) . . .. ............. ... . . 

10 : Depositas navaes (diminuida de 
28:915$000) ........ . ........... . 

11. Força naval (-diminuida de 287 :400$); 
destacada a importancia de 27 :000$ 
para pagamento de vencimentos aos 
tres auxi liares de auditor ...... .... . 

12. Hospi.taes ............... . ...... . 
13. Pharóes (diminuída de 307 :720$000) 
14 . Escola Naval (diminuida de - réi.s· 

12:840$000) . . ................... . 
15. Directoria da biblioth eca - e museu 

(diminuída de 3:900$000) ......... . 
16. Classes i1nactivas (-augmentada de 

906:176$485) ... ....... ' ' .... . .. . 
17. Armamento e equipamento (diminui -

da de 300 :000$000) ..... .. ...... . . 
18. Munições de bocca (diminuíd a de 

400 :000$000) .................. . . 
19 . M'unições navaes (diminuída de 

900 :000$000) .. .... . ............ . 
20. M-aterial de construcção naval ( dimi-

nuida de 500 :000$000) .. . ........ . 
21. Obras, sendo 1.000:000$ para as des-

pezas decorrentes da execução de 
co-ntractos de reconstrucção do Ar-
senal do Rio -de Janeiro: ( augmen -
tada de 500 :000$000) ...... . . .. ... . 

22 . -Combustivel (diminuida de réis· 
300 : 000$000) . . ...... . ......... . . 

23. Fretes, passagens, etc . ( diminuida de 
70:000$000) 

24 . Eventuaes (cÚ~i~~·id~· ' .d~· .. ~éi; 
120:000$000) .. .... ' '' ... . ...... . 

25. Directoria do Armamento ..... .. .. . 
26. Commissões no estrangeiro ( dimi-

nuída de 500:000$000) . .......... . 

Ouro 

500:000$000 

Papel 

3.851: 131$687 

500 :71 5$000 

51 :335$000 

3.429 :614$000 
267:700$000 

l. 432 :860$000 

516:460$000 

87:900$000 

3.200:000$000 

300:000$000 

7. 079: 189$400 

l . 100 : 000$000 

1. 000:000$000 

1.500 :000$000 

1 . 500 : 000$000 

300 : 000$000 

150:000$000 
578:500$000 

500:000$000 44.61 1:853$628 

Art. 2.º O Presidente da Republica é autoriziado: ! º, a dar baixa aos 
-navios da esquadra que j-á não tenham valor militar, nem possam ser appli -
cados a serviços auxiliares . Taes navios serão vendidos em hasta publica 
e o producto será escripturado como receita especializada para acquisição de 
materiaes necessarios á instrucção pratica -que devem .ter os a lumnos das Es-· 
co las de Aprendizes Marinheiros; para reparos de proprios ou para concer-
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tos de navios ou outro material fluctuante; 2º, a mandar praticar a bordo dos 
navios de guerra estrangeiros 25 officiaes e 15 machinistas da nossa Marinha, 
obtendo para isso a devida permissão dos respectivos governos; 3º, a realizar 
contractos, por prazo nunca maior de cinco annos, quand-J versarem sobre: 
a) alugueis de casa; b) construcções navaes ou acquisição de armamento, 
de accôrdo com autorização legislativa especial e dentro das verbas orçamen-
tarias, decorrente desta. 

Art. 3.0 Não serãG admittidos, no exercicio de 1914, novos alumnos á 
Escola Naval, limitando-se o num ero dos mesmos aos que em 1913 frequenta-
ram, c omo matriculados ou como ouvintes, os varias annos dG res,pectivo 
curso, ·exceptuados os que o concluírem ou os que forem excluidos d·e ac-
côrdo com o regulamento. 

Art . 4.º Fica revogado o art . 17 do regulamento processual criminal 
militar. 

Sala das Commisisões, 2 de Dezembro de 1913. - Luciano Pereira, 
Presidente. - Erasmo d.e Mac edo. - Seba!Stião Mascarenhas. - Moreira 
Guimarães. 

Approvada a redacção , o projecto é enviado ao Senado. 

-· 



SENADO FEDERAL 

PAR.BCER. N. 268 

A proposta do Governo para o orçamento da Marinha em 1914 é de Ressão de 12 de. 
44. 614 :040$648, papel, e de 500 :000$, ouro, apresentando assim uma dif- Dezembro 
ferença para menos, ein relação ao .orçamento vigente, de 3. 185 :516$555, 
papel, e de 500 :000$000, ouro. 

O projecto approvado pela Camara dos Deputados é de 44.611 :853$628, 
papel, e de 500 :000$, ouro, e, portanto, quasi igual á proposta do Governo. 

Acontece, porém, que umas · dotações são insufficientes e outras ex-
cessivas, pelo que a Commissão de Finanças vem propôr emendas que, 
uma vez · approvadas, determinarão, salvo· a rubrica nova sob n. 28, as se. 
guintes sommas (quadro annexo) : 

Papel. 
Ouro. 

44.018:084$945 
500:000$000 

1 
J 

Si o Senado der o seu assentimento á prnposta da Commiss.ão, o or-
çamento apresentará, sobre a proposta do Governo, uma reducção na des-
peza papel de 595:.955$703 e de 593:768$683 sobre o projecto da Ca-
mara. , 1 . :,{[ i ~'~ 

E' certo que a Commissão foi forçada a crear a verba nova de réis 
2.500:000$, ouro (emenda n. XXV)-, necessarios para O· pagamento, no 
futuro exercicio, d.o tender, carvoeir-os, .cabreas, nova secçã.o do dique flu-
ctuante ·e outr.os materiaes accessorios contractados e encommendados na 
Europa pelos antecessores do actual Ministro da · Marinha. 

Não havia fugir do ~ilemma: ou dar a verba no orçamento, fazendo 
obra de verdade orçamentaria, por se tratar de pagamento conhecido e 
certo, no ·exercicio de 1914, ou ter de autorizar em breve a abertura de cre. 
dito fazendo obra illusoria no orçamento. 

A Commissão preferiu o primeiro alvitre, cons•entaneo com as boas e 
indispensaveis normas da organização real de um orçamento. 

Notou a Commissão que o projecto da Camara ora se refere á pro-
posta do ·Governo, ora ao o-rçamento deste exercicio, estabelecendo confu-
são que as emendas apresentadas eliminam, pois que a base para o cal-
culo das verbas passa a ser exclusivamente a proposta d.o Governo. . 

A Commissão não pôde dar s·eu assentimento ao art. 3º do projecto, 
como está redigido: não só o regulamento da Escola Nav:.al não cogita da 
clas~·e de alumno·s ouvintes, como seria injusto assegurar preferencia aos 
ouvintes sobre outros candidatos que se sujeitem ás condições regulamen-
tares. 

Não convindo trancar em absoluto a matricula no 1 º anno, a commis-
são prnpõe a admissibilidade de 10 alumnos novos, preenchidas as con-
dições regulamentares, o que é menos do que o projecto concedia, pois 
que os ouvintes sã'o actualmente em nurriero de 25. 
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·Com estas ligeiras çons.iderações, pensa e é de parecer a Commissão 
de Finanças que o projecto de orça;mento do Ministerio da Marinha para 
1914 seja approvado com as seguintes emendas: 

I ~- ··· N. ·1 - A' rubri ca n. 4 - Substitua-se pela seguint;: 
"Corpo da Armada e e-lasses annexas (como na proposta do Governo, 

augmentada de 75:600$ para attender ao .pagamento dos segundos tenen -
tes pharrriaceuticos que percebiam, quando contractados, pela verba "For-
ça Naval" e passam a perceber por esta, por serem effect1v.os, em virtude 
de lei; e di:minuida de 8:000$) 12.302:499$976". 

N . 2 - A' rubrica n. 5 - Substitua-se. pela seguinte: 
"Corpo de Marinheiros Nacionaes · \como na proposta, diminuida de 

51 :000$) 2. 281 :992$625." 

·N. 3 - A' rubrica n. 6 - Supprimam-se as palavras "diminuida de 
· . . ' 500$ na · d·otação para impreEsões e encadernações d·a consi1gnação ma-

ter.ia.J. '' · · 

N. 4 - A' rubrk/a n. 1 .:........ .Substitua-se pela seguinte: 
"Escola de Grumetes e Aprendiz·es (como na proposta, diminui da de 

164 :040$) 1 . 220 :260$000." . 

N . 5 - A' rubrica n. 8 - Substitua-se · pel·a seguinte: 
"Arsenaes (como na proposta augmentada de 165:031$687) 

3. 665 :031$697." 

N ,: 6 - A' .rubrka n. 9 - sulbstitua-s·e p·ela seguinte: 
"Capitanias dos Portos ( c~mo na proposta) 487 :715$000." ,,. . 

" ... ...,.. N. 7 - A' rubri.ca n. 10 - Substitua-se ·pela t>egui.nte: 
"Depositos navaes (como na 11roposta), 51 :335$000." 

N. 8 - A' rubrica 11 - S11bstitua-se peloa seguinte: 
"Força Naval (como na proposta, diminuida de 1.247:574$, e dest:t-

cada a .quantia de 27 :000$ para Ilagamento de vencimentos aos tres auxi -
liares de auditores), 2 . 399:440$000:. " 

N. 9 - A' rubrica rr. 12 - Substitua-se pel~a s·eguinte: 
"Hospitaes (augmentada de 148:300$), 400:000$000." 

N . 10 - A' rubrica n. 13 - Substitua-se pela seguinte: 
"i'haróes (como na .proposta), 1 . 332 :860$000." 

N. 11 - A' rubrica n. 14 - Substit-ua-?e pela seguinte: . 
"Escola Naval (como na prpposta, diminuída de 1 O :300$), .... . . ... . 

516:460$000." 

N . _12 - A' rubrica n. 15 - Supprimam-se as pal•avras "diminuída 
de 3 :900$000." 

• N. 13 - A' rubrica n. 16 - Substitua-se ·pela seguinte: 
"Olasses (nactivas (como na proposta, diminui da de 1. 1S5 :000$ ), réis 

2 . 600:518$647 

· N . 14 ·_A' rubricg_ n. 17 - .pnbstitua•se pel'a seguinte: 
... Armamento e ·equipamento (como na proposta, augmentada de réis 

100 :000$ )' 400 :000$000." . 
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N. 15 - A' rubrka n. 18 - Substitua-se pela seguinte: 
"Munições de bocca (como na proposta, diminuida de 1. 168:.973$), 

(j . 310 :216$400." 
N . 16 - A' rubrica n. 19 - Substitua-s·e pe1'a seguinte: 
"Munições navaes (como na proposta, augmentada d·e 500 :.000$ ) , réis 

1 . 500 :000$0('•" 
N . 17 - A' rubrica n . 20 - Substitua-s·e pel·a seguinte: 

"Material de construcção naval (como na proposta, augmentada de 
300:000$), 1.300:000$000." 

N. 18 - A' .rubrica n. 21 - Substitua-se ·pela seguinte: . 
"Obras" (como na proposta, augmentada de 500 :000$), 1 . 500 :000$000." 
N. 19 - A' rubrica n . 22 - Supprimam-se as palavras "diminuida de 

300:000$000. " 
N . 20 - A' rubrica n. 23 - Substitua-se pela .seguint·e: 

Fretes, passagens, etc., como na proposta, 300 :000_$000. 
N. 21 - A' rubrica n. 24 - Substitu;a-.s·e pela seguinte: 

Eventuaes, como na proposta, augmentada de 50 :000$, 200 :000$000. 
·N . 22 - Accrescente-s'e: 
25. Reconstrucçã0 do Arsenal do Rio de Janeiro , e.orno na proposta, 

augmentada de 900 :000$, 1 .500 :000$000. 
N. 23 - A' rubrica n. 25 - Emende-se para n. 26. 
N. 24 - A' rubri-c-a n. 26 - Emende-se para n. 27 e substitua-se ·pel·a 

seguinte: 
Commissões no extrangeiro, 

• 1 '' 1 
como na proposta, ouro, 500 :000$000. · 

N . 25 - Accrescente -se: 
28. Pagarnent·O do tender. sect~ão do dique fluctuante , carvoetros e 

demais material encommendado na Europa, verba nova, em v.irtude de 
contractos, ouro, 2. 500 :000$000. 

N. 26 - Ao ·art. 3° - Substitna-se ·pelo seguinte: 
"No exercicio de 1914, só poderão matricula·r-se no .primeiro anno da . 

Escola Nava·!, preenchidas as cond·ições regulamentares, e prohibida: a aJ - '-
missão d·e ouvintes. o numero maximo de 10 alumnos, além dos matri-
culados neste exercicio' e que tenham o direito de repe tir o anno ." 

N . 27 - Ao art. 2° - Supprim~.m- se ~s pal,avras desde "·1°, a dar 
baixa, etc,", até ás palavras "dos respectiv·os Governos, 3°." 

Sala das Commi.ssões. 12 de Dezembro de 1913. - Feliciano Penna. 
Presidente. -- .João Luiz Alves, Relator. - Urbano Santos, - Sá Freire . -
Victorino Monteiro. - Tavares de Lyra. - F'l'anc-isco .Sá. - Francisco 
Glycerio. 

ANNEXO 

Profiecto de orçaimento da Mari:nha, de accôrdo com as 
emendais da Commissão · 

Ouro Papel 
1. Almir.ant8do. . .... . .. . 1. 173:264$000 
2. Inspectoria de Engenharia Na-

val. . . .... .. ... .. . . 
3. Auditoria . .... . ...... .. .. .. 

26:660$000 
73:200$()00 

; ' . 1 
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4. Corpo da armada e classes 
annexas. . ......... 

5. Corpo de Marinheiros Nacionaes. 
6. Bata,lhão Naval. . . . . ....... . 
7. Escola de grumetes e de apren-

dizes ................ .. 
8. Arsenaes. . . . . . ........... . 
9. Capitanias de Portos. . . . .... . 

10. Depositos navaes. . . . ...... . 
11. Força Naval. . . . . ....... .. . 
12. Hospitaes ............... .. 
13. Pharóes. . ....... . 
14. Escola Naval. ............ . 
15. Directoria de bibliotheca e museu. 
16. Classes inactivas. . . . ...... . 
17. 'Armamento e equipamento. . .. . 
18. Munições ·de bocca. · . . ..... . . 
19. Munições navaes ......... .. . 
20. Material de construcção naval .... . 
21. Obras. . . . . . . ........ .... . 
22. Combustível. ............ .. 
23. Fr·etes, passagens, etc.. . . . . . . 
24. Eventuaes. . . . . . ........ . 
25. Reconstrucção do Arsenal do Rio 

de Janeiro ............. . 
26. Directoria d·o armamento ....... . 

27. Com missões no extrangeiro. ~ 
28. Pagamento do tender, etc. . . . . 

Ouro 

500:000$000 
2 .500:000$000 

Papel 

12.302:499$976 
2.281 :992$625 

310 : 232$000 

1.220:260$000 
3.665:031$697 

487:715$000 
51 :335$000 

2.399:440$000 
40Q:000$000 

1 . 332 :860$000 
516:460$000 

87:900$000 
2.600:518$647 

400:000$001) 
6.310:216$000 
1 . 500 :000$000 
1 . 300 :000$000 
1 . 500 :000$000 
1.500:000$000 

300:000$ooe 
200:000$000 

1 . soo :000$000 
578:500$000 

3.000:000$000 44.018:084$945 

2ª ,discussão da propos1çao df,L Gamara dos Dep'utados 
lixando a de;~peza do Ministerio ~la Marinha para 1914. 

n. 76, de 1913, 

Approvada. 
São approvadas as seguintes emendas: 

N. 1 - A' rubrka n. 4 - Supstitua-se pela seguinte: 
"Corpo da Armada e classes annexas (como na oro posta do Governo. 

au~mentada de 75 :600$ oara atteqder ao oagamento dos segundos tenentes 
pharmaceuticos que percebiam qua,ndo contractados, oela verba "Força Na-
val" e ·pass~m a ·perceber oor .esta. oor serem eff.ectivos, em virtude de lei, 
e diminuída de 8:000$), 12.302:499$976." 

N. 2 ~ A' rubrica n. 5 - .~ubstitua-se ·pela seguinte: 
"Corpo de Marinheir.os Naciqnaes (como na .proposta, diminuída de 

Sl :000$), 2.281 :992$625." 

N . 3 - À' rubrica n. 6 - · Supprimam-se as palavras "diminuída de 
500$ na dotação para impressões ei encadernações da consignação material." 

N. 4 - A' rubrica n. 7 - St,1bstitua-se ·p·ela seguinte: 
"Escola de Grumetes e Aprendizes (como na proposta, diminuída de 

164:040$), 1.220:260$000." 
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N. 5 - A' rubrica n. 8 - Substitua.se pela seguinte: 
"Arsenaes (como na proposta augmentada de 165 :031$687), réis 

3. 665 :031$697." 

N. 6 - A' rubrka n. 9 - Substit.ua-se 'P'ela seguinte: 
ca.pitanias de portos (como na proposta) 487 :715$000." 

N . 7 - A' rubrica n. 10 - Substitu~-se pela seguinte .: 
"Depositas navaes (como na proposta), 51 :335$000." 

N. 8 - A' rubrka n. 11 - Substitua-se pela seguinte: 
'"Força naval (como na p·rnposta, diminui·da d•e 1 . 247 :574$000, e ct.es-

taoada a quantia de 27 :000$000 para pagamento de vencimentos aos tres 
auxiliares de ·auditores), 2.399:440$000". 

N. 9 - A' rubrica n. 12 - Substitua-se pela seguinte: 
"Hospitaes (augmentada de 148:300$), 400:000$000". 

N. 10 - A' rubrica n. 13 - Substitua-se pela seguinte: 
"Pharóes como na proposta) , 1.332:860$000". 

N. lÍ - A' rubrica n. 14 - Substitua-se ·pela seguinte: 
"Escola Naval (como na proposta, diminuída de 10:300$), 516:460$000". 

N. 12 - A' rubrica n. 15 - SuppTimam-se as palavras "diminuída 
de 3:900$000". 

N. 13 - A' rubrica n. 16 - Substitua-se pela seguinte: 
"Classes inactivas (como na proposta, ·diminuída de 1.185:000$), 

2. 600 :5>18$647". 

N. 14 - A' rubrka n. 17 - Substitua-se pela seguinte: . 
"Armamento e equipamento (como na proposta, a ugmentada de .... 

100 :000$) , 400 : 000$000" . 

N. 15 - A' rubrica n. 18 - Substitua-se p.ela seguinte: 
"Muniçõ·es de bocca (como na propoista, diminuída de 1.168:973$), 

6.310:216$400". 

N. 16 - A' rubrica n. 19 - Substitua-se pela seguinte: 
"Muniçõ•es navaes (como ·na pmp-osta, augmentada de 500 :000$ ), 

1.500:000$000". 

N. 17 - A' rubrica n. 20 - Substitua-s'e pela seguinte: 
"Material de construcção naval (como na propo•sta, ·augmentada de 

300 :000$)' 1. 300 :000$000". 

N. 18 - A' rubri·ca n. 21 - Substitua-se pel·a seguinte: 
"Obras (como na proposta, augmentada de 500 :000$), 1.500 :000$000." 

N. 19 - A' rubrica· n. 22 - Supprimam-se as .palavras "diminuída 
de 300:000$000". · 

N . 20 - A' rubrka n. 23 - Substitua-se ·pela seguinte: 
"Fretes, pa•ssagens, ·etc., como ·na proposta, 300 :000$000. 

N. 21 - A' rubrica n. 24 - Substitua-se pda seguinte: 
"Eventuaes, como na prnpost•a, ·augment-ada de 50:000$, 200:000$000". 
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N. 22 - Accres:eente-se: 
2S . Reconstrucção do Arsenal do Rio de Janeiro , como na prnpos.ta, au- · 

gmenta-da de 900 :000$, 1 . SOO :000$000. 

N . 23 - A' rubrica n. 2S - Emende-s·e p-ara n. 26. 

N. 24 - A' rubrica n. 26 - Emende-<se para 27 e substitua-se pela 
seguinte: 

"ICommissões no -estrang-eiro , como na proposta, our·o, SOO :00.0$000. " 

N. 25 - Accrescente: 
28. Pagamento do tender, secção do diique fl uctuante, carvoeiros e de-

mais material encommendado na Europa, verba nov a, em. vi.rtude d·e con-
tractos, ouro, 2. SOO :000$000 . 

N. 26 - Ao art. 3° - Substitua-se pelo seguinte: 
"No ex·er-cicio de 1914, ~ó po-derá matricuJ.ar-se no primeiro anno da 

Escola Nava-!, preenchidas as condições regulamentares, e prohibid•a a ad-
missão de ouvintes, o numero maximo de 10 alumnos, além dos matricula-
dos .neste ex-ercido e que tenham o -direito de repehr o anno". 

N. 27 - Ao- ar t. 2° - Su'Pprimam-se as palavras desde, "1 º, · ·a dar 
baixa, etc.", até ás palavras " dos respectivos Governos, 3°'~. 

O ·sr. P::esid:eint.e - O Sr. Arthur •Lemos e outr-o-s mandaram á Me•sa 
11ma emenda -que não póde ser acceita. ,S1S. E Exs. mandam •CPear o quadro 
de cirurgiõ-es-d·entist•as, estabeJ.ecendo uma organização •que não cabe em 
lei orçamentaria e ·está em desaccôrdo com o Regimento. 
~ ;- _ E' re-cusada pela Me~:a a se~uinte emenda: . , 

· Onde ·convier: 
E' organizado o quad·ro de cirurgiões -dentistas da Armada, do se-

guinte modo: 
Um capitão-tenente; 
Quatro primeirns tenentes; 
6et·e segundos tenentes. 
Artigo uni·co. Serão a-pro v·eita•c_l-os -na organizaçã-5 do -pres.ente quadro, 

por ordem de antiguidad•e de nomi:açã-o, os ac-tuaes ·dentistas contrac.tados 
e gratuitos, que servem na Armada Nacional, a.vé a presente data. 

ISala das sessõ·es, lS d·e dez·ernhro de 1913. - Aflthur Lemo.s. - A. 
lndio do Brazil. - Alencar Guimap'ies. - josé Euzebio. - Lauro Sodré. 
- H ercilio Luz . 

Seaaãodel!J de 3" discussão da propo-s1•çao da Gamara dos Deputad-os n. 76, de 1913, 
Der.embro fixando a despeza do Minis teri·o da Marinha para 1914 . 

iSão lidas e postas conjunctamente -em discussão com a ·proposi ção as 
seguintes emenda•s da Commissão fi·e Finanças: 

Accrescent·eise: 
Art. fica o Governo auto.riza-do a r•eo-rganiza.r a administraÇão da ma-

rinha de •guerra, sob as seguintes bas·es: 
a) restabelecimento da o•rganiz;ação constante dos decreto.s :de S·, 11 e 

lS de junho de 1907, ·com as modificações regulamentares aconselhadas 
pela experiencia, prohibi-da a creação de empregos novos; 

v) red-ucção a tres ·annos do .curso da ·Escola Naval e creação do curso, 
em um anno, d-0 -ensino naval de g;uerra, d·e•s.tinado ao melhor preparo d·os 
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officiaes superiores na arte do grande ·commando e no1s processos de guerra 
modernos, tudo sem augmento d·e des•peza e dentro da verba destinada ao 
ensino naval, lettra e: 

e) modificação das verbas o-rçamentarias , pela seguinte fórma: 

·1. Ga·binete do Ministro e\ j)fr.ector.ia 
do Expedi.ente. . . . . ... : .... ... ... . 

2. Almirantado-. . .. . ... . .. . . . ... . . . 
3. E·stado-jMaio1<. . . ....... . . .. . .. . 
4. Inspectori as. . . . .... . . .... . ... . . . 
5 . 1Dire·ct-oria Geral de ContaJbiJ.ida1de . 
6. AudHoria. . . . . ... . ...... .. ... . . . 
7. Corpo da Armada e classes annexas. 
8. Corpo de Marinheiros Nacionaes . . . . 
9. Batalhão Naval. .. ...... . . . .. . . .. . 

1 O. Arsenaes . .. . . . .. ... . .... . . ..... . 
11 . lnspectorias de Portos e Costas . .. . 
12. Depositos Navaes . ... .. .. .. . . .... . 
13. Força Naval. . . . ... . . . ..... . .. . . . . 
14 . Hoispitae1 ... . : ..... . . ... . . . ... . . 
15. Superintendencia de Navegação . . . . . 
16. Ensino Naval. . .. ... . . . . . .. ... ... . 
17. Directoria da Bibliotheca, Museu e 

Archivo . .. . . . ............ ... .. . . 
18. Classes inactiva·s .. , . . .. . .. ..... . . . .. . 
19. Armamento e equipamento .. ..... . . 
20. M.unições de bocca .... . . ...... .. . . 
21. Munições navaes ...... .. .... . .. .. . 
22. Material de construcção naval ... . . . 
23 : Obras . ..... . ..... . . .. .. ... . . .. . . 
24. Combustivel . .... .. .... .. .. . ... . . 
25. Fretes, pa~isagens, ajudas de custo e 

commissões de saque . .. . ...... . .. . 
26 : Even_tm.1.es .. . ...... , .. ...... .. . . . 
27. Directoria do Armamento . . . . .. ... . 
28. Reconstrucção do Arsenal do Rio 

de Janeiro . . . .. . . . . . ... . . . ..... . . . 
29. Commissões no estrangeiro ...... . . 
30. Pagamento do tender, di•que fl uctuan -

te e demai s material contractado na 
Europa ... ... . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . 

Ouro 

400:000$000 

2 .500:000$000 

Papel 

391 :984$000 
38 :640$000 

118:f130$000 
47:890$000 

378:500$000 
92:400$000 

112 . 302: 099$97 6 
2.181 :322$625 

310:232$000 
3.5C0:000$000 

517:845$000 
149:395$000 

2. 351 :674$000 
256:700$000 

1 . 765 :890$000 
1. 791 :880$000 

104:700$000 
2. 500 :000$000 

300:000$000 
6.253:035$400 
1.500:000$000 
1.000:000$000 

500:000$000 
1 . 500 :000$000 

200:000$000 
150:000$000 
597:240$000 

1. 500 :000$000 

Em virtude dessa reducção o orçamento da Marinha será o seguinte : 

Our.o 
Papel 

2. 900:000$000 
42 .497:558$401 

Sa:la das Commissões, 18 de Deziembro de 1913. - Feli'.ciamo Penrra., 
Presi-dente. - João Luiz Alves. - F. Glycerio. - Tavares de Lyra. -
Sá Freire. - Victorino M.0inteiro. - Urbano San@.os. - Leopoldo de Bulhões 
vencido quanto ao artigo que autoriza a reorganização adminis trativa d~ 
Armada. · 



- 7-0 -

Nota Ouro Papel 

A proposta do Governo é de ..... . .... . 
O projecto da Gamara é ...... . .... . .. . 
Pela remodelação será . . . . ....... . . . .. . 

500 :000$000 ,44 . 61.4 :040$648 
500:000$000 44.611:853$628 
500:000$000 44.086:629$688 

A verba 2. 500 :000$ ouro, nova, é para pagamento de navios contractados 
na Europa pelos antecesrnres do a.ctual Ministro. 

Ao art. 1 º - principio ~ alterem-se as sommas papel e ouro, de 
accôrdo com as emendas approvada s pelo Senado . , 

Sala das Commissões, Dezembro de 1913. - Felcciano Penna_. Pre-
sidente. - joão Luiz Alves. - F. Glycerio. - Victorino Monteiro . - Tava-
res de Lyra. - Sá Freire. - Urbano Santos. - Leopoldo de Bulhões, com 
restricções. 

SUB-EMENDAS 

Substit ~1am-se nas emendas approva<las em 2• discussão , as respectivas 
sommas pelas seguintes: 

N. 5> - Em vez de 13.665:531$697, diga•se: 3,500:000$000. 
N. 9 - Em vez de 400 :000$, diga-se: 251 :700$000. 
N. 14 - Em vez de 400:000$, diga-se : 300:000$000. 
N. 17 - Em vez de 1 . 300 :000$. diga-se: 1 . 000 :000$000. 
N. 18 - Em vez de 1 . 500 :000$ . diga-.se. 500 :000$000. 
N. 20 - Em vez de 300 :000$, diga-se: 200 :000$000. 
N . 21 - Erri vez de 200:000$,t di·ga-se: 150:000$000. 
N. 24 - Em vez de 500 :000$ , diga-se: 400 :000$000. 

Sala das Commissões, Dezembro de 1913. - Feliciano Penna, Presi-
dente. - joão Luiz Alves. - F. Glycerio. - Victorino M.onteiro. - Tavares 
de Lyra. - Sá Freire. - Urbano Sant'o·s. - Leopoldo de Bulhõés. 

E' lida a seguinte emenda: 
Inclua-se no art. 4º (Corpo da Armada e clas.ses -·annexas) o seguinte: 

"sahindo dessa verba a importancia para pagamento de vencimentos aos no-
vos guardas-marinha (7), <le accôrdo com a lei n. 2.531, de 30 de Dezembro 
de 1911 , 33:600$000." 

Sala das sessões, 19 de Dezembro de 1913. - Lauro Sodré. 

O Sr. Presidem te - A emenda apresentada pelo Sr. Lauro Sodré. e 
que acaba de ser lida, determina que da verba destinada ao Corpo da Arma-
da e classes annexas seja distra hida a importa-n-cia de 33 :600$ , para ·paga-
mento a sete guardas-marinha novos, de accôrdo com a lei . Si esses guardas-
marinha fazem parte do Corpo da Armada, de harmonia com a lei citada 
por S. Ex., parece-me excusado det~rminar verba especial para elles, pois 
que devem estar englobados na verba geral. Entretanto sujeitarei a apoi_a-
mento a emen<la e o Sr. Relator do orçamento melhor esclarecerá o Senado 
a respeito. 

E' lida e apoia'da a seguinte em~nda: 
Redija-se assim o substitutivo qa Commissão: "No exerc1c10 de 1914 

só poderão matricular-se no 1 º anno da rEscola Naval, preenchidas as con· 
dições regulamentares, e prohibida a admissão de ouvintes, no maximo, 10 
candidatos, tirados dentre os que mais se houverem disünguido em concurso.'" 

Sala das sessões, 19 de Dezembrp de 1913. - Pires Ferreira. 
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O Sr. Urbano Sant•o•s (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. 

que consulte ao Senado si concede, á vista do que se. praticou ho~tem a res-
peito do orçamento do. Mi1üsteri.o das Relações Exteriores, urgencia ·par~ ser 
immediatamente emittido e votado o parecer sobre o orçamento da Marmha. 

O Sr. Presi d ·emte - Vou consultar o Senado . 
O Regimento .permitte á Mesa collocar na ordem do dia projecto.s , em-

bora sem parecer, principalmente os que se referem aos orçame-nto~ , quando 
faltarem oito dias de sessão. Nesse prazo os Srs . Relatores que tiverem de 
emittir os seus pareceres immediatamente dei;ois da leitura das emendas, po-
·dem-n'o fazer independente de requerimento ao Senado. 

Vou consultar o Senado sobre o requerimento que acaba de faz er o Sr. 
Senador pelo Maranhão, visto como ainda fa ltam mais de oito dias para o 
encerramento dos trabalhos legis.Jativos. 

Os senhores que · approvam o requerimento queiram levantar-:se. 
(Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Pd.res Ferr.ahia (*) - Sr. Presidente , o art. 3° da proposição 
que fixa o orçamento da Marinha diz que não serão admitüdos no exercicio · 
de 1914 novos alumno1s á Escola Naval, limitando-se o numero dos mesmos 
aos que em 1913 frequentaram , como matriculados ou como ouvintes , os 
varios annos do respectivo curso, exceptuado.s o·s que o ·concluirem ou os que 
forem excluidos de accôrdo com o regulamento. 

O substitutivo a esse artigo restringe o numero, dizendo que no exercicio 
de 1914 sô poderão matricul:u-se no pri'meiro anno da Escola Naval , preen-
chidas as condições regulamentares, e prohibida a admissão de ouvintes , o 
numero maximo de 10 alumnos, a.Jém dos matriculados neste exercicio e que 
tenham o direito de rep-etir o anno. 

Como o Senado sabe, porque foi quem votou esse a.rtigo, o numero de 
alumnos no primeiro anno é de 20, pelo regulamento actual , e foi, entretanto, 
reduzido. 

O SR. VrCTORINO MONTEIRO - De accôrdo com as vagas que se a·brirem. 
Pódem ser 10, 20 ou 30. 

O SR. PIRES FERREIRA - Não , senhor; a lei é taxativa . Diz que no .pri-
meiro anno da Escola Naval não se matricularão rnai.s de 20 alumnos. A 
razão é a s·eguinte: em annos passados o abuso foi de tal ordem na matricula 
da Escola Naval, que. tivemos ·Cerca de 200 guardas-marinha, numero exces-
sivo para as vaga'S de officiaes no ·quadro, .s.endo, porta•nto, o acces1s o aos 
postos immediatos de 2º e 1º tenentes muito difficil e tornando-se essa car . 
reira, aliás va•ntajosa, cheia de desvantagens. Limitamos então o numero a 
20 no 1 º anno. 

O substitutivo accrescenta mais 10 além dos que estão matriculados -no 
1 º anno e aos quaes o regulamento autoriza a repeti ção. 

Ora, Sr. Presidente, supponha que no 1 º anno apenas cinco alumnos 
~ão approvados, o que não é difficil desde que haja rigor no s exames; ficam 
15 para repetir, que juntos a estes 10 serão 25, ou mais ci.nco alumnos do 
que manda a lei. 

E' verdade, Sr. Presidente, que ha muito·s jovens ardorosos que desejam 
seguir a profis•são das armas, .preparando-s e para a defesa da Patria , si a 
ist.o fôr necessario, mas é preciso ver que o contribuinte concorre com um a 
parte do .s-eu esforço. e nós não devemos , por i1sso , augmentar o numero de 
alumnos além daquelle que é -necessario. ' 

Pelo subs titutivo o numero desses alumnos pôde ir al ém de 20 e é pre-
ciso fe.char a porta de uma vez. Por i·sso apPesentei uma emenda, dizendo 
- ·---- · 

( *) E s te d i.s·curso não f oi rev isto pe lo -ora·dor . 
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que o numero no 1 º anno seria de 10, sem faHar nos repetente< porque esses 
teem dire!tos de accôrdo com o regulamento, não havendo , portanto, necessi-
dade de legislar sobre o asisumpto. O direito dos repetentes já está garantido 
pôr lei. 

Mas parece-me que deveria ser mais restricto o artigo de lei. Devia haver 
prohi,bição taxativa. O repetente é, em geral, um alurnno vadio. São poucos 
aquelles que repetem o anno po.r motivo de molestia ou outra causa justifica-
da. Em regra os repetidores são alumnos de gráo um e dous . Nós temos 
muito onde ir buscar officiae3 habilitados para as forças do ExePcito e da 
Marinha, sem ~ er preci-so .recorrer a elementos que não teem capacidade nem 
incentivo para a carreira. 

Deve-se, portanto, limitar esse numero e haver •selecção, parecendo-me 
mesmo que o Governo só deveria .permittir a matricula na Escola Naval a 
moços de preparo -comprovado em concurso e ampliando para todo s os prepa-
ratorios prestados nos collegios o regimen adoptado para os exames de mathe-
matica. 

O que se dá na Es·cola Naval penso que se deve dar nas esco las milita-
res da Republica , princi.palmente tendo o Governo os internatos e externatos 
mili tares, onde os alumnos se habilitam á frequencia nas escolas militares, 
quer de mar, quer de terra. 

Os alumnos dos collegios militares teem preferencia á n:iatricula na 
Es.cola Naval. 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - Não teem mais es te di reito. V. Ex. está 
mui.to atrazado. 

O SR. PIRES FERREIRA - As reformas são tão successiva:s, que nem mes-
mo aquelles que pertencem a uma classe, podem conhecer a organização 
della. E tambem ha cada regulamento, que são preci sos annos para sua 
lcitura... 1 

O SR. URBANO SANTOS - Bsse c,lireito foi dado em regulamento; não ha 
legislação a respeito. 

O SR. PIRES FERREIRA - Pois b1-m, Sr. Presidente, aquelles que entram 
em concurso para a matricula são preferidos por esses alumnos . Para evitar 
que sejam admittidos na escola alumnos •Corri gráns de a·pprovações inferio -
res e sem habilitações e. só por prot1-cção e favor ... 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - V. Ex. tem toda a i:azão , estou de accôr-
do com V . Ex. -

O SR. PI RES FERREIRA - Deve estar lembrndo o joven S·enador pelo 
Rio Grande do Sul •que me tenho batido, .não contra os collegios militares, 
mas contra a mane'ra por que elles t1-em sido creados. Verdade. é que desses 
collegios teem sahido alumn os distinç:tissimos, e oxalá que todos os estabe-
lecimentos de ins trucção ·do paiz, açloptassem o regulamento dos collegios 
militares , quer theorico, quer pratico , porque só assim poderiamos ter gente 
preparada para a d·efesa da Nação, s·em ser neces·sario recom:~r á mobiliza-
ção da Guarda Nacional. 

O que deviamos fazer era remodelar os collegio.s militares, mantendo-os 
sem grandes sacri ficios para os co.fr .~s publico:;. 

Ai.nda ha pouco tempo, quando eµ propunha 'que se despendesse a quan-
tia de 1. 500 contos com esses estabejecimentos militares, votava -se a impor-
tancia de 600 contos para um collegio militar no Rio Grande do Sul e outra 
não menor para um de Minas . 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - (:ontra o meu voto. 
O SR. PIRES FERREIRA - 1A minpa emenda visa regularizar os quadros 

de officiaes da Armada, evitando a grande massa nos primeiros posto·s,1 
deso·nerando o Thesouro de encargo pesado e absolutamente inutil. (Muito 
bem; muit.o bem.) 
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o 1S.1•. Urball!o Santos ( *) ~ Sr. Presidente, ,em nome d·a Commissão 
de Finanças .e na aus·encia do illustre Rel ator,, v·enho dar parecer sobre as 
emendas apres.entadas ao orçamento da Marinha. 

A primeira foi apresentada pelo illustre Senador pelo Piauhy, S. Ex., 
· segundo declarou formalmente, tem em vista com esta emenda fixar em 10 

alumnos a matricula da Escola Naval no anno vindouro, não contando neste 
numero os proprios alumnos matriculados actualmente no primeiro anno, 
e que tenham de repetir o anno, por força cfo regulamento·. 

Declara S. Ex. que assim o faz porque, de or.dinario, e·stes alumnos, 
que repetem o anno, não são bons estudantes ... 

o SR. PIRES FERREIRA - Ha excepções. 
O SR. URBANO SANTOS - . . . ma·s, eu ousaria lembrar a S. Ex. que a 

emenda, em vez de acabar com este mal, vem, precisamente, augmental-o . . . 
O SR. PIRES FERREIRA - Então·, este mal é da Commissão. 
O SR. URBANO SA NTOS - ... porque é claro ·que o Governo, no numero 

dos 10 alumnos a matricular, não poderá incluir nenhum pretendente antes 
de ter apurado aquelles que tenham de rc.petir o· anno , porque esses teem 
direito pelo regulamento , e .si os que tenham de repetir o anno attingirem 
ao numero de ' 10, o Governo, forçado pela lettra da emenda de S. Ex., não. 
poderá admittir pretendente nenhum á matricula. 

o SR. PIRES FERREIRA - Naturalmente. 
O SR. URBANO SANTOS - Mas , S . Ex., com esta emenda, vem precisa-

mente assegurar o direito daquelles que tenham de repetir o anno, que sao 
considerados por S . Ex. como máo:s alumnos, em detrimento de outros que, 
porventura, pretendam se matricular naquella escola. 

o SR. FELIPPE SCHIMIDT - Mas esses já teem direito . 
O SR. PIRES FERREIRA - O alumno repetente continúa na escola, em 

virtude de disposição legal. 
O SR. URBANO SANTOS - A Commissão fixou em 10 o numero de alu-

mnos a rnatricular"s·e na Escola Nava l, depois ·da audiencia do Sr . Ministro 
da Marinha e do director da Escol.a Naval, sendo certo que ambos informa-
ram á Cornrnissão que ·O numero de 10 ou 15 alurnnos não era excessivo 
para as necessidades .do ~. erviço. A Comrni:ssão, .poi s, baseou-se em informa-
ções que não podiam deixar de merecer credito. 

Quanto a este ponto, portanto, e á vista da informação official, a Corn-
rnissão não póde, com pezar seu, acceitar o alvitre constante da emenda do 
honrado Senador; entendend.a, popém, que na segunda parte dessa emenda 
ha uma idéa aproveitavel. 

Diz S. Ex. ', na emenda: 
". . . candidatos tirados· dentre os que mais houverem se distinguido, 

em concurso", cousa que não e·stá na emenda da Cornrnissão. 
0 SR. MONIZ FREIRE - E' dro regulamento. 
O SR. URBANO SAN TOS - Si é do regulamento , então é des·necessaria esta 

parte da emenda de S . Ex. Si não constasse esta idéa do regulamento, ·porque 
estabelece urna emulação entre a1quelles que teem de se matricula r a Corn-
rnissão acceitaria a ia.éa lembrada pelo honrado S enador; urna ve~ porém, 
que isto já é do regul arnent·o, é evidente que, 1doptal-a agora eq~ivaleria 
a urna redundancia. ' 

Agora, a segunda emenda apresentada ao orçamento pelo honrado Se-
nador pelo Pará. 

A emenda de S . Ex . mandan do destacar da rubrica 4ª - Corpos da 
Armada e classes annexas - a quantia de 33 :600$, para pagamento dos 

( * ) E st e chscurso n ã o fo i revis t o pelo ·orooor. 
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novos guardac-marinha, de accôrdo com a lei n. 2. 531, de 30 de Dezembro 
de 1911, não deve ser approvada, Sr. Presidente, ou, pelo menos, deve ser 
des.tacada para constituir projecto á parte. . 

Sr. Presidente, a importancia destinada a corpos da Armada e classes 
annexas está fixada pelo Governo de accôrdo com as leis existen.tes. Não 
creio que possa haver no corpo da Armada quem tenha di.reito a vencimen-
tos que não esteja comprehendido nesta rubrica, de accôrdo com as leis exis-
tentes. Seria até o caso de examinar-se si existe um direito ou não, em fa-
vor daquelles, para 'quem se pede se destaque -essa- importancia; e, de sur-
preza, nessa ultima hora, ·como poderá a Commi:ssão proceder com conheci-
mento de causa a respeito de as.sumpto tão melindroso? 

Melhor seria que ·o illustre autor da emenda aguardasse a sua apresen-
tação para outra occasião mais opportuna. 

Era 'tão sómente o que tinha a dizer . (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Pii.res Ferr0ir1a (") - O nobre Senador, Relator da Commissão 
de Finanças, foi tão suave na resposta em relação á minha emenda, que dei-
xou a tribuna parecendo convencido de que se sahiu bem e deixando-me 
muito mal. 

O SR. URBANO SANTOS - Não foi meu intuito deixar V. Ex. mal. Nun-
ca tive idéa de deixar V. Ex. mal collocado. 

O SR. PIRES FERRcIRA - Diz o nobre Senador que a emenda que a·presen-
tei restringe a 10 o numero de matriculados na Escola Naval, ao mesmo 
tempo que eu co·ndemno os alumnos repetentes, taxando-os de má,a,s alu-
mnos. 

Mas, senhores, não me passou 
1
pela mente timr direitos· a quem tem. 

Esses alumnos repetentes já teem direitos pelo regulamento e podem con-
quistar outros pelas approvações ou reprovações que tiverem este anno. E' 
claro que eu não poderia a·nnullar i,t lei e, mesmo que o Senado quizesse 
prohibir a matricula dos repetentes, meu voto seria contrario a isso. Esses 
moços já teem direitos adquiridos para o caso de serem approvados simples-
mente ou reprovados em duas mat<1rias. 

O que eu não quero é que -o numero de repetentes possa ser o dos 
25 matriculados, to d-os os 25 e mais 1 O. • 

O SR. URBANO SANTOS - Mas se V. Ex. fixa definitivamente, como quer 
já, nem mesmo esses 25 repetentes podem s·er matriculados. 

O SR. PIRES FERREIRA - Sr. Pvesidente, o honrado Senador pelo Ma-
ranhão está muito encostado á terra em sua navegação. S. Ex. não sabe que, 
naquella escola, ha um grande numero de ouvintes, que lá estão por ordem 
do Governo, adquirindo dir-eitos. 

O SR. MONIZ FREIRE - Não são repetentes. 
O SR. PIRES FERREIRA - A lei manda prohibir no futuro exerc1c10 de 

1914. Diz a lei: "Em 1914 não serão admittidos mais ouvintes." Isso é 
confessar que os alumnos que lá est~o, este anno, estão legalmente. E, de 
facto, não se póde deixar de reconhecer o direito desses moços, que fre-
quentaram a escola, pagaram contriquição, sujeitaram-se ás exigencias de 
fardamento. . . E, agora, chegando o fim do anno, havemos <le lhes negar 
os direitos? 

O SR. URBANO SANTOS - A Commissão não se referiu a ouvintes fallou 
em matriculados neste exercicio. ' 

O SR. PIRES FERREIRA - Mas, pergunto eu: e os alumnos -ouvintes? 
Foram admittidos na escola, por ordem do Governo, pagaram diaria para sua 

(*) E st e dLgcu rso -n ã o foi rev is to pelo -0rador. 
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alimentação fizeram fard"amento, sujeitaram-se a ponto e serviço diario, 
além da milito penosa obrigação da presença diaria, não residindo na escola; 
e agora nega-se-lhe o direito . . Isso não me parece justo. 

,Q SR. FELICIANO PEN NA - Repe.tente é o alumno que já foi matriculado. 
O SR. PIRES FERREIRA __, Quer V. Ex. dizer que o Góvemo não tinha 

o direito ,de mandar .admittir ess·es ouvintes. Mas quanta cousa faz o Governo, 
do mesmo modo, com a nossa approvação? 

O caso é que a disposição existe. Esses alumnos foram para a escola por 
ordem do Governo, fizeram para isso todos os sacrificios citados, mediante 
determinadas condições; não podem perder agora seus direitos "' Sr. Presi-
dente, os repetentes ... 

O SR. FELICIANO PENNA - Mas repetentes de que, si elles não estavam 
matriculados? 

tes. 
O SR. PIRES FERRE.IRA - Repetentes do anno que cursaram como ouvin-

O SR. FELICIANO PENNA - Mas si nem .prestaram exame! 
O SR. PIRES FERREIRA .:__ Suj eita·ram-se a todas as condições. 
O SR. FELICIANO PENNA - Mas não são repetentes, porque não foram 

matriculados. 
O SR. MONIZ FREIRE - Nem podem ser sujdtos a exame. 
O SR. FELICIANO PENNA ~ Só prestam exame os matriculados. 
O SR. PIRES FERREIRA - E os ouvintes, com ordem do Governo. O que 

eu sei é que tem havido alumnos nestas condições. 
o .SR. TAVARES DE LYRA - Isto çorresponde á matricufa . 

. O SR. PIRES FERREIRA - Si · corresponde, p·osso garantir ao Senado que 
ha no primeiro a·nno da Escola Naval mais ,d·e vinte alumnos excedendo ao 
numero marcado pelo regulamento .. E' .por isso que eu quero acautelar os 
cofres publicos·, não admittindo um numero tão .crescido, quando não ha ne-
cessidade disso para preencher os claros. 

O SR. TAVARES DE LYRA - V. Ex. mantem os, vinte e cinco O·uvintes? 
ó SR. PIRES FERREIRA - Mantenho os que teem direitos. 
O SR. TAVARES DE LYRA ~ Bntão V. Ex. quer trancar as matriculas para 

dar prderencia a ·esses. 
O SR. PIRES FERREIRA - Naturalmente. Estes i'á teem o direito que o 

regulamento da · escola lhes dá, regulamento que foi feito em virtude de uma 
lei do Congress·o, que garante os repetentes desde que sejam preenchidas 
certas condições. 

O SR. VICTORINO MONTEIRO - A lei não cogita de ouvintes. Repetente 
é uma couaa, ouvinte é outra. 

O SR. PIRES FERREIRA - Elles teem direito, porque o regulamento da es-
. cola não ~ qualquer cousa, foi feito com autorização do Congresso. Mesmo que 

os ouvintes excedessem de vinte e cinco, tínhamos o direito de tolerai-os, já 
que admittimos que elles frequentassem a escola, fizessem exames, pagas-
sem um · quantum para a sua matri:eula, e si prestassem a se a-presentar far-
dados, tomando parte em formaturas. · 

,Q SR. TAVARES DE LYRA - Então V. Ex. declare rque quer 1que se tran-
quem as matricuJ,as a,fim de que sejam aproveitad·os os ouv•intes, .e não 
por economia. 

10 ISR. PIRES FERREIRA O que eu quero ié que se resp·eite o d.ir.eüo 
d·e quem o tiver. 

ISi os ·ouvint·es tiverem direito, 'que este lhes S'eja garanNdo; si não ti-
ver·em, que 'Se ·os mande ·para a rua. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 
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!E' ·ence.r-rada a discussão. 
!São •a·pprovadas todas as emendas da Commissifo. 
\E' annunciada a votação da emenda do Sr. Lauro Sodré. 

O Sr. Lauro •S.odré (pela ordem) - Sr. Presidente, não . se me 
afigura que ·o pa·recer da Commi•s.são foss•e contrario á .emenda, tanto quanto 
é :licito •julgar das palavras proferida:s pelo illustre •Senador p·elo Maranhão. 

S. Ex. se limitou a dfaer que não pare-eia opportuna a ;J.presentação 
da emenda. Ora, tendo-a apres·entado ·eu, exactamente acreditei que não 
ha outra oppürtunidade sinão esta para submetter á deliheração do Senado 
o assumpto de •que a emenda cogita. 

A emenda nãü innova, manda ·que subsista o r·egimen consagradü até 
a·qui e que foi ·cr·eado pela citada lei de 31 de dezembro de 1911, regimen 
que vem de longa data e a .que nós e;:?te anno poderiamos pôr termo, si não 
manda.ssemos por esse dispositiv·o, ·que ·será incluido na lei do orçamento, 
que •subsista o pr·eceito da lei mencionada. 

A emenda não augmenta d·espeza; por conseguinte é inteiramente ac-
ceitavel, e corno não se !•rata de innova·r, mas de manter o regimen creado, 
não vejo inconveniente nenhum em que o Senado lhe dê o seu pare·cer fa-
voravel. 

UM SR. SENADOR - Qual é o regimen? 
O SR. LAURO SoDRE' - E' o que regula a situação do.St guardas-marinha, 

mandando que enes continuem, como até .aqui, a s·er nomeados findo o ter-
ceiro anno de currn, e equiparando, de a1guma s•o•rte até o regimen creado 
na•s ·escolas mi'Iitares d·o Exerci.to com o d:os aspi·rantes, ·que são nomeados 
como ta·es, no correr do seu cur1·0. 

iNessas cond-Íções, pedi a pal ~vra apenas para esclarecer rapidamente a 
opinião do Senado, acreditando que não ha razão ·para divergir do intuito 
do aut·or da ·emenda. (Muito bevi.; muito bem.) 

O Sr. Presic1eru.tie - rsi d 21> emend.a que está . em votação resurgiss·e 
claramente o pensamento que ·ellf,t contém e que acaba de ser indicado •pelo 
illustre 'SenadO'r, a .Mesa ·não a tfl ria .acceitado, porque ella estabelece novos 
v·encimentos .aos guarda·s-marinhil. ' • 

E' rejeitada a emenda. 
E' annunciada a votação da ,emenda do Sr. Senador Pires Ferreira. 

O Sr. Pires F ·e,rrehra (para encam.inhar a vmação) - Sr. Pr1esidente, 
não !quero ·que a Commissão dig~ que eu sou um esbanjador dos dinheiros 
publicos . A emenda da Commis~ão augmenta a despeza, segundü os seus 
intuitos. R·equeiro, pois, a retirada da minha emenda, ·porque assim satis·-
faço os desejos da Commis-sãü df .finanças. 

E' concedida a retirada da erpenda do Sr. Pires Ferrei.ra. 
IE' a•pprovada a proposição que vae á Commissão de R·edacção. 

O Sr. Leop.n1do de Bu1hõ·e·s. (*) - .Sr. Prns·id•ente, os jornaes da ma-
nhã publicaram um adtditivo apre;;entando ao orçamento d·a .Marinha hontem 
approvado, como tendo sido assignad·o por toda a Commis·são. Devo de-
clarar ao rsenadu que as.si·gnei e$Se additivo com a declaração de <Vencido . 
Tendo combatido a r·eo,rganizaçã·o naval, quando foi aqui pro·posta em pro-
j ecto es·pecial, não poderia approval-a •em cauda d·e orçamenro. 

!Não vim 1á tribuna combatei-a pol'que er.a um assumpto sohre o qual 
já o Senado se havia pronuncia·qo, e o tempo ·para o ·estudo e debate do,s 
orçamentos é por demais ·escassp. 
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N. 278 - 19'13 

Redacção final das eme~das do sénado á proposição da ºª~'ara do~ Depu-
tados, n. 76, de 1913,. fixando· ta :despez,a do Ministerio da Marínha para 
o anno1 de 1914. 

Ao art. 1 º - principio - altere·rn-se 'ª'5. ·'Somrnas papel e <Juro, de ac- Sessã<lli_de 23 
.côrdo com as emenda•s approvadas · pelo · Senado 1 ·•· de Dezembro 

A' rubrica n. 4 - Substitua-se pela seguinte: 
"Corpo da Armada· e classes annexas (como na pro'.pbsta de Governo, 

.augrnentada d·e 75 :600$ para attender ao pagamento dos segundos tenentes 
pharrnaceuticós •que percebiam, •quando· contractados, ·pefa verba "Força 
Naval" ·e passam a percebeT po:r esta, por serem ef.fectiv·os, em virtude· de 
d·e. lei, e dirninuida de 8:000$), 12.302:499$976. " 

A' rubrica n . 5 - Substitua-s·e pela seguinte: 
"Corpo .de Marinheiros Nacionae.s (corno na proposta,. dirninuida de 

51 :000$)' 2 . .Z81 :992$625. " . 
A' rubrica n . 6 - Supprirnam-:se as palavrns "d.irninuida de 500$ 

na do1ação para impressões ·e ·encadernações da co·nsfgnação material", 
310 : 232$000. 

·A' rubrica n. 7 · - Substitua•se pela seguinte: 
"E·s·cola ·de Grumetes e Aprendizes (·corno na propo·sta, dirninuida de 

164:040$ ), 1.220:260$000." 
A' rubrica n. 8 - 6ubsfüua-se pela seguint·e: 
"Arsena·es (corno· na proposta) 3 .500 :000$000." 
,A' rubrica n. 9 - Substitua-se pela seguinte: 
"Capitanias de portD's (como na proposta) 487 :715$000." 
A' rubrica n. 10 - Substitua-·se pela seguinte: 
"Deposüos navaes (.corno na· proposta), 51 :335$000". 
A' rubrica n. 11 - Substi tua-s·e ·pela seguinte: 
"Força nava.1 (como na ·proposta, diminui da de 1. 247 :574$, e desta-

cada a ·quantia d.e 27 :000$ para pagamento de vencimento•s a os tres auxi-
.liar·e·s de auditores), 2.399:440$000." 

A' rubrica n. 12 - 1Substitua-se pela seguinte: 
"Hospitaes (corno na pro.p·osta), 251 :700$000." 
A' rubrica n. 13 - Subsfüua-se pela seguinte: 
" Pharóes (como na propos ta), 1. 332 :860$000." 
A' rubrica n. 14 - Substitua-se pela seguinte: ~..._ 

"Escola _Naval (corno na pr?posta, diminuíd a de 10:30?$ )_, 516:460$00\l~;'., 
A' rubnca n. 15 - :Supprrrnarn-se as palavras "d01rnmu1da de 3:900$.", 

B7 :900$000. . '\,.. 
A' rubrica n. 16 - Substitua-se pela seguinte: e ,;, 

"Classes inactivas (corno na .proposta, diminui da de 1. 185 :000$), ré is 
2. 600 :518$647." 

A' rubrica n. 17 - Stibstitua~se pela seguinte: 
· "Armamento e equipamento (corno na proposta), 300 :000$000." 
A' rubrica n. 18 - Substitua-se pela seguinte: 
"Munições de bocca (corno na proposta, diminuída de 1 . 108 :973$ ), 

·6.310:216$400." ' . ' . 
A' rubrica n. 19 _,. Substitua-•S·e pela seguinte: 

· "Munições nav<1es (corno na proposta, augrnentada , de 500 :000$) réis 
·1. 500 :000$000." ' 

A'· rubrica n. 20 - Substitua-s·e p,ela· seguinte: 
"Material de c.onstrucção naval (com.o na . proposta) ,. 1. 000 :000$000:" 
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A' rubrica n. 21 - Substitua-se pela ·seguinte: 
"Obras" (como na proposta), 500:000$000. 
A' rubrica n. 22 - Supprimam-se as palavras "diminuida de 300:000$". 

l. 500 :000$000. 
N rubrica n. 23 - Substitua-se pela seguinte: 
Fretes, pas·sagens, etc., como na proposta, diminuída de 100 :000$, réis . 

200 :000$000. 
· A' rubrica n. 24 Substitua-se pela seguinte : 

Eventuaes, como rta proposta, 150 :000$000. 

Accrescen te-se: 

N. 25 - Reconstrucção do Arsenal do Rio de Janeiro, como na pro-
posta, augmentada de 900 :000$, 1. 500 :000$000. 

A' rúbrica n. 25 - Emende-se para n. 26. , 
A' rubrica n. 26 - Emende-se Jill[a_n. 27 e substitua-se pela seguinte : 
Commissões no extrangeiro, como na proposta, diminuida de 100 :000$, 

ouro, 400 :000$000. · . · 

Accrescente-se: 

28. Pagamento do tender, secção do dique fluctuante, carvoeiros e de-
mais material encommendado na Europa, verba nova, em virtude de con-
tractos, ouro, 2. 500 :000$000. 

N . 26. - Ao art. 3° .:._ Substitua-se pelo seguinte: 
"No exercicio de 1914 só poderá matricular-se no primeiro anno da 

Escola Naval, preenchid11s as condiç~es regulamentares, e prohibida a ad-
missão de ouvintes, o numero maximo de 10 alumnos, além dos matricula-
dos neste exercício e que tenham o qireito de repetir o anno." 

N . 27. - Ao art. 2º - Supprjmam-se a·s palavras desde "1 º, a dar 
baix~, etc." até ás palavras "dos r(ispectivos Governos, 3º." 

Accrescente-se: 

Ant, Fica o Governo autoriza tjo a reorganizar a administração da 
mari.nha de guerra sob as seguintes bases: 

a ) restabelecimento da organização constante dos decretos de 5, 11 
e 15 de Junho de 1907, c:om as mo1iificações regulamentares aconselhadas 
pela experiencia, prohibida a creação de empregos novo•s ; 

b) reducção a tres annos do curso da Escola Naval e creação do cur-
so, em um anno , do ensino naval d~ guerra, destinado ao melhor preparo 
·dos officiaes superiores na arte do grande comm:mdo e nos processos de 
guerra modernos, tudo sem augmentq de despeza e dentro da verba desti-
nada ao ensino naval (lettra e) : 

e) modificação das verbas orçam~ntarias, pela .seguinte forma : 

1. Gabi.nete do Ministm e Directq-
ria do Expediente . . 

2 . Almiranta.do . • . . 
3. Estado Maio·r ••• • . .. . . • .... , . 
4 . Inspectorias . • • • . . . ..... .. , . 
5. Directoria Geral de Contabi!idad~ . 
6. Auditoria .... .. . .. ...... .. , .. 

Ouro Papel 

391 :984$00(} 
36:640$000 

118:430$000 
47 :890$000· 

378:500$000 
92:400$00~ 
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7. Corpo da Armada e classes an-
· nexas. • • • . . ......... . 

8. Corpo de Marinheiros Nacionaes .• 
9. Batalhão Naval. .•. ..... 

10. Arsenaes. • ....•....... 
11. Inspectorias de Portos e Costas. 
12. Depositos Navaes. . .... ; .. • 
13. Força N'flval. ............ . 
14. Hospitaes. . . .. ........ . 
15. Superintendencia de Navegação. 
16. Ensino Naval. . • . .. ........ ,. 
17. Directoria da Bibliotheca, Museu e 

Archivo . • .......• 
18. Classes inactivas. . ......• 
19. Armamento e equipamento. • .• 
20. Munições de bocca. . .....•.• 
21 . Munições navaes. . . . .. .. .• 
22. Material de construcção naval. 
23. ·Obras. • ..•••......•.•.• 
24. Combustível. • . .........• 
25. Fretes, passagens, ajudas de custo 

e cornmissões de saque. • .• 
26. Eventuaes. . .........• 
27. Directoria do Armamento. 
28. Reconstrucção do Ar·senal do .Rio 

de Janeiro ••••.••••••••••. 
29. Commissões no extrangeiro. 
30. 1Pagamento do tender, dique flu-

ctuante •e d1emais material 
contractado na Europa. • 

Oura 

. ......... , .. . 

• •• •,•re • •• •••• 

. ........... . 
400:000$000 

2.500:000$000 

Pape'! 

12.302:099$976 
2.181 :322$62.S 

310:232$000. 
3.500:000$000 

517: 845$000 
149:395$000 

2.351 :674$000 
251 :700$000 

1.765:890$000 
1. 791 :880$000 

104 :700$000 
2.500:000$000 

300:000$000 
6.253:035$400 
1.500:000$000 
1. 000 : 000$000 

500:000$000 
1.500:000$000 

200 :000$000 
150 :000$000 
597:240$000 

1.500:000$00õ 

Sala das Commissões, 22 de Dezembro de 1913. - Walfredo Leal. 
Olirefra V dlladão. 

Fica sobre a Mesa, para ser discutido na sessão seguinte, depois de 
publica:do no Diario do Congresso. 





CAM'ARA DOS DEPUTADOS 

Discussão da unica das emendas do Senado ao projecto n . 75 D, ae Sessão de '29 
1913, fixando o orçame·.ito do Ministerio da !Marinha para o exercício de de Dezembro 
1914. {nocturna) 

o Sr. V1'0spncio de Abreu, attenta á urgencia que ha de ser dotado 
o pai:ii das leis de .meio, limita-se a combater ligeiramente a emenda do . 
Senado, que mantem o numero dos actuaes alumnos, da Escola Naval , 
salvo os ouvintes, que deviam ter preferencia na matricula; julga pois in-
justa a emenda do Senado. (Muito bem; m11.ito bem). 

O Sr. Caetano de Albuquerque, não estranha o sussurro da Camara 
porque acha muito justa a soffreguidão da maioria em ultimar os orçamen-
tos submettidos ao seu estudo. 

Relato·r das emendas do Senado, não póde deixar de elogiar o proce-
dim ento da outra Casa do Congresso fazendo economias, criticando-o, en-
tretanto, quanto á emenda n. 3, concluindo por pedir o encerramento dl 
discussão do orçamento da Marinha. 

AJ)"provado o requerimento de encerr.amento, apresenta~1do pelo 'S r. 
Caetano de Albuquerque. 

O Sr. Mauricio de Laice1'da. (pela ordem) De5ejo fazer con ~:ta r da 
acta que votei a favor do requerimento. (Muito bem) . 

O Sr. ·P ,re.sidente - Vem subinette.r a votos as emendas do S enado. 
Approvadas successivamente ás seguintes emendas do Senado ao pro-

jecto n. 75 B, de 1913, (orçamento da Marinha) : 
Ao art. 1º - .principio - alterem-se as sommas papel e ouro , de 

accôrdo com as emendas approva'das pelo Senado. 
A' rubrica 4 - · Substitua-se pela seguinte: 

. "Corpo da Armada e classes annexas (como .na proposta do 'Governo, 
augmentada de 75 :600$ para · a:ttender ao. 'págamento dos ·segundos tenentes 
pharmaceuticos que percebiam,. quando contractados, pela verba "'Forca Na -
val " ·e passam a perceber por esta, por serem effectivos, em virtude de 
lei, e diminui da de 8 :000$) . . 12. 302 :499$976." 

A' rubrica n. 5 - Substitua ~se pela seguinte: . 
"Corpo de 'Marinheiros Naci'ortaes ·(como na proposta, diminuída de 

.51 :000$), 2.281 :992$625." 
A' rubrica n. 6 - -Supprimam-'se ·as ,palavras "dirninuida··de 500$ na 

dotacão para impressões ·e encadernações 'lia consi·gnação ·material, réis 
310 :232$000. 
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A' rubrica n. 7 - Substitua-se pela seguinte: 
"Escola de Grumetes e Aprendizes (como na pro.posta, diminuida :!e 

164: 040$), 1 . 220 : 260$000." 
A' rubrica n. 8 - Substitua-se pela segui•nte: 
"Arsenaes (como na proposta), 3. SOO :000$000." 
A' rubr.ica n. 9 - Substitua-se pela seguinte: 
"Capitanias de portos (como na proposta), 407 :71S$000." 
A' rubrica n. 10 - Substitua-se pela seguinte: 
"Depositos navaes (como na ·pro.posta), Sl :33S$000." 
A' rubrica n. 11 - Substitua-se pela seguinte: 
"Força naval (como na proposta, diminuída de 1.247:S74$, e desta-

cada a quantia de 27 :000$ para pagamento de vencimentos aos tres au-
xiliares de auditores), 2.399:440$000." 

A' rubrica n. 12 - Substitua-se pela seguinte: 
"Hospitaes (como na proposta), 251 :700$000." 
A' rubrica n. 13 - Substitua-se pela seguinte: 
"Pharóes (como na proposta) 1.332:860$000." 
A' rubrica n. 14 - Substitua-se pe.Ja seguinte: ' 
"Escola Naval (como na pr·oposta, diminui-da ~e 10:300$), S16:460$000." 
A' rubrica n. lS - Supprimam-se as palavras "diminui-da de 3:900$, 

87 :900$000. . 
A' rubrica n. 16 - Substitua-se pela seguinte: 
"Classes inactivas (como na proposta, diminuida de 1 . 18S :000$), réis 

2. 600 :518$647." 
A' rubrica n. 17 - Substitua-se pela seguinte: 
"Armamento e equipamento (co)no na pro.posta) , 300:000$000." 
A' rubrica n. 18 - Substitua-sr pela seguinte: 
"Munições de bocca (como na pr.oposta, diminuida de 1. 168 :973$) , 

6 . 310 :216$400.,, 

O Sr. Maurício de L111cer.da (pefa ordem ) combate a emenda I].. 26, 
por não ser o contracto para ácqui1?ição do tender autorizado pelo Poder 
Legislativo . 

. o Sr. Irineu Machado (pela prdem) faz suas as· d.eclarações do Sr. 
Mauricio de Lacerda, estranhando quei o Senado augmente verbas para despe-
zas militar·es, emquanto corta verbas em outros ministerios. 

A' rub!'ica n. 19 - Substitua-se pela seguinte: 
"Munições navaes (como na prpposta, augmentada de SOO :000$)', réi s_ 

'1 . soo :000$000.,, . 
A' rubrica n. 20 - Substitua~se .pela seguinte: . 
"Material de construcção naval (como na pro.posta) , 1 .000 :000$000." 
A' rubrica n. 21 - . Substitua-se pela seguinte: 
"Obras (como na proposta) S00:000$000! ' · . 
A' rubrica . n. 22 - .Supprimam-se as pa·lavras . ".dim.inui.da. de 300 :·ooó$'', 

1 . soo :000$000. .. . 1 • • 

A' rubrica n . . 23 - . Substitua-se pela seguinte: 
Fretes, ·passagens, .etc., como na. proposta, dim.j.nuida ·de 100:000$, réis 

200:000$000 . 
A' ·rubtica· n: 24 ...:.... Substitua--se peta··seguinte: · 
Eventuaes, como ··ira ·-.proposta, ·1so :000$000. 
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Accrescente-se: 
25. ·Reconstrucção do Arsenal do Rio de Janeiro, como na proposta, 

.auamentada de 900:000$, 1.500:000$000. 
º A' rubrica n. 25 - Emende-se para n. 26. 

A' rubrica n. 26 - Emende-se para n. 27 e substitua-se pela seguinte: 
Cornrnissões no estrangeiro, corno na proposta, dirninuida de 100 :000$, 

.ouro, 400 :000$000. 
Votação da seguinte emenda n. 26, do Senado: 
Accrescente-se: 
28. P~gamento do tender, secção do dique fluctuante, carvoeiros e de-

mais material encornrnendado na Europa, verba nova, .em virtude de contra-
. 'Ctos, ouro, 2.500 :000$000. 

Posta a vot·os, é a pprovada a emenda n. 26. 

O Sr. Maurício de I.B1cerd:a (pela ordem) - Requeiro verificação da 
-vo•ação. 

Procedendo-se á verificação .da ·votação , reconhece-S'e terem votado a 
favor da emenda 113 Srs. Deputados (67 á direita e 36 á esquerda) , e con-
tra 13, (sete á direita e seis á esquerda). 

E' approvada a emenda. 
E' posta a votos e approvada a seguinte emenda do Senado n. 27: 
Art . 2.° - Supprirnarn-se as pala·vras desde "1 º, a dar baixa, etc." até 

·as palavras "dos respectivos Gov·ernos, 3º". 
Votação da seguinte ~rnenda n. 28: 
Ao art. 3 - Substitua-se pelo seguinte: 
"No exercício .de 1914 só poderá matriçular-se no primeiro anno da Es-

·cola Naval, preenchidas as condições reguiarnentares, e prohibida a a·drnis-
são de ouvintes, o numero maxirno de 10 alumnos, além do-s matriculados 
neste exercício e que tenham o direito de' repetir o anno". 

O .Sr. Ixiineu Machado combate a emenda n . 27, por achar que suffo-
·ca as .àspirações de muitos moços que s·e tiverem destinado á 'Escola Naval. 

Posta a ·votos, é a ppfovada a emenda. 

O Sr. Maurício de Lace1'da (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação .. da votação, reconhece-se terem votado a 
favor da emenda, 106 Srs. Deputad·os, (65 á direita e 41 á esquerda ) e con-
ira 30, ( 12 á direita e 18 ã esquerda) ~ 

Votação da seguinte emenda n. 29: 
Accrescente-se: 
Art. Fica o Governo autorizado a reorganizar a administração da ma, 

rinha de guerra sob as seguintes .bases: 
a) restabelecimento da organização constante dos decretos de 5, 11 e 

. 15 de junho de 1907, com as modificações regu1amentares aconse1hadas 
Jlela experiencia, pro.hibida a creação de empregos novos; 

b) reducção a tres annos do curso da Escola Naval e creação do cur-
. · ·':so, ·em um anno; ·do ensino ·na.vai de ·guerra, ·destina·do· ao melhor· 'preparo 

dos officiaes superiores na arte dó. grandé eonimartdo e no's ·processos de 
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guerra modernos, tudo sem augmento de d-espeza e dentro da ve11ba destina-
da ao ensino naval (lettra e): 

e) modifi·cação das verbas otçamenarias, ·pela seguinte fórma: 

1 . 'Gabinete do M:nisfr·o e -Directoria 
de Expediente . . ... . . . ...... . 

2. Almira n1ad,o ... ... . .. . ..... .. . . 
3. Estado -.Maiur . . ....... . .. ..... . 
4. lns'Pectoria ........... . ... . .. . . 
5. Directoria Geral de Contabilidade 
6. Audito ri a . .. .... . . . . .. ..... .. . . 
7 . Corpo da Armada e classes an-

nexas ................ . .... . . 
8. Corpo de Marinheiros Nacionaes .. 
9 . Batalhão Naval ..... . ...... .. . . 

1 O. Arsenaes .......... . .. . .. . .. . . . 
11. Inspectorias de Portos e Costas .. 
12. Depositos navaes . . . . . . ...... . . 
13. Força Naval ...... . ... .. ..... . 
14. Hospitaes ........ ............ .. . 
15. Superintendencia de Navegação .. . 
16. Ensino Naval ...... .. ......... . 
17. Directoria da B:bliotheca, Museu e 

~r.chivo .......... . .......... . 
18. Classes inactivas . ....... . . .... . 
19 . Armamento e equipamento .. ... . 
20. Munições de bocca . ...... . ... . . 
21 . Munições navaes ....... .. ... 1 .. . 
22. Material de construcção naval. . . . 
23. Obras · . ....... ... .......... . 1 .. 

24. Combustível . . . . .......... .. ... . 
25. Fretes, passagens, ajudas de custo 

e commissões de saque ... ... . 
26 . 1Eventuaes .. .............. .. , .. 
27. · Direcroria do Armamento . .... , .. 
28. Reconstrucção do Arsenal do Rio 

de Jane: ro ............ ... . , .. . 
29. Commissões no estrangeiro .. . , . . 
30. Pagamento do te.nder, duque f ju-

ctuante e demais material con-
tractado na Europa . . . .... . . . . 

Ouro 

. ........ ..... - . 
400:000$000 

2.500 :000$000 

Papel 

391 : 984$000 
36 :640$000· 

118:430$000 
47:890$000 

378:500$000 
92 :'400!jX)00 

12. 302 :099$976'. 
2. 181 :·322$625 

310 :232$000 
3.500:000$000 

517:845$000 
149:395$000 

2. 351 :674$000 
25 1 :700$000' 

1. 765:890$000 
1 . 791 :880$000· 

104 :700$000 
2.500:000$000 

300:000$000 
6 .. 253 :035$400 
1 . 500 :000$000· 
1 . 000 :000$000 

500 :000$000· 
1.500:000$000 

200 :000$000· 
150:000$000 
597:240$000 

1 . 500 :000$000-

O Sr. -Irineu Machado combate a autorização dada ao Governo para. 
remodelação das repartições da Marinha de ·Guerra:, por inconstitucional.. 

O Si~ . Pe.dro M ·oacyr combate a emenda, por se achar pendente da. 
deli beração da Gamara um projecto , ·em 3" discussã·o, .par.a reforma dos ser-· 
vicos navaes, e por ser esta med.(ia ·eivada de graves defeitos, segundo· 
rt-echnicos comp'etentes. · 

JO ·Sr. Mauricio de Lacerda co.mbate a ·emenda, por ·crear ella . um· 
dictador na pasta da ·Ma'rinha. 

o . .Sr. Pe.dro .Lago · '(pe-la •ord.e1f1.) ·- ·Req·ueko . que ·V. , Ex. faça votar-
. ,por par(es, .em par.agrapho.s, 3'. emeri c!-a. _ . 
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Submetti,da a votos, é approvada a primeira p·arte da emenda n. 29, 
sobre a lettra A. 

O Si·. Maurício de Lacerda - Requeiro verificação da votação. 
Procedend-0-se á veri.ficação, reconhece-se .que votaram a favor 92 con-

tra 31. Foi ap.prov.ada. 
E' approvada a lettra B. 

O Sr. Maurício ·de Lacer.da - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se que votaram a favor 95 

Srs. Deputados, contra 32. 
E' approvada a lettra C. 

O Sr. l\<'.(auricio de Lacerda Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á veríficacão, reconhece-se que v·otaram a favor 95 con-

tra 29. 





Ovcamen~o da Guevva .:. 

• 



', •. 



CAMARA -085 DEPUTADOS 

P AR>ECEIR. N. 88 

FIXA ·A PESpEZ.A .100 l'vll:Nl:STE1RIO •DA GUEiR'RA PAiRA O EXE-RCl•CIO 
DIE 1914 

Submettendo á ap1eciação do Sr. Presidente da Republica a proposta Sessão de 26 
da receita e da despeza .para o exercicio de 1914, o eminente Sr. Ministro de Setembrc;> 
da Fazenda, depoi:s de uma franca e conve)liente exposição da afflictiva si-
tuaçã-o . financei·ra do paiz, diz ·O seguinte, que não pôde ·e não d·eve neste 
momento ser olvidado: "Baista reflecHr que a receita publica não pôde ser 
accresdda de novos recursos, ·para se comprehend·er facilmente que, ces-
sada a vida artificial .e -cada di1a mais asiphyxiante dos emprestimos, o paiz 
chegará, .em . . b.reYe, á . impo;Ssibilidade absoluta de attender aos seus com-
promissos . e . ·encargos, si antes disso, a . prudencia dos homens pul:>licos não 
vier em . seu . soccor.ro, enveredando pelo caminho da ·po;sitiva economia, res-
tringindo. oom .pulso de ferro todos os gastos1." 

A Corruni-s.são .de Finanças da Gamara dos Deputados n~o pôde ficar 
indifferente. ao . appello do Sr. Ministro da Fazenda ao Chefe do Poder Exe-
cutivo, conhecedora tambem e muito bem do estado lamentavel dessa si. 
tuação, aggravada por uma grande perturbação na vida economica e. -JJO-
litica do paiz. 

Nesta·s condições, sem perturbar os serviços existentes no Departa-
mento da Administração da Guerra e aproveitando um periodo de paz, que 
cada vez mais se a·ssegura no continente sul-americano, a Commi•ssão proJ 
curou, rectificando as tabeJlas de desipeza do Ministeri.o da Guerra, fazer 
tambem as economias determinadas pelas circumstancias do momento. 

A proposta do Governo pede para este o-rçamento uma consignação de 
77.715:355$427, papel, e de 300:0Ô0$000, Quro. 

A Commissão apresenta 'º seu projecto com uma despeza, papel, je 
72. 443: 521 $827 e, ouro, de 250 :000$000. 

De anno a anno crescem as despezas ·com os serviços do Exercito, 
sem que esses apresentem os melhoramentos ,que iustifiquem os sacrifi-
cios impostos á Nação. 

Essas despezas foram: 

Em 1909-. .. . ... '. .................................. . 
Em 1910 .......................................... . 
Em 1911 . . ..... • • .. •...•.... . .• •.• .••.•...•.••••.•• 
Em 1912 .......................................... . 

72.302 . .505$052 
70. 199 :547$666 
90. 506 :406$602 

103.307:234$327 

Reflec.tindo-se agora que com essas despezas avultada-s e crescentes 
nem todas . as .unidades . do Ex·e-rcito teem sido organizadas, que as existentes 
nunca alcançaram obter um eff.ectivo minimo regulamentar, imposto pe~as 
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exigencias da in s.trucção e da disciplina, que nem todas as unidades dis-
põem do proprio ma/teria! bellico, que essas unidades, . muitas dellas, não 
teem 'quarteis; reflectindo-se -sobre tudo isto, se é levado á convicção de 
que é preciso applicar de outra fórma os recursos p·esados qm: a Nação 
fornece para a defesa externa e a manutenção da ordem interna qo_ pai2'._ ·, , 

, E' urgente executar o serviço militar obi-igatorio, substi~uindo disposi-
ções existente·s, sobre a .applicação desse serviço, por outras, ,compativeis 
com a nossa educação social e as nossas neces·sidades internacionaes. 

Emquan.to isso riào se fizer, indifferente á instrucção militar e, talvez, 
á propria defesa nacional, é a existencia de um effectivo de 18, 20, 25 ou 
31 . 000 homens. 

Esse ultimo effectivo, com o processo actual, tão cedo as finanç.as do 
paiz não permittirão alcançar. 

E assim, uma vez; que não se póde 'akançar Q minimo regulamentar, 
é preferivel ter um certo numero de unidades com effectivo · regulamen~ar 
que permittam a instrucção e a conven-iente disciplina, a manter esparsas pelo 
paiz grande numero de unidades, com effectivos ridiculos. 

Além dessas desvallJtagens, a manutenção de semelhantes unidades traz 
o desanimo nos off~daes, que procuram viver afastados das unidades a ·que 
pertencem. '-

Basta reflectir-se no numero de of'ficiaes que es1ão fóra de suas uni-
dades para se verificar o acerto desta proposição. , 

Actualmente estã·o ausentes dos seus corp·os 701 officiaes, assim dis-
criminados: 
Coroneis . .... . .... .. .. . . .. ......................... • ..• • .. , .• ·. 17 
Tenentes-Coroneis .......... . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . • • • . 19 
Majores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . . 26 
Gapi~aes ....... . .......... . . 1 .• ••• .,.. . ......................... 143 
Primeiros tenentes ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 
Segundos tenentes ..... . ..... , .. ,. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Urge, pois, adaptar a nossi,l organização militar ás necessidades pre-
mentes da situação e aos momentos de uma feliz e duradoura paz interna-
cional ,que gosamos. , 

Precizamos ter um nucleo b~m organizado e apparelhado para a defesa 
nacional, mas -para isso ter não ~ necessario gastar sem medida. 

Limite-se a despesa ao votpdo, que é o sufficiente, despenda-se com 
cui·dado, fugindo-se do recurso qos creditas supplementares, e assim avitar-
se-hão os balanços com deficits. 

E, reformando os serviços grandiosamente organizados e supprimindo 
as ·vantagens addicionaes d-e vencimentos, as aposentadorias e reformas 
voluntarias com 20 e 25 annos de serviço, com os accrescimos de vantagens, 
supprimir-se-ha um mal perman~nte e de crescente despesa annual no orça-
mento da Republica. 

Sem essas medidas não haverá esforço util no sentido de um desej ado 
equilibrio orçamentaria. 

Adnrinistração geral 

A proposta consigna a dotação de 1. 202 :765$, que a Commissão eleva 
de 57:170$000. 

Essa elevação provém: 11 :400$ dos vencimentos de um mestre e contra-
mestre da officina de alfaiates, transferidos do Arsenal de Guerra da Ca-
pital Federal para o Departam~nto da Administração; 15:000$ para paga-
mento de operarias dispensados do serviço· do mesmo departamento; e 
30:770$ de vencimentos de empregados de repar.tições extinctas. 
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Instrucção militar 

A importanda que a proposta consigna é de 2.842:407$072 e a do orç.a-
mento vigente é de 2.848:902$000. 

Em virtude da .autorização ·constante do art. 29, letras n e o, da lei 
n. 2. 738, de 4 de janeiro do corrente anno, o Governo fez a reforma dos 
institutos mifüares de ensino. 

Essa autorização determinou que na reforma o Governo não poderia: 
1 º, exceder a dotação da verba orçamentaria; 
2º, crear novos Jogares; 
3º, augmentar vencimentos; . 
4º, el-evar, nos colle·gios militares, os numeros de alumnos, de 500 ne 

do Rio de Janeiro e de 200 em os d·e Porto Alegre e Barbacena, sendo só-
mente de 115, ·em cada um dos mesmos co!J.egios, o numero de alumnos , 
gratuitos. 

Peita a reforma pelo decreto n. 10.198, de 30 de abril do corrente anno, 
foram creadas as seguintes escolas: Escola Militar, Escola Pratica do Exer-
cito e :Escola de Estado Maior, mantidos os tres collegios mm.tares exis-
tentes. 

No orçamento vigente a despesa consignada para os institutos militares 
superiores de ·ensino, então exis•tentes, é a seguinte: 

Escola de Estado Maior .... . ....................•.... 
Escola de Artilharia e Engenharia ......•••...... : ...• 
Escola de Applicação de Artilharia e Engenharia ......• 
Esc·o.la de Guerra ....•.•....•.....•••...........•...• 
Escola de Applicação de Infantaria e Cavallaria ....... . 
Extincta Es•cola Militar do Brazil ..................... . 

18!:>:565$000 
206.227$500 

44:970$000 
152:880$000 
28:800$000 
22:420$000 

640:862$500 

Na proposta é pedida para os novos estabelecimentos as seguintes im-
portancias: 

Escola de .Estado Maior ..... . ..........•............• 
Elscola Militar ........................•.•............ 
Escola Prat'.·ca ... , ............ • ..... • ........ 

221 :240$0,00 
447:002$500 
83:085$000 

751 :327$500 
A reforma e;x;cedeu de 110 :465$ a despeza autorizada com a creação 

de novos logares, que deverão ser supprimidos e par.a os quaes a Commis-
são entende não dever dar verba. 

Quanto aos ·collegios militares é o seguinte o quadro comparativo: 

Collegio Militar do Rio ...••••....... 
Collegi·o Militar de Porto .A:legre ... . 
Collegio MHitar de Barbacena ....... . 

Para 1913 

587:840$000 
504: 180$000 
504: 180$000 

1 • 596 :200$000 

Para 1914 

553:380$000 
337:830$000 
337:830$000 

1 . 229 :040$000 

Nos c(Hlegios militares foram creados tres ' togares de professores de 
musica, sendo um para cada· um · dos collegios, ·com os vencimentos mensaes 
de 800$000. 
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Não existiam esses Jogares, ·que ·são· «lesnecessarios demais. 
A Commissão . não dá,. pois a verba pedida, considerando inexistentes 

esses Jogares. · · 
Na sub-consignação - Diversas vantagens - a Commissão, por des-

necessaria, ·-·afu~teu · a · importancia de 268 :000$000, uma vez qúe o · Congresso 
deve pronunciar-se· sobre os vencimentos dos docentes dos · Institutos -Mili-
tares de Ensino, como é de sua competencia ·e prescrevem os· arts. 179, 157, 
44 e 38· dos 'diversos- reg·ulamentos baixados com o decreto acima citad·o. 

Entende a Commissão que a docencia nos Institutos -Militares de Ensino 
é para os officiaes uma commissão militar e como· tal deve ser remunerada 
com os vencimentos mHifares do pos1o. 

Respeitando· .os· direitos garantidos pelas Ie:s anteriores á de n. 1.860, 
de 4 de janeiro· de 1908, e· os garantidos por esta lei em o seu art. 128, a 

Commissão entende que sóment·e a esses docentes cabem •as vantag.ens que se 
tem procurado ge,neralizar e gravam immensamente .as ·despezas com o ensino 
militar. · 

Serviço de Saucf3 

A proposta pede 
c!cio vigente. . .. 

855 :697$600 ou mais 93 :656$000 do que para o exer-

Esse augmento· provém: 76 :880$ do augmento. de vencimentos conce-
dido ao pessoa,! civil do Laboratorio Chimico Pharmaceu~ico Militar pelo de-
creto legislativo n .. 2. 711, . de . 31 de dezembro de 1912, e 21 :336$ de se ter 
augmentado . a consignação . -.,- Enfermidade de guarnição - para attender 
.ao pagamento do pessoal .de mais seis enfermarias. 

Soldos. e gratificações de officiaes'-
1.. 

A propc;sta pede a quantia de 22. 703:000$ ou menos 1.094:699$768 
do que paF.a o anno vigente. . 

A com missão resolve abater a importancia de 604 :800$000, correspon-
dente aos venc:imentos de 112 segund.os tenentes, cujos postos não serão 
preenchidos no anno proximo futµro e cujas vagas exis1tem, sendo na arma 
de engenharia de 30 . segundos tenentes e na arma de artilhar:a de 82 se-
gundos tene;,n1es. 

Soldos; etapas, gtqtificações ·de praças de · pret 

A propbsta do Governo pede a quantia de 23.693:758$800, inferior de 
3.902:003$900 á votada para o corrente anno. 

Essa reducção no orçamento vigente é decorrente . da · reducção do nu-
mero· de praças. · 

A tabella fornecida r.o Re'.a,tor pelo Ministerio da Guerra, consigna o· 
seguinte pessoal: 
1 

Aspiran~es a off'.cial . ....................................... . 
Sa:rgentos ajuidlan1~s ........ _ ......... "-. ............... . .... . .. . 
Primei·ros sargento.s ·' ........ ... .. 1 •••••••••••• •••• ••••• ••• •••• 
Sdgund·os sargentos ......... ·'· ........ -. . . ...... . ..... ..... ... . 
Alumnos das Es•colas Militares .............. . . ..... ......... . 
Terceiros sargentos .......................................... . 
Cabos ....................... , ............................. . 
Anspec;adas .................. , ......................... . . · · · · 
Soldados . ............ , ......................•..... , .... .. . . 

Total .............. , ......................... ····,.-. 

Praças 
250 
126 
810 

1. 720 
250 

1.270 
3.700 
3.514 
6.445 

18'.085 
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Consid·er.ando que a tabella pede para addiciona l de 20 a 25 o/o "'sobre os 
-vencimentos nos Estad·os do Amazonas, Pará, Matto -Grosso e no Territorio 
-do Acre a quantia · correspondente a um effectivo de · 3 . 815 praças nessas 
regiões e que pela demonstração do mappa mensal do effectivo do .Exer-
·cito em 1 de setembro corrente o effectivo nessas regiões era de 2 . 311 p-ªra 
um effectivo total de 19 .367 praças, a Commissão resolveu reduzir_d:~-
218:681 $600 a despeza .nessa sub-consignação. 

Na sub-consignação - Etapas - a Commissão corrigiu os seguintes 
numeras: 18 .226 praças para 13.659 praças, 8.444.640 rações para 
.5.288 . 485 rações, 8.618 .015 rações para 8.428 .215 ra ções, por pedir a 
sub-consignação Soldo a importancia para 13.085 praças e não ppderem 
ahi figurar tambem 600, 300 e 200 alumnos dos Col·legios Militares do Rio 
de Janeiro, Porto Alegre e Barbacena, mas sómente 500 para o primeiro, 
40 para o segundo e igual numero para o ultimo. ' 

O art. 78 do regulamento aos conegros MiJi.tares, approvados pelõ 
decreto n. 10 . 198 de 30 de abril do corrente anno, estabelece que a receita 
dos contribuintes iserá recolhida ao cofre do collegio, correndo exclusiva-
mente por sua conta a.s despezas feitas. com esses alumnos. 

Não póde, portanto, ·O •orçamento consign.u verba para etapa para os 
a'iumnos ·contribui·ntes, devendo simplesmente consignai-a para os ::tiumnos · 
:gratuitos. · 

Assim resultam' as reducçõ.es de 265 :720$ e 2.333:737$, corresponden-
tes ao menor numero de alumnos e de praças. 

A Commissão diminuiu, pois, de 2 .818:138$600 a impo!'tancia desta · 
verba da proposta. 

Classes inactivas 

E' de 10.718:265$964 a quantia pedida pela proposta, superi or de 
1. 565 :693$874 á votada para o corrente exercício. 

Essa importanda para mais provém: 1 .445 :693$874 de alterações no , . 
.quadro de reformados em vista de novas reformas concedidas e 120 :000$000· · 
para attender ao pagamento de empregados civis aposentados. .. .. < · 

· ... 1:.v 

Annualmente vem crescendo d·e fórma inquietadora a doitação dest.Í. ,. .. 
verba, princ:palmente depois da execução da lei n. 2 .290, de 13 de d e~tff
bro de 1910, que consignou a reforma voluntaria depois de 25 ajfnôs ·~ 'iW 
se·rvico com o addici.onal de 2 % sobre o respectivo soldo annual ·po·r-"ãnifo .. 
-de serviço accrescido. ,'<'._':·:,-_ 

Com as classes inactivas teem sido realizadas as seguintes des~i~; 
nos exercicios de 1909 a 1912: 

Em 1909 .. . .... . ........ . .......... . ...... . ... . ... . . 
Em . 1910 . ... . . .. . ..... . .............. . .......... . .. . 
Em 1911 . ................ .. ... . .................... . 
Em 1912 . . . ......... . . . ............... . .. , ., •.. .... • .. 

.... l't.•. ':" . ~ ~( . ""-· .... ... 

~ . · .... ~~:x. ~:~· : ~~:;_ 
3 . 240.:..783$338 
3. 700 ;JJ0$9.fi.9 
6. 376: 113$'399 
7. 7} 0 : 186$041 

As tabellas do ·orçamento da Guerm discriminam o pessoal reformado 
-pelos seus postos e a comparação que se segue patentei a o numero exage-
rado de officiaes reformados, já augmentado depois da confecção da p ~p 
-posta do Governo. 
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Officiaes effeçtivos do Emrcitp Officiae,s r.efor"lf!dos tf.o .Exer:cit..o 

Marechaes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Generaes ·de divisão. . . . . . . . . . 9 
-Oeneraes d,e brigada , . . . . . . . 26 
Co.roneis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -88 
Tenentes-coroneis . . . . . . . . . . . 102 
Majores ·.·. ... . . . . . . . . . . . . . 208 
Capitaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 
Primeiros tenentes . . . . . . . . . 852 
Segundos fo nentes . . . . . . . . . 859 

fvlar.~ch~es .... : . : :: ......... . 
Generaes de d.v1sao ..... ... . 
Generaes de biigada ....... . 
Coroneis .. ... .. · . ......... . . 
Tenentes-coroneis .......... . 
Majores .. . .. . ..... . ... · ... . 
Capitães ... ............ .. . . 
Primeiros tenentes ......... . 
Segundos tenentes ... ...... . 

lS 
24 

100 
33. 
56 

169 
203 
162 
369· 

Na pr-oposta a Commissão fez uma reducção de 700 :000$ na importan-
cia especificada - Soldo vitalicio - por não ser necessar:a a quantia de· 
2. 500 :000$000. 

Material 

A proposta consigna a quantia de 10.967:800$ ou menos 2.(/00:000$-
do •que a votada para o exerci-cio corrente. 

A Commissão reduziu d·e 798 :800$ a importancia ped'. da. Das impor-
tancias das let~ras e) e e) do n. 10 foram deduzidas, de ·cada uma, a quan-
tia de 14.:400$ para 160 a.lumnos contribuintes e do n. 18 a quantia de' 
30:000$000. 

Da importancia de 3. 500 :OOOr para fardamento foram deduzidos 
500 :000$, pois é mais que suffident-e a dotação de 3. 000 :000$ para o abas-
tecimento de fardamento ás praças do Exercito, que não recebem annual-
mente todas as peças da tabella, e :,1inda mais tendo em vista a existencia. 
d-e regular •stock de fardamento em diversas dependencias do Ministerio da 
Guerra. " 

A disp·osição do n. 27 fica dividjda em ·dous numeros; na desse mesmo· 
numero a que está com -exclusão das pa~avras custeio de automoveis, grati-
ficação aos motoristas e ajudantes aq serviço do Min'isterio da Guerra, redu-
zida a importancia a 1. 400 :000$; na de n. 27 a) disp·osição para custeio de 
aqtom,oveis, gratificação aos moto.ri$tas e ajudiantes ao serviço do Mf.nis-
terio da Guerra com a dotação de 50 :000$000. 

Na disposição do n. 28 foram ·itccrescentada•s depois das palavras. alu-
gueis de cas·as as seguintes: para q porfüiro do ministerio, quarteis e en-
ferma.rias, excluindo-·se deste modo <t interpretação de que por essa dotação. 
possam correr despezas com alugueis de casas para offi-ciaes. 

Paguem todos os alugueis das casas -em •que res idem, deve ser a norma, 
mesmo que essas casas sejam da Np.ção. Não se comprehende que a quasi 
totalidade dos officiaes do Exercito tenham essa despeza e alguns não, . em 
virtude de disposições reguJ.àmentares grac;osas. 

A dotação do n. 29 - Para os trabalhos de levantamento da Carta 
Geral da Republica - fica elevada de 50 :000$, por ser insufficiente a quan-
tia pedida e tratar-se de um dos mais importantes serv·iços en:i execução· 
no Minister:o da Guerra. 

A dotação do n. 25 fica reduzida de 40:000$, por ser sufficiente a im-
portancia de 500 :000$000 . 

A dotação para forragens e ferragens fica reduzida de 200 :000$000. 
Com esse serviço podem-se gastar sommas elev·adas, tal seja o numero de· 
animaes que se ·queira forragear. 

E' preciso limitar essa despez11, restringil-a mesmo, ás necessidade~ 
imperiosas do momento. 
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Actualmenite possue o Exercito os seguintes animaes: 

CavaHos· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.871 
Eguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 562 

:a~~l~sos. ·::.".".'.'.'." .. .".".'.".'.".".".'.".'.'.'.':::: : :::::::: :.: : : : : : : :·:::: : ~ l .~~~ 
Potrancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 687 
Bois . .. ... ............... . ·.. .. .. . ................ . .......... 529 

°"'· "~, 4t.ll 
Não s·e póde despender com todos elles. julga a Commissão atrender 

aos serviços do Exercito, c·onsignando quantitativo para forragem e ferra-
gem .para 3. 000 animaes, ficand.a os ·outros animaes no·s ·campos e inver-
nadas da Nação ou por esta arrendados ou alugados. 

A dotaçã.o par.a a•cquisição de aeroplanos, sua conservação e Escola de 
Aviação é elevada de 50 :000$, modificada a sua reducção, por não ter o 
Ministerio da Guerra Escola de Aviação. 

A dotação .para eventuaes e serviços extraordinarios é diminuída de 
50 :000$000. 

Commissão .em paiz estrangeiro 

A proposta p·ede 300 :000$, ouro. A Commissão dá sómente 250 :000$ 
por julgar essa quantia sufficiente. 

Por essa consignação devem correr simplesmente as differenças de 
V-encimentos .papel ·e ao carmbi·o de 27 dinheiros por 1$, as ajuda:s· .de custo 
e ·outras vantagens especiaes que •possam ser concedidas aos Officiaes do 
Exercito no desempenho d-e commissões no estra.ngeiro, de conformidade 
com a lei numero 2.290, de 30 de dez·embr·o· de 1910. 

Actualmente se encontram na commissão de fiscalização e recebimento 
de material be!Hco 17 officiaes, S·end·o: 

1 general de brigada. 
1 tenente-coronel. 
1 major. 
7 capitães. 
5 primeiros te·nentes. 
2 segundos tenentes. 
Como addidos militares ha tres officiaes : um coronel na Allemanha, 

um · major na França e um capitão nos Estados Unidos, e em commissões 
es·peciaes um coronel e dous capitães. 

Sendo de toda a conveniencia discriminar essa verba, limitando o nu-
mero de off;'Ciaes que o Governo possa enviar ao estrangeiro, a Commi~são 
faz a seguinte especificação: 

Para cinco officiaes addidos militares •..... ......... .. ... 
Para oito officiaes em commissão de compras, fisca li-

zação e recebimento de material bellico ...... . .. . .. . . 
Para 50 officiaes arregimentados e mandados servir nos 

exercitas estrangeiros ou praticar em escolas espe-
ciaes ............................................ . 

Para ajudas de custo e diarias ..... : ............ . ... ... . . 

15:000$000 

' 40:000$000 

145 :000$000 
50:000$000 

Com essas considerações a Commissão de Finanças s ubmette ao estudQ 
e ao voto da Camara o seguinte projecto de lei, fixando as despezas do Mi-
nisterio da Guerra para o exercicio de 1914. 
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PROJECTO DE ORÇAMENTO DA GUERRA PARA 0 l!XERCICIO DE 1914 

Art. 1.º O Presidente da Republica é autorizad·o a despender pelo Mi-
nisterio da Guerra, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quan-
tia de 250 :000$, ouro, e a de 72.443:521$827, papel. 

1 . Admi·nistração geral: 

Augmentada de 57:170$, a saber: 

Co•nsignação-Departamento da ad-
ministração. 

Officina de alfaiates: 

mestre: · 
Ordenado . ... .. ......... . 
Gratificação . .. . . . ....... . 

1 contra mestre: 
Ordenado . . .... .. . . .. . .. . 
Gratificação .......... • ... 

Pelo § 13-material: 
21 . Fardamento : 

4:000$ 
2:000$ 

6:000$ 

3:600$ 
1 :800$ 

5 1400$ 

6 operarias de 1 a classe, diaria de 8$. 
11 ditos de 2ª classe, diaria de 7$. 
6 ditos de 3ª classe, diaria de 6$. 

14 ditos de 4ª cla.sse, diaria de· 5$. 
4 ditos de 5• classe, dia ria de 4$. 

1Empreiteiros: 

32 operarios de Sª classe e costura;; ma-
nufacturadas fóra do departamentG. 

Dispensados do serviço: 

Patrões, machinistas e operarios 
dispensados do serviço e 
gratificação de tempo de ser-
vi ço aos operarios . ...... .. 15:000$ 
Consignação- Empregado·s de :repar-
t ições extinctas: 

Arsenal de Guerra do Pará: 

secretario: 
Ordenado .. • .......... . . • 
Gratificação ....... . ...•.. 

2:400$ 
1 :000$ 

3:600$ 

1Papel Our<> 

-, 

· i 

' 'i 



Arsena'1 de Guerra de Per-
nambuco: 

l official de secretaria: 

97_ · 

Ordenado . • . . . . . . . . . • • . • . l :600$ 
Gratificação . . . . . • . • . . . . . '800$ 

2 mestres: 

Ordenado 

2:400$ 

2:000$ 

4:000$ 

contra-mestre, ·ordenado. .. ... 1 :600$ 
operaria de 1 ª classe, diaria 

de 4$............. ... .. .. . 1 :460$· 
dito .de 2ª classe, diaria 

de 3$ ....... , ............ l :095$ 
Ar.sena! de Guerra da Bahia: 

mestre, ordenado. . . . . . . . . . . . 2 :000$ 
contra-mestre, ordenado. . . . . . 2 :000$ 

o·fficial: 

Ordenado . . . . . .. . . . . . . . . . 1 :600$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . 800$ 

2:400$ 
escrivão : 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 
Gratificação .... : . . . . . . . . 800$ 

1 escrevente de 1 ª classe: 

Ordenado ........ .. ..... . 
Gratificação ........... . . . 

operaria de 2ª classe, diaria 

2:400$ 

' 800$ 
400$ 

l :200$ 

de 3$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l :09q$ 

Hospital do Andarahy: 

l primeiro escripturario: 

Ordenado ..... . .. .. . .. .. . 
Gratificação . . • . . .. . ... . 

k440$ 
720$ ' 

2:160$ 

Papel Ouro 

1. i 
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CÕmpanhia de AprendiZes Artifices: 
mestre de esgrima: 

Ordenado ............... . 
Gratificação ............. . 

Escola Militar do Brazil: 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

Papel 

continuo, gratificação ....... . 960$ 1:259:935$000 

2. Estado Maior do Exercito ... . ..... . 
3. Supremo Tribunal Militar e auditores 
4. Instrucção Militar: Diminuida de 

407:265$, a saber: 
Consignações - Escala de Estado 

Maior, Escola Militar, Escola Pra-
tica do Exercito, 110 :465$000; 

Consignações - Collegio Militar do 
Rio de Janeiro, Collegio Ma fitar 
de Porto Alegre, Collegio Militar 
de Barbacena, 28 :800$000; 

Consignação --, Diversas vantagens-
De addicional de tempo de serviço, 
etc., 118:000$000; 

Ordenado e gratificação, etc., réis 
150 :000$000 . .. .. . ..... ........ . 

5. Ar: enaes, Depositas e Fortaleza? . .. . 

6. Fabricas ..... ................. , .. .'. 

7. Serviço de Saude .. .. ........... , .. .. 

8. Soldos e gratificações de officiaes di-
r.ünuida de 604:800$, a saber: 30 
vagas de segundos .tenentes de en-
genharia 162 :000$; 82 vagas íle se-
gundos tenentes de artilharia réis 
442 :800$000 .. . . . . ........ ... . . 

9. Soldos, etapas e gratificaçõe,s de 
praças de pret diminuída de· réis: 
2.818:138$600, a saber: con$igna-
ção, soldos e gratificações: addi-
cionaes de 20 e 25 olo, .sobre os 
vencimentos nos Estados do Ama-
zonas, Pará, .Jvfatto-Grnsso e terri-
torio do Acre para. , menos ·1.: so4· 
praças - 218:681$600; con~;igrt'a
ção, etapas - •corrigidos o,s ns. 
18. 226 praças para 13. 659\ 600· 

110 :709$000 
269:349$996 

2. 435: 142$072 

2.083:435$495 

1.218:166$600 

855:697$500 

22.098:200$000 

Ouro 

•• 1 



alumnos do Collegio Militar d·o' Rio 
de Janeiro para 500, 300 ditos do 
Collegio Militar de Porto Alegre 
para 40 e 200 · do de Barbacena, 
para 40, emendado o n. 8.444·.040 
rações para 5. 288. 485 e o num e:. 
ro total de 1O.284. 970 rações 
para 8 .428. 215, e a parcella . de 
14.398:958$000 para 11.799:501$; 
ou 2.599:457$000 . ...... .... ... . 

10. Olasses inactivas: 

Dimi•nuida de 700 :000$ na consigna· 

Papel 

'20.875:620$200 

ção soldo vitalicio . . . . . . . . . . . . . . . 10. 018 :265$964 

·11. Ajudas de custo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 :000$000 

·12. Obras militares..... . . ... . ........ 750:000$000 

·13. Material: 

Diminuida de 798:800$, a saber: 

Consignação - Instrucção Milita.r· 
n. 10, lettra c.) de 14 :400$000; 

Consignação - Serviço de saude 
(n. 18), 30 :000$000; 

·Consignação Fardamento n. 21 - réis 
500 :000$000 ........ . .......... ... . 

"Consignação Diversas Despezas n. 25 -
40 :000$000 .. . . ... .. ....... .... ... . 

•Consignação Despezas especiaes - Espe-
cificação, forragens e ferragens para 
3 . 000 animaes ~ 200 :000$000 ...... . 

·Feitas as .seguintes modificações nos ns. 
27,_ 28 e 29 da consig!lação Diversas 
Despezas, assim redigidas: 

·N'. 27 - Transporte de tropa, etc., sup· 
primidas as palavras "custeio de au-

. tomoveis, graffficações aos · motoristas e 
ajudan_tes ao ser.~içq,· dó · Mini'sterfo da 
Guerra" - 1.400:000$000 .. ... .. ... . 

'N .. 27 ~ - Cu'st'eio ~e autom?veís1 • .,1~rati.
f1c~.çoes aos mQtor1sta.s e .arud.antes. ao 

·s~r.y\ç~ do Ministerio" d'á Gtiefrà -
so:ooo$00ó . .. ·'- . ... .. ..... ....... . 

Ouro 

: ' 

r. 't • • _~ 



-. -. 100 ,__ 

N. '23 - Alugueis de · casa para o por-
tei~o, quarteis , e enfermarias, .etc., o 
mais como esta .................. .. . 

N. 29 - Para os trabalhos de levanta-
mento da carta geral da Republica, etc. 
- 200 :000$000 ................••... 

Feitas as seguintes modificações na ·con-
signação Despezas especiaes: 

Exclusivamente para os extraordinarios 
com as grandes manobras annuaes das 
tropas - 100:000$000 .... ...... .. .. . 

Acquisi'Ção de aeroplanos, sua conseryação 
e auxilio a uma Escola de Aviação -
100 :000$000 ...................... . 

Para eventuaes e serviços extraordinarios 

Papel 

- 100:000$000..................... 10.169:000$000 

14 - Commissão em paiz estrangeiro: 

Diminuida de 50 :000$, ouro, e assim re-
digida: · 

Para diHerença de vencimentos, de ac-
côrdo com o art. 18 da lei n. 2.2~0, de 
13 de Dezembro de 1910, para 5 offi-
ciaes, addidos militares - 15:00Q$000 

Idem, idem, para oito ·oificiaes em com-
missão de comp-ras, fisca:J.ização e rec·e-
bimento de material de guerra, réis 
40 :000$000 ....................... . 

Idem, idem, para 50 officiaes manejados 
.servir arregimentados nos exercito$ es-
trangeiros ou praticar em escolas i;spe-
ciaes ·estrangeiras, 145 :000$000 .. .... . 

Por ajudas de custo e diarias, 50 :OOQ$000 

7-2.443:521$827 

Paragr.apho unico. E' o Presidente da Republica autorizado: 

Ouro 

,. 

1 

250: 000$000• 

250 :000$000 

1) a mandar a outros paiz;es, como addidos militares, em ·commissão 
cinco of,ficiaes superiores ou capitães habilitados, de comprovada capacidade, 
correndo a despeza com a dif.ferença de vencin1.entos e ajuda de custo de-
accôrdo com o art. 18 da lei n. 2.490, de l3 de Dezem.bro .de 1910, e . re· 
spectivas tabellas, pela verba 14ª 'do artigo U:nico; · · · 

2) a mandar, correndo 'ª d·espe'l;:a ~om a di'fferença de vencimentos 
ii,juda de custo de aocôrd·o com o ' art. 18 da lei n. 2.290, de 13 de · dezembro, 
de 1910, pela verba 14ª do artigo· tmico; setvi·r· arregimentados nos exercitas· 
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estrarrgeiros os seguintes offkia·es das armas de artilharia, cavallaria e ln-
°fa·ntaria: · 

Artilharia: 

1 tenente"coronel; 
1 major; 
3 ca·pitães; 
4 primeiros tenentes; · 

.' 1 

4 segundos tenentes ou aspirantes. 

Cavallaria: 

.tenente-coronel; 
1 majoT; 
3 <:a pi tã·es ; 
4 primeiros tene.ntes; 
5 segundO!s tenentes ou aspira.ntes. 

Infantaria: 

1 tenente-coronel; 
·1 major; 
4 capitães ; 
3 primei11os ·tenentes; 
7 segundos tenentes ou aspi-rantes. 

; . 

Es1s.es· officiaes irão em grupos de cad·a· arma e formarão no seu re-
'. gressÕ as officia1idades · de unidades respectivas do Exercito; que ficará<> 
·constituindo .as unidades modelo de ins.trucçã·o; 

3) a ma.nter no estrangeiro oito officiaes ·na commissão de compras de 
material de guerra para o Exercito, correndo a despeza com a differença de 
vencimento.s e ajuda de .custo d·e accôr.do com o art. 18 da lei ri. '2.290, de 
13 de dezembro de 1910, pela verba 14" do 1a•rtigo unico; 

4) a mand·ár tt:es officiaes pratkar em ·uma ·escalá de artilharia de po-
sição e ac·ompanharem os progressos da arti lharia de grosso -calibre, cor-
rendo a despeza com a differença de vencimentos e ajuda d·e custo .nos ter-
mos do numero anterior; 

5) aos officiaes promovidos ou graduados serão abonad·a•s., mediante re-
querimento, as seguintes importancias, para serem descontadas pela de-
cima parte do . respectivo soldo mensal: 

· De segundos tenentes. a capitães . .......... ........ . .. .. : . 
De majores a coroneis. , ... . ... . . . . . ............ . .. .. . . 
-De generaes. . . : . ... ..... ... . .... .... ... . ... .. ........ . 

' 600$00(} 
800$000 

1 :200$000 

Nenhum o~tro àbono p;evisto .em lei se fará, sinão sob cond.ição do pa-
gamento integral dentro do ai:mo. corrente; . 

: 6) na. vigencia . des,t<t lei, sómente 1s,erão ,permi.ttidas consignações até 
dous terços do sold.o · ou orden.ado, q\le fore.m e:stab'elecidas por officiites e 

. funccionarios .·civis ás 1 s.i.1~s .fami<ll-as, a. insti.tuiçõ.es que,. por di.sposições es-
peciaes, já gozem desse di teJto:· e a _casas · çominerciaes .de uniformes mili-
tares, nes.ta Capital e . ·rios Estados_, . qué t~npfl.m . transa.cção . C()m ·o Ministerio 
.da Guerra, c0·ip o . fi:m · úntco . -d.e ~cqi\i!'?i.Çã;Q . de · fat.damento, m·anüdas ·as 
~ctu.aes que n~o ~ estejám ·c;omprehenç!içla? : .nilqueHas ton-ci;;·s.~ões .Jega~s , at.é __ se 
ltqmdarem sem prórogação de ·prazo ·ném .T,éhbVaçõés; ·· · · · 
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7). os· lentes, .professores ou adjuntos dos_ institutos militare~ de ~nsino, 
que forem vitalicios, sómente poderão ser póstos :eiii dispHriibilidade por' ex'-
tincção dos lugares que exerçam; · 

8) respeitadas as matriculas rã effectuadas nos collegios militares, em 
caso nenhum, e sob nenhum prete~ poderão tier os coHegios militares do 
Rio de Janeiro, Porto Al eg.re e Bar-bacena mais ·de 600 alumnos o primeiro, 
e mais de 200 cada um dos ·outros; 

9) a mandar fazer ·O curso em uma das 1escolas pratkas ·de electrici-
dade do paiz, sem onus nen•hum para o Thesouro , quatro ou seis' iiiferiores 
do Exercito com as n ecessarias >habilitações; · 

10 . O numero de alumno1s. gratuit-0s nos co1\egi-0s mHitares s·erá· cLe · 120 
no do Itio de Janeiro e 40 em cada um dos col!egios d·e Por.to Alegre e Bar-
bace na,. garantidas as mat·riculas de alumnos gratuitos e·xcedentes, existen-
tes no.s mesmos ço.Jol egios -em 3 de Abril de 1913 . 

11. O 1Governo, de .accô.rdo com as reducções feit as na verba 4a da pro-
posta, supprimirá os Jogares de docencia ou de administraçao cr;eai:!o:s. nàs Es-
colas de Estado •Maior, Escola Militar e Escola Pratica do E·xercito, assim 
-como ·015, tr-es Jogares de profiessores de musica dos collegios militares, dis-
jlenrnndo o respectivo pessoal. · 1 

12 . O Governo, não obstante a dotação de meios na verba 4", só pagará, ( 
além do soldo de suas patentes, vencimentos de professores., substitutos ou 
:adjunto's civis, aos ·officiaes docentes que sejam vitalicios em virtude de leis 
anteriores, á lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, ou que ·por forçá do art. { 
128 da mesma -lei ficaram dispensados de concurso . Aos officiaes docentes, 
llomeados ·para o magist.erio militar posterío·rmente á referida lei, sómente 
serão ·abonados ois vencimentos dos sieus postos, sem direito a nenhuma outra 
-grati fie ação. 1 

13 . A mandar distribuir pela Direcção de Contabilidade e pelas Dele-
, gacias Fisca~s nos Estados a s quantias necessariais, dos ns . 21, 22, 25, 26, 
27 e 28 e consignação "Forragens e ferragens'', do titulo "Despezais. Es-
-peciaes " , da rubrica· 13ª, aos -cqmmandantes de inspecção, de brigadas ou das 
differen tes unidades do Exercito na Capital Federal , nos Estadois. do Paraná, 
-Santa Catharina,,. Rio Grande (lo !Sul, Matto Grosso, Bahia, Espirita Santo , 
Rio de Janeiro , Minas Geraes1 P si rahyba , Pe rnambuco, S . Paulo e Goyaz, 
:para que as differentes unidades do Exercito fa çam direct·am.en.te os supp-ri-
mento•s. dos arti-gos que lhe s~o niecessarios e cujas despezas corr-em por 
ç o.nta dessas mesmas consigna~ões; 

14. A tornar annuaes os -ç:ontractos de fornecimentos de viveres, forra-
-gens, a·rtigos de a·sseio .e illuminaçã'o· ás . differentes guarniÇõ1es do Exercito 
-e aos hos·pítaes e enfermarias m'ilitares, bem assim as fixações dos valores 
para arraçoamento· e d ietas, fi ç:ando nesta parte revo'gados os arts . 11 e 23 
do regulamento baixado com o d-ecreto n . 2.213, de 9 de janeiro de 1896. 

15 . A vender em concurrencia publica O' material imprestavel exi'stente 
·na Fabrica de Cartuchos e ·de Artefactos de Guerra e na Fabrica de Polvora 
·sem Fumaça, podendo applicar o producto qú.e fôr apurado- nas ccmstrucções 
·e na acquis içã-0 de materiaes para as officinas e laboratorios dos mesmos es-
iabeleci riiehtos . · 

16. Na vigencia da prese'l.té lei', nehhúm offÍ.Cial poderá réc·eber mais de 
·uma ajuda dé custo ' de um Estado' p'à"ta . outro OU' p'ará• a Capital Federal, 
-salv'o· por môtivo" de prõmóçãü e cons1equ'e'n'fe transferenda' ·. 

17. Os offiéiaes g~nHá~s. superiores ou · inferi<>r es, só · p·ercebe.râà' · a 
-gratificaçãà' ' dos· seus p'osto's, na vigehcia da presente lei, n'o dresempêfrho de 
con'unissõ'~ nH!itátés oii. de' funcções qú'é !fie sã'ó" attin'ente/S. 

18; Na ·vigencfa dá' 'Pré~ehfo lei não' sé'Tão cha-mad'ó'S a· servi-ço cfos 
· -córfselhhs miH'fares o~f o'ffi'ci-a~s · refO'rmados, deven'd'à' tarribefu · a's va~li"s que 
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e$tes deixa-rem nas repartições militares, por mor.te ou demissão yoluntaria, 
ser pree·nchidas .po·r officiaes effectivos do ExerCitô. 

Sala · ·das Commilssões, 25 de seterribi:ó de 1913. - Ribeiro juhquieira, 
Presidente. - joão Simplic'io, Relator. - Hómero Bapti~ta. - Antonio Car-
los. - Octavio Mangabeira. - Oàleão Carv'alhal. - PeT'eira Nunes. -
Mano·ez Borba. - Caetano de Albuqu·erque, com restricções. - joaquim 
P,ires. · 

PROPOSTA DO GOVERNO PkRA. O ORÇAMENTO DA GUERRA PARA O 
EXERCICIQ DE 1914 

Art. l.º O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Mi-
nisterio da Guerra, com os. s·erviços des·ignados nas seguintes verbas, a 
quantia de 300:000$000, ouro, e a de 77.715:355$427, papel: 

1. Administração geral. . . ........ . 
2. Estado- Maior d.o Exercit-0 . . .... . 

. 3. Stip.remo T,ribunal Miljtar e audi-
jt01res. . , .. . .... ~ .......... . 

4. Instrucção mHitar. . . . ........ . 
5. Arsenaes, depol!>i tos e fortalez;as. 
6. · Fabricas. . ......... ...... . 
7. Serviço de saude. . ........... . 
8. Soldos e gratificações de officiaeis. 
9. Soldos ·e'fiapas 1C gr'a1iit1i1cações de 

. ipraÇas 'de prelt-. .. . ... : ... , .. 
10. C!ass·es ~·rnaictivas, . . . ........ . . 
11. Ajudas de custo: .. . ........... . 
12. Obras militares. . . . .. .. . ...... . 
13. Material. . . ............... .. . 
14. CommJssão em pa-iz ·es:~rangeiro. 

Papel 

1.202:765$000 
110: 709$000 

269:3'49$996 
2.842:407$072 
2.083:435$495 
1.218:166$600 

855:697$500 
22.703:0C0$000 

23'. 693 :758$000 
10.718:265$964 

300:000$000 
750:000$000 

10.967:800$000 

77.715:355$427 

2ª DISCUSSÃO 

Oure>" 

300 :000$000 

300 :000$000 

O 1S~. Nabuco de Gouvêa (*) - Discutindo o orçamento da Guerra Sess!lo de 7'-
eu deis.ejo apenas sobre elle apresentar ligeiras consid·erações·, insp~·radas no de Outubr<> 
meü amor pela defesa miHtar do Brazil e resu1tàntes d.e o·bservações mi-
nhas em varias occasiões e principahil'ente através a ultima excu.rsão· que 
aca·bo de fazer ·á França. Era in,tenção nHnha, de accôrdo com uma larga 
p-0ndernção· so·bne o assürripto, funidamentar neis.te momento um .projecto de 
le.i a respeito de escolas de' ·appli1cação', sob'retudo da arma de cavalla!la. 
lnfe!izmente a situação premenite d'as finanças · .nacionaes l!lão me consente 
tornar realidade ·essa sinc.era a<s:piração; mas · e'n'l t<:rdo o -caso; eu. me sin"to 
animado pa·ra traz·er· á Cam'àra dos Dep'utádos· ligei:tas refüexõés e:rri ·torno 
do' o·rçamento eni.' debilite ·e· .para · procurar ·a'ttenu'ar · a· l•acun:a e~istente com 
a: ap·reselitaÇão de· urna 1emehC!a que -opjiiôtt.un'ameFl"te , se tá lida . 

( .. ), Este· discurso' não fói revisto ··pe'lo 'ora<'lorI 
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Co.meço chamando a attenção desta Oasa · d·o Pa<flamerito para ·o -orça~· 
men to da Guerra, na pante referente á instrucção militar: 

"No -orçamento vigente a despeza consignada para Ois institutos mili-
tapes superior~s de ensino, então existerlites; é .a seguinte: 

Escola do . Estado .Maior ...........•.......... : ......... . 
Escola de Artilharia e Engenharia .................. ·'· .. . 
Escola de Applicação de Artilha-ria e Engenharia .......... . 
Escol~ de Guerra. . . . ...........•..................... 
E.s1cola de Applicação de Infantaria e Cav·allaria .......... . 
Extincta Escola Mi!i.tar do Brazil. ...... .... ........... / . 

185:565$000 
206:227$500 
44:970$000 

152:880$000 
.28 :800$000 
22:420$000 

640:862$500 

Na proposta são pedida·s ·para os .novos estabelecimentos as ·seguintes im-
portancias: 

Escola de Estado Maior. . .. .. .. .... ................... . 
Escola Mi.!itar. . ..................................... . 
Escola Pra,üca. . . . ... .. . ........ " . .. ..... .. , ... . .... .- . 

221 :240$000 
447:002$500 
83:085$000 

751 :327$500 

Pelo que acabo ·de •lêr, Sr. Presiçiente, verifica-se que o credito destinado 
ás esco1as de applicação do Exrrcito, .de engenharia, de cavallaria, de arti-
lharia e de infanta.ria, é apenas de 83 :085$000. Nós todos sabemos que 
o ensino •pratico das divers.as. a\·mas, fornecido pelas ·escolas de applicação, 
constitue po.r assim dizer a esse;ncia do preparo do official e dos aspirantes 
a official. Entretanto, \.ogo ab::1Jxo, no mesmo orç~mento, vem consignada 
a verba de 1 . 596 :000$ para o;; co).11egios militares. 

UM SR. DEPUTADO - E' 11m absurdo. 
O ·SR. NABüco DE GouvÊA - Exactamente; isso é evidentemente um 

absurdo. · • 
Emquanto se descura c·ompletamente do ensino pratico fornecido nas 

es.colas d·e applicação, votando ,se para essa instrucção essencial, vi~cera-1 
do futur·o do· Exercito, a verba insignificante de 83:085$, •para os collegios 
militares, que .absolutamente não fornecem nenhuma instrucção no sentido 
do aperfeiçoamento militar, s1e destina a verba enorme de 1.596:000$000. 
Perdôe-me a Camara si eu me confesso incapaz de atinar com o funda-
mento de semelhante deliberação! 

Em todo caso, ·.procurand·o remed.iar ·essas lacunas, eu ·elaborei uma 
em·enda, Sr. Presidente, mançl.apdo, ou antes pedindo, porque não se póde 
empregar esse termo quando s·~: trata de simpl;es ·aut·orização, ao Governo, 
que enviass.e a·lguns officiaes á Europa, -com o fito de estudarem e prati-
carem nas differentes •escolas d,e applicação. · 

O art:. 1 º, .§ 4º diz O· seguinte: . 
"A mandar tres gfficiaes praticarem em uma. escola de artilharia de 

posi ção . e acompanharem os prqgres sos da a·rtilharia de grosso caHbre, cor-
rendo .a des:pezia com a differó)nça de vencimen,tos e ajuda de custo nos 
termos -do numero anterior,. " . . . , . . · . . · 

Ora, Sr.. ·Presidente, eu apho . esse numero · a·bsolutamente deficiente. 
De todo ·o no.sso · Exercito, : apeqas .. .t11es ófflciaes; . fazerem. estudos em uma 
escola pratica. . de <1rtil,haria, . taL ;Jll.edi.da não perfaz' nenhum . de'siderq.tum. ' 

0 SR. CALOGERAS - Não ~ra mais proveitOsÓ ter instru('.tore·s. aqu\? . 
O SR . NABuco DE GoUVÊA . :_,...c .,Qhegarei 14. ; Na ,minha emen.cta eu elevo 
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.o .numero desses officiaes a oito, aproveitando a idéa, que é excellente, 
expressa em um complemento do · § 2º, onde se lê: 

"Esses {)ffi:ciaes irã{) em grupos de cada arma e formarão no seu re-
gresso as of.fi.cia.Jidades de unidades ·respectivas do Exercito que ficarão 
constituindo .as unidad1es modelo de instrucção." 

.· Ora, Sr. Presidente, não é no regimento que o ·official recebe a in-
is,trucção militar inicial do seu posto; mas, sim, nas escolas :praticas, ·em 
que a instrucção se ~á de maneira mais perfeita ·e mais cõmpl1eta. Nã"0 
existindo absolutamente entre nós ·escolas praticas de appli,caçãQ, torna-se 
necessario o Governo mandar estudair p·elo men01s. oito ·officiaes na Europa 
que virão ·para o futuro constituir. o nu<:leo das escolas de appli.cação, que 
o Exercito será forçado a manter, - a esc·ola de app)i,cação da 'artilharia 
e a esco.)a de applicação da cavallaria. · . 

Si. 1Presidente, quando estive na França, em minha ultima vfagem, 
dirigi-me ao Sr. Ministrn da Guerra, Mr. Etienne, por 1nter"medio de um 
amigo, e pedi permisisão para, pessoalmente, apezar de ~er um leigo · n.a 
materia, estuda-r a interessante questão das escolas de appliicação. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - V. Ex. se considern leigo e pede para 
€·studar, por extrema mod·estia. 

·O SR. NABUCo DE GouvÊA - Justamente por ser leigo na materia foi 
que pedi ·para estudai-a. 

O 1SR. AUGUSTO · oo AMARAL · -- Não seria por isso, mas pelas qualidades 
de intelli~encia de V. Ex., que todos nós ,conhecemos. (Apoiadas.) 

o .SR. NABUCO DE GOUVÊA - Muito ag.racieciCIO. 
Volto ao assumpto e devo dizer que obtive permissão especial do Sr.. 

Ministro da Guerra da França para visitar a Escola de Saumur, ,e S. Ex. 
poz á minha disposição o Sr. capitão Demars, que me acompanhou nessa 
visita, tão minuciosa ·quanto possiveJ. Devo informar á Camara do que vi 
lá; e estou certo de que, si o Sr. Ministro da Guerra mandasse para a 
França, frequentar a Escola de SaJumur, os nossos oiffüciaes _cheios de en-
thwsfasmo ·e patriotismo, como são os do Exercito braziileko, conhecedores, 
tanto quanto é possivel, devi·d·o á exiguidade da instrucção entre nós, da 
airma de cava!laria, estou certo de que esses o·fficiaes teriam ·a mesma im-
pressão que eu experimentei. Tenho convicção de que esses jovens offi-
ciaes, que ·começam agora a procurar instituir aqui concursos hyppicos, 
raids de cavallaria, emfim üS exercícios que representam a traducção pra-
tica do que se aprende 1á, fariam cowsa muito diversa do· que se está fa-
zendo. 

Para dar á Camara uma idéa d.o que é a Escola de Saumur, peço per-
miss·ão ·para referir, em poucas palavras, o que vi, o que presenciei, tudo, 
emfim, que me animou na a.presentação da emenda .que vou enviar á 
Mesa. 

O 1SR. J oÃo PEN IDO - E' talvez a primeka escola da . Europa, no ge-
nero. . 

O SR. NABuco DE GouvÊA - Do mundo, póde-se dizer. : 
O ensino militar em Saumur .comprehende tres grandes ra'mClls: 
O ensino geral - Tactica das tres armas, especialmente de .cavaJ.laria, 

historia militar sobre a evoluçã·o dos methodos de gue;rra e o emprego da 
cavallaria nos tempos mod.erno1s., topographia, hygiene, scie1.1cias applica-
das (telegraphia, .trabalhos de campanha, caminhos de ferro, etc.), organi-
za.ção do Exe.rcito, hygiene, fortificações. 

Ensino militar - Evoluções de pelotão e de esquadrão, manejo das 
armas, etc. 

Ervs'ino de equitação - E' sobretudo a este ultimo ramo que Saumur 
deve 1s.ua aureola, pois as outras partes são ensinadas em outras 1:scolas 
de guerra e nos diversos reg.jmentos onde a presença da tropa permitte 
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trabalhar ;rnbre casos mais concretos, ao vivo, como nas manobras mili-
tares. 

Encarada em _suas grap~es linhais., a Escola de Saumur se destina a 
fazer do offiCial de cavallaria e dos f!S·pirantes a of.fidal perf.eitos caval-
leiros, no sentido mais a,bsÓluto do _termo, ensinando-lhes a pass!l-r por toda 
a parte desempenhar toda_s as missões sobre qualquer cavan.o, em uma 
palavra,' a dar-lhes. sobry a rp_ontaria uma domi•nação tão abs-oluta e uma 
naturalidade tão grande qlJe o pensamento despreoccupad-o possa sempre 
ficar -voltado para o inimigo, sem esforço, seja qual fôr o terreno, seja 
qual fôr o ::avallo. f'.arallelamente a esse resultado se proclJra obter um 
olJtro d"S>ideratum, graça;s a uma analyse judiciosa, bâseada nos methodos 
de equitação superio:r, que é a de transforma,r em princípios praücos ao 
alcance de to-das as complicadas regras da alta es·cola de cavallaria, afim 
de faci.\itar aos jovens oHiciaes que se de·stin'am aos corpos do E~ercito a 
ardua tarefa d-o prepar.o e instrucção dos r·ecrutas. Ao lado do .ensino su-
perior indispensavel a todo offüdal de cavalla·ria ha em Saumur um ensino 
primario pratico fornecido nos trabalhos chamado.s. de pistas (grande et 
petite cartiertes) e de picadeiros ( nv,anege). 

E' ahi que os cavalleiros, por uma gymnastica racional e prog·ressiva 
de todas as articulações, adquirem a naturalidade indispensavel na con-
ducção .da imontura, obteem a independencia abso·luta dos refü.exos, base in-
dispensavel da equitação, se habituam a todos os andares do cavallo e pro-
gressivamente se acostumam a manter qua.\ quer passo, trote ou galope, 
através terrenos ·as mais variados. E' esse o trabalho chamado de carriere, 
executado ao a·r livre em terreno· variadamente accidentado, primeiro com 
cavallos meio sangue, mais pe~ados e mais mansos, e ma<is tarde em aa-
va ll os puro-sangue, mais delicad0;s e mais nobres. E' o primeiro período 
de instrucção. 

O segund·o perio,do, que succede a este preparo, consiste -em apurar o 
cavalleiro, assegurando sua pos.ição, · ens'inand·o-lhe a bem :servir-se de -~rna 
montura, a usar do governo cpm tacto, com precisão e segurança. 

Durante este segundo periqd·o de trabalho o trabalho de carriere, con-
tinuará com cavallos, especialrr1ente destinados a este fim, para não dei-
xar perd·er os benefícios dos n isultados obtidos ; mas , é no man.ege que se 
fará o trabalho verdadeirament~ util em cava!los especialmente de·s·tinados 
a este exerci cio, conseguintemente -bem .ensinados. 

E' trabalhando em um bo!T) terreno, na calma do picadeiro, sob a fis-
caliz.ação mediata dos professores de equitação, montando cavallos de ra-
ças sensiveis e doceis, como o anglo-arabe,' por exemplo, que o alumno 
adquire a el egancia e a precis~o de perfeito ·cavalleiro. O cavallo nobre, 
bem ensinado, concorre muito para o complemento e aperfeiçoamento do 
ensino do cavalleiro. Este toma ·bons habitas, sua redea se tornará de-li-
cada ·e sens.ivel e elle adquiri rá o sentimento e o gosto de precisão do 
offü cio. 

O caval! eiro, uma vez bem in:struido e habilitado a estes dous exer-
cicios de carriere e de manege, •está apto para a terceira .classe de aprendi_ 
zagem, que lhe vai dar a confiança em seu valor e a ·solidez nos res-ultados 
apparentes da primeira escala, 11ti-rando-o no terreno das difficuldades. 

O terceiro período do en.sino é miniistrado igualmente em trabalhos de 
canriere (grande carriere) . 

A variedade das raças e.stabelece va·riedades de typos de montura, com 
energias di Herentes superexcitadas pelo ar livre. 

A educação destes cav.allos menos completa que as do primeiro e segundo 
períodos , cavallos trnbalhados por mãos dive!'sas (os a-ltfmnos mudam de ca-
vallo todos os dias), algumas vezes animae.s violentos ou ari:scos, que exi-
gem cui·dad-os e difficuldades na sua conducção, o terreno desta cauiere ·é 
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variado e muito accidentado, os officiaes se aco;s.tumarn a cons·ervar .em mar-
·Cha as distancias fixas, habituarn~se a partir a galop.e, tr·ote ou passo, sob 
cornmanc'fo', ' gµarda.npo, apezar das incessantes mudanç;is .·de direcção, o 
pass!J do coni'in.àndo, uma grande variedade de obstaculos a revez, índis-
pensayel á formação do v·erdadeiro cavalleiro. Durante todo o período de 
instrucção o cornmando em ohefe deverá se certificar si os discipulo;s são 
capazes de fazer a analyse e a synthese do ensino que Teceberam, são 
interroga:dos, e ·obrigados a .commandar as repri,ses e a dar lições de equi-
tação. ' 

Um offiDial não é, com effeito, bom official, si não fôr um bom in-
structo·r, assim como um cavalleiro não é perfeito, si á sua habilidade pes-
soal na utilização do cava,llo elle não apresenta as qualidades. de um bom 
domador. · 

· A d.oma, o- ensino e o piie·paro do caval.lo de gU1e-rra Pelas regras mais 
perf.eitas ·e scientificas . constituem igualmente grave preoccupação do en-
sino equestre, poLs. a escola fornece os jovens officiaes. 

Ess:e , ensino só é ministrado depois do official bem prepa·rado no es-
tudo· de oarriere e ·da manege. Do mesmo modo, que no ·ensino de equita-
ção a ,escola chamada _d.ressage é ministrada em carriere e manege de modo 
que a bo·a execução, a progressão do ensino do cava\.lo novo, seja bem 
regulada pelo fiuplo ·exercício e pelo duplo ensino de canjiere e de manege. 

Ernfirn, corno complemento de Jnstrucção, o 1ensino de equitação com-
p.rehende dous cursos de hippologia por semana. Nes.tes cursos se ensina 
aos of'ficiaes tudo que é- necessario conhecer um offi.cial de cavallaria: 
anatomia, exame externo do cavallo, noções de ·Criação, selecção do cavallo 
de guérra, historias do·s: harhas, etc. 

Annexa á Escola de Cavallaria existe a Escola de Veterinaria, Escola 
de --f.erradores, .confeeções de arreios, museu do cavaUo. 

O SR. JoÃo PENIDO - Aqui ha offi.ciaes distincto1s em nucleo muito 
pequeno, mas, ha. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Não ha duvida, temos um serviço que 
está a cargo do tenente Jorge e que póde fazer honra e ser posto em pa-
rallelo com 0;s de qualquer exercito do mundo. 
. O SR. NABUCO DE _GouvÊA - Não veja V. Ex. em minhas palavras, 

outra cousa, sinãn a melhor intenção para com e13Ses ofHciaes, que conheço 
de perto; mas, quantos existem na arma de cavallaria, corno O· tenente Jorge, 
quando todos deviam ser assim? 

O SR. JOÃO PENIDO - O que é precis·o é que se favoreça a aprendiza-
gem desses. officíaes. 

ü SR. NAl'suco DE GouvÊA - E' ·precis·o, justamente, isto: e é por 
isso que propon1ho que se mande á Europa os officiaes, que virão instruidos, 
depois de cursarem as escolas de applicação, que deve ser obrigatoria a todo 
o official, que nã·o deve11á ser p.r-ornovido a postos de commando, sem fa-
zer o exame prévio de accesso. (Ap01iados.) 

Eu ainda procurei examinar de perto um contingente de cavallaria, o 
3º regimento de hussards a ·cargo do .coronel Liautey. 

Tive opportunídade -de lá apreciar varíos offíciaes estrangeiros, que 
serviam addidos a ess•e regimento, assisti a va'fios exe·rcicios e devo di-
zer que realmente fiquei assombrado de vêr a facilidade com que até al-
guns officiaes chinezes se apresentavam ao -exercício -do picadeiro. Tinha 
vontade que os nossos officiaes vissem de perto, como eu v.i, e com cer-
teza os seus co,rações vibrariam de enthusiasmo diante do brilho verdadei-
ramente gTandios.o da bella ·e marcial organização desse antigo e tradicio-
nal regimento francez ! 

-Desejava que os nossos officiaes fossem até lá e de lá voltassem im-
pressionados como eu voltei, para verem quanto exaggerado é esse precon-
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ceito que ainda existe entre nós de se dizer_ que aqui ha de tudo melhor 
do ·que em .outra parte. . 

E não precisamos ir muito longe: basta para se julgar do que é a in" 
strucção franceza apreciar a remodelação da po·licia de S. Paulo. 

O -SR. THOMAZ CAVALCANTI - A grande missão póde vir, mas aqui não 
encontrará nem as estações, nem os. materiaes e nem os ·campó1s de ma-
nobras. : 

O 'SR. MARJO HERMES - Aos officiaes estrangeiros, áquelles que veem 
em missão ao nosso paiz, os governos que os chamam proporcionan\ .todos 
os meios .. E, emquanto na Camara dos Sr.s. Deputados 1se cogita da reducçãó 
do effectivo do Exercito de 25 para 18 mil homens, o Estado de S. Paulo ·co-
gita do augmento de sua força. (Apoiados geraes.) 

O SR. NABUGO DE GouVÊA - Não entro, Sr. Presidente, na analy-se desse 
facto. Apenas proponho a pequena medida que acabo de vos apresentar ·e 
estou certo, Sr. Presidente·, que e-lla trará grande beneficio para -a defez'a mi-
litar do paiz. 

A medida expressa no n. 2 do paragrapho unico do art. 1 º d·o orça-
mento da Guerra é excellente. O que se tem feito até hoje tem sido comple-
tamente contraproducente. A -intenção tem sido magnifica, mas o resultado 
muito discutivel. O Governo até hoje tem mandado para a Europa o·fficiaes 
em numero muito limitado. São enviados para a Allemanha de preferencia 
jovens officiaes, que faz·em um estagio mais ou menos limitado '110S regimen-
tos e são chamados por este ou por aquelle motivo. Regressam ·com mais ou 
menos instrucçãb e são incorporados nos diversos corpos do nosso Exercito. 
Esses officiaes, encontrando um meio completamente insufficiente, em vez 
de modifical-o, trazendo para p nosso regimento os conhecimentos do que 
aprenderam, absorvidos pe'1o mysmo meio, elles se atrophiam deante da luta, 
digamos mesmo ingloria, canÇítdos, empreguemos a phrase classica, de -
prégar no deserto. Nessas condições, a nova medida proposta, mandando 
officiaes, ao regressarem, servir em grupos de cada arma, que serão consti-
tuidas em unidades mod·elo de jnstrucção, é uma esplendida medida. 

- Eu não tinha intenção de f allar sobre as missões estrangeiras; mas sou 
obrigado a me deter um pouco n.este assumpto e a repetir o que já disse. a 
seu res'pei-to, ha annos passa-dos, nesta Casa, vim ao encontro· do que a Camara 
votou e 1que até hoje não foi eJ(ecutado. A Camara votou por unanimidade a 
vinda da gra·nde missão de instrucção, mas agora não se falla mais Risso: 

O SR. MAuRr(;IO DE LACERfJA - Mas fallarei eu. 
O SR. NABUOO DE GouVÊA -- Sr. Presidente, eu me limitarei a dizer duas 

palavras sobre o _que penso -a respeito da vinda da missão estrangeira para 
a instrucção do Exercito, não julgando com isso invadir uma attribuição que 
parece não me competir, mas sim ao Poder Executivo. Na Camara a'1ta, o Sr. 
Senador Azeredo fez um discurs·o interessante sobre a questão da miss.ão es-
trangeira e as suas palavras ficaram no deserto. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Em todo o Ca'S'O o -discurso do Senado: 
Azeredo fo, a favor da missão framceza e é publico e notorio que os officiaes 
já escolhtdos e quasi desliga1ios são do exercito allemão, á espera que o 
Governo brazileiro cumpra 'O syu compromisso. 

o SR. CALOGERAS - o ''i\1uasi" é de mais-. 
O SR. NABUCO DE GouVÊ.A, - V. Ex. quer me arrastar para um terreno 

em ·que se :sentirá muito bem, mas peço permissão para não -entrar nelle. 
O SR. MAURICJO DE LACERDA - E' uma questão de interesse publico. 
O SR. NABuco DE GouvÊ.A, - Bem, -devo dizer a V. Ex. que penso não 

dever imprimir a este assum:pto· o caracter que V. Ex. lhe quer dar que 
me parece muito parcial e polftico. ' . o SR. MAURICIO DE" LACERDA - Imparcia.J. 

O SR. NABuco DE GouvÊA - Parcial; Sr. ~residente, voltando ao as-
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:sumpto não quero invadir attribuições que competem exclusivamente ao Es-
tado-Maior do Exercit·o e ao Ministro da Guerra. 

Já que se trata de mandar officiaes para o estra-ngeiro-, julgo a proposito 
.externar á Camara dos Srs . Deputados a minha opinião sobre esse particular. 

·Eu não sei a que paí'z destina o Sr. Ministro da Guerra os officiaes 
de artilharia, infantaria e cavallaria, que irão á Europa completar os seus 
·estudos. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Qualquer um idelles servirá para nos en-
.. s iinar, no estado em que nos achamos. 

O SR. NABUCO DE GouvÊA - Eu acho, porém, como representante da 
·Nação, que tenho o direito de externar o meu pensamento sobre a questão em 
debate. Entendo que o Governo deve ter o maior escrupulo na escalha do 
·exercito onde mandará servir os nossos officiaes, procurando enviar esses of-
ficiaes para paiz onde po•ssam encontrar a maior facilidade de assimilação na 
conquista do preparo mI>Iltar, não •se descuidando, entretanto, da educação 
.Política e social do meio que lhes vae servir de modelo. Sou de opinião •que 
o Sr. Ministro da Guerra deve encaminhar esses officiaes para um paiz latino, 
·como a França, e commigo, acredito, p·ensa a maioria da Camara, que é par-
tidaria da missão franceza. Isso se explica, Sr . Presidente, por varios moti-
vos ; motivos de ordem politica e motivos de ordem social . A França possue 
·um exercito modelar, a quem está confiada a guarda das instituições repu-
'blicanas. E' um exercito essencialmente democrata, onde não ha espirita de 
casta e onde não ha outra hierarchia que a hierarchia dos postos militares. A 
facilidade do manejo da Ungua franceza é peculiar aos nossos officiaes, o que 
tem uma importancia muito grnrrd,e em materia de assimilação da instrucção 
que se busca. A rnça é latina como a nossa, com os nossos defeitos e as 
·nossas qualidades. Os habitos, a maneira de tratar, a educação independente 
do povo francez, essencialmente democrata, .são outros tantos factores que de-
·vem dictar a preferencia da França .sobre •qualquer outra Nação como modelo 
militar para nosso Exercito. Em uma palavra: a Fra11ça, o grande paiz latino, 
:possue um exercito republicano tão preparado e tão brilhante como o mais bri -
lhante do mundo. (Multo bem!) A boa vontade da França para com o Brazil 
é a melhor poss.ivel. Por que procurar em outra parte .o que já conhecemos 
com a experiencia d$ São Paulo e com o· exemplo do Peru ', da Grecia, da 
Republica Oriental do Uruguay? 

Estou certo que os nossos o.fficiaes que para a França forem, serão tra-
tados com um carinho todo especial. Ainda mais: conhecedores, como. são os 
nossos <l'fficiaes, da li11gua franceza, fal!ando com facilid ade esse idioma, 
·certo, os deta!lhes serão apprehendidos com a maior presteza, com a maior 
facilidade. .. 

A par disto, Sr. Pr.eside.nte, devemos .salientar o modo de se tratar a!E 
'<Os .soldados,. 01nde todo o mundo é igual, onde não .ha regimentos imperiaes . 
(Muito bem.) . . 
. Nestas _cond!ções~ estou certo, os nossos · officiaes, com as grandes qua-

ltdades de mtell!gencia .e, sobretudo, uma grande boa vontade irão auferir 
·enormes benefícios. (Apoiaalas.) ' 

. Além disto, ·a instrucção franceza já existe entre nós, já existe uma for.-
ça bastante respeitavel, como é a policia de S. Paulo e em caso de ·con-
f!ictos, de guerra estrangeira, ·essas milícias serão aprov'eit~das , seiaí um co:n-
·tmgente de perto de 10.000 homens, com instrucção franceza, .o que já repre-
senta alguma cousa, que, em acção conjunta com o nosso Exercito instruído 
'identicamente, será uma força de respeito. 

Até neste ponto devemos chamar a attenção do illustre Sr. Mi•ni stro da 
Guerra . 

Re~ta-ni·e a~ora , Sr. Pres i~ente, 7nc'errar estas observações, agradecendo 
:a maneira attencrnsa por que fui recebido pelo governo francez, sobretudo pelo 
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Sr. Etienne, Ministro da Guerra, facilitando-me todos os meios· de poder visi-· 
tar as escolas da França e os regimentos diversos. Agradeço ao governo fran.-
céz a gentileza da sua deferencia para commigo, e conf.€sso que se rrie foi. 
possível fallar sobre tão interessante assumpto neste momento, embora mal 
(não apoiados), devo exclusivamente ao favor que me foi dispensado· pelo 
governo da gloriosa nação, modelo .e ufania da raça latina, que sempre disp en-
sou ao Brazil os c.arinhos da sua estima e do seu apreço. (Muito bem; muito· 
bem. O orad:or é vivamente abraçado e felicitado.) 

O Sr. iA.u,gu,sto d.o A.marial inscreveu-·se para dizer algumas palavras. 
sobre o projecto n. 88, deste anno, que fixa a despeza do Ministerio da· 
Guerra para 1914, poi•s, lendo o trabalho apresentado á Commissão de Fi ~ 
nanças, e agora sujeito ao estudo da Camara, pelo illustre representamte do. 
Rio Grande do SU'l o digno majo·r de .engenheiros Dr. João Simplicio, a quem 
é preso por laços de fina camaradagem, do que se ufana, é forçado .a dizer,. 
com magoa, que as idéas traçadas no seu longo parecer sobre esse orçamen-
to fazem-n'o dissentir de S. 1Ex. em grande numero dellas. 

_Nós braziteiros não. queremos, absolutamente, um Exercito a.Jém das nos-
sas necessidades, pois, dada a nossa índole de tolerancia, jámais buscaremos 
tom.ar posições de nos tornar temidos. O que tod.os desejamos é_.0 respeito· 
ao que é nosso; mas, para isso é preciso -que tenhamos os meios para defen-
dei-o . 

Assim, o maior desejo que todos devemos ter é possuir as forças armadas 
em condições de lá fóra, mais ou menos longe, serem ellas consideradas. verda-· 
deiramente em situação de tornar respeitado o >n osso caro Brazil, :sem arre-
ganhos nem ameaças, porque isso járnais se coadunará com a nossa índole or-
deira e ·progressis.ta. 1 

Alguns dos conceitos do not1re Relator la:nçados no projecto de lei que. 
vem estudando são de tal so·rte cqntrarios ao que as outras nações, deste e de 
outros continentes, vão praticandq que obrigam o orador a ficar em desaccôr-
do .com S. Ex., .com quem seria d•esagradavel ter de discutir; .. porém, off.iciaes. 
do mesmo o·fficio corno são, facilmente S. Ex . lhe perdoará esse modo di ffe-
rente de ver os factos e julgar as cousas. · 

O proj ecto 1que estuda é da 1rilaior relevanc!a para a Republka ou, me-· 
lhor, para a Nação, pois trata de duas questões .palpitamtes, urna a da defesa 
nacional e a outra da despeza qlfe ella é obrigada a fazer. 

Recoinhece serem todos o•bri1pdos a pensar bem sobre o alto valor deste 
complexo problema, porque é delle .que depente a tranqui!lidade de povo livre,. 
sciente e cons-ciente e senhor do~ seus direitos corno é o nosso . 

. A segurança e d·efesa do BrazH •são o assurnpto que agora aqui nos 
prende. Pois• bem, não tratará de nenhuma das partes do proj ecto a que vem. 
se referindo sem primeiro abor.d~.Lr uma questão que julga gravíssima e que, 
e.stá certo, será tarnbern para S. Ex., corno para todos os Srs. Deputados e, 
fma:lrnente, para todos aquelles que teern urna partícula, embo-ra rninirna, de 
responsabilidade na vida publica. . 

Com as palavras que vae proferir não pretende molestar a pessoa algu- · 
ma, por isso desde já declara que o seu intento é chamar a attenção de quem. 
de direito sobre o caso a que Vite alludir, por ser elle inteiramente :subordi-
nado ao assurnpto, delicad·o e importante, da defesa e i•ntegridade da Repu· 
blica e ·da Nação. 
_ Trat.a-se da defesa fixa da Capital da Republica, esta formosa ci·dade já 

tao admirada ·por todos que a cpnhecem, •e com sequencia, e de modo· mais. 
amplo, da defesa do porto d·o Rio de Janeiro, que .poT suas condições es,tra1e-
gícas deve estar inteiramente apparelhado afim de um momento para outro 
auxiliar dficazmente a passagem do estado de defensiva 'pata o de o·ffens'iva 
dadas as preoccuJYaçõ·es mais séri·as q.ue possam ter os que pretendam torná!-~ 
ou mesmo offendel-o. · 
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Não é daquelles que julgam estarem findos os periodos das lutas arma-
das; ao co'!ltrario, é dos que pensam existirem periodos cada vez mais vivos 
e mais terriveis; por isso, aproveita-se da opportunidade afim de solicitar a 
attenção das autoridades da Re·publica para a defesa do Rio de Janeiro, que 
deve ser feita com o mai·or empenho. 

A defesa '!)acional, no que concerne propriamente ·ás fronteiras maritimas 
e terrestres, tem certas exigencias que .se impõem como factore.s principaes 
de successo no momento da lucta . Ora, uma ha que absolutamente não pó de 
ser desprezada, sob pena de se annullarem os mai·ores es forço s e se invali-
darem os seus mais efficazes recursos. 

E essa exigencia a que 'quer ·alludir, ou melhor frizar, e que se impõe 
como factor principal, é o sigillo. 

Como é fac.j.[ .comprehender, este deve ser guardado em tudo o que se re-
ferir ao plano da defesa nadona·l, pois ·eU.e muito .co·ncorrerá, e ·poderosa-
mente, para augmentar •as probabilidades de bom exito , pela i·ncerteza que se 
apodera do inimigo devido á natureza dos obstaculos que elle tem de superar . 

A ignorancia dos recursos da defesa e dos pontos vulneraveis desta, faz 
com que as i'nvestidas e ·os ataques do inimigo sejam indecisos e lentos, o que, 
certamente, concorre favoravelmente para a mesma defesa. 

iE' assim que se procede em todas as nações, sejam estas situadas nestas 
ou naquellas partes do planeta terrestre. Infelizmente, acreditamos, uma só 
não tem levado esse fa.ct-or muito a sério, e essa, -com .pezar o diz, é o Brazil. 

Desculp·em-lhe, os que o ouvem, esta asserção, mas a verdade deve ser 
dita ainda mesmo que fira amores proprios e haja prejuizo para quem a diz . 

Continuando na visada 'que traçou de dizer alguma cousa á C amara, em 
hora ligeiramente, sobre assumpfo.s da defesa nacional, que são tratados com 
caprichos·o cuidado · pelas demais .nações, ainda uma v·ez affirma que em 
todas ellàs ha o maior cuidado em guardar-se o maximo segredo de_ todas 
as cousas que se prendem á .sua defesa, não se permittindo que ·estrangeiros , 
embora amigos, visitem as fortificações e as praças de guerra. E quando, 
por uma deferencia diplomatica, s·e dá uma permissão para taes visitas, ellas 
são, ainda assim, limitadas ao superficial, isto, é áquillo rque pód.e ser mos-
trado s·em inconvenientes e que não constitue propriamente o segredo. 

Ora, este cuidado ·não se ha ti.do entre nós. 
Os estrangeiros aqui teem visitado francamente as fortificações e esta-

belecimentos militares, tendo visto tudo que lhes approuve e nós temos sid.,J 
mesmo tão ingenuos, ou melhor, tão imprevidentes, que temos ido além de sua 
natural curiosidade, mostrando-lhes os armamentos, paióes, depositas e .. . 
até os planos de mobfüzação, e, talvez, até outros de natureza mais reservada. 

Pôde parecer das suas palavras que pretende fazer accusações; abso-
lutamente, não t em tal intuito, embora o possa fazer da tribuna. Mesmo por-
que não es•tá contando novidade alguma e .a prova do ·que acaba de dizer te-
mol-a nas noticias dos varios jornaes desta Capital e nas dos Estados da 
Republica. ' 

O seu fim · é concorrer para que nos habituemos a guardar o que é .. nosso 
com mais cuidado e com maior cari-nho, re não vem fóra de proposito dizer aqui, 
nesta Casa do Co'llgresso Nacional, que, para honra dos que teem a séu cargo 
a defesa da Nação, as faciHdades a que se refere, sã·o filhas exclusivas cro 
habito que temos de pretender .ser mais gentis do que deveríamos ser. 

Assegura s·er um habito e, assim, está certo de que mais tarde ou mais 
cedo o perderemo·s, .si é. que a-inda el1le existe. 

O tempo que vae roubando á Gamara obriga-o a não abusar da a1ttenção 
dos nobres collegas e, por isso, vae ferir um dos 0cas·os dos descuidos a que 

. .se refere . 
A Gamara sabe o que se está passando com Pelação aos. morros do . Pil 

de Assucar e da Urca. 
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Esses dous pc>ntos eJ.evados e a cavalleiro das nossas fortalezas S. joão, 
Santa Cruz, Lage e Irnbuhy, e brevemeinte, de outros pontos, onde já vão sen· 
d'o construidas baterias de obuzeiros, estão entregues a urna companhia par-
t icular, que explora urna linha aérea em trafego publico. 

Do alto des·s·es pontos devassa-se .j.nteiramente o .interior d.as baterias 
que defenqern a entrada da bar.ra do porto do Rio de janei·ro e devassarão de 
futuro as que se forem construi·ndo; e, além disso, o que é p·eor, desses pon-
tos importantes são tiradas photogr·aphias instrnctivas e de grande interesse 
para urna investida naval ·em nossas .aguas . 

Esta grande irnpr.evidencia devia ter sido evitada a todo transe. 
Esses dous pontos ·elevados, pela sua adrniravel situação topo·graphica 

na entrada da barra, formam o que apropriadamente se póde chamar o trait-
d' union entre os grupos de baterias que defend·ern ao· N. e ao rS. a Capital 
da Republica . 

Não leve a mal a Carnara •que o orndo·r se occupe de assurnptos tão impor-
t antes como este que se prend e, visceralrnente, á defesa do maior porto do 
mundo e um dos mai s importantes da America do Sul, sinão o mais impor· 
tante, sob o ponto de vista cornrnercial . 

Esses dous pontos a que acaba de ref·erir-se e que são d·e alto vafor es-
trategico, não pódern .deixar, .em virtude do que disse e está no <lornínío dos 
que são encarr-egados de estudar os pontos a fortificar para a corn'P'leta defesa 
do porto · do Rio de Janeiro , de ser aproveita.dos corno excel1entes pontos de 
observação de comrnando desta defesa, cornrnamdo ·esse •que já devia estar 
creado e estabelecido, pois, não é demais dizer-se ser imprescindível semelhan-
te cargo que é, a .seu vêr, um dos mais importantes cargos militares, para o 
qual são pr·ecisas qualidades rnui1p especiaes ao· official general que tiver de 
<lesernpenhal-o. 

Os .dous pontos do morro da Urca e o do morro do Pão de Assucar não 
pódern deixar de ser aproveitados como excellentes observatoríos de com-
rnando. 

Entretanto, a Prdeítura do Dístrícto Federal, quando prefeito ·o illustre 
General Serzedello Corr.êa, hoje, ;muito digno membro desta Casa e cuja au-
sencía todos lastimam, devido á enf\':rrnidade que della o obrigou a afastar-se, 
fez a particulares urna concessão pelo prazo, crê, de 30 annos, para expio. 
ração de um caminho &éreo .que viern facilitar aos ·estrangeiros as plantas pho-
tographícas dos . pontos fortificados . 

A empreza concessionaria, na faina de adquirir a maior concurrencla, .. 
o que, aliás, é racional, vae, dia ~ dia, augrnentando o conforto aos excursio-
nista!), e, segundo está ínforrnadoJ até p·ensa em estabelecer novas linhas e 
um estabelecimento <l·e verão, co·rp as a lterações que lhe são inherentes, em 
um daquelles morros. · 

Dahi resultará que, quando 9 go·v·erno quizer utilizar-se, por verdadeira 
necessidade, dessas posições, para os fins da defesa, será forçado a pagar 
uma gramde indemnização, po-ís o seu valor, ·corno já demonstrou o orador, 
cresce quotidianamente. 

O Pão· de Assucar será obrigatoriamente, pela sua altitude; que é d.e ·395 
metros, ponto forçado e vantajosq para séde do commando da d·efesa fixa do 
porto do Rio de J aneíro, ponto este que estará em constante commuii.ícação 
com a U rca e todos os pontos fortificados do littoral; além disso, qua·lquer 
dessas duas posições presta-s·e ·iidmiravelmente, segundo estudos já feitos 
pelo Gra'llde Estado Maior do E>iercíto, á ínstallação de baterias de obuz·ei-
ros ou mesmo de grossos ·Ca'nhõei; . 

E esses estudos dã·o logar a que se affirme que essas baterias, uma vez 
allí ínstalladas, s·erão ínexpugna veis ante o ataque d·e uma esquadra qualquer . 

Não é por s·imples desejo de dizer sobre o assumpto que está roubando 
o tempo precioso dos seus illustres coUegas . 
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Sabe que o assumpto de que .está tratando j'á foi lon,gamente estudado 
pelo illustre general inspector actual das fortificações, que reservadamente 
expoz a situação <las mesmas ao. Gov·erno, mostrando . a necessidade de ser 
anmullada aque!Ia concessão, que, affü1ma ao paiz, veiu attentar contra as 
conveniencias da defesa nacional, creando dir·eitos a seu ver insubsistentes 
ant·e a legislação ·em vigor. 

Todavia, não julga este caso de direito como um caso ·Capital, nem mes-
mo pretende discu1i!-o; o que o levou a se occupar do assumpto foi a necessi-
dade que ha de evitar-se a todo transe que os pa.ntos pri•ncipaes da defesa 
desta Capital sej·am devassados, pelo menos tão facilmente, por quem deve 
ser mant:do á distancia. 

As suas pa'iavras são um protesto e poderão S·er um aviso a quem de 
direito, afim de que mais tarde não haja recriminações a fazer áquelles que 
teem a maior res·ponsabfüdade pela segurança da Republica e da Nação. 

Pensa que é oppor•tuno reivindicar para o Minist·erio da Guerra aquellas 
duas posições de primeira ordem, ou, pelo· menos, que alli não sejam feitos 
outros trabalhos, s·em que para isso seja ouvido o Gramde Estado Maior do 
Exercito sob o ponto de vista do importante problema da defesa nacional. 

A sua opinião individua•!, embora fraca, é que aquellas duas posições 
devem ·estar · em mãos do Ministerio da Guerra antes que os concessionarios 
emprehendam novas obras, que fatalmente virão encarecer o preço da quasi 
fatal, si não cer•ta, i;ndemnização. 

Dizem lá fóra que a·ntes de conhecermos os nossos recursos as nações 
estrangeiras já os .conhecem de sobra. Ora, é tempo de tratar effectivamente 
da defesa do paiz. 

Obrigado a ventilar questões de summa importancia, não chegou a tratar 
propriamente do orçamento da Guerra, pelo que requer ao Sr. Presidente o 
considere inscripto para fallar pela segunda vez, visto como o tempo não lhe 
permit\e iniciar e concluir as consideraçõ·es que pretende fazer sobre o orça-
mento em debate. (Muito bem; mui'~o bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Augrusto do Ama'l'lal - Já chamou a attenção de cuem uc di-
. reito para a defesa do Porto· do' Rio de janeiro. Não fez recriminações, mas, 
baseado em factos, apontou os inconvenientes das . construcções no morro 
da U rca e Corcovado. 

Vae ·hoje tratar do parecer apresentado pelo illustre Sr. João Sim-
plicio, que demonstrou haver nece.ssidade de se fa :ver grandes córtes no 
Ministerio da Guerra. 

Estando o Sr. Mini•stro da Fazenda no firme prop6sito de fazer com 
que a receita seja superior á despeza, o Hlustre relator procurou secundai-o 
e foi além, porque além das medidas apresentadas pelo titular da Fazenda, S , 
Ex. julgou acertado cortar mais largamente. 

Ora, esses ·CÓrtes. não teriam sido feitos, si o illustre Deputado tivesse 
em consiid·eração as necessidades prementes do Exercito. Diz S. Ex. que, 
sem perturbar serviços da administração, a Commissão <le Finanças pro-
curou fazer economias. • 

Rec·onhece as boas intenções de S. Ex., mas o. facto é que com esses 
córtes muito prejudicado fica o is erviço publico, como demonstrará. 

Traz um mappa bem organizado pelo qual se vê o numero exacto dos 
animaes existentes no Exercito e por elle demonstra a deficiencia dos ani-
maes para o serviço do Exercito, bastando dizer que o 1 º Regimento de 
Cavallaria de campanha que, si tiver de passar para uma mobilização pre-
paratoria, precizaria, pelo menos, de 1.000 cavallos, e, no emtanto, possua ape-
nas 500 animaes. 

Ora, si isto acontece aqui com esse 'Regimento, o que não , se dará ' com 

Sessão de 8 
de Outubro 
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os Regimentos que se acham· nas fronteiras e nout·ras guarnições fóra das 
vistas do Gover.no e .portanto· de seus,- c.uidados? , -

ü mustre relator tem feito esses córtes .de accôrdo com as necessida-
des pr.ementes do Exercito? Isto é, S. Ex., teria estudado detalhadamente 
as ·condi·ções materiaes do Exercito e ·de accôrdo com o resultado· de seus 
valios-0s estudos, teria chegado .á conclusão de que -0s ·córtes feitos tinham 
toda razão de ser? Acredita que S. Ex., tendo em vista a sittl!ação ·pouco 
J:songeira das finanças da Republica, cortou nas verbas. de maior volume, 
sem attender cabalmente ás condições de detalhes de sua applicação. 

O nobre Relator, '.dfr, em seu trabalho que tem entre mãos, que, "sem 
perturbar os serviços existentes no Departamento da A·dniinistraç1io da 
Guerra e aproveitando um período de paz que cada vez m.ai..s se assegura 
no continente sul am-,ericano, a Commissão de Finanças procurou, recfifi-
cando as tabellas de despeza do Ministerio da Guerra, fazer economias." 

.A ·intenção do nobre Deputado é das melhores; os resultados, porém, 
é que, parece; virão· contrariai-a. 

Muitos exemplos poderia citar para provar-lhe que labora em largo 
engano mas, como tenha o dever de não abusar dos que tão generosamente 
o ouvem, citará sómente dous casos que, por sua valia, darão uma idéa 
exacta do seu asserto. 

Deveria tambern desde já exemplificar, o que fará mais tarde, os casos 
relativos a praças de pret, por ser o elemento principal ou melhor a materia 
prima dos exercitas; rna:s, vae a casos. mais simples, como sejam o dos 
anirnaes destinad-0s ao Exercito e o das obras militares. 

Actúalmente possue o Exercito 16.754 anirnaes; sendo: cavallos 6.871 
e eguais 5.562; muares 1.210, lpotrilhos 895, J)'-0trancas 1.687, ei bois 
529; animaes esses ·destinados na sua maior parte aos. serviços de tracção 
e de sella para todos os corpo1s. das armas d-0 1Exercito, á •excepção, na,itu-
ralrnente, ·dos potrilhos e ·potranca;;, que só serão uteis no dia de amanhã; 
porém, pelo facto, aliás natura.J , .di; nã'O prestarem ·s:erviços, não devem, por 
isso, ser abandonados. 

Pelo exame a fazer-se das unidades montadas e já organizadas, verifi-
ca-se que o numero de cavallos1 •éguas e mu~res existentes não chegá 
para satisfazer a•s necessidades dessas unidades, pois, para exemplo, só 
um dos Regimentos de artilharia de campanha de 13 grupos e tres baterias, 
prompto para marchar, precisa de 1. 100 cavallos. 

No emtanto, -0 nobre Deputado , muito .preoccupado com os córtes a 
fazer, olvidando as primeiras necessidades das armas de cavallaria e ar-
tilharia, além dos animaes pr.ecisos regulamentarmente para os corp-0s das 
outras armas, propõe que seja dado sómente o credito para ·O forrageamentà 
de 3. 000 anirnaes e manda que o Governo ·embrenhe nais invernadas os 
demais infelizes anirnaes, que neµi ao menos terão direito a um modesto 
punhado de milho para lhes ·avivar p sangue. (Hilaridade.) . 

Já é ·não terem sorte esses a11imaes que, só pelo facto de pertencerem 
á Nação e se destinarem ao serviço do Exercito, sã·o condemnad0s ao aban-
dono. Esse processo :!ventado pelo nobre collega, no orçamento ·da Guerra, 
perdôe-lhe S. Ex. a declaraçãq, está hoje condemnado, porque o re-
sultados teern sido até hoje os 11rn1s desastrado:s. 

Não é que os anirnaes não devam ir para as invernadas; ao contrario, 
mas, por tempo limitado e em époqas favornveis; e S. Ex: corno bom gaucho 
melhor do que o orador, sabe disso ·e, portanto, escusa~se de .insistir na 
materia. 

A medida por S. Ex. proposta é inaceitav·el, porque grandes prejuízos 
trará ao erario publico, que terá qe satisfazer, caro e em más condições tal-
vez, a acquisição de outros anim;ies para os serviços do Exercito, pois .os 
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·existentes, uma vez posta em ·execução a medida, alvitrada pelo relator. 
em breve darão pasto aos urubús e é is.to que se deve evitar. (Rbsi.o.) , 

.Mo;stra o mappa pelo . qual se v.ê como estão espalhados os animaes. 
Outra medfda citada por .S. Ex. é a reducção demasiada da quantia 

para óbras rnilitares. 
Que o Governo não inicie novas obras militares, emquanto não con-

duir o que está :realizando e até mesmo que só se façam novas depois que 
o ~hesoum Nacional se 1s.inta desafogado da crise que atravessa, é justo 

t e é mesmo natural; mas, que mande parar trabalhos, i·á bastante adianta -
dos uns e em conclusão outros, isso é que se não comprehende e, no emtanfo, 
o governo se.rá forçado a faz.el-·o. 

1Poderia dizer, desde já, a S. Ex . , quaes as. obras militares em que 
terão de ser para!izados os s·eus trabalhos, porém, por moHvos de ordem 
moral e de ordem patria, deixa de as citar, porque os seus ntJbres collegas 
na sua grande maioria, :sabem quaes s!(o. 

1Pensa que se deve dar o credito pedido pelo Governo para as obras 
militares e n~o a quantia que o digno deputado julga bastante conceder. 

O seu n·obre collega, por quem tem as mais· vivas sympathias, dado o 
seu valioso talento e inquebrantavel linha de caracter, diz que as economias 
que a commissão de finanças julga dever realizar são, tambem, conse-
quentes do periodo ·de paz que ·Cada vez mais se ·assegura no continente 
:sul-americano. 

Talvez reputem exquisitice, mas, não deixará de indagar: Quando é 
que uma Nação, nos tempos que correm, deve preparar a sua defesa? E' no -
tempo de paz ou de aggressão? A resposta é obvia, e, assim, facilmente a 
~amara verificará que o argumento do nobre Deputado é muito bonito, 
-é mesmo encantador, mas, para com elle justificar os córtes que julgou 
é.ever fazer, é muito fragil. · 

S. Ex. diz, ainda, que de anno a anno crescem as despezas c.om os 
$erviços do Exercito, sem que esses ·serviços. apresentem os melhoramentos 
que justifiquem os impostos da Nação. 

Não é tanto e ha mesmo exaggero no que relata o nobre Deputado, 
·embo·ri! haja de facto algo que dizer sobre este ponto. Entretanto, de quem 
·é a culpa? Não é sua nem de outros, porém é de muitos. 

A culpa póde ser attribuida aos que já vão muito longe e tambem aos 
que estão muito perto; mas não é com recriminações que :s.e faz o melho.r 
trabalho. E' com o exemplo, com pers.everança e com amor 'ª esse trabalho 
e pelos casos nacionaes, que se póde obter o de que tanto precisamos - um 
-paiz livre e fórte, para ser reg.peitado. 

Dizem que Bismarck ais&egurava que o cambio de uma nação era dado 
·pelo poder das suas forças armadas. 

Essa phrase economico-militar a ser verdadeira encerra uma complexi-
·dade de verdades tão fortes que demonstml-•as seria p.erder o fim que nos 
arrastou á tribuna, que é ·pugnar pelos meio·s. capazes para que o Brazil 
tenha, a par de um bom cambfo que muito desejamos, suas. forças armadas 
bem instruidas e fortemente organizadas. 

Mas porventura não serão actualmente bem inst-ruidas as nossas. forças? 
O orador julga que o são e bem regularmente, onde ha soldados em 

·numero sufficiente. 
E' verdade que poderia ser melhor instruida a materia prima bastante para 

:as primeiras necessi·dades e essa materia prima é, como sabem, o :soldado; 
mas este só sená sufficiente e capaz· depois ·que o Gov-erno der execução á 

'- lei do sorteio militar. Sem . esta providencia é perder tempo, dinheiro .e 
trábalho. '!l 
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Dis corda tambem do" relator no que diz respeito á ve!'ba pa-ra farda-
mentb da tropa, censurando o contracto que o Governo tem com meia <lu-
zia de -casas, que a.final acabam por estabelecerem um verdadeiro trust, 
impondo preços exorbitantes. 

Não fô ra a mania do proteccionismo (apofados) e o panno estrangeiro· 
nos chegaria muito mais em conta, ainda que a confecção dos uniformes 
foss·e feit a aqui. 

Tratando da parte do projecto em que is.e obriga ao s officiaes a pa-
garem o aluguer das casas que occupam, chama a attenção do Sr. Relator· 
para que exclua d-esta medida ao menos aquelles offkiaes que residirem 
nas -casas situadas dentro das fortalezas, para compensar a moradia for-· 
çada nessas localidades afastadas do centro das capitaes. 

Sobre commissõ.es na Europa discorda ainda da maneira de vêr do-
s-eu i.Jlustre collega pelo Rio Grande do 1Sul, attendendo a •que, segundo os 
regulamentos militares, os for.necimentos não pod·erão ser entregues a me-
nos de tres officiaes. Não apresenta emenda a este respeito, mas pede· 
modifi.cação do projecto. 

Nesta mesma ordem de idéas sente não poder apoiar a medida pro-· 
posta no art . 18, relativa á substituição d-os reformados por officiaes effe-· 
ctivos nos Jogares que se forem vagando por qualquer motivo, pois desta. 
fórma ainda mais s·e desfalca o numero dos offidaes promptos nos cor-
pos do Exercito. 

· Termina agradecendo a benevolencia dos seus dignos collegas e pe-
dindo ao Governo para que execute sem temor a lei do sorteio militar, 
que~, posta em pratica, irá ao encontro do patriotismo tradicional . do pOV() 
brazileiro. (Muito bem; muito be(m. O of1ador é vivamenrte felidi tado. ) 

1 

O Sr . Martim Fl.'lruncisco (movimento de attenção ) - Ligeiras notas. 
tomadas ao interessante discu11so ·C\Jffil que acaba de ser d·eleitado o exiguo, 
p_orém competentissimo auditoria, cujos signaes de attenção sinceramente 
agradeço, mais uma vez me proporf ionam proveitos-a occasião de frequentar 
deliberadamente a tribuna e a verdade. Faço--o,, outros•im, com o justHicad1>-
mtuíto de impedir que; aintes d·e ou.vida a illUJ?.trada palavra do digno Re-
·1ator, vasias as. galerias, quasi vasip -o recinto, seja encerrado como que em 
um meio segredo o mais caro, o mais ' complicado, o mais volumoso dos 
orçamentos da Republica. · 

Sr. Presidente, é repetida a a;sserção de que, á borda do abysmo, si. 
não já no· abysmo, em vespera de desastre financeiro, ao Brazil falta um: 

·Legislativo que neutralize as ame•aças que a a ctualidade, tris1emente in-· 
dís farçavel, oppõe ao funccionameint·o da sua soberania e á sua consis-
tencia de povo livre; .e os dizedor~, que, fóra daqui , teimam em decretar 
a fal!encia do patriotismo alheio, não concordam em sacrificar ao debate· 
do dispendioso e importantissimo orçamento da Guerra uma ou duas hoi;asr 
de sua attençã-o illustractissima ! (R!iso.) Acertava, incontestavelmente, acel_~, 
tava o velho Spencer, aconselhando brandura ás .expansões opposicíonistas,, 
e mais acertava amparaindo o co.n;;;elho na affirmativa .de que o Governo, 

·qualquer que elle fosse, traduzi-ria a generalidade dos defeitos .e das -ex-
cell encias do povo que o tolerasi:;e. Povo -e camara equivalem-se: está. 
V. Ex . a reconhecer. 

O magnifico discurso que .acapa de ser proferido pelo independente e · 
estudioso Deputado por Pernambuco obriga o paiz a perguntar ao sew. 
Exercito: - Que fizeste dos dinhei-ros nacionaes? Obriga-o ainda a, ra-
ciocinando com a ca.Jma -exigida pela vizfohança do desiastre, assignal-ar, 
que, após quasi meio seculo de pa;z: externa, e nunca havendo o Legislativ(), 
recusado ás suas forças armadas todas as quotas requisitadas pelo Éxe-
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cutivo e por este ·insistentemente excedidas; uma das mais esperançosas. 
intellectualidad·es de mi!itança nacional vem, com acquiescencia, mas tam-
bem com pasmo do 1auditorio, ·as'sév·erar a triste verdade que nós não te-
mos Exercito! E' então acceitavel, mesmo em sua malicia, o trocadilho de· 
que, no Brazil, o orçamento da Guerra está substituido pela guerra ao or-
çamento? (Apartes ,. ) . 

·Custa-nos o Exercifo cento e dez mil contos por ·anno, somma arren-
doadada para menos; cus.ta-nos, ·portanto, cerca da quarta parte da renda 
orçada, cerca da quinta parte da renda arrecadada. Nessa porção de di-
nheiro está incluída a pavorosa e incrivel parcella de dez mil contos para 
sustento de inactivos ! Isso deve continuar? Pergunta mais pratica: isso· 
póde continuar ? Respondam-nos as nossas condições firrnnceiras. Respon-
dam-nos a palavra indisfarçavel do digno Sr . Ministro da Fazenda, o lucido· 
parecer do illustrado Rel ator do Orçamento da Guerra .e, acima dessas duas 
eloquentes contribuições para a triste veracidade de nos1sas circums.tancias, 
respondam os sobresaltos que estabeleceram mora·dia nos receios e nas 
apprehensões de todas as classes da população contribuinte. 

Eu não venho, Sr. Presidente, discutir propriamente rubricas de des-
peza do orçamento da Guerra . Concordo com o parecer do digno Relator 
·e acceito quasi todas as idéas emittidas pelo collega que me preC'edeu na 
tribuna. Quero, porém, chamando a attenção da Camarn e do contribuinte: 
para o aspecto financeiro do assumpto, dizer a seu respeito o que todos 
sentem, reproduzindo o que ·e•s.tá .não só nas ·Convicções dos nossos proprios. 
generaes, mas. até nos queixumes dos pobres inf.eriores . 

O café e a borracha fornecem oitenta e quatro p·or cento do orçamento· 
da Receita. A •borracha, desde que o 1Poder Publico d.ecidio intervir na nor-
malidade da sua procura e na determinação do seu valor, tanto baixou de· 
preço que este orça actualmente pelo d·a r.espectiva producção ! E dahi não 
s1ahirá, quaesquer que s.ejam os gastos app aratosos e as exposições gra-
tificadas '. O café, ess·e, desde que o impelliram a dar combate á sciencia 
economica e mandaram que, alliv'iados de prestações de contas os interme-
diarios nesse 1rnracoteio administrativo, tentas.se dle o augrnento do con-
sumo pelo augmento do imposto, está definitivamente com a sua desvalo-
rização garantida. (Riso . ) Nestas condições, diminuidos de preço, porque· 
batidos na concurrenci.a, os no·ssos dous principaes productos de exportaÇão, 
declarada a crise economica lutante a crise financeira .e accentuada a crise 
commercial: inill udivel o mal-estar da sociedade é impossivel harmonizar· 
grandes d.espezas publicas com a honestidade nos pagamento·s.; promptos 
cada um dos. ministros a fazer córtes nos orçamento·s .das outras secreta-
ria•s (riso) ; grandes os esforçps, no paiz e no estrangeiro, para a obtenção 
de pequenos emprestimos, discutidos caprichosamente diante do nosso cre-
dito em lamenta vel decadencia: como, onde ·e por que fingir ignorar que a. 
i.nsistencia em nossos enormes dispendiO!s, militares está apparelhando um 
novo funding-loan, uma nova suspensão de pagamentos, uma repetição de· 
descredito? ! Verdade, verdade: quem gasta o que não tem é deshonesto, e-
a honra do Brazil não merece que a arrisquem aois, interesses do des-
respeito. 

Escreve ·o recente, medi ocre, porém, synthetico Moye : ha para o de-
vedor tres caminho·s: não pagar, pagar ou melhorar de contracto, isto é, 
bancarota, amortização, ou conversão. Pois o administrativo nacional des-
cobriu um tril<ho lateral áquelle primeiro e ingreme caminho: resolveu ·au-
gment.ar as despezas militares! . . . Um major do Exercito Bra1sileiro ganha 
mais. do que um general de brigada em França. Vi ha pouco tempo, quando· 
na Europa, um tenente da nossa Armada, .destacado .para estudos em ·navio· 
de guerra ingl·ez, receber soldo maio·r que o do respectivo commandante. 
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Será o Legisl<ativo capaz de c.hamar semelhantes desP,eza~ . á ordem, á 
,equidade, á sensatez? (Pa~sa.) E, indubitavelmente, é ·uma ·provocação á 
repulsa, uma ameaça á p.a,iz publica, qualquer lei decl~ratoria de córte de 
vencimentos em determinada cl•a·sse social. Lei se111 generaJi.dade é, quando 
menos, anHpathica; e, si diminuir vantagens da classe militar, certamente. 
excitará revolta ... 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Pó de ella não s.e 1'ev-0Har. 
O SR. MARTIM FRANCISCO - ... . cujas ·consequendas tod·os devem te-

mer e ninguem sabe medir. 
O •SR. AUGUSTO DO AMARAL - Si .dependesse a salvação do paiz da 

reducção dos vencimentos do Exercito, .eUe mais uma vez daria provas de 
.que é realmente patriota. (Apoiados.) 

O SR. MARTIM FRANCISCO - E' enorme, ·de importancia e de patrio-
tismo, -o alcance da•s palavras do nobre Deputado. Para mim, então, signi-
ficam ellas um incentivo á apres.entação do orçamento da Receita de idéa 
que, concernente a todo o funccionalismo e delle reclama.do fructuoso sa-
crificio em pró! da patria soffredora, eu, aliás, raras vezes accessivel á 
visita do desanimo, ia já afastando de minha•s cogitaçõ.es .e de meus . es-
tudos. .Oe facto, não é licito duvidar ·do patriotismo do Exercito Brazi-
Jeiro. De facto, nossa historia não nos mostra uma organização de milita-
Tismo com o programma aggressivo ás liberdades publica•s.. Transitorios 
incidentes . em sentido contrario a esse asserto não alcançaram jámais esta-

. belecer ' feição definitiva a casos militaris.tas nas vicissi·tudes de nossa po-
lítica interna. (Apdiados.) 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - O proprio militar se revolta contra o. 
militarismo. 

O SR. MARTIM FRANCISCO __J O elemento militar bra:uileiro pó de ter 
e rrado, tem mesmo errado, porém, com a franca e J.eal convicção de ·per-
manecer ao lado do povo e em serviço do progresso e da liberdade. 
E isso lhe é actualmente tanto milis facil de comprehender, quanto é evi-
dente que 24 milhões de contribuintes não •se deverão· amedrontar deante 
de 20 mil soldados, seus amigos afinal de contas. 

Minhas -0bservações, pois, não se r·eferem a qua.esquer perigos mar-
ciaes., attentatorios da libe11dade 11acional. Refiro-me, porém, aos descom-
modos, aos evidentes .embaraços 9ue as despezas militares estão impondo 
:ao fonccionamento do orga·nismo pacional. 

Ouça o ExercHo a verdade. Ouça-a, hoje, de um amigo, para não ter 
de ouvil-a, amanhã, de muitos iniIIJigos. A despeza confessada no orçamento 
da Guerra não corresponde aos serviços que por ella são pagos. Assim 
pensa o Hlustre Relator, mi.Ji.tar digno , como os ·que mais o sejam. (Apoia-
dos. ) · Ass·im pensa a opinião parlamentar. Assim se traduz a synthese do 
t:splendido di·s.curso profer-ido pelq intelligente pre-opinante, tambem mili-
tar dignis·simo. (Apoiados.) Nós ·nãq temos Exe•rcito. 

O SR, AUGUSTO DO AMARAL - Não existe completo, perfeito, como deve 
s•er, foi -o que eu disse. 

'Ü ·SR. MARTIM FRANCISCO - Exercito incompleto! Exercito imperfeito! 
Mas , ao bata1hã·o imperfei.to, e, portanto, incapaz ·de observar os ensfoã-
mentos da disciplina, na vespera qessa batalha de Petréa, e quando a Per-
s ia e a Lybia - Prussia e Frani;;a de então - decidim dos destinos da 
·civilização mediterranea, mandava Cyro-Agradetus que, para elemento .de 
victoria sua, deser.tassem para o inimigo! (Aparteis. Reclamações. O Sr. 
Presid.ente pede attenção.) . 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Não vem ao· caso e•ssa allusão historica. 
(Apalr<fe·s•.) Além dis.s-0 , o nobre Deputado não faUou de gente incomp;leta. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - 1Sómente disse que o Exercito não es-
tava organizado como d.evia. 
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.O SR. MARTIM: FRANc:sco - Não devem ·os Hlustres ·apartistas replicar 
contra a vivacidade da fórma, preterindo a lucidez e a intenção da idéa. 
Para emeritos co.nhecedores da historia, com,o sã-0 os nobres Deputados , 

. a reminiscencia do episodio, qve· çle Xenophonte repeti, tem algo de provei-
toso, nada de offensivo. 

'Ü SR. ·MOREIRA ÜUIMARÃ<Es - V. Ex. se est·á revelando. co'llhecedor 
de assumptos militares; pois bem: si examinar o exercit" allemão ou outro 
oualouer exercito encontrará defeitos e imperfeições; mas será incapaz 
de applicar a phrase de Cyro a · esses exerc'itos. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Prosigo. Em S. Paulo., Sr. Presidente, 
14.000 ;{){)()$ .perfeitamente arregimentaram e completamente adestraram 
8 .000 soldados policiaes. Sem discutir .parHcularidades, encarado o assum-
pto em seu aspecto monetario, é licito concluir que a regra de proporção 
estabeleceria para os 20. 000 soldados do· Exercito Brazileiro a despeza de 
35. 000 :000$000 . E v·em muitp a proposito assignalar que a Bulgaria, com, 
apenas, a despeza orçamentaria annual de quasi 42. 000 :000$, afileirou, em 
recente guerra, 230. 000 soldados regulares. Defeito1s, nos e:>eercitos eu-
ropeus? Def·eitos em todos os exerci tos? Ha-os; ninguem os nega. Mas 
será um acerto o que acontece em nosso .paii, com as· despezas militares ? . 

•O SR. MOREIRA GUIMARÃES - E sabe V. Ex. quanto ·custa o material 
para o nosso Exercito, obtido na Europa? 

ü ·SR. AuucusTo no AMARAL - E ·em 'que parte do mundo o Deputado 
ou Senador ganha 100$ por dia? 'Entretanto, V . Ex. não terá, como eu não 
tenho, .occasião de guardar o subsidio. 

ü SR . . MARTIM FRANCISCO- - Acho 'O sub'Sidio muito grande; entendo 
que ou dev.e ser diminuído ou pago por comparecimento do Deputado á 
se~são . Aproveito, porém, o aparte do meu iHustre collega para rumar em 
novo sentido as minhas considerações, caso nisso consintam Presidente e 
Regimento. ' 

O SR. ·PRESIDENTE - V. Ex. ainda tem 1J4 d.e hora. 
ü 'SR. MARTIM 1FRANC1sco - 1Sem duvida acerta ·o nobre Deputado·, es-

pecificando a circumstancia de ser a vida na Europa diversa, muito diversa, 
da que nós atravessamos aqui. Lá a mão de obm, o .preço, o valor e fri-
santemente o aproveitamento do tempo,, trazem á ·existenci.a tal qual re-
gularidade correctiva das incertezas humanas . Em Paris raro é o operaria 
sem algumas econom,ia,s. disponiveis. Ah! mas os pri.ncipaes fócos da ci-
viliza.;-ão occidental desconhecem essa peste circulante que se denomin'.3. 
papel moeda, e que estraga, a golpe de azar, ·OS resultados do trabalho e os 
predominios da vontade. Nelle, 1no dinheiro de mentira, ·no calote legalizado, 
está a origem embus.teira dos nossos males financeiros. Deli e energicamente 
se podem queixar os civis; os militares, não! 

·Mais oito mezes da politica financeira inaugurada .pelo segundo Mi-
. nistro da FaZ\enda do gabinete de 16 de janeiro de 1822, e o papel moeda 
não teria como auxiliar a dissolução da Constituinte e um ecli pse nas. li-
berdades publicas. Ma·is seis mezes de administração Ouro Preto. e a 
moeda metaHica excluiria de nossas transacções .. esses pedacinhos de pa-
pel sujo que 11Mers denominava - roubo pela lei. E, recentemente, mais 
anno e meio d·e Leo·poldo de Bulhões na direcção da Secretaria da Fazenda, 
e o cambio a 24 teria encaminhado a solução definitiva, décisiva, desse 
nosso grande problema, o mais grave em summa de quantos atrapalham 

· nosso presente e obscurec-em nosso porvir. . 
Repito, insisto: não sou inimigo do Exercito. Sei que lh e não devo a 

índependencia da minha Patria. Sei •que, em 1822, lusitan·as .e arregimen -
tadas eras as tropas aqui existentes em tres nucleos de exerci tos. Mas 
tambem . eu S'ei que, organizadas· bem ou mal as nossas forças armadas, 
e inscripta a nossa nacionalidade no numero ·dos povos livres, ao ;soldado 
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brazileiro, quasi só a dle, devemo's , de 1831 a 1848, a victoria da ordem 
e a unidade d'a Patria. (Muito betn.) 
. N ão ignoro, Sr . Presidente, que alguns especialistas erri ignorancia 
(ni9,o), educados pelo odio hereditario aos promotores de nossa emancipa-
ção política, buscam furtar ·ao Exercito brazileiro, exemplo 'de disciplina 
no agitado· periodo regencial , a gloria que lhe pertence de haver, ·ao lado 
da legaHdade, impedido o fraccionamento do paiz1. Rasgar a fé de offiéio 
d Caxia·s, negar a d·edicação s•agacissima de Andréa, é tentativa digna 
daqu elles •que con trabandeiam com ·a historia como os ante·passados con-
trabandeavam com os africanos. (Muito bem). E a s'O!idez do ·s·erviço então 
feito pefo Exercito ao Brazil foi, Sr . Presidente, de tal magnitude ·que a 
elle, mais que a qualquer outro fa.ctor, devemos até hoje a permanencia 
de nossa unificação. . 

O SR. CAL.OGERAS - V. Ex. •está esquecendo a contribuição do sen-
timento nacional. · · . 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Nao, não o esqueço; mas sou obrigado a 
reconhecer que, de 1831 a 1840, a sua mais expressiva manifestação par-
Hu das forças armadas; manifestação ·que teve felizmente consequencias 
logicas e duradouras. Já em 1852 o publicista Alber.di, argentino, aconse-
lhava a imprensa portenha a tratar as .provindas brazileiras de estados, e 
isso escrevia_ como um meio d·e ·apressar o n'osso annunciado •esphacela-
mento; e, em 1889, Barthol_omeu Mitre não previa prazo maior que o de 
30 annos para a permanencia de um BraZJil unido. Mas unid.os .estivemos. 
E unidos estar.em os ( àpoiados), tendo até · na circumvizinhança de uma lin-
gua rival ·um dos motivos de nossa esta.bilida.de nacionaL (Muito bem.) 

Das derradeiras phrases proferidas pelo meu illustf.e amigo Deputado 
por Pernambuco destacarei uma, 1 Sr. Presidente, para .encerrar ess.e 'Obse-
quioso . quarto de' hora gue a tolefancia de V. Ex. me concedeu e que, ao 
contrano do de Rabelais .. . .. 

b SR. AUGUSTO DO AMARAL - Esplendido quarto de hora! 
O SR . MARTIM FRANCISCO ~· .. .. só me trouxe agrado e prazer, pois, 

passei-o . em boa companhia. Refiro-me ao optimismo com que S. Ex. co.n-
cordou em qu.e, não neutr.alizadas as imperfeições que notou a proposito 
do orçamei:ito em debate, reconhf!ci'a em todo o. caso que os ministr0s da 
Guerra teem sido bons, bons os orçamentos, bons os projectos., bons os ser-
viços, bons os armamentos. 

Eu vou além de S. Ex. ; eli acho bom tudo o que ha e . tudo o que 
houven o Brazil, desde a Mona1·chia, que nos deu a . independencia e a 
liberdade e nos leccionou a hor1es.tidade (muitos apoiados), mas teimou 
em legar á Republica a falta de administração, até o nosso confuso momento 
politico. tão cheio de boas intenções e tão vasio de dinheiro! (R.:so.) 

Mas, Sr. Pr.esidente, si no Brazil sempre os homens, são bons, e sempre 
se queixam todos de tudo vae m~l, por que V. Ex. não aconselha ·OS nos-
sos patricios, consoante o ensinarr1ento do João da Ega, dos Maias, a expe-
rimentarem o governo dos imbec.is? (Hila~ddade. Muito bem; muito bem. 
O orado1r é muito felicitado.) 

O Sr. More~ra Guimai•ães· (mov~merzto de attenção) - ·Sr. Presi-
dente, a despeito do appello feito aqui, desta tribuna, pelo eminente re-
presentante de S. Paulo, Sr. Martim Francisco, nem a Camara appareceu 
na sua maioria, ·para ouvir a continuação da discussão do orçamento da 
Guerra, nem as galerias ficaram de ·, todo cheias com o povo desta ci-
dade ... 

O SR . DY0N1s10 CERQUEIRA -- E' .de lastimar, quando se discute um 
orçamento de ta'nta relevancia. 
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O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Entretanto, o orçamento da Guerra é 
como acaba de dizer o illustre Tepresentante da Capital Federal, ·de alta 
relevancia. 

Sr. Presidente, o illustre representante de S. Paulo, o glorioso her-
deiro das bellas. tradições <los grandes Andradas, Sr. Martim Francisco 
(apoiados) .. . 

o SR. MARTIM FRANCISCO - .Muito 'Obrigado. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - ... no seu discur.so de ha dous dias 

passàdos, formulára esta interrogação: Que fez o Exercito dos dinheiros 
nacionaes? E a cada ouvinte pareceu que esse dinheiro entregue ao Exercito, 
não fôra bem .applicado; pareceu a quem ouviu a interrogação do nobre 
Deputado que os dinheiros publicos não tiveram a applicação conveniente. 
Aliás, o parecer do Relator deixa tambem ver esse conceito injusto e de 
todo afasta.do da verdade. 

Mas, ·Sr. Presidente, eu ·respondo, .Jogo e logo, á perguntas do •emi-
nente representante de S. 1Paulo. 

No resumo do discurso, da bell.a oração do illustre representant·e, ain-
da não veiu a proporção que S. Ex. estabeleceu na occasião; mas, is.i bem 
me lembro, S. ·Ex. declarou que as despezàs do Exercito, aquillo de que o 
Exercito carecia pa·ra sua conservação, para sua .manutenção, em surnma 

.para sua vida, essas despez.as :se podiam conseguir numa proporção que 
S. Ex. esta·bekceu do seguinte modo, reflexionando com a força policial 
de S. Paulo: o effecUvo da força p'oliciaJ. de S. Paulo está parn -sitas des-
pezas, na mesma sorte que o eff ectivo do Exercito Bnazifoiro erstá para x. 
E continuou S. Ex. : ~se x aevia immediatamente ser obtido pela multi-
plicação do.s dous meios conhecli:dos e, mensaZmente pela divisão do pro-
ducto ajssim obtido pelo extremo conhecido . . . 

Mas .a propo·sição estabelecida pele, eminente representante de São 
Paulo é de uma simplicidade tão grande que, quando elle a ·estava formu-
lando, fiquei sinceramente espantado, •porque S. Ex., bem sabe o que é 
um exercito e o que é uma policia, por mais. militarizada que seja · essa 
policia. 

Além disso, não ignora S. Ex. que o effectivo da força policial de 
S. Paulo podia ser .até o mesmo eff.ectivo -de nosso Exercito, podia ser até 
rnaio·r, e entretanto, as suas despezas não seriam as de um exercito. E 
por que? 

Porque um exercito é um todo que deve ser dirigido por uma intelli-
gencia para um determinado fim, e es"Se todo carece de escolas, de fa -
bricas., de arsena•es de que effectivarnente não carece uma policia, por 
mais militarizada que esta estej.a. 

A proposição, aqui refedda, resultou de :um .conceito que é simplista 
e não ·podi.a ser formulado pela intelligencia lucida do i'llustre representant.e 
de S. Paulo, o Sr. •Martim Francisco, cuja cerebração desde muito ad-
miro, porque, em verdade, ella, pelo s. seus vôos de erudição adrniravel, 1hon-
ra, não só áquelle Estado, mas toda a IP.atria Brasileira. (Ap'o'iados geraes.) 

Assim, Sr. Presidente, a resposta á pergunta formulada por S. Ex. 
eil-a aqui, nas minhas palavras, e d.ei-a com :maxirna facilidade, por-
quanto .e!la estava na cabeça de todos. •que ouvfrarn o dis.curso de S. Ex. 
O nobre Deputado ficou natur.almente surprehendido com o accrescirno 
das despezas do nosso Exercito. . 

O SR. MARTIM FRANc1sco - Fiz· referencia á despeza com o orça-
mento da Guerra e declarei que ·esta despeza é um pouco mais da quarta 
parte da localidade da renda do Brazil. Si tiver de replicar, estabelecerei 
a differença entre des.p;eza para o Exercito e para o Ministerio da Guerra. o SR. MOREIRA GUIMARÃES - 10 illustre Deputad·o dirige ·O meu es-
pirito justamente para o ponto que quero discutir. S. Ex·., lido corno é, 
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conhecedor profundo do que se faz no Parlamento francez, deve saber que 
0 Deputado Clémentel, encarregado certa vez de fazer o orçamento da Guer-
ra em sua pat-ri.a, apresentou um trabalho admiravel, que merece ser lido 
po'r todos nós, par.a que os Deputados brazileiros sa.ibam como se faz um 
orçamento da Guerra e como ·se explica o accrescimo de despeza com o 
Exercito. 

Aliás, eu bem sei que os O,eputados. brazileiros conhecem perfeita-
mente o phenomeno do accrescimo d.as despezas com o Exerci to braz.ileiro. 
O trabalho de Clémentel é notavel e só não o trouxe aqui para a Camara. 
por s·er elle muito volumoso. E vo.Jumoso de tal sorte, diga-se de passagem, 
que nem o ·orçamento da Receita, trabalho feito pelo Hlustre representante 
do Rio Grande do Sul, o Sr. Homero Baptista, lhe é comparavel. 

O Deputado Clémentel explica, de modo claro e insophismavel, como 
as despezas cresceram na França. E á .Juz dos conceitos desse illustre 
parlamentar francez, póde explicar-se tambem como as des-p.ezas cresce-
ram no Exercito brazileirn. 

Mas vou lêr as palavras de Clémentel. Em sess.ão de 1910, na Camara 
dos Deputados de França, o Deputado· Cl•émente1, ·em seu trabalho, dizia o 
seguinte: ' 

"As causas da ·progressão continua das despezas militares 
são de duas ordens bem d.istinctas. As primeiras, estranhas ao 
proprio Exercito, teem qu.e vêr com a evolução geral do meio 
economico e social, que se traduz por um augmento continuo de 
preço de todas as cousas. Elias produziriam o.s seus effeitos, 
mesmo si o Exercito se conservasse sem .evoluir, mesmo si não 
soffresse a.iteração nenhuma em sua existenDia. As segundas 
causas, especiaes ao or~anismo . militar, resultam da sua adapta-
ção sempre cr.escente ás neces·s.idades da Nação e da conservação 
das nossas forças .ao nivel ou á .altura das forças dos exercitas 
visinhos." 

Mais adeante ainda, diz o Sr , Clémentel: 
( Continúa a leitura.) 

"Examinar.emas succiessivamente esses dous elementos da 
questão; mas observaremos préviamente ·que uma demarcação bem 
clara, uma d'istincção perfeita entre uma e outra categoria d·e phe-
nomenos, é muitas vez•es impossivel, •e isso porque, na maioria dos 
casos, essas causas reagem umas sobre as outras." 

Or.a, Sr. Presidente, eu não carecia, ·estou certo, ·de lêr palavras do 
distincto Sr. Clémentel, ·.para mostrar que, effectivamente, no Exercito 
Brazileiro, as causas do augmento de despeza.s são· umas dependentes do 
organismo do pro.prio Exercito e outras •estranhas ao organismo do Exercito 
Nacional. Cad.a brazileiro hoje sabe perfeitamente que a nossa vida é de 
carestia exaggerada. Alguns brazjleiros que teem viajado, sabem até que 
não ha 'terra em que a vida seja mais e ar.a que a brazileira. 

rQ SR. MARTIM FRANCISCO -- Eu tomei em consideração esta consLdé-
ração. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Mas se assim é, como estranhar o 
accrescimo dessas despezas? 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Ejl estranhei o tamanho do accrescimo - não 
o accrescimo - Emfim, não quero interrompel-o; quero aprender. ' 

O SR. MoREI:RA GUIMARÃ<Es - Clémentel diz mais .adea•nte: 
"O augmento comi'quo do custo da existenci.a de todas as 

classes,, ·cla sodedade :e ·a carestia progressiva _de todas as e.ou-
sas . . . 
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Isso diz elle na França, onde, comparativamente com a nossa, a vid a 
é mais barata. 

(e ontinúa a Leitura.) 
" .. . deviam ter rep.ercussão consideravel sobre o orçamento da 
Guerra, que asisegura a assistencia e manutenção de 500 mil 
homens e 150 mil cavallos, etc." 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Ahi o augmen-to justifica-se, porque se 
augmentou a quantidade de força . 

.Q SR. MOREIRA GUIMARÃES - V. Ex. sabe (dini19indo·-se ao Sr. Depu-
tado Bueno de Andrada) que no Exercito Rrazileiro uma fabrica de polvora 
sem fumaça, que é uma fabrica que nos honra, obrigou~nos a gastar gran-
des sommas para sua exi;stencia. O anno passado, V. Ex. e a Camara vo -
taram despezas para novos Collegios Militares, etc. 

O SR. "BUENO DE ANDRADA - Foi a Camara que votou. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Exactamente; e nós somos responsavei s 

por aquillo que a Camara faz . .. Assim, portanto, como estranhar o accres-
cimo de despe:rns? Esse accrescimo é natural, naturalissimo, é o mesmo 
que se dá na França, na Allemanha, e, com maior razão, no Brazil, onde 
a vida é demasiadament·e cara. 

O SR. J OÃO SIMPLICIO - Lá, accrescimo de d·espezas e accrescimo de 
forças; aqui, accrescimo ·de despezas e decresci mo de forças. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Admira-me que o honrado Relator se 
refira a esse decrescimo de forças, acr.editando que taes despezas são 
resultantes desses decrescimo . . . S . Ex., que conhece as. condições do 
nosso Arsenal de Guerra, intelligentemente dirigido pelo General Pedro Ivo, 
S. Ex., que sabe que esse Arsenal consome uma verba consideravel, mas 
que carece des·pender ainda mais, para ficar na altura d.e satisfazer a indus-
tria militar do Brazil ... · 

O SR . CALOGERAS - O meu aparte corrobora o que V. Ex. está di-
zendo, no sentido de se crear uma industria que liberte o paiz, na premen-
cia d.e uma guerra, da necessidade de que todo e qualquer material bellico, 
Cffnsiderado contrabando, venha da Europa . E' preciso que ·esse material 
seja confeccionado aqui. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Na Allemanha, senhores, o Exercito, na-
turalmente, despende grande s omma . Vamos ·suppôr que o Ex.ercito alle-
mão queira manter arsenaes para fabrico dos seus canhões, do ·seu mate-
rial bellico. Que importancia fabulosa elle gastaria em tal conj unctura? 

'fomos UJII Arsenal de · Guerra, na Ponta do Cajú, cada vez mais se 
aperfeiçoando para o fabrico de fuzi s, de proj ectis para á artilharia ; mas, 
Sr . Presidente, V. Ex. comprehende que si nós pudessemos aqui estabe-
lecer a industria militar, nas mãos de particulares, seria melhor, seria a 
realização do noss·o ideaL Na Allemanha, vemos, por exemplo, a Casa 
Krupp, preparando canhõP.s. e a Casa Lrewe, pPeparahdo fuzis. 

Nós temos de . gastar s·ommas fabulosas para r·ealizar alguina co~sa, n<JJ 
terreno .da industria militar. Com· o Exercito propriamente dito, .com o· effectivo 
da força, não se pó de deixar de despender; entretanto, já ga:stámo·s basta.nte 
com a:quH!o que diz respeito á industria militar, e ;s omos o'brigados a isso, 
porqtre não existe aqui, entre nós, a industria do genero, alimentada por 
inicia·tiva particular. . 

E' preciso que eu diga, e mais uma vez, que esse .dinheiro entregue ao 
Exercito Brazileiro não está mal applica·d0:; está honestamente applicado no 
que toca á industria militar, nos ars·enaes de g~erra, na fabri'ca de polvor1 
sem fumaça e na fabrica de cartuchos .. . · 

Ora, si não ha industria militar) no paiz, fóra da iniciativa governamental.; 
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si o Governo é obrigado a ,crear e manter essa industria, C·omo admirar que as 
·despezas com o Exerci<to Braz·ileiro cresçam, ·e cresçam extraordi;nariamente? 

O SR. JdÃo SIMPLICIO - Nesta verba não teem crescido, ultimament·e. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Então, estamos fazendo milagres ... 
O SR. CALOGERAS - O facto é este: o arsenrul foi renovado; quanto ás 

fabricas de cartucho ·e de polvora sem fumaça, a primeira é de 1893 e a outra 
de 1900 e poucos. 

o· SR. j.oÃo SIMPLICIO ___: Estou me refeirndo aos dous ou tres ultimas 
annos; não houve accrescimo nesta verba. E, si tomarmos em consideração 
o caso que o illustr·e Deputado apresenta, do Arsenal de Guerra do Rio de 
Janeiro, teremos de reco;nhecer que, apezar da alta competencia de sua di-
recção, o Arsenal apresenta deficit, quanto á sua producção. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Não póde haver saldo. Então, V. Ex . 
. quer que o Exercito Brazileiro produza saldos? ... 

O SR. Jo:Ão S!MPLICIO - Digo que o Arsenal de Guerra do Rio de Ja-
neiro computa, como sua reoeita, o que produz para o proprio Exerci1·o, e 
isso que elle produz não chega para compensar a despeza. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Sei o ·que V. Ex . quer dizer: que a mão 
de obra no Arsenal é cara. Não ha duvida. 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - Não é isso, não. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Si não é isso, então, queira o nobre collega 

desculpar-me, mas S. Ex. não dirá o que é exacto sobre o facto. 
O SR. JoÃlo •SIMPLICIO - V. Ex . quer me levar para deante ?i IreL O 

proprio relatorio do Sr. Ministro da Guerra mostra que o Arsenal de Guerra 
do Rio Grande do Sul, por exemplo, produz mais do que consome, e o Arsenal 
de Guerra da Capital Federal ·Consome mais do que produz. 

O SR. Mo REIRA GUIMARÃES - ~ . Ex. não tem razão e ha de concordar 
com o seguinte: temos de olhar parfl esses assumptos com muita seriedade . 
Desde que o Arsenal de Guerra não· produz para venda no comrnercio, <t·odas 
e::; tas questões, de sa1ldos ou deficUs, não teern maior significação, •porque, 
afinal de contas; esses .estabelecimentos hão de consumir. Agora, elles ficarão 
collocados á altura ·de sua missão, si conseguirem produzir o fuzil de que 
carecemos, os projectis .de que precisamos, e, até, seria o ideal, os proprios 
canhões de que necessitamos. · - • 

S. Ex. comprehende que o O·b,jectivo, nestas questões da arte militar, 
na propria .concepção da guerra, o objectiv·o de cada paiz é libentar a sua 
industria da acção ·da industria estrangeira. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V. Ex. pó de citar o Japão. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - 1'.lo Japão, corno bem lembra o iHus·tre re· 

presentante do .Districto f ,ederaI, é fabricado ·O fuzil, é fabricado o canhão, e, 
mais do que isto, lá se fabricam o~ proprios navios de guerra. Tudo isso, 
entretanto, foi começado com estas ou aquellas difficuJ.dad.es, que tarnbern 
se estão apres•entando no· Brazil. 

Assim, o accrescirno de nossas despezas, relat<ivrumente á industria rni-
1itar, é explicav·el, ·e o interessante é que carecemos até de gastar mais. 

Agora, o Hlustre Relaitor declara em seu parecer que ·de anno a anno 
crescem as despezas com os l:jerviÇOOJ do Exercito, sem que este apresente me-
lhoramentos que justifiquem os saqrificios impostos á Nação. 

Sinceramente, si isto fosse dito por um .concidadão nosso que não conhe-
cesse os serviços m;litares, ainda se admittiria; mas dito pelo illustre repre-
sentante do Rio Grande ·do Sul, qµe conhece os nossos serviços militares, 
oue sabe p·erf.eitamente q·ue, de anno para anno, a despeito de se d'izer que o 
Exercito está desorganizado, os melhoramento~s vão sendo apreciados ... 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - Onde? 
. O SR. M.oREIRA GUIMAR'ÃES - V. Ex. (dirigindo -se ao Sr. Dieputado 

joão Simp,licio) quer vêr? Ha urii·pades aqui, corno o 1 º de cavallaria, . por 



<exemplo, ·qu·e -i á merecem a admiração de cada um de .nós; e, ·como es'tà., -O_U-
;tras unidades existem cada vez mais a_percebidas _para a sua ardua m1·ssao 
.na guerra . E eu não carecia de dizer isso, sobretudo a um collega meu, qu1& 
.conhece a no~sa vida militai:, .e que .sabe, .e o sabe _positivamente, que nesta 

· ,e naqueJ. a unidad.e do Exercito BrazHeiro nós temos serviços meJ.hor.ados. 
O SR. joÃo SIMPLJCJO - .Um re.gimento r.ealizadol ..• 
O SR . .MOREIRA GUIMARÃES - Não é .só .um regimento.; isso eu -0 cit.ei 

1como exemplo. Não .posso .estar fazendo .a enumeração d.e tod·os -0s nosso~ 
_progressos m1litar.es ... 

O SR. joÃo SIMPLICIO ·- Todos os r·e.gim.ent-0$, .:principalmente os das 
fronteiras, teem os effectivos completos ? Não teem .talvez nem armamento. 

O SR. MOREIRA -GuJMARÃ.Es - .Mas, .meu hon.r-ado co.llega, eu estou dis-
•Cutindo o absoluto da phrase <le S .. Ex. 

S. Ex . declara que, ·de anno a anno, cr.escem as d-es.pezas com os serv·i-
•ÇOS do Exercito, sem que este apresente mel·horamentos. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - No seu conjunto. 
O SR .MORELRA GWJMARÃEs - Quer ver o ,meu nobre coJ].ega, Um serviço 

.admiravel, que é, por assim dizer, o expoente de todos o.s mevhoramentos n@ 
Exercito Nacion!l!l? 

E' o serviço d.o Est.aoo-.Maior. 
V. Ex. sabe que o Exercito, ha deli annos passados., não conhecia o que 

<era o Estado-.Maior. 
O SR. CALOGERAS - Isso ·é verdade .. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES ~Si o Exercito , ha Hl annas, nã0 'tinha uma 

verdadeira organização, como ·se declara que de anno a anno ·não ha melhora-
mentos ? Nã·o tem cabimento o abs.o.luto da ,phrase do meu distlncto co.llegà, 
:sr . João Simplicio; os melhoramentos se realiZ'a<m, sobt'etudo, na officiali·-
1dade du E:x-erci.to braziJ<eiro. Alhlde .ã offi'cialidad~, po.rque os grandes mes-
tres da guerra, como von der Goltz, ·dizem que o exrcito não é senâC:l a re-
.sultante do espírito de seus officiaes. . 

Grande numero dos nos·so·s officiaes ·tem uma compctenci.a, um saber 
militar, gue, ha dez annos passados., não se encontrava em o .no ~ so Exercito. 
E si isto é facto, para que semelhante affirmação, si ella não é verdade? 

A verdade é esta: de anno para anno, nós melhoramos., lentamente não 
ha duvida, mas melhoramos inquestionavelmente. 

O SR. j.oÃo S1MPLJC10 - V. Ex . . cita o melhoramento intellectual; issv 
não depende de d•espeza. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES ·- Perdôe-me o no·bre collega. Eu gosto 
muito de discutir com S. Ex., porque, militar como é, conhecedor, portanto , 
do assumpto, S. Ex. sabe 1que o serviço do Estado-Maior d-0 Exercito nã0 se 
.aprende sómente folheando livros, mas gastando d.inheiro, fazendo estudos, e 
viagens. 

O SR. CAETANO DE ALBl.lQUERQúE - Apoiado. 
O SR. JOÃO S1MPLJC10 - V. Ex. ·está me levando pàra üni tétreno a quê 

não queria ir. 
Levantei uma pro-posição s:ern fazer .c·o'l'nrnentarios j mas, ja qüe V. Ex: 

:aHude ao serviço do Estado-Maior, pergunto éu qual o serviço do Estado-
Maior, por exemp}o, oPganizado nas fronteira.s dti Brazil '? (Ha outros 
apartes.) 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - V. Ex. está entrando e m detalhes qüe lhe 
vão crear embaraços. 

O SR. CALOGERAS - Um ponto -capital, que póde ficar êstabelecido que 
se póde dizer pa.cifico, é este: o •proprio interesse dêspêrtado por toda' esta 
discussãu m.ostra qu~ um sopro de vida nova anima o Exercito·, que i.uhã 
nova mentalidade ah1 se estabeleceu. (Apoiados. Ha outros apá.rtes.) 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Não ha duvida. 
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.() Exercito vae melhorando. Eu estou no Exerci-to desde 1882, e quando; 
ainda na Escola Militar em 1888, ·e já com alguns estudos militares, olhava·-
para -o ExúCito, tinha t·risteza da rna·neira por que o Exercito vivia no tempo • 
do hnperio. Tinha: trist·eza porquanto o Exercito vivia corno .não deve viver:-
exército nenhum; vivia com as suas unidades di-sp•ersas, batalhão aqui, bata-
lhão acolá, parecendo assim que não s'e sabia ainda o q11e eram as grandes-. 
únid-ades. 

A existencia das grandes unfdad·es é creação da Repul:f-ica. E tanto• 
basta para que -se saiba que, de anno a an-no, o Exercito vae mefhorando ;. 
é, portanto, a proposição do nobre Deputado, no abs-oluto em que 1está for· 
mulada, nã-o é verdad·eira. 

Peço ao distincto collega a gentileza d'e me ouvir, acreditando que nesta; 
discussão não tenho d•esejo de accentuar erros. Na tribuna do Congresso" 
corno -em qualquer outra tribuna, ·seja a do Club Militar; a da Sociedade de· 
Geographia, -ou qualquer outra instituição, só tenho- ·um obfectivo: des·ejo 
apenas estudar. De so-rte que eu aqui estou estudando o orçamento da: 
Guerr.a e nes·s·e estudo quero examinai -o com cuidado, convencido de que o--
tneu honrado -Collega não ficará zanga-do comrnigo, sí eu apontar até •erros 
de arithrneti-ca no parecer elaborado por S. 1Ex. 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - Será -uma bella lição . 
O .SR. MOREIRA GUIMARÃES - Não é lição. Eu, j)'reven-í o espirita d'e: 

S. Ex., diz·endo que subia á tribuna 1para aprend•er. 
O nobre Deputado, depois de' ter estabelecid'o aquella p-rop-osição em ab-

soluto, propo_sição -que não póde de mordo algum perdurnr, po-rque a verdade 
é que os melhoramentos do Exerc-i-to s-e realiz-am, e mesmo que se realizass e'Tl 
só e só na mentalidade dos officiaes, já isso era alguma cousa; depois de 
S. Ex. ter ·estabelecido .aque11a projiosição, disse o meu amigo que, a despeito. 
de •tudo isso, as despezas- vão cn;scendo e que em 1909 ellas St1'bi-rarn a 
72. 302 :505$052, papel. 

Pois bem; eu procurei examinar esta cifra e verifiquei que o H•:ustre 
representante do Rio Grande do Sul se equivocou. . . E eu, que gosto da 
verdade, venho dizer a S. Ex. que a -cifra ainda é maio r do que a apontada 
pelo nobre Deputado. Mas a explicação do caso é simples. Somrnou S. Ex _ 
algarismo ·papel com algarismo ouf·o, sem fazer a devida conversão ... 

O nobre Deputado vê nessa tapei.la (mostrando uma tabella\) que a d'es-
peza em 1909 foi de 64.624:750:P4'/3, papel; sendo que a despeza ouro subiu 
a 7. 677 :754$579 . O digno col!ega somrnou estas duas parcellas sem a devi -
da conversão da -cifra ouro, e encoqtrou 72.302:505$052 . 

Mas nã-o podia sornrnár ouro -e pape!, assim como o fez ... Tinha S. Ex. 
de sornrnar mais do que 7 .677:754$579 a_ 64.624:750$473, porque lhe cabia 
reduzir o algarismo ouro, em algarismo correspondente, papel . 

Pois bem; o mesmo engano d!'! S. Ex. eu fui encontrar no estudo que 
S. Ex. fez relativo a 1910 e 1911 , 

De so-rte que os calculos que estão aqui não traduzem a verdade· mas 
devo declarar á Carnara que, a respeito de -calculo·s de receita e despe~a, no 
Brazil as cousas andam em urna confusão larnentavel. Tive a felicidade 
de ouvir um grand-e funccionario qa Republica d'iz-er que no- Theso uro a es-
cripturação é feita de tal -sorte Qlle na verba - Desp-eza - se consignam 
verbas que são da receita. Esse alto funccionario foi o Sr. Dr. Paulo de 
Frontin, que no Clttb de Eng-enharia, -dean1e de M-inistros de Estado, fez essa 
tévelação gravissirna, que, a.Jiás, para mim não foi nenhuma novidade, porque, 
désdé o tempo -em que, lá fóra ain-qa do Parlamento apreciando as discussões 
dos nossos financistas, eu verifi.cava discordancia entr-e elles a respeito da 
existencia de deficits, desde e-ss·e rp-ornento, logo comprehendi a verdade ma-
nifestada pelo illustre ·engenheiro, que é uma gloria da engenharia braZ"ileira. 
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:porqlfe essa questão de deficits é uma questão ·elementar, de simples ar;fh -
inetica e mais nada. 

Pois bem, desde que ha .essa confusão, esse mysterio em torno do as· 
,sumpto, o que existe é o segui·nte - é que a escripturação não é bem feita, 
.essas verbas não estão _perfeitamente escrjptur.adas, -não se sabe bem qual é 
.::i receita do nosso paiz . o SR. BUl>NO DE ANDRADA - Não é tão absurdo ·assim . 

O SR. MoREíRA GUIMARÃES - Não estou ·dizendo que haja absurdo 
O SR. BUENO DE ANDRADA ~ E' que muitas vezes inscrevem-se como 

.Pertencendo á despeza verbas que se transformllllT1 em receita. Por exerhpi. o: 
juros de estradas de ferro. Assim, na Estrada de Ferro Ingleza durante mui-
.to tempo .a verba - Garantia de juros• - e,ra uma verba de des-peza; 'Porém, 
desde que a Estrada teve renda para pagar os juros, ficou transformada em 
.receita . 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - E' então assrm que V. iEx. (dirigindo-se 
.ao Sr. Deputc.l:lo Bueno de· Andrada) explfca a diversidad'e existente entre ·os 
nossos estudiosos de finanças? 

O SR. BusNo ·DE ANDRADA - Quero dizer que não é tão absurda a ex-
:pressão do Sr. Dr. ·Pauto de Frontin. 

O SR. CALOGERAS - A primeira cousa a apurar seria si o facto é ver-
dadeiro. Porque é licHo duvidar. 

o SR. ·MOREIRA GUiMARÃES - Eu dizia, s ·r. Pres:i.dente, que essa questão 
'de re·ceita em o nosso paiz é uma questão que não está ainda bem esclareci· 
da, e não o es.tá p·orque a div·ergencia dos nossos \%túdiosos de finanças é 
;grande, é immensa. 

Ai·nda hontem, á noite, relendo o trabalho de illustre representante do 
Rio Grande do Sul, Sr. Homero Baptista, encontrei ahi essas palavras, que 
deixaram no meu espirita a convicção inabalavel de que effectiv.amente nã o 

se conhece a receita do nosso "J)aiz . E, si nãe> se conhece a receita de nosso 
.Paiz, como se anda espantado deante da insuffici"encia d.as forças da nossa 
receita? 

O SR, ANTON'IO CARLOS - A arredação é muito imperfeita. 
O SR. Mo REIRA GUIMARÃES - Então será defeito da escrip tu-ração. 
A respeito do patrirrnonio nacio·na'!, diz o i!\ustrade> Sr . b .epütado Hó~ 

mero Baptista: 
"Temos ·insistido com pertinacia, em todos os pareceres sobre 

o orçamento da receita geral, .pelo conhecimento dos bens que for-
mam o patrimonio da União. ,Jnf.elizmente, todo o nosso empenho 
tem sido ba>Jdado. " 

De sorte que não se conhece a receita do paiz e urge conhecer esta 
receita; urge estudar criteriosrumente esse phenomeno financeiro, p_ara que 
cs estudioso·s de finanças possam melhor harmonizar-se no t·oc·ante ás ques· 
tões de re•ceita e des'Peza, no tocante ás suas observações a respeito do que 
se chama deficit. 

Não é ·que eu queira dizer que não- ha deficit . . Estou plenamente conven-
cido de que o deficit existe, porque as desp·ezas ·s.ão muito grandes, não só no 
Ministerio da Guerra como no Mini·sterio da Marinha; dous M-inisterios aliás 
que, pela sua prnpria natureza, hão de cons.umir bastante. Mas, no Mi~isteri~ 
da Viaçãe>, as despezas não são menores e assim tambêm no Ministerio da 
Fazenda . 

O SR. CALO GERAS - Quanto a isto V. Ex . sabe: o Ministério da Fà• 
zenda tem grandes despezas porque paga as suas e as despezas dos outros. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Ma·s é esta a noção qüe vae estabelecer à 
confusão nos nossos estudiosos de finanças. Os nossos estudios·os de finan· 
ças, os nossos competentes, elles com reflexão ·desta, e daquella ordem, nos 
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d'eixàm a c"ada i'nHanfe em uma situação dolorosa, porqtfe· nifo sanemos rear:... 
n:iente resolver o assumpto. E' precis·o dizer, esta questão de orçamentOJ 
é uma questão, ·sob certo Jl'Ontú de vista", efomentar: é uma questão de arithme-· 
ti éa, faciJi.ma; dé moáo que o éss.encia l é sabér a receita do pair_. 

Mas, é um· illustre' competente da Gamara, encarregado dos trabalhos dic 
rece:ta , q((em declara 1que essa propria recei fa nã'o é. conl\eC'ida, p:orque nadai 
se sabe â rés peito d.o J')atri1.tronio nacional. 

O SR. ANTONI'O CARLOS - Sá· nesta p-arfe . 
O SR. MoRE'IRÁ du1MÁRÃEs - •E" bastante fato p-ara pértu-rbar ttrâo. 
O SR. ANtoJ'uo CARLOS - Não a·poiado , não p-erturba nada. 
ô SR. MoRP.JRA GUIM ÁRÂ·E's - Quandó ílfusfre represe·ntante· d.e S. Paulo ;. 

6 émi°nente Sr . Martim Francfsco fa!Iava líontem a · resperto d'o exercito, 
d·issé : révoTuções mi!i"tares fizeram com que a conversão não .se reafiza 0 s e ... 

E .eu qua!"i fiquéí éonvenéido de que effectivarrrente eramos nós. os mill-
fares, os grand.es res·ponsaveis -pefa inexiStenofa d·esrn operação que se ·deve' 
fazer u_rgentem ente no paiz para valorizar a no.ssa moed·a. Pois bem. eu 
vi, léndo o traóafho do iflust•re Deputado., représenfante do Rfo Grande do> 
Sul, o Sr. Homero Ba·ptísta, oue esfe patrimonfo nadonaf talvez tenha os ele-
mentos essenciaes até para sofucão d.o problema da conversao da moeda. 

Áind·a ha pouco, um competente profíssíonal em assumpto de fi nan ças, 
dizia: no dfa ern que sé ·souber de nossa receita e se conlíecer o nosso· 
patrimonfo, só com o patrfrrronfo nós operaremos a co·nversão áe nossa 
rnoecíá . 

.Q SR. ÁNtoNfo CliRí.Os - Ás fontes da receita. afgPma-s d·el'Jas. como· 
as de arrecadação, sáo conheddas. O patrímonío póde nâ'o L;Sl ur bem ex-
píoracío . 1 

ó SR. MOREIRA GuIM.ARÂES - As fontes d.e receíta oue .são conhecidas, 
áoue!fas cíe que .se faz a arrecacfação, são bem exploradas. Mas S. Ex. 
sabe que o p.atrímonío é uttla rfqu~za naciona•f. 
. ô SR. MARTIM FRANCISCO - Eu ouví o dísc11rso e faço de Paulo de Fron-

íin, o rnestno efevado íuízo oue V. Ex. faz. O D,. . .Paufo de Frontin não 
disse ·oue a receita entrava na .d~spei;a; n que eJ1.e di sse foi que era um 
erro accusaf-o de ·exces.so de desóe-za. quando se faz a despeza , augmentando 
o patrímonío nadonaL 'Do pafrí-monío póde vír receíta. mas em si não é 
receita. 

V . Ex. alargou n argumento e d•eu-fhe a rép·fica. 
ó SR. MOREIRA GUIM ARÃES - A divergencía entre os competentes qu e 

estudam estas ouéstoes de finan ças é ·de tal sorf1e ou-e ... 
õ SR. ANro•Nio CARLOS - Em materia de receíta e despe.ia não póde 

haver: divergencía . o SR. MOREIRA ÓUIMARÃÉS - ... affirmam, uns, a exístencía de deficit,. 
é outro ' ' negam essa exístencía. 

õ SR. ANTONIO CARLOS - Deficit nínguem nega. 
6 SR. êALOGERAS - Já ouvi ne~ar. 
O SR. MoREiRA Gu IMARÃl'.s -· Lá íóra, acompanhando eu os labores d·a 

éamara, !Ía a díscussão aquí travada sobre a exístencía e a ínexístencia de 
deficit. 

O SR. CALoéERAs - A differ~nça é que, o anno passado, quando o pro· 
claihavamos, eramos apres·éntados como trahidores dos Í·nteresses nacíonaes 
e hoje todos estãô comnosco. 

O SR. MARTIM FRANCISCO ~ Quando não ha deficit, ha saldo. Onde está 
ó sâi·do? . 

O SR. CALOGERAS - Ha um c!oeffíci.ente de boa vontade, variavel de ho . 
mem _para h_o mêm, e dahi as divergencias. 

O sn. MOREIRA GU1MARÃEs -- Pros.igamos no es tudo do trabalho apre-
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sentado pelo meu eminente amigo. Depois de citar uma phras•e do honrado · 
Ministro da Fazenda, diz o illustre representante do Rio Grande. 

"A Commissão de Finanças da Gamara dos Deputados não 
pód·e ficar indifferente ao appello do Sr. Ministro da Fazenda ao 
Chefe do Poder Executivo, conhecedora tambem e muito bem do 
estado lamentavel des-sa situação, aggravada por uma grande per-
turbação na vida economica e politica do paiz." 

A p•erturbação da vida economica.. . (masi isto, não é orçamento da 
Guerra.) Dizem os competentes que essa perturbação resultou da desvalori-
zação do café e da crise da borracha. 

Mas, então, a crise economka do Brazil é só e só produzida por ess·es 
dous phenomenos? 

o SR. MARTIM FRANCISCO - 84 alo da receita. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - 1Está parecendo-me que ess.a questão eco-

nomica não vae siendo estudada como ella o merece. 
A questão economica é complexa. E não· é só apreciando-se a desvalori-

zação do café e a crise da borracha · que se ha estudado esta questão eco-
nomica do Brazil. 

Depois, a crise, essa perturbação na vida nacional, esse phenomeno que 
se chamou crise, essa crise brazileira não é só e só economica, e. wlvez, 
nem s.eja economica, não é só e só política, e, tailvez, nem seja ·política ... 

O illustre repre·sentante do EStado de Minas, Sr. Calogeras, estudando 
esse assumpto, disse uma . V•erdade segura, uma verdade infü· cutivel: a crise 
é de credito, a cris•e é de confiança. A crise está em nós mesmos, tanto 
ella resulta da deficiencia das no·ssas energias mames. 

Aquelles que conhecem economia política sabem que .a crise financeira, 
que a cris•e monetaria, a crise da moeda, afiinal de contas, essa crise não é 
tão grave, e toda a gente, que folheia livros de economia .polit.ica. sabe 
aue essa crise S·e resolve com -certa facilidade, segundo o pensar de Charles 
Gide. . 

Mas, Sr. Presi.dente, o illus;tre Relator do parecer a respeito do orça-
mento da Guerra, prosegue na.s suas obs•ervações e diz: 

"... Nestas condições, sem · perturbar o serviço no Departa-
mento da Administração ·da Guerra .. . " 

Antes de tudo dizer: não é o Departamento da Administração da Guerra 
a que faz refe11encia o illustrado collega. 

O departamento em questão é uma parte da Administração da Guerra, 
é o que antigamente se chamava Intendencia da Guerra. 

O nobre Deputado .sabe que as palavras, o.s termos, em um parecer, 
não : ão de somenos importancia: além de que, nós apreciamos o que e~tá 
escripto. 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que si eu disser a alguem lá 
fóra - tenha a bondade de ir ao Departamento de Adminictração da Guer-
ra -, elle irá inco·ntinenti a São Christovão, em caminho do referido de-
partamento. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Talvez nem o chauffeur saiba onde é. 
V. Ex. deve attender, em primeiro lagar, a que o relataria do orçamen-

to da Guerra não é urna ordem do dia do Exercito; estou me dirigindo á 
Gamara dos Deputado s . 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Mas para a Gamara V. Ex. deve trazer 
à denominação precisa, que não dê lagar a duvi·das. 

Eu comprenhendi perfeitamente o pensamento de S. ·Ex. Estou me refe-
rindo a i•sto, .po11que, afina·l de contas, assim é nec.eo.ssario. 

Sei bem que S. Ex. está alludindo ao Ministerio da Guerra; mas 
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S . Ex., trazendo esta expressão - Departamento da Administração da Guer-
ra, está arrastando cada um dos Srs. Deputados a um erro sobre o assumpto. 

Mas isto é uma cousa minirna .. . 
Ha outras cousas que são importantes:, .. 
O SR. JoÃo SIMPLICIO - Quero vêr qual . foi o erro arithmetico. 
O SR. M10REIRA GUIMARÃES - Perdão; já mostrei que S. Ex., sommou 

pa pel com ouro, sem fazer a devida conversão. 
O SR. JoÃo SIMPLICI.Q - Sabe V . Ex. de quem é Ô erro? Eu não vou 

somm ar essas despeza.s. 
Direi a V . Ex., com a mesma franqueza de que meu nobre collega está 

n:;.ando . .. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Realmente estou usando de toda a fran -

queza . 
. Eu ·poderia fazer aqui o que muitos ·collegas fazem: é chegar á Camara 

e produzir um discurso rhetorico, fazer urna apreciação synthetica, porém 
calorosa, sobre um ponto qualquer que eu tivesse estudado muito bem, sendo 
eu até capaz de, com o esforço d.esse estudo .de muitos dia" , ela·borar urna 
excellente peça oratoria . . . escripta. 

Mas a ·!'eG•peito de orçamento , dev·emos discutir até as expre'Ssões que 
estão empregadas com infelicidade... · 

10 SR. Joiõ.o ISIMPLICIO - Eu tomei esta importancia p.ela s·ornma ·que me 
deram. Não ia sommar, mas já 1que V. Ex. falia ta•nto nesse erro arithme-
tí co, mais adm iravel seria notar os erros que o Alrnanack da Guerra consigna, 
que é uma publicação . .. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Um erro não justifica outro! Si S. Ex. 
me perguntasse: eu errei? Eu re~:ponderia: S. Ex. equivocou-se. · S. Ex. 
sabe arithmetica, posso affirmal-o. . . (Apartes.) · 

Não ·se trata de occultar a verdade. Estou mostrando, clarament·e, as 
desp ezas do Ministerio da Guerra ei demonstro que as despezas devem cres·cer 
até porque, ou crescem ou .não teremos Exercito a·P'parelhado com ·e>S•coll as, 
arsenaes, fabricas, etc ... Porque .estamos a crear e a desenvolver a indust ria 
militar que não existe no ·paiz. 

Temos essa necessidade que' não a sentem . outras nações; somos obri-
gados a ga·star dinheiro mantendo es.s.a industria ·miliiar. 

O SR. CALOGERAS ·_ E' um 1·esgate do nosso atrazo industrial. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - (lendo o plarecer) "Nestas condições·, sem 

perturbar o serviço existente no J\ilinisterio da Guerra ... " No parecer está 
Departamento da Admimistração da Guerra, imas: é um equivoco e eu apenas 
o assignalo, o aponto para que os dignos Deputados que me estão· ouvindo 
saibam que não se trata do Departamento da Administração da Guerra, que 
é uma part·e do Ministerio da Guerra, mas do proprio Ministerio da Guerra . 
Prosigo a leitura. 

" ... e .a·proveHando ·um período de paz que cada vez m:üs se assegura 
no continente sul americano, a corprnissão procurou, rectificando as tabellas 
de despezas do Minist·erio ·da Guerra, fazer tamb em ·as economias deter-
minadas ·pelas drcumstancias do IlJOmento". 

Es.creveu o nobre Deputado : "rectificando as tabellas de despezas" . .. 
Ora, Sr. Presidente, r·ectificar, toda gente o sabe, é corrigir, é emendar ; 

·logo, as tabellas do MinistePio da Guerra vieram erradas ! 
O SR. JoÃo SrMPLICIO - Veiu um grande erro. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Não, senhor! As tabellas podiam con-

s ignar despezas que se não justifi.(:a•ssem pela. urgencia do sierviço, que ·pu-
dessem ser cortadas, reduzidas . Ma:s rectificar é corrigir, e S. Ex. dizendo 
que rectificou es'Sas tabelfas, dará a entender a toda a gente que encontrou 
as alludidas ta:bellas erradas. Bntretanto não é isto o que S. Ex. quer 
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dizer. Eu traduzo o seu 'Pensamento: S, Ex. o que fez foi reduzir, cortar 
em algumas verbas. 

· O SR. JOÃO SIMPLICIO - Empreguei o verbo - rectificar propositada-
mente; houve erro nas tabellas. Ellas cons,ignam soldo para 13 mil homens 
e etapa para 18 mil. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - E reduzir é uma fómna de rectificar. 
o SR. MOREIRA GUIMARÃES - As tabellas não foram corrigidas. s. Ex. 

reduziu, cortou, diminuiu. . 
S. Ex. teve conferenDias com o Ministro da Guerra. 
O SR; ] iOÃO SIMPLICIO - 6i V. Ex. duvida, eu poss·o exhibir a pmposta 

da Guerra. Está aqui (c'(Jmpulsando o imJp,rersso) o •que me foi entregue em 
conferencia com as obs•ervações e explicações. Aqui figuram, por exernp1o, 
18.226 homens, quando deviam ser 13.059. Temos aqui (i11Jdicando o im -
p·resso): Augmentou-se na eta·pa e reduziu-se no soldo. 

Isso consta do original dado pelo Ministerio da Guerra. Seria incapaz 
de avançar uma proposição não ·exacta. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Quer dizer: pediu mais dinheiro para ·etapa 
do que o necessario . . 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Devo fazer notar a V. Ex.: eu não empregaria 
recti ficar . 

Meu fim era mostrar com isso que eu não queria nem podia fazer uma 
eco·nomia de 5 mil e tantos contos. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - S. Ex. conferenciou com o Ministro da 
Guerra e com o director da Contabilidade. Comprehende que é isso uma 
cousa ·ex•traordinaria.. . Nem ninguem sabe como é que surge uma tabella 
cheia de errns ... 

O SR. ].oÃo SIMPLICIO - V. Ex. acabou de ver pelo original que exhibi 
como e't·á organizada a proposta. Devo dizer, entretanto, que não houve 
má fé no Mi. nisterio da Guerra . E' que não .souberam fazer o calcufo, por-
oue o Ministerio da Fazenda não fez a devid.a distribuição, resu ltando dahi 
haver mais soldados além do numero competente. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - No Ministerio da Guerra ninguem ignora 
c:sse cr.lculo. 

E força é confessar: aqueHe pessoal da Contabilidade da Guerra sabe 
fazer essas •cousas consdentemente; pa.ra elle essas cousas. •são simples, 
absolutamente elementares. D-e mod·o que, quando S. Ex. faJ.la em recti-
ficar a<> .tabelfas, é 1que elilas vieram erradas ·para a •Gamara dos Deputados ? 

Diz S. Ex.: 
"Reflect•indo-se agora que com essas d·espez.as avultadas e cres-

centes .. . ,, 
Comprehend·e-se que o facto de se!"em avultadas e crescentes é na-

tural e só pód·e .espantar-se com esse facto •quem não conhecer exercitas. 
Ago.ra ha um meio de ·pôr termo a tudo isso: é acabar ·com o prop·r io 

Exerci.to. 
O SR. CA LOGERAS - Ha um meio melhor; é o surteio. 
O SR. ·MO RE IRA GUIMARÃES - A seu tempo vif'á felizmente a execução 

do serviço militar obrigat·o·rio. Mas despezas existem •e· existirão! ... 
( Continzía a leitura) 

"Reflecündo-se que ·Com essas despezas avultad as nem tod as 
as unidades do Exercito têm srido organizadas , que as existentes 
nunca akaçaram obter um effectivo mínimo <regulamentar, imposto 
-pelas ·exigencfas da instrucção ·e a disdplina, que nem .tod as as 
unidades dis•põem do propr-io material belJi.co, que •ess:as unidad es, 
muitas dei las, não têm quarteis; refilectindo-se sobPe tudo is.to, se é 
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levado á convicção de que é preciso a·pplicar de outra fórma os re-
curs:os pesados que a Naçào fornece para a defeza externa e a ma-
nutençao da ordem interna do paiz." 

O SR. ICALOGERAS - Eu ve1j·o ·nisso uma a'11 usão ao sorteio; ahi todo ~; 
nós estamos de accôrdo. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Aquelle·s que do parecer em questão des-
ta·quem este periodo farão um11- graviss.ima accusação ao, Sr. JVlinistr-o da 
Guerra ... 

ü SR. CALOGERAS - Injusta, no caso. Não se deve isolar um periodo. o SR. MOREIRA GUIMARÃES - ... acredüando ·que a appH-cação dos di-
nheiros publicos é mal feita. Já o illustre representa·nte d·e S. Paulo di·sse: 
"Nós gastamos tanto e não temos cousa algµma". 

O SR. MARTIM fRANCI SCO - Eu, não fallei de modo absoluto. 
O SR. 1MoREIRA GUIMARÃES - Mas o remedia .para a reducção dessa·s 

de~pezas aqui está a.dmiravelmente indicado pelo illustr·e collega q ue re-
latou t:$te parecer: 

"E mgente a execução do ser~iço militar .obrigatorio." 
Não ha duvida alguma. E' urgente realizar o serviço mHitar obrig a-

to-rio, não só para organizar o Exercito , senão a pro-pria sociedade bnazi-
leira . 

o SR. CALOGERAS - Tudo is·so é verdade. 
O SR. 1MOREIRA Gu IMARÃE~ - A disciop1ina 1que cada cidadão obtem com 

a. stw. passagem pelas fileiras é de tal natureza ·que a .anarchia caracte-
ristica do typo brnzileiro ( apoiadffs) d·esapparecerá, rolará por terra, si o 
serviço militar obrigatorio. s·e fizer com verdade e patriotismo. 

o SR. MARTIM FRANCIS CO - !)'Ião ha meio d•e se executar. 
O SR. CALOGERAS -· Como niio ha ? 
O SR. MARTIM FRANCISCO - Já na Monarchia se procur.ou rea'lizar sem 

:esultad.o. Mas devo declarar 1que é um . assump.to a respeito do qual •não 
tenho opinião. 

O SR. 1MoREIRA GUIMARÃES· -- S. Ex., o sympathi.co representante de 
S. Pa11lo·, não tendo opinião, tem uma opinião admiravel, ponque nos ar-
rasta, com a sua phra·se, com ó seu modo de ·pensar, a cuidar do assumpto. 
S. Ex. vae ver .qual é o m efo de realizar isso": é evita.r a a d opção de me~ 
didas que ~e dizem suaves, que se dizem capazes de resolver o problema 
da organização da r·eserva, e essas medi·das, S. Ex. o sabe .perfeitamente , 
só servem para tornar cada v·ez mais diffi·cil a execução d·o serviço mi-
litar obrigatorio. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - São medidas transitarias. 
O SR. CALOGERAS - E' o mal das linhas de tiro. 
e SR. !MOREIRA GUIMARÃES - o illustre representante do Di·stricto Fe-

deral é ·dedicad.o a estes ass·umptps militares , de um lado, ·popque tem alma 
de veráaddro .pa tJ\iota, e de .outro, porque traz no· seu organismo, no s·eu 
temperamento , :por atavismo, daqueolle rnudoso e glorioso General que foi 
Dionysio Cerqueira (apoiados), que conhecia admiravelmente o que era 
organização do Exercito, traz esses impelas de enthus·iasmo ·que todos nós 

aqui apreciamo·s. Pois bem: si e·ss·e i1lustre General existira, teria de dizer 
a seu d·igno descend·ente: Meu fHho, •para ·Gl. realização do serviço mi-
litar :Jbrigatorio é preciso· enfr.en/ar o assumpto; nada de medidas suaves, 
que farão .com :que o serviço IT\ilitar -obrig.atorio •não se realize, nada de 
organização de reservas que n~o 8·ej am reservas" porque estas, já o 
tenho dito ·e agora o repito com oermissão da Gamara, surgem e se for-
mam do seguinte modo :-0 indivi duo tem de fazer o serviço militar obri-
gatorio. Faz esse serviç·o e depois passa pelos escalões di ff.erentes do 
ExercitC'. e elle e outr.os assim vão constituindo as verdadeiras reservas . 
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Nãfl é o· ·caso dessas reservas a que aqui se a'lludiu com a questão, sem 
significação, das chamadas cadernetas de reservistas. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - E' po·r isto •que digo que sã·o medidias· 
t.ra~sitorias. , 

ü SR. MOREIRA GUIMARÃES - Mas vem d emorar por longo tempo a 
execução .. do serviço mfütar obrigatorio. . ' · · 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - A adopção dessas med·idas não signi-
ficá que · seja para desprezar o serviço militar -.Qb.rig.atorio. . , . . · 
. .. o SR. MOREIRA GUIMARÃES .,,...- E o S·erviço Iljilitar obrigatoi-io é' um 

meio -:ité de organização do paiz, . da .patria; não é só questão de fol'mação, 
de órgunização d'o Exerci.to·. · 

Estive na AJiemanha e assisti, por feUcidade minha, a um meef!ing. so-
cialista, meeting realizado em um theatro e ao qual havia ordem que muitas 
vezes não se me depára, por infelicidade no•ssa, na Ca:mara dos Srs. Depu-
tados... (Riso.) · 

·' E era um m(3eting no tempo em que a corrente soda!ista não se : en-
caminhava, segundo os processos actuaes, no tempo em que dominava a . 
corre.nte dos idé·aes daquelle socia!Jismo rubro, dos sooialistas que queriam, 
á dynamite, resolv0er o problema social. (Ha diversos apartes.) 

St:nhor.e·;;, nesse meeting po.pular a ordem era mantid·a, porque a ver-
dadeira liberdade afü existia; não era est·a cousa •que ·a•qui .em nossá terra 
existe .e que é realmente .Ucença: era a liberdade com a consequencia 
responsabiUdade . 

· Nós queremos Hberdade sem responsabilidade; fallamos em Überda.de .e . 
não ac.ceitamos igualmente o conceito da responsabfüdade, porque, até na . 
conceJ.iÇão da oTganização militar, observamos o seguinte; nós nos apresen-
tamos corno fühos de uma patria, dizemos l1- cada instante que a ama-
mos, u;as quand·o se trata de serviço militar ôbrigatorio, procuramos todas 
as tangentes, todas' as medidas suaves , ·para nao .levarmos a cabo essa pro- , 
videncia, salvadora não só do· Exercito, mas do .proprio· .paiz. 

O 1SR. BUENO DE ANDRADA - Neste pont·O, o povo segue <> exemp1Jo de 
alguns Marechaes: desaperta para a esquerda. (Riso.) · 

O SR. CALOGERAS - Agora em contraposição, citarei um algarisma of-
Ecial : na ultima guerra dos Balkans, cinco· dias depois de· feita a convo-
cação c!os reservi•stas, i·á não f.a.Jlo do exercito de primeira linha, 98 . por 
cento dos inscriptos. nos registros~ militarei:! compareceram á chamada . . 

(' SR. MOREIRA GUIM~RÃES - . Vou citfir o 1que diz .o General Aguirre, 
a resp.eito do serviço mifüar obrigatorio na Republica Argentina . E, ·abrindo·· 
aqui um parenthesis, ·devo . observar . que, em nossos ·estudos, não .. temos •em ·, 
geral um te11mo de compaoração . Escrev·eu o excelso Gen.eral "argentino, no" 
seu bello livro - Contrib'llcicn al estudio reformas d la ley mil'itar. · .,. 

"Gradas ai serviclo obligatorio hoy tenemos esa ··pr.ep,aratió:n ... " 
".Ma·s, completemos o pensamento ·do nosso parenthesis .. _, ·· . ..:: ... 
Si -o no·bre collega tom.ar em mãos o parecer do 0Tçamento da .Guerra . 

feito pelo Deputado Clémenfol; S. Ex. ·encontrará '.cJ estudo 'Comparativo d9 , 
ExeJ1Cito franoez com o al!erriã!o . .A!qui, não temos uma ·•palavra''ª res·peito . d~ 
Exe~ci 1 o aTgentino ou de outro exercito sul-americano. Não fazemos .um . 
parallelo, não estabelecemos uma comparação, para bem se apreciar a si~ ,· 
tuação ejll que se ·acha o Exercito brazileirn, comparativamente 'com o \ar-
gentino ou com outro qualquer da AmeTica do Sul e se tomar essa ou ·aquella 
m'edida 'ne·cessaria a o oàs•o· brasileim. 

UM SR. DEPUTADO - Não seria prudente. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Por .que nã9? 
Si fizermos •esse estudo, como eu o tenho feito e o fazia lá fóra, com 

c.om calma, cordialmente, nenhum inconveni·ente haverá. 
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Si, põrémi o· ffz·érmus·,·, sem uma" certa medida< na<· fürguagem, . en.t:ã'O, de 
fac.to, Íõaver-á inconveni·ente" IM.as o• estud'o' oompar.ati,v«J1 se· imp·õe. 

O SR: CALOGERAs - - Na'Cla' h'a- de extrao.rdilifàr.i:o· nistd1.. O• Exercito• foi 
feitJ para combater, não com as moscas, mas com outros exerci.tos;:. p·reci-
sam~se · éomparar. 

UM SR. nEPUTADO - Depende doS' ' temios· em que se fü~el' a compa-
ra:ç'ã·o'-

O >SR. MoREIR'A'. GÍJl'M.A'R'ÃEs•·- · E' p·r;éciJS01 fa.71e11 esta· aompa!la~ã·o" Diz. o 
G'enera! A'.guirre·, neste· a·dmir.liv-el! licvrd\ {{Ue,. c:om. sy.mpafüia. e· gra·tidã'o ao 
emeríto General', gUa'Fdd" na; mfoba-·1:\ibli'othe.ca\ e- leio de ve:ll em-quando-: 

"Gracia-s ai servi cio Qbligato·rio hoy tene1nõs· es'a prep·amción\. me-
·dfanll' si, 'P·ero·· qu•e es en»sui mediani-a,, superior 1á1. toda<.otra. ique pudiera 
openérsenns·; e!Hr n-os-·dá• lioy' y· nos'· datfá' maiíamr1• sii cont4;nuarmos per-
f-~ ccidnándoJa·, "Tai segur·idfa'd~ err. la: p11a:"',. fo!lmula1 ·cdnareta-. de lo. ·que 
una democracia no· agresiva, debe pedir á su poder militar..·'" 
tr>>\ Sk'. ·ffÉPU'I'A'l50 - E" este· º' espirito· s·O:cial1 modex:nn, . nas -naciona-

li'dad~s· hem" orgianiz:adas .. 
ciJ• .S'R. MoRE·1R:A' · 6ú'1M'ARÃEs- - Pr.osirgamlYS. 
No estudo do• tr.abaHio• d'o• meu aol-leg.n, encontra-se mais-. 
Ditt e!le-: 

"'E'1 urgenfe· executa·!" o ser.viço1 mirl.i.tar obríg:ato'r.'i.o .. " 
· Nlid· ha' duvidàt; rrra'"s', é•" preciso1 olha.r.; e· bem d·e f>rente,. º' pr.oblema. e-

r~solvel-o effectivamente, peila .. propag•and·a dos beneficios de seme-lhante- ser-
V>içd< e n'ii:o« po~ medidas ·que· se ·di~em1 sua·ves,, mas, nã·o· nos conud'zem ªº' ser-
viço ·milira·r.;. P.recis·a:nmsi:' dessa• proRag:-anda· -continuada~, semp1:e, e; sempr.e, 
ao" p·ovd,. parll -qire tenb.amns o sewiço" míHtati dbPigat<Jri'o\,. af.im d'e n·aó· ser-
mtrs< an·ni•quiladbs-. ·e esmagados pela•! anarchia em. · que IÍOS ·encontramos e. vi-
vemos .d'e·stfü~ <!' Ih'lp~ri'o:_ Pn:r.que· eu· po11oco• º' pr>oblem11:· neste po13.to· d~ vista .. 
0 ' se-rvrço· m1htar. na:O' e somente< Ujffi problema, que- mteriessa .. a· '!lossa• dle-
feza, no ponto d~ vist'a!• mi.fit>ar, mas, . tambem\. á· pr.<ipria. ol!g~nfaaçáô1. da. 
Patri:a•;. â~ êo'hesão1°nadon-al1• ác fol>lnaç1,Ío ' da"· nacion'a'lidade br.azileii:ar. . 

O nobre collega di:zr.:; 
'"Einiquanto' iSs'ó' não·· se" fli~er.; ; inttif~e:nte á i>ttstl:U.tiçãl:J) mfütar e, 

titl\la, Ili: prdpr.fa1• d'é.fiezar• nadtrmi'\. é• á · e~iS't'elfC'fa dtt : unr e:flf~ctivo· · d·e ,,- 118; .. 
W:. z.5": ou1 311' mW" llo11'1'enl:1\ ,,,. 
For" i$so mesmo, sr.. Pt.esiâent'é; que· n'â'õ· fümos' ser.V·iÇo• rrrfü~a1.1"" obr.!ga ..... 

tol'i.o;. nã{) podemM> tér.; pol'rtm'to;. as· !"e~érva:s, ve-rdlltl'efrà'menre' .J:'t!sel'lW!s-,. .isto 
é;. as rese11vag, -appa:-r.eUí:adràs é' apéréél)id'àsc !faltá' a• gu-er.ra1 .. ~- a5'S'im!1sen'db1: n'iio• 
nos é. iiidiUirênte- ())' a:ccr.'escfrn'o· dh' ef.flectiVcr· d'cJ1· IfO~s"o : lt~erciifü";-: é Jtrecí~o : 
que e11e sejn: o• rtl'afür· poss·iX'él!,'. den'fi'oHfos-· recU:P'Sll!f' dijnn'Q$'S'o Jm1W..- · · 

De outra: f(frma, a Mssa d'éfesa· mfühit s·etlii d~t'ícl'enfé: 
Be· -s<H't'e., •quê' nífur é 'ihtltff:fle'renl'~' urtll \e'flf;(íctilldl del.'. 11~ a5;1,30• mW homens. 

Não; tlido isso é- cousa.-.m:uit<Jl sér.i.a;,. e. um .. profü-em·a. que, está· despertando. a 
no'S"sa·.· <Htençã-01. Jfürrqu~ até" oom• esSt;Sr JS'. mir' fromlins· mliitOJ :If'OUtfo· se-~ C!on-
S"éituii"ái. e: -.não.r.· pa:stll.mr · 1'.8 · mi.ld1om;ens, •. como )l·ifo; bastam1. 20',; 2'$;,1 3.fl ' mil 
homa-ns; .. (j)i nn~e; Il>bputatfo pmi~rá• a-té dí~er -ciue;, no·· p·o-.n:td· d'e: vi~>.i1 · p.u~:. 
ml:mte · mif;lt\ir, mesmO' com;. ª ' réa{faa-ç-ífo· d.9· ser.v.iql); · nlliili'fàr. olirigatoríÜ'j· 3'1· 
mill h0rnens-: nio bâst1rm~ . ... .. · 

0 1 SRi. .D10N.YSIO' GERQUEIRJ\ - P·el'o- m·en'os: 50' mil'. Jí.o:xrreng' .. 
o: SR!· MoREIRIN -GurM'NRÃlls - .... povque um• Exercito deve estar. ap-

pare,lhado com todos os seus orgão·(l', pol'q.ue,. em um<á· p.afa-vna,. O' Exerc'i'td' 
é um organismo com articulações e ~m cerebro, em summa., .. c·om el'emC'nfo'S· 
proprios de vida. 

O SR;. Jo~o, S1MPLIGIO· - Alludi a diVers-as tentativas; f8- mi1' é o' pedido 
para fixaçfo de forças. 
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O SR. Jos·E~ RiABEI:L01 - As Il'l:OPTia-s- cidad·es aommerci.aes dos· antigos 
1iverarn. cousa. semelhante· .. A · eduoai;;íío. miHtan consistia.· na educação. p·hy,sica. 
·OS' (!:J.r.cgos fo.r:am .fontes-. emquanto ti:ver.am ed!ucaç;fo, phy,sica, mas q.uando a 
ab:anrlbnanam\. d~gene1!anam · no luxo;. fonam. escraviz.ado&. 

O SR;, M.oRBIRA GLH'M'A:RÃ:ES - O e:x:emplm da antj,guidade fortalece a 
·minha ar.gumentavão. 

O SR. JoÃo SIM'Rmmo .. - Expli'car.ei. cab'almente º' meu. pensamento .na 
Tes·posta·:,.que; tenei:· o .pnazer." d·e da.r ªº' nobre D.ep.utad!o. Emq<ilanto• nã·o ti-
-vermos o serviço militar obrigatorio , p.aTa tratarmos da d'efer:a· do paiz,, é 
indiffe1:ente; diss.e eu;. o· ef!fie•cti.v.o. de: lli!; .20,, 25. mH nomens-. 

O SR .. MOREIRA. GUIM'A·~ES - Nifui é indif.fienente.;, ah.solutamente não 
·o é. 

O' SR: (;;ALOGERA'S'. - Ha: alg.uma· cousia;. q~e- escapou ao· nobr.e D.epu-
tado p:elo· RiOJ Gnande: d-01 Sul-, aomo• !!;. mim es(!a·pania-; s.. E~.. explicar.á; o 
·se.u. pensamento:. 

O. SR: ,MoREIR'i\ Gi.JI'M'A:RÃBS' - - P:erfeitamente· .. AUludfo º' nobre. Deputado· 
por. l?er.narnbuco á! educação" civica nw antig.ui:diad'.e. Essa. educação· .aiviC'!i> 
·é ah-solutamente necessaria. Não estamos legislando, e ·embora tenhamos a~ 
convicção de que- a>qui:lio • que· Sp:encer· -ensinou é : urna. verdade;. istcr é, q_ué 
"não: na. alahimia politica. capaz: de' ttansfomrnr instinntos. d:e chumbo em. 

·conctucta; de: our.o", .. m r.ealidad:e é· :qu-e precisamos= de, com· a'S· nossas· leis, 
com as nossas medidas legislativas, actuar na alma de> povo, p!'e.cisamos 
·prod:uz·iP alguma1 cousac. .. . . 

O S:R. (C'MmGERIAS - Es.t.abele.c·er.- sancçãu-. 
. O SR:· MDRfüRA. GUIMiA'R.Õ:BS - · ... prov.O'CaT ru exis:tencia- de· costumes. 

~nov.os, d·espertar· a; · educaç.ãor. patnion·ca' na< mo:cidàde· .. E. é· no1. ponto. de. v.ista 
·da. educaçãoi p.atr-iotica· dar moci'dad-e. 1q1l'e eu1 rendo homenagem1 á'quelles . .que 
batalharam, como o Sr. Deputado Dfonysio Cel"queil'a, p-ela socied'ade· de 
·tiro 

Fómr. d~hi, p·or.étn\. as;. sociedades: cfe' tino:1. principrolmente-, com a· p-re-
·ocicbpação d.~ foiima~ r:ese1:v.1stas: do- EJ<ereito.; entna.ndo" na· f.o.rm.a-qão do . 
Exercito, tudo poderão desorganizar . .. 

E? uma C'ous-a> de ta1: montac que;. sin:cer.amente:; . q~a:ndu"· na. Gamar.ai se 
·trlit'l do assumpto,. . j1:i.' nãm tenho cn'nag•emi de~ me. le»::l:ntla·IF pal'a\, lançimd:o• 
·mão. clm e~edfonte· tãm • n:ossn., ex·pedi:en.te. que> aquii. se em:pnega"' naé. <:::amara 
dos Deputados, pedir a palavra p·ela ordem e discutir a questão , porque' el.la, 

·é, ou a·m menos '.'de:Ve: ser. conheci.dre. d:e . tbdos .. 
o; SR;. MIAIRT>Im· Fà:NNmscw' - M'as:. n-o" •es.tiad'Ol actmn. dm q,uesmu·,, .em flrelta. 

do, sen'.<i'.Ço" milimT· .o·b~i.g·jltíori.o·1 • é:. um·mreJ, a .. IF:sco.fa. de . Hnrn ?.· 
O SR. M<!lR'll:IR)l.1. Gl'llM~IR~Es; - M'mr eu .. es·tou .. : d!ireml:o , rn .. c:ontir.arim;.: estou· 

·dizenclo que ella. ·é uti.U · 
S .. Ex., o digno .. re11resentante d.e:· S: •. Paulo\ então. não . me compre. 

brndeu .· 
O SR. MARTIM FRANCISCO - O meu ·aparte foi alli. ao nolfre Deputado 

( D/irigirrdou.se ao> Si'. Juãol S:lmpliuiõ~.'· 
o sit,, Nl1'0Rll!R'A. Gi.9'I?v'llNRNilS "- · Nad'a' miais: .. utff d:o• qu·e· a'S' so-ctetl'ades d'e,,_: .. 

·tiro. no-r pcmt<r· cfe· •V·iITTa« dtt! .. ed uG'açãú•· mfül:ar" da · mu:cidad~; (· A;;;ames:, )'· .. ..;~...; 
Apreciem•· as meuS' -c·olfüga~" º' que dfa. um" pT01flfSsi-0mr11 competente, u:av · 

-estudio~-o no assumpf<l'. .-" 
EU'e· n~fo é: um:·mil.ita'!l · que· se fez· assim\ sem! gr.and'es· di'ffticuld:rd'es·; é 

11m mfüttl't que. se· fez· áí custa" de· muito' est'ud'o: .. pol"que º' tafonto; ' hoje; é' 
·tam1l'em: uma· .cnn'di'çãai·pa!fa se" ser l:lom mifüar·;· nã"o bast.a ·bTavura>. Tambem 
:ao lado do• ta.Jen.tto1 ê' precihrn· ·ter e·H'e ea-racteF; 1m·ggufr quafü:lades mu:raes ex-
·cellent'e~.. ( Aipoiacfus .. )•, 

Pois. õ·em, o Gene'!lal Aguir.re; a que · me· reffro ,, d'e'Clara:· 
"l?ue-d'.e drecfrse .. .que' el: tiro- fol'!Ila! e! punto· d~ c·ont:acto· entre la 

educación fisica ·general y la instrucción- militar especial.,, .. 
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De modo que é preoiso que estudemos este assurnpto com seriedade,_ 
que reflictarnos com. muito cuidado, porque, no tocante 'ás socied·ades d·e 
tiro que querem o privilegio da forrnaçã.o das nossas reservas, a respeito · 
de reservas, eu ·pod·eria !.er a phras·e verdadeira do General Cherfils, phras~ . 
que traduz uma verdai;l·e sómente desconhecida pelos homens que não se 
occupam dos graves assurnptos da defesa nacional. Aqui está o conceito do 
illustre General, no seu ultimo livro - Vers l'espéran:ce: 

"La !'apidité - de J,a guerre moderne est une condamnation nD"uveUe 
d·es réserves. " ·' · · 
Eis o ·que diz, S.r. Presidente, um - profis•sional competente, que não é .· 

" obscuro Tenente-Coronel que vos dirige a 'Palavra neste momento .. (Não 
apoiados.) 
· · Olhando para os verd·adei1ros . r·eservas •que existem na Allemanha ~ 
"ª França - reserv11s que não são· os res·ervas pharitasticos •que ternos nc. 
l3razil - olhando .para 1115ses reservas, onde a mobilização. se faz ·Com outra. 
facilidade que aqui n·ão se encontra, a despeito da capacidade technica de 
todo o estado maior brazi!eiro; olhando para esses reservas, elle ·observa . 
aind9 mais: 
' "Plus l'arrnée a des reservistes, plus l'incorporation de ses ré-

serves. est 111borieuse, diffi.cile et longue; rnoins elle ' sera prête pour 
.des opération!S· irnmediM·e1s et plu:s sa conc·en~rafücm devra ê.tre re,. 
tardée." 
Quando me lembro da guerra do Paraguay, si, por um lado, tenho .um 

gesto ée enthusiasrno pela hravuJ.1a de nossos .patricio•s, por outro Iad·o, eu . 
tenho um gesto de fristeza ·absoluta, pol'que os erros são de toda a sorte 
e foram tamanhos que -oxalá não ~e reproduzam em qualquer guerra, em . 
que por ventura, tenhamos nós, br~zileiros, de nos empenhar. (Trocam-se· 
aparff.s. ) · 

A guerra do Par.aguay é um ilivro de ensinamentos extraordinarios. 
Df"u-se a :i;nvasão da então Pi·ovincia de Matto-Grosso e J1. despeito· 

desta invasão esmagàdora, nós tive1nos tempo de nos preparar. . . e Jev'a-
rnos c:nco· annos pel·ejando . .. 

O SR, !MARTIM FRANCISCO ___,_, A inv,asão na então Provinda de Matto- -
Grosso deu-!?e .em .plena ·paz, 1quandµ nada a fazía suppor. 

o '1SR. MOREIRA GUIMARÃES _ . Mas que significa isto ? (Troocam-se--
apartes.) 

·Estou dizendo o s·eguin.te: não devemos· olhar para a ·guerra do P,a-
raguay ·acreditando ser um fei.to de ·ensinamentos a serem seguid·os ·erri nosso 
paiz; ha nessa guerra motivos de enthusiasmos, ha ·bravura ·inexcedível,. 
ha acções gloriosas, mas ha . erros lamentavei•s.. (Nov~s apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! Peço aos Srs. Deputados que não inter- . 
rompam o orador. 

o SR. MOREIRA GUIMARÃES - 1~embra~me agora 'Um facto ·que ~e foi 
contado .em 1Shangai, relativo á guerra Chino-Japoneza. Os distinctos cal- -
legas sabem 1que Porto Arthur, por. occasião da guerra Chino-J aponeza foi 
tomado .com faciHdade, emquanto que na guerra Russo-Japoneza, houve luta · 
e mui1a luta para o triumpho dos Japonezes sobre os Russos, . 

PGis bem, Chinezes, meio ingenµos, porém, que v esüam farda, diziam: 
Mas, nós perdemos isto po!'que nós e13itwvamos numa dada situação ·e el!es nos-
appareceram rapidamente, vieram pela nossa rectaguarda e nós fomos sur- , 
prehendidos . . . Af.as, os . prncessos d;i guerm são ·estes mesmos ... 

Infeliz do exerdto que não conseguir uma surpreza, que não empregar· 
um estratagema. E é por is1to que, rpuitas vezes, ha ataques á noite. · : 

. O SR. MARTIM ·FRANCISCO - A invasãG em Matto-Grosso, como já disse, 
foi em plena paz. · .; '·~D'~'.ii! ~ : :..;r 
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O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Mas, V. Ex. dev'e convir que ·as guerras 
lloje hão de se realiz.ar assim. Nós, portanto, precisamqs de estar aperce-
'bido<J e encarar o prob'lema de nossa defeza de frente, com muita se~nidade, 
Jlorque, Sr. Presidente, V. Ex sabe •que é preciso, no campo de baralha, 
. vencer ou morrer. 

Eu estava lendo, justamente, um trecho deste livro (mostrando um 
livro) ·que é o seguinte: "Quanto- mais o -exercito tem reservas, tanto mais 
laboriosa, difficil, demorada é a incorporação de suas res·ervas". 

De modo 1que não baist.a que tenhamos reservas e, sobr·etudo, quando 
. ·css·as reservas não são reservas , .por·que o· problema da 'incorporação s·erá 

.. entãc:· 11m probl•ema mais delicado; mais grave ainda . 
.Sr. · Presidente, ·eu não ·posso t erminar o estudo do tra-b alho do meu 

nobre amigo, porque, na altura em que estou, üquei em meio das :conside-
Tações, .que· estou produzindo, relativamente ·a ess·e trabalho. E por isso 
·mesmo que e!le veiu de mãos tão competentes; (1apoiados) , por isso mesmo 
que o meu dig110 ·collega é um profissional emerito, eu tomei o trab alho 

'. ctoelle ·e o estudei, no ponto de v·ista milita;r, no ponto de vista ·do meu pa-
triotismb e vim para esta tribuna para dizer : aquil!o que mrturalmente elle 

·-dirá dentro -em sua consciencià, porque :elle sábe que nós, a1qui, ·nã.o. somos 
:adversari-os, sob este óu aquelle aspecto. · S-im; militares, · somos irmãos ; 

· ·polLicos , ainda somos irmãos, po·rque somos · CO·rreligionaiiilos, estamos 
·· dentro do mesmo partido, de modo que as reflexões, que eu venho. de faz er, 
hram ref'lexões inspiradas pelo amor ·d·a ·verdade · 

Eu não .quiz vir aqui ·produzir , um d'iscurso ·po!titico, f.azer um impro-
viso de 8. 15 ou 20 dias, mas, ,quiz estud·ar. E, estudando o trabalho do 
ta'l-cntoso D-eputado pelo Rio Grande do Sul, fi:quei em mei·o dos meus· la-
bores. Mas, não quero sahir da . .tribuna, já •que o adfantado -da hora a iss o 
me obriga, sem ler uma pagina do Coronel Stoffel. pagina com .a ·aual eu 
vou terminar estas minhas reflexões pedindo, desde já, entretanto, a V. Ex., 
·sr. Presidente,. a gentileza de me inscrever ·para amanhã, porque eu preciso 
dt p·I'·oseguir nessa analyse e concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O pedido de V. Ex . . será .attendido . 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Muito agradecido . O Coronel Stoffel era 

'Francez e, 'ªº tempo· dos preparativos be!licos da Allemanha para a guerra 
·de 1870, elle ' estava como addido militar em Berrim e acompanhou o que se 
fazia na patria de Kant para se conseguir a vi-ctoria de Sedan. De sorte 
que -elle, Francez, -conhecedor da França, assim dentro de Berlim, naquella 
·extraordinaria· e encantadora cidade de BerJ.im, elle procurava, apreciando os 
-processo·s allemães ,. comparar es-s-es pr.ocessos, e immediatamente, com . os 
,processos seguidos na sua patria. E o _Coronel Stoffel, com a .coragem . de 
um bravo sóldad10, dizia <> seguinte: · 

"Ct>ntraste doloros<> ! A França · ri de tudo!" 
Chamo a attenção da Camara, porque; quantó me dóe. dizei-o! · -

·esta ohrase, este conceito, que .::vqui ·es~á, parece que sei applica á s ituação 
brazileira; porquanto, no Brazil, nós nos rimos de tudo.. . Os assumptos 
mais serios não ins·piÍram reflexões . O pat.riotissmo noss.o, ás vez~s, pa-
rece a·queJ.le sentim·ento q,ue 'Dobias Ba-rreto, dizi.a: "Não é pa-tri·opismo, é 
patriotada." 

·Precisamos de evitar essa patr.i<>tada, carecemos de trabalhar com ,ef-
ficacia, necessitamos d'e meditar patríoti-camente, estud.ando ass.im os· .Or-
çamentos. J 

O SR. MARTIM FRAN.::Isco - Caâa um .faz o que pó de ... 
O SR. · MOREIRA GUIMARÃES - Porque, até o estudo desta arte, dos Or-

..ça:mentos, nesse ponto d.e yista, .do nosso patriotismo, é faoiHmo; neQie, nesse 
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.estudo., 'Ilão ·se encontra .0ppC>Sição, .Poni.ue to.das -somo.s '.br.a:z.i!;eiros ·e ·natu-
ralmente to:dos 'queremo<S· ·a gr.andeza da patria. 

:Mas, Sr . . 'P.residente, ,eis ;as :parav.ras :cto Goronel 'Stoffel·: 
" Contraste afflktivo: a "França ri .de tudo e as cousas mais re--

speitaveis não são mais respeitadas; a virtude, a familia, o amor d_a 
patria, a honu, .a -reHgiã·a- -são apres.entatlos :como :-assump-tos .de n- · 
seta ·ás ·gerações !friv.olas e scepticas. Os .theatr.os .tor.naram-se escolas 
de .cynismo e de •tollJl.eza. \Um-a certa ·imprensa .triviál' ie deshonesta,. 
·organiza.da ;por pesso·as <l.esclassi'fica.da•s .:e .s:em · !Jlrinoipios,, ;no .intuito · 
uni.co ;de ih.ater m.o:eda 111u .sie ·fazer .uma ~eleb.rhi<iüie de ·peohisb.eq.ue,. 
surge ávida nos thea1!11o·s .e :ensina ·á m.oddade :a 2i1Jmbar ille \todas .as 
,cousas .,e rtudn .despr.ezar. .Romances .immor.aes .e .JJbsc:eQQS -sãll ,publi-
cados .e ·a;prcesentados ,sob ,o .v,éo ·.d.e lllm 1talento -sedu.c.tllt, e.orno •rns.tnucti--
,vns estudos ·:de . co.s.tumes. lE .q.uem.,o .-acne.ditar.ia ·? iEs.ta ;imp:r.ensa desho-
mes.ta· e •. estes !f.Omances :mal-.efico.s :Sãu lidos ,o_om .a.vicrez . 1.pela maior 

<\jl.arte .do ;p.ublicq, e .• quasi ,ç,om ~lusão ..de .;gual9uer ''o.utna :pro.duo.ção . 
;li:ttér.aria .. lComo mã.o .ver em rraes :Jaat.os · tos · iindi.cios . de \Uma deC.ade.ncia 
· 1r.-eal -? .As.sim ,o 1\l'eneno .:Sedrnfiltta JP.Or :to.das . . ru;· \l).ante,s! go:tta iR .,g_o.tt~, lll.OS · 
·<>1igão1s 1.d.e uma . so.cieda:cle ~\.gnor.an.te te gas.t11,, ,JP.D:r :faltar~.lh.e ll di-ntd1igen-
.cia <OU .a erunwia 'de mudar .a:S •suas ins.titU.~ÇÕ.es jlll:l!ll .a:élQptar tno;vai;, \ba-· 
-.1s.eadas .•.na. ij.ustiça .:e no üHl!eho., ,consoante •OcLespi"ri:to .1dus :,tinp·po.s mo:iier--
n<>s, .não · só ,!Pi@rios, ;antes tde úmio, ·'Para !inst1'.uirr, - sinãu ·rt.ambem 11.a:ra 
moralizar. Tamhem truias -as .tl>.el1as .,gua.Hdad.e.s ;,da 1 m~1tãQ,:-m,1generuai.da-
. .de, a leal.da d~, ._o , .encanto : d.o e.s,pirito,, .:os :acto.s .do .. ,co.ra,ção .• se .enfraque--
'.cem ou :s.e .,e1.s.vaecetl\, a :tal ,.JJ:llírt.o : que, .,.em ,-;p:ouc.o ttem,pri, ·. l-6s.t.a· · .n.o:hre 
·Taça fraru:;ez.a ·rijío .se , :re.cmthe.cerã ,ma·i!s, ,fiirião ;;p.o.r . s.eus ... tl.ef.éito.s:; e 
. du::ante· e&se ;tenui.o .a '. 'Fran;ça 1não . ..c.nm_p.r:eh~nde ,que na}iõ,es i:nais :~ias. 
se lhe av.anta1am na w.ia . ..âo.J>rp.gr.esso e .a .relegam p.aTa .S"l.guntla .. :plama, '"'· 
·Senhores, ·O (Coi:oneI .Stofi el, mm 1.0,-flf:i:éial · inum~gente, wm :niilitar :rdis--

tiru:to, .e fosis.to_. ne.s.tâ,.~la.v'r!l m'iH~arr., '}):or,que m.ós ;nfü.i-tares (rião· qiui:r~ d!~er 
que ·os compatriotas .ornIS .nao ~pll.O.·e:edem 'Ldo 'im:esmo .1modo - sm1-a.rmiust1ça. 
de minha par.te e ,prova indisi:utiyeL de JamentaveLab.andono . da ,.,verdade), 
nós, militares, •temos, ·dbi.igaÇão d~ -pe1'ej ar . e .de morrer pe.la 'Pattia, .defen-· 

: iJendo ~lh.e r.o.om ,armas .nas imão.s a :tntegr.idade :do . !Sol.o, "ª 'honra, 1os ·brios , d:i . 
:aollectividade. · · • . · 

.. Rois -.b:em; 'º •Coronel :Stof.fel estava na .:A:Hemanha, 'em ·1Bt:'itlim. . . .E - · 
··.guem sabe·? ·- ipóde is.er: ;que, !IleS,te :momento, .algum .Coronel ;-bra'.illei-ro, se-
>melhante ·.ao·-Coronel ,füo!ffel, cesteli,\, .niio di-go ma :·Ar.genti-na,::nem •em -quai!quer· 
~publi.ca . .do ·.contltnente.,a;mer.icano, porque rnós aqui 1p·el:ej0amos 1péla :fra:ter.ni-

•, dad·e da-s .duas l'tmerlcas Çapo~ad~s : .geiraes),. imuito .em:bora ro <·emin,ente 'i"e-
ptesen~ante de -S. :Pa~o :tenha ~qjto i}ue :a mniâade •nacional ' era ·s'ó e · s6· 
determinada pela nvahdade da lmgua. 

0 S~. MARTIM FRANOIS.C.O - :isó •e ~só, n'ão.; V. 'Ex. está ífatzentlo absolu-
ta· .uma :expr.essão ,minha, .. que é ,r.11lati'1:.a. 

·O 'SR. 1MeR:E1RA 1.GmMAR:Ã:Bs -- A :phras.e, .. então, tanto -me .calou no ces--
;Pi-rito, .que ,as•sim -~u a ·entendi. M1,1•s acc.eito ·a éfeclaraÇão <do. 'honr-ado collega. 

lO SR. ·MAR!Ii!M FR:A!NCISCO - ·O •.q.ue _,(:!j.sse . .foi ,que é uma 1ponderação· 
ir.refutav.el que ium ·dos .elementos âe mnid,ade ·n:ac.iona:l <é· a circumstancia do · 
Braz-il ·estar rodeado por uma lingua de que é rival. Nem é só ·isto... · 

·O .SR. MOREIRA -GUI'MARÃES ~ 1'.ois., nem -é só isto, ·:e :nem ·é isto .•. 
·Essa Iingua não é Fival da nossa, .é :rJ>mã -da -n.ossa lingua; -nós, rna America 
do ·sul, nos entendemos perfeitamente bem, como se não enterrd·em po\los-
·out-ros no mundo. . . . 

O SR. 'MARTIM 'FRANCISCO dâ um aparte. . 
(Ü :SR. MoRE1RA ,rGu1MARkEs ~ 'Mas .,eu dizia .que 'talvez algum Córoner.' 

·brazilerro .esteja ·por ahi a contemplar os ·progressos que se reil!izam âo .éj.o-



-rninio ·da ·arte m:mtar, talvez novo Sto.f~el 'brazi.leiro esteja .me.dindo este.s pro-
gress?s e, compa·~ando-o.s co:m (O,s :nacionaes._ apr.~c-ia elle ,d.esse modo .a 
maneira .• p·or que •nos ·p·roce.demos aqui, :no B(az.\!, :ad1an.do seIIJ·pr~, ,e cada vez 

. mais, ,;is :meâi·das ·urgentes .que entend.em .o.om ,a def.e'Za nac;i.onal ... 
·E si ·este ·novo •Sto'ff.el .existe, alma ·de .braúlei·n.o, clev:e sentiM;e entris-

tecido, ·ponque ·elle ·bem -0omprehende que, assim, .sem ·se ~e,var ,á . pratic~ o 
conj<unto dessas ·medidas 'urgentes, .nem se o.cms.egue a .solidez ,do Exercito 
a 'sua 1formação completa, •nem se .póde con.s~ui-r, d:amb.em, ·na b.ase larga 
de cohesâo ,pe.rfeita, a !prop·ria .formação da ,nossa :naoionalida.d.e, ou, melhor, 
a estabilidade •do ·grandioso ·edi'..füJio .da .Pa:t'llia. ,(MJu#o •bem; muito ,bem. O 
orador é muito · •oump·tiimeniado.·) 

O Sr. M •artim Fr<a:ncà.sco - Sr. ·presidente, dou-me para,b.ens ,por 
haver, com um dis·curso · ~de tereeira ordem (·não apoiados geraes), provo- 11 
.cado duas ·manifosta.çõ.e.s . .int.elle~tl.laes. , .J!l,le .hon;:am <evident.emente .o .Orça-
;m.enttr ,em d.eh.ate. · 

;11ilaf,;,Pi1.la11.r;i•1h '. JPP:F.êm, ,;de .;um Ji.o.s · :UlJJS:tu.~s o.ra.d0:r.e.s .. de(lu;i:p ,a obi:igar;ã:i 
tt.1.e uni.a rroApfü:a :i;~pidisS:ima. · ·. . Eu não disse, Sr. ·Preai.d.ent~, .,g1.1e .. '.C,O:~pps ,,d.e 'Ro,lii:ia fo.s;;em · .igua.e.s :a 
PPF.Plis 1le :Jl5~.er<!hQ. . 

,J'á .em ; :1'86~,. ,um · · ps · 1no.5.llo.s ~ ~s.t.adi,s:tas ,· ,r.ei:la:mav.a, ;,11:q,e ·s.e ,nãP .i:l.e.ss.e · .. a 
·cQrpps .. de ·,!flci1i.lúã ~ ~P)!ga'ni~;çã.o .imuitt.o imifü1fr; "pO'r..gue .. dahi . ;,piii:le~iam ;Prov.ir 
·PeL'i,gos ;á. · 1fõjfedad.ed~Ubliea. •... ' · · · . _ 

O ·que eu dis~ 1tffii ,,o ",s~"tlin~é: : ::,ga:atando 10 1Ellta.do ·,..de. ,{S,; ;P.a,tilo, 
hlíOOO.c@OO.ffi, · ,com ··1fü66~hho~n~, .·.:&i .od3X$1r.i<ho de~pepJ:i.e~s.e na :m.e.sma .pro-
:pory;iio, •de,v.e-úJl ;g!\.'StM ,:fü5 .tfül~ ;OO,Q$Q00. . , 
· : :Sei .{tielifeit·ame.nt.e . que ·o · 1tra-b1tlh.o . d!:e ,:Jtm : po~pp ,d.e ·jprtlicia cé :.div1m;o po 
de 1um.·cpn_po ide :Ex.etJ::itQ·; :rmas s.eht!lm~rn que .;,a .;c\.i,s.t!lnQia . de:;µm- 1CJJ:1jpo .. de 
~Rolidia ·para •tum •.co.11p_o i.çle" fE1'ít:n:ito, ·:nâo :é . ~mllwtani.aml':nt.e ,,maipr ido que a 
·tlistancia ·.d.e r85.:000 :000$ .pa>r.a l;J:.0;;600:!0@@$000 . 

.. Segunda 1dll's.ervaç~·o :· eu·inão .di,ss.e ... que :a •1unida:de ·hllcional: ifosse :ct.ev.id.a 
·exclusivamente ·;;â .tiroumstan.c:ia .- d'.e ,ser· ~ a · :Pattii.a ·.ci:read.a ·(por 1.1u1'11a lingµa 
.que' Ilhe· se'ja irivail; .disse •.qµe.;eate ;elemento era •Um dos 1.el.em1lntP&,. q.ue •.es.te 
moti.vo era um ·dos sinoli.\!o&,:·que-:esta ra:tão.,e-ra .• .urria ·rctas (t'Jlz.õ.es ·;Qa tunidade na-
cional. 

'·S.ei <perfei:tame:nt.e •que, ·!!lêm .d.esta, 'iha a cfücumstancia de :Jermos uma 
~popéa; , ~i •que .devemo;s a ·Qoloniização ·dos j1estfüas e a outros •lf,aotores, 

·geqgraphicos, •histori:co&, ,occ.asiona:es, anthro;pologico.s, ·a e~üstencia '.{ia 'llni·-
dade da 'Patria; ·mas ·~nao lha.via ·mo.tivq ,;para ,que • .. em iuma ' di'Scussão :ode ;as-
su111pto~ mfütar.es · eu · deiJ{~se od·e ·~5;Si~11alaor esse<: .<a~p·e.cto ide ;IIJinha ,argu-
n:ienta.ç_a.o, ·aspecto cor-n.elata'tnente ,m1htar. 

Sr . 1Pr,eSidente, ,pedi ·mais especialmente a iJalavra· para ·apresentar ·uma· 
emenda, que é a reproducção da apresentada .por mim ·a •todos os o.utros 
orçamentus . · 

Não quiz n,em devia dis·c.ufir •p1J;rticulaitida:des d·e o-rganiza.Ção militar 
e '0r,çamento ,da 'Guerra, ·estando de ·accôrdo com os dous -oradores ·<itie ·m.e 
precederam na . tribuna em quasi 'todos -os ·pontos em d·ebate. rQµj.z ... apenas 
frizar aquillo que ag9.ra repito: .a P;i..tria B-razfleira não póde , -contin'uar a 
p~gar actuaiment.~, (llpprirrtida ·como está por "tres cris·es - eeononiica, · com-
meréial ·e ,finar.cei-ra· - ·não póde continuar a pa·gar ao seu :Exercito a· ·média 

.das quantias constatadas no seu ·.0rçamento ·da '0ueira. Este é o "facto ·positivo. 
E ·para que o s,er,v.i.ç.o mUÍtar se n·ão irregulariz·e, e para que o ·Executivo 

.entre na Je!,.·eu .mando á Mesa .a .emenda a que ·me ·refiro. 
tJltima ·obse1waçã.o. No dec.urso .do deba.te hoµve varias ;dlusões ã 

guerra do P.a-raguay; e, como é de praxe, ne anim.o b.razileiro o :Prurido da 
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critica ___:_ 'Ú crítique. est aisée et l'art est difficile - apôdos de ironia aqui 
".'ieram desrespeita-r as glorias dessa ·phase do nosso passado. 

Sr. PFesidente, responderei apena.s, como manifestação de um desejo 
patriotko ~ estimarei que, si amanhã minha Patria se ·vk na -co-ntingencia em 
que se ériéontrou· em 1865, os Governos de _hoje consigam fazer -0 que fizeram 
os Governos de então, isto é, organizar uma ·defeza contra a surpreza e re-
pellir o invasor que entrou em duas provindas sem declaração . de guerra. 

· . E-stou -certo de que então o Exercito e o povo, ·corpos de policia, volun-
tariás', ·todos na occasião do perigo, unificados, hão de saber parodiar o dito 
do maior luctador dos antigos tempos, ao so-ldado que queria desertar na ves-
pera tla batalha: Roma está longe e a liberdade está perto. 

Est<Ju certo de que ·O povo brazileiro, invadido, aggredido, tr :ihido, ha 
de -~xclarnar: _a , covardia ·está I.onge e a Patria . está perto! (Muito . hem; 
muito bem.) · ·· · · · · • ' -' .· . t 

O Sr. More<i.ra Guillllarães (·movimento ·géral de: dttenção) - Sr. Pre-
sidente, a vastidã-o do assumpto e a importancia delle, não me permittiram 
que eu terminasse honrem as considerações que vinha fazendo relativamente 
ao tr!).):lalho, _patrioti-camente ela·b9rado pelo illustre represêntante do Rio 
Grande do Sul, Relator do orçáménto da Guerra.' · 

Hoj~, . portanto, fazendo um esfqrço enorme, procurando -reduzir dentro 
de J9rmulas estreitas tudo quan't.o ainda tenho de dizer sobre · esta materia 
momentosa, darei por finda a minha tarefa na segunda discussão d·ó or-
çamento da ç;uer~a, e concluirei, emfim, o ·estudo que me impúz para · bem 
desempenhar o meu mandato de representante da• Nação· . 

.. N·ó diâ de· hontem, ·sr. Pre"sidente; vrnha eu estu:dando o ·traba-Jho apre-
sentado pel-0 illustrado collega e fiR,uei nâ . parte relativa á ··necessidade do 
·:.-erviço ·milhar obfigatorio, necessi 4ad·e · ·qiie o meu illustre ;collega paten-
teou· de:"_rríod~ claro e inllludivel; corr10 o · fez·, a seu turno, o illustre Deputado 
pelá Capital· Federal', Sr: Dionysio C~rqtieira, no . discurso · que acabou· de 
proferir. Ha, porém, uma differença entre SS..-" EEx:(; n·a:: maneira por que 
comprehendem ··ainbós ·a· Iiecessid•ad'e •dó ·· setviça· militar .· obrigatorio •, o il-
lusfre Relilltot 'do-· 'Orçamento ·· da ··Guerra -. entende · que ,: é ·necessaria, que é 
·urgente a' ·execução -do ·serviço· miii\a:r· obtigatorro. ·Elle não : quer, portanto, 
de modo·· ·nen•huni, ' lançár ·. mão ·desta: .ou daquella medida . para ser adiado 
o serviço militar obrigato-rio. . 

Portanto, 0 -' Ex;-· está no. mesrnq. ponto ·de-.vista ·em ·que eu . me encontro 
•Devo~'di"zer á G::ama·ra que, ·a ·respeito desta questão e quanto á qutra 

questão das ··cademetas, questã•o essa que se· -tem ligado á· primeira,. ha -aqui 
nesta Casa··do•Congresso duas· correntes, a ·dos q-ue condemnam ·a caderneta . . , .. 

:UM •·SR: DEPUTADO ··- ,,Esses ' ·en:j grande mino-ria. . 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - · .. ·. esses, em grande mino.ria, como diz 

o nobre -- Deputado; ·, mas esses collegas condemnam a .cad,erneta, collocados 
·mo ·ponto de. vista da inconstitucionalidade e de outras reflexões com .as 
quaes absolutamente não estou de accôrdo. 

O meu · -ponto de vista · é · meqtmente militar'. Não tratei da questão 
das caderqetas no ponto de vista juridico, no ponto de . vista constHucional 
e mesmo sob o aspecto desses vexavies a que vae .ficar sujeita a população 
brazileira •.. 

O SR. Aucusro DO AMARAL - Que dizem vae fica-r suj.eita. 
· O SR. MOREIRA GUIMARÃES - ... po-rque, Sr. Presidente, si · eu me 

collocasse no .ponto de · vista desses vexames, está claro, o meu gesto seria 
de condemnar o proprio serviço militar obrigatorio, pois a cada . passo aqui 
se tem dito que a população é con\raria a esse serviço. . . M:as, attenda a 
Camara: em toca parte, na Allemanpa, na França, no p:·opri.:i Japão, onde a 
cultura,, dvica . é -lxtraordinaria, _ o serviço niilitar obrigatorio surgiu com est.a 
ou com aquella difficul·dade. " 
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O SR.AUGUSTO DO ' AMARAL - Não preci.s·a V. Ex. trazer· o ·exemplo da 
Europa. Basta ver o que se passa na America do Sul ,, selndo o Brazil · o 
unico paiz onde não ha ainda o serviço militar obrigatorio ~ 

O SR. MOREIRA GuIMÂRÃES - E, contando com suas diffkuldades, sem-
pre lembrei a conveniencia de uma propaganda bem fe ita, no sentido de se 
·desenvolver cada vez mais a cultura civica dos nossos patrkios. 
. Não . ca;reciamos ·disso, ei·s o que comprehendi das palavras dó illust're 
çollega. . . Não obstante, na propria Allemanha, como lembrou o mesmo "il-
lus.tre Deputado pela Capita-! Federal,, que houve, que occoneu depois do 
desas·tre de Yena? ! ... Na o·ccasião ·em que S. Ex. tratava desse desastre, 
eu quiz dar-lhe um aparte, e S. Ex. não m'o consentiu . .. 

O SR. DiüNYSIO CERQUEIRA - Não apoiado. Os aparte·s .de V. Ex. 
me davam muito prazer. No momento é que eu não queria interromper o 
meu argumentq . · · · 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Pois bem, lá; na Allemanha, depois .elo 
grande desastre de Yena, surgiu um pensador, um philosopho, Fkhte, .. é 
a té na praça publica elle prégou a ne~essidade do serviço mHitaT obrigatori ~ . 

E isso, elle o fazia arrastando o cidadão allemão a se preoccupar com 
a verdadeira cultura civica, impellindo-o a que, com p:arücular alegd a , pres -
tasse á Allemanha o serviço militar obrigatorio. ·Portanto, na proprià All e-
manha, para se rea.J.izar o serviço militar obrigatorio, .s·e careceu dessâ '!pr@ .. 
paganda, animada pela alma de um philosopho. · -

Fichfa: procurou resolver no seio de sua pat.ria este problema premente, 
problema que, como eu o di.sse, hontém, não entend.e simplesmente com -a 
.organização do Exercito, mas , tambem c·om a propria or:ganização de uma 
patria, ou de uma nacionaHdade digna deste nome. · · 

o SR . AUGUSTO DO AMARAL - Muito bem. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - E quando eu fallava , aparteando-me: o 

illustre coUega, _elle disse que essa ·educação civka não tinha, ·talvez, he-
nhum · valo-r .. . · '·.. · ' " 

O SR ! .. DIONYSIO ·CERQUEIRA - Não apoiado. O que eu diss·e fo i o se .. 
guinte: que essas medi d.as de civismo eram um trabalho lentamente feito . 
Seria · um erro palpav~I affirmar o contrario. · 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Sr. Presidente, a:inda bem que · o meu 
nobre collega reco·nhece que seria um erro palpavel a condemnação da pro-
paganda, po-r que me estou batendo. E, tanto que -e!le veiu francamente , 
cJa:ramente ' dizer que essa educaçilio civica' . é de maximo valor. 

· Eu n·ão ne.go _que a propaganda séja demor.ad.a, mas affirmo que deve 
ser !-evada por deante, com perseverança, com amor" patriotko, com abne-
gação ; · - · · · · 

O SR . DIONYSIO CERQUEIRA - E' preciso que se faça esta propaganda. 
O SR . MOREIRA GUIMARÃES - E eritão? ! . . . Ainda bem que S. Eic. 

declara que é precis-o . esta propaganda. E, eu o confesso, á medid á que se· 
vae exectitilnd.o a lei do soTteio obriga:torio, s-emelhante pr'opag.anda precisa 
de produzir seus eff.eitos. Além de que, a execução da lei do serviço militar 
obrigatorio é que no•s_ vae orienta·r a respeito dos melhoramentos na pro-
pria lei do serviço militar 'obrigat9rio, "fazendo nós, assim, o aperfeiçoamen-
to da 'mesma lei. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Peço a V. Ex'. que diga com suas pa-
lavras a importancia extraordi-naria para a propaganda que deve ser feita 
pelos professores ao ensinar ás creanças o sentimento de patria. 
, O SR. MOREIRA GUI.MARÃES - Sr. P.l"esidente, o meu nobre co)~ega 
levou ao meu espfrito a recordação de um dos meus dis·cursos , ' aqui, no 
anno " passado. · Naquella occasião, tratando do orçamento da Guerm, eu 
disse o que me ·Cabia dizer. E os que então me ouviram hão de ·recordar-se.,. 
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Tratando ao asslfmp.to de que ,ora .me .. o.coupo, .disse e.u mais ou'.m,enos isto: 
A •França, a despeito de ·tudo, 'ª des.peito ,.d,e to.das as :dH{iculda:des .gue tem 
vencido, a França ainda não 11'.esoLve.u o 'P:rablema, 

O infafigav.el 1Lavisse, que cescEev.e.u ·uma obra ,atlmirav.el - '/Tu seras 
soldat, ·nessa o·bra, o ·mestre ,. .que ;é La.v1ss·e, de.clara .que ·o -pro.bl.ema .do s·er-
viço militar ·ob1frgatorio fha de, ,um ·di:a, :resolv.er a ,F.r;ança1 :e .de !ll!Odo ' ~er.to, 
preciso, ·;per;fei-t.o ;pr.oce.urando .. de.s.en.vo.lv,er ,a .e.du.eaça.o .cwtc.a .. da .mocidade 
Jran.ceza. J.\llote .bem a -.Carnara: .trata Lavisse, .ne.ssa .ci.bra, .da frança . .. 

Aqui, 1na Am.eric.a, por.ém, quando ,e.miHimos jguaes ;conceitos, acredita-
s:e .q.ue estes com:.ei:.t.os nilo ,,esolv.em .co.uS:a ,ne.nhuma, .Po-r.que, p.or .esse c:a-
minho vamos muito ientawenre, e \não . .chegamos " ªº .dese.jali.o oqjectivo que 
cada um Jie .nós .. te.m .. deante ,d,Qs olho.s ... 

. Q -SR . . Aucusw no AMARAL--:- ºE'.1porqu.e, entr·e .n.ó~, .s.ó .ha a id.éa .do go.so 
e não da responsabilidade. .. , ., 

-:O .SR . .,MORIURA GUIM·ARÃE.s - Sr. Pre,üde.nti;, ,o illuijtr.e 1.ttro'fessor 'La. 
·,vis.s:é ,füa: e .~nns..elha: , , . . · 

".E' .1p·reéí,so ,QUe . .c.ada iProlei>&.o;ç, .,\lue .cada ,mes.ti:e-es:o.ula, ·é .,prie.cis.o .Q.ue 
cada ·hom.em .que ensina 'á .mocidade, d:,iga. to.dos .os ·êlias - tu -setãs 'Sdldado; 

.. _porque .. ·a 'ip'fancia, .:i, ri10:<iid:a·de se rd.es.t!na Jl :fazer a 1g·randeza td-a i:J>llttia, tanto 
é .c.erto. ·-gue "d.essa :mooida.'ti-e s.ur,gitão .9,s .abnA.gado.s ~Jlat<riotas .1.êle ;a:miltfüã. 

E' âl·re.aiso -.di-zer•<isto, ·todos ·os <tija_s, ··para -gue o ffutu1'o ·t'CHl:aUão .vá ~.com
·prehenêiendo, ·destle -múito éâd.o, .a rzu:cessiila:de -de seT-.V.fr ·-:á .;pa?tia. ~arque 
o nosso ·pr9:cesso é .. errado. . . ' ' · -, 

; l.G.omo (!l.qUL:·s:e .fa~, des.envalv~rul.o-s.e · iurna 1PfP;P~g1m:d'a· .• anti-tmilit-a:i:,i-. pare-
-.cendv _.g.ue ;nG!'IB~il ie-xiS;t.e-1milltari.sw., ~Jtuando . catla ;nJ.füta'f, ,a-gui tno :P.:ada-
·m.ento, oll tfúr.a ~Ue, ..ilentl\P .das; :Aa-S,e;JITTll.S., :i ,v.isJ!eralmente, . c1;tntta • .o .<3thaiha-
da- militàrisino, ·no sentido .igemüno .. .rui "V.O.eab.tüo »(cap11iad~s), ... . • como :se 
proeed1e· aqui dando-·se a entendei:, l:s.em ·:rà.zãQ, ig.u.e, no': ~r.a·zi\ ; . J}á - ~!éistia esse 
;mili:tai:ism.Q, .. guaondo .,crula .tum Jl.e il\Qs 'aqui, .no iP.anlamento; ;J!.imtro i.d-as .caser~ 
.nas, .. d:enrro ,nas ~parti~õ.es .mifü.,re~, .i:ada .1um -.de 1nó,s, 1miH.taws, ,.n.o ,seio 
da patria, nunca fez profissão de Jé . de militarismo (ap'oi~dos) . :1>1.Ítque .cada 

(um .de ·rnós, mo rExerJ:it.Q, é ·i>e.m .~nte.lfü~·enté ·;paT;a -.. s.ab.er.(g,u.e 'º ,mifüa!iismo é 
o. :p'Fedomi·nio '.de ·uma :.1:1a.'lls_e .so:hre .to.da -a -sJ)ci;e.dade .. . . ;(Muitp ·b,em.·) •.As.&im, . 
como se faz · ou como se .proc.e.de ,entr:e :nó,s, •jl.s,sim a 1-Cad"a-. ,in:stante . .se -ei;ra. 
(tMliito ib.~pi,.') · " · • ·· . 

«D -fa~et{;Ho '1hr:a.zilei-ro lnunca,·s,;.e collo.co.u ,n.ess.e jp.ont.o ·:de .viata, :e&treito, 
,anti,:parri:Otico. !{4-p@'iado.s . ) . 

Em to.dos .. os .1mD.1!tment.os . naqiona~, -no ;111ov.im.en:to ·1da .aboH~ii.-rno ,da 
.proclamaç.ão ,~i:ja -~publica tem .1-5 <fie :No.v,embro i.d:e JlQ, .,,em ito.dos.i~ess,es gran-
.des · acontecimentQS !na.cli.ona.es;, 'º mt.e. ;temQs cobs.e·n.v..ado ;..é Jst.o.: \ o iE~1.cit.o bra-
zileiro o-b.edece, .. tem obedecido ás grandes aspirações nacionaes. (4,plJ'iad.os; 
JT1Uito -bem.) . . · 

A Ri:p.ublii:a .Iíito ;se fez ·ipe:lo illx-eri:i.to 1.e 'h!Tlada, ·.ce.omo iuma· rhl]:JlOsição 
.. á :Na_çã.o.. · · 

.Não, S-r . P.r.esi:d:ente., . .-es.s.es ·®us .e.h:ment1>s .conjugadps ,,0bed:ecer.am, .de 
.um modo b.eHissimo, -,ás :a.s.pir.ações .da Nação rbrazileira. ,(,A;p.<Yixult>s; muito 
bem,.) 

Ma!'l, .si assim .~, ,nunca ,hUUlé!i ,militari-smo .. ent.r.e nós. 
Com estas considerações, des;viei-me do assumpto e .é certp .que não 

quero fatigar por muito -t-ernpo a, atten,ção ,Qos ' meus .dis-tinctos -CoUegas. 
(Não .apoiada-SJ.) . 

O SR . .D1ciNYSIO .CERQUEIRA - v: ·Ex.. é ouv.ido -sempre ..c,0m ;muito praz.er 
.e proyeito. (J!,poiad.os.) - · 

.O ,SR. MOREIRA Gu.IMARÃEs - Quer"o .terminar o .me.u .estu-d.o. . . estudo, 
sim, ,,por.que não .vim faz.er .discurso, .mas .,estudar -o .-or,çamento .-da ,Guerra-. 

Me.u ,il_lustre .colle~~· .digno r.ep·resentante :do -Rio Grande ;do Sul, .enun-
cia a segumte propos1çao, no seu parecer: 
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" 1pre.cisamos ·ter .um ·nucleo bem '.o·ngani.z.ado e apparelh.ado 
para ·a :defesa · ~naciona.l . .) · 
Perfeitametrte, 'não ··ha du\!ida nenhuma. 
E 'linhas 'adeante diz S. 1Ex. : 
· "' .. . · Mas, ;p·àra ·isso teunos, •não ·.é ,ne.cessario ·gas.tar sem .medida ... ': 
Ora, dito 'isso ·por 1l'mão <de ·ar.mas, :p.ar.ec.e égue o füeu ,11lusti:e coHega .~sta 

·significando :áquélJas, cque s'ão 1UO.SS;OS .inimi:gf>S, ,qlle s.ão ,nOSSO:S adversar.10s, 
gue,·:na pàsta ·da ·Guerra, no Ministerio ·da rGuerra, .nós ,ga_stamos .sem medida, 

•isto ·é. ·gastamos 'inconscientemente, commtme.mo,s .erros,, talh-U:S,, c.ommettemos 
~ici.os, ·.·comme11tem1>s .afé .. cnimes, .. no .iemprego .do:S ,dinh,eiro.s p1.ibliC1os: .;gasta-
mos .. ~em •medida! 

. Mas, ·bem ;yej-o .que 11ão ,~ . esse .o ipensamento .do me.u -iHooti;e .cq.Jlega. 
. . 'Preqlso, .antés rq ue a ·critica . 1v.enha .;lá cde ·fóra, ,\p11e.ciso ,-. nomo ;·que iden.~ 
·tifieadq, ';por as~hn âi2e,r, ·,.CQm.il..0• ;V-e"rda:d!ei.110 peils·ar .;µa;túo.tico <dO meu i,J. 
·lustre ... cóllega, ~preciso !ir :ao AlIWol):tro ::da-s ,.iproprias tidéas• die ;S. E·x., pro-
cur-artdo ·destl'iifr "qualquer .1 omra inte~preta:ç_ão ;male.diaent.e . 'que ~- ,lhes ·possa 
tla:r, · :procu1mn&o r1mos1!i:ar· .,que :11i. :Sj-gni;ficacãi:r .tda =.;:phi:ase ··.es1:iri-p.ta : ~por . .S. ,Ex. ":• 

,é murto . :uutra, .e •muito .di.i.\\er:.sa '..1 da,q.li:éUa .;gu.e ·ilhe \PJlSS.a ·~ttliihuir ··qualquer 
.a.dversati o rna-sso . · 

'iNó.s •riíã.o ,gastamos .:d.esmediiiamente, .d1.ã,e',1gastamos ·.•aem rmedida, .eis .a 
·'':e r.dtld,e.. . 

}Sj rnós -~ga-G!tassemo.s ,s.em :me.tiid.a, ,si mós .11asta!S.5.e!llos- iinconsid-era,;la-
mente agu~llo _igu;e a Gamai;.a • \ffita ,-pai:a ,_o .:1Minis.te11io d:a ifilu:erni;, ~e11tnmente 
a •'1.e'rlba, 'ill ':r.eoeita ,1erttt,flgue ,a,-o .ReíEe:liido-;Mini&tedo· ,da ;iGi1relll:fl, -.s~a- :,e'1(·cedida 

1.~,c; tai"..sonte .,q.ue mão , rteriamus ·:1\eC.11'.11.SOs -~ipar.a ;sati.sf;Mier ;:;as •m!}SS.as ..ii.e.cJ;'cs-
,_sfitali.e.s .. - . . . 

:'JE :r.g úe _,e fq.ue.-:-se· :tem ~isto '. mo . iMinistedo : da .r<lue:rra? :=E' ,_o . que .1pas.so a 
, exoór: · 
' " : ·Em .i190Q, ~as .rdes,p.eza.s · subiram .,a :é64-:,i:fl2il-:::WSQ$4173, fPll,Pel,- >.:e:. ih.ouv.e, aon-
'8.l{glitnl!f)m.ent.e, : mm s-áldo .<de 2.:i.552::68.5:$_9.3.3. !Mas, ,~ga:Stou.,'$.,e . múiis . . !As d-es-
p.ezas, cm •ouro, .at-bin_gkam a· 7. 677-:754$579." A verdade, ·entretantQ, ,é .,yue 
:ainda ;1,q.úi, 1 h'nuv,e •tum ;salllo cde ;1 A!82:.7•&5$:71.;3. . . 

. Em :1!.9.tO, :.<.atttqgimm ·a:s .u!es.~as ·,a ,esta ..i;iifra \6B:'.i-OQ8 :i70'l).$Q63, pap,el , 
-e J..0 '.Fa:ldn rfui ui.e il . fül3.:i1:58$;"l.05. :!As de.s;pe.zas,-1pQi:im, .... aintla"ífm;am ac.Qr.cs.ci-
das. Em ouro, <ellas subiram a 2 . 190:842$603. Mas, ainda hou'1.te ,sa'W:o., e 

.0011.o rapF.e:Sllntado 11p:ela ciifra ,-4l::-9f1.3$Ji10. . , 
Em 1911, as despezas foram de 86.058:363$432, ;pa,p.el, :.e .de 

4.i4!48:04S$!17ZQ. 1ourn, 'istiL,é,- <ii.ni, :hQUN".,e , 10 ,sald.o rde ,\6 .iNí9::í76.ií:$7.48, - ~, a:i,ui, 
o 'de 1.851 :956$830. • · . · · 

:E. rno ,ànno ttTans.acto_, ~ as de.l:jp.ezas , ifMam .r.de •l.03 .. 3.017::-284$327, papel, , 
iha,voen.êln ( O s.a'ld.q, ., ,cnns.l}guintement.e, :de J16 . .J3i±!l :613:$-S:75 .. · 

-•1Qnd,e, 1pois, ~g!l'St.o.u, · s.em 1me.dida, , •O· •Mini:s.ted.o . ;tla G~ra:? · 
:i'fom é 1para e<stranh:ar ,a ,ex:is:tencia .. de ·.cRe.dH.os ,:sup:pl:em.entares. 

, -Gonvern:;a-se 'ª iCamara .~de •qu.e o-rcr.edit6 .. suP.;plementarr ;nãJi .. ,é icei.usa :ex-
t1:aor.di r.aria, p.o.i.s :a.ppfr!te.ce ,na pr.atka d.e tudo.s -<os 'Parlament'()s ·:_do ·muml-o, 

-.e, ·,ainda tho.nt•em, rno t:ra-hllilho·, a ,que ·rm.e T.eferi, 1.d·o D.ep.uta-d·o ; 1francez 1.Cl.é-
.mentel, ,se ..en.contta mais .<de .uma sJl'f.erencfa ·aos dmmados ,crredltos supp~·e-
m.enta·res. · 

Viu a Camar.a -~qu.e · mã.o hou.v.e :tl.e;f.ic't ,em •rno9, .em 'il910 ·e 1911. 
Mom•-e saldo .. ' .. <D-ra, ·si.·.hoi.J.v,e saldo é ,1qu:e ro 1que tfo i aoq.úi .<vo-tad·o ,chegou para 
P.agar as nossas des;p.ezas .. .e ainda SO!br.o.u. »Não se _gastou, rportanto, incon-

·-Stde(ad.amente . . •Gastou-·se 1com me.dida, com c·r>ite!'io, ··com rmethodo, gas-
· to.u ~s:e ·com a ,honestillatl.e ccaraa.teristi-ca ,:da :-anministra.cão mHitar '> bra:sileira. 

O SR. Joio S1·MPLICIO -- Esta :ultima ·parte ·nunca foi -discutitla. 
·Q SR .. MOREIRA- GUIMARÃES - Sim; :mas d.e91~e :modo procuro eu ir ·ao 

encontro do meu collega. Estes ·pontos de· -.duvida 'Precisam tficar '- ber:n es-
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clarecidos e ê necessario· de todo em todo eV1~tar de qualquer fórma -a 
existencia' de suspeitas a respeito da honestidade da administração mili_tar 
bra11i!e:ra. O incidente de hontem, a•qui na Camara, prov<>cado por mLl11, 
qu•a:ido eu ,estava a di·s·cutir a questão· da palavra "rectificar", que significa 
emendar ou .. corrigir, não é para ser desprezado. 'Ü nobre col!ega, tomando 
a pal:o.vra ao· pé .da lettra, affirma•va que eff.ectivamente corrigira, qu~ndo 
'.'!U dizia certamente S . Ex. havia feito, não ha .duvida, a.penas reducçao e 
j ãmai:; co1 recção. Mas S•. Ex. insistiu e affirrnou le -novo que corrigira ... 

01a, eu pensei 1que não surgiria o incidente nos Annaeis da · .Camar.a_; 
mas apparecéu ,Já fóra e ·não posso .silenciar . sobre e!le. Está estampado 
.;oui 1~0 lmp'{lrqiçil de ho.je, no qual se diz o seguinte: "Na discussãQ,_ hon-
tem, no pl•enario· da Camara, do Orçamento da Guerr.a, houve:: um inc1:dente 
que reveliit o descuid.o compromettedor com . que . . os ·Min.istros:, oi:ga'nizam as 
propostas o.rçamentarias da·s respectivas pastas: . . .Discutindo:. •O· •. pa_r.eç_er.1fdO 

. Sr. João Simpli·cio, sobre a proposta ' O·rganizada pelo . General . Ves.Pazian~>, 
o Sr. Moreira Guimarães . •estranhou . que· o Relator ·empregasse .. a , palavra 
rectificaçâo ao tratar das :alterações . feitas ·no·s calculos organizados no Mj-
nisterio da Guerra. Mas ·O Sr. João Simplicio explicou-·se . . A expressão .. não 
.; ra. fo 1t.e .. .Q Relato·r recti-ficara os calculos ·que estavam errados, potiquç·.:a 

'proposta calculava .e pedia -·etapa·s para dezoito . miJl· homens, quando o ef-
fectiv.o actual é apenas de treze mil, que não vão ser augmentados. ~-·.De 
on<le uma · d.iffererrça de muitos milhares de contos, de ·que,. em verd;ad·e, o 

· ,'.;•linisl•erio da . Gaerra não . necessita por essa verba ... " . . · · ., ·.· .1 
Ora, · Sr. Presidente, dada e·ssa local na imlpr·ensa, irnmediata:mente, 

diante d-as duvida·s que eu mesmo encontro- no trabalho apres·entado .. pelo 
meu collega - que ·é que ha d·e surgir no espírito dos nossos advets·ai:JQs? 

Ha · d'é surgir ci seguinte: a n1ece'ssidade de atacar· a propri-a:<ho·nra da 
z.dministração mHitar. _. ,-. 

. E, ·entretanto, V. · Ex., 1Sr. PrÇsidente, ·e a Camara sabem ·que ·a· honra 
da administração militar es·tá acima d•estes ataques, desses golpes per-
·1erso°". · '' · 

. E, a pr.oposito, vou a-g.ora contar um episodio, vou narrar o que se . d·e.u 
com rc1ação a · cómpras feiitas i;i·a Eumpa, para mostr:i,r, deste mod.o, como 
se tem conservado de ·pé e em 1que altura s·e colloca a honra do, mfütar · 
brazilei'!'o. · ~ 1: .. l ' 

Estava 'eu na . Europa . sob as ordens do então · Coronel· Albino 
de Medeiros. 

Faz-ia · eü' parte de urria ·commissão nomeada . pelo saudosõ' Már'echal 
Floriano Peixoto. . ,, 

A i:ómmfssão havia ·cotnptad.o grande ·quantidade . de material bellico. 
Em virtude das compras .realizadas, e em .face d·os process'ó·s s·egtlid'os· na 
Europa, entenderam fabricantes dar ao chefe da commissão uma porcenta-
gem. Hlo.uve mesmo um director de fabrica que procurou a ·casá dô C.oronel 
·L1:1iz ·António de Medeiros e disse-\he que .tinha âe· 'lhe en.tregar u'ns tantos 
ml'i marcos como porcentagem d•a compra •que acahava de faze'r: üra; · o 
então ·Coronel Luiz . Antonio de Med·eiros senti o-se indignado e cheio de 
revoll'l · Esteve a ponto -de romper com esse homem. Mas conseguio domi-
nar-se ·e ponderou apenas que ia ~onferenciar com ô- Ministro brazifoiro: e 
que derotro de alguns dias ·viesse o industrial á -Casa delle.-

0 Corori·el, hoje General,- Luiz Anto·nfo d·e Med·dros conferenciou com 
o distincto · Mindstro; .que era então · o ·Barão de Itaijubá. · 

. Esse n~sso· patrício rec.ebeu a vjsita ·d·o _ Corone.l, e,".ao ouvir a sua que'ixa, 
o illustre diplomata, aprec1a,ndo a correcçao d·o s-oldado · b'razil·eiro sorrió' e 
disse: "A questão ser>á resolvida .àdmiravelmente bem. · O · 'home~: dentro 
do· tempo por mi:m ·e elk combina.do, v-irà· aqu;i á nossa: casa. ·convide a 
commissão e depois resolveremos o assumpto". 
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De f.a:cto, o assumpto foi resolvido, e a·ssim teve luga.r a so'1ução da 
.qµe.stão . . , _ . . _ , . . 

No dia marcado .eu compareci a Legaçao brazlle1ra, em Berlim, e ah1 
o. Barào de Itajubá recebeu o Coronel Medeiros e maiis outros co!legas·. 

j\fois tarde o a!lud·ido induS1trial ·entr.a e o Barão. J.ogo o recebe, e 
ambos oonvers;ram sobre o a'Ssumpt·o. O Barão, com a sua . diplomacia 
ad.airavi:l, declarou-nos a to.dos que a s·olução da questão }á •estava ~c~ada, 
solução que, aliás, tinha sido préviamente assentada ~,ntre e!le ~ o d1stmctp 
General Luiz Antonio de Med·eirns. E o que s·e combmou .foi fo1to. 

·· .De sorte que, quando o industrial acred1ita•va .que ia entregar o ~inhi:iro . 
ao chefe. d.a commissão, o S.arão disse: ":Meu amigo, nenhum d·e nos pod~ 
receber "· esse dinheiro, mas sim o. Thesouro . Naci·onal. O . amigq _vae pas·sar 
o recibo ,, e_ntri:;gando e·sse dinheiro· ao Thesouro Nacional. 

-o SR. MARTIM FRANCISCO - O mesmo procedimento que · tivera, rio ' 
témpo do Imperio, o Conselheiro Ardas.. . .. . .· 

·.. O SR. 1MoRE!RA GUIMARÃES - T·al conducta, admiravel, correctis·sima, 
não dá margem a -que golpe algum seja lançado contm a honra do E~erc_iW , 
braiileiro. (Apoiado,s.) _ . 

O incidente, de hontem, entretanto, ·precisa d-e uma explicaç.ão, porq~e. 
as proprias palavras do collega parecem deixar duvidas sobre um as~urnpto 
que está completamente ·escl-arecido. . .. . , . 

O _que acont•eceu re·lativamente ao Orçamento da Guerra foi o -seguinte: 
o Min!8tro da · Guerra o-rganizou a sua proposta, que foi remettida _·ao _ M,i-
nistro da Fazenda. Ora, este fez os córtes que patrioticamente entende,u ,, 
S. Ex. reduzia e não corrigi o. Sim; é preciso dize_r a -cousa corrto a C(JU!?.4 :: 
é. S . Ex . . !'eduzio de 8.127 praças o ·effectivo, ·que era .de 18 .085 e _ qµe,; 
dest'arte pas•sou a ser de 14.572. O honrado Ministro da Fazenda, porêm, : 
como é claro, fez o cóflte na ·parte -relativa •a soldos e gratificaçQ,es- .cJe •. 
!"raças, ·acreditando, .naturalmente, que a reducção executada estava , certa 
e não prejudicava ·o Exercito. Que a·conte-ceu, por-ém? O trabalho foi apre~ < 
S·\:ntado só com a reducção d·o numero de praças relativamente a0 vespeJ:;l:iy1r : 
soldo~, nã<.J sendo feita a reducção na parte concernente á ·etapa. E 'ª prQ·posta 
do ..Ministerio ··da Guerra, assim reduzida, não· foi · dev·ol-vida ao Sr. Min..i·strr;i ,_, 
da G t;i:rra. ·'inn.11 

De sorte que, entre •O illustrad•o Mi nistro da. Fazenda e o illustre Re-
lator, é que o trabalho foi feito. - . . · · · 1ié:• 

O digno - Rel·ator, . verificand·o ·c;iue as etapas eràm em numero maior, 
pOl'C'!Ue houve a reducção de 8. 127 praças, re_duz.ido como :er-a natural o 
numero - corresp•ondenit'e ás eta,pas. Dahi se conclue 1que o f-acto não .tem a 1_; 
gravidade que se lhe quiz dar, não houve nenhuma 1idéa preconcebid·a . . _o ,SR. ]QÃO SIMPLICIO_ - Ninguem attri·buio a i$S•O. . 

O SR. MOREIRA GUJ)\'lARÃEs ____: Nós esta.mos evitanc;lo accusações gra-
tuitas, es:tamos ddendendo .o trabaJho· de V .. Ex. · ... , 

O SR. ]o,Ão S1MPLICio - EU.e já ·está defendido. 
O SR. -MOREIRA GUIMAR.ÃEs - Não •está defendido; .es-tá sujeito' a essas 

accusaç:ões, Então, V. _·Ex. não ou.vi o o trecho do Imparcial? . · 
Quando, hon.tem, tive de mostrar, aqui, que o illustre collega hão havia 

corrigiclo, já sabia porque avançava isso, por-quanto não houve verdadeira 
r(Octific?ção, houv·e r·educção, houve córte. A cu1pa', po.rém, a responsabi!i- · 
da.de do. •q\.l•C venho de narrar não. toca ao. -M-inist·erio da Guerra porque · a . 
es·s·e MinisteTio não voltQtl o tra·balho. com a reducção de que ora ~e trata. 
. 0 SR, _ J-c)\o SIMPLICIO - Houve descuid·o, pe!-o menos. - , 

O SR. MoREIRA Gu1MARÃES - Do . Ministerio -da Guerra, não. :Ass·eguro• 
a V. Ex. que o trabalho não . voltou ao· Ministerio da Guerra. 

. O SR. JoÃ!d S1MPLICIO - E' um ·episodfo fot·eressante; o meu tra-balho 
101 baseado •sobre uma proposta annotada p-el·o Ministerio da Guerra; não 
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fi'z' o• meu" tmbilillto·· o~çament-arfo ' sobre . uma pr.oposta distribuida na Ca-
mara. Houve, pois, o descuido a que alludo. o· S'R' M '<JRfüR'A GU>lM'iA:•~ÃiES> - · Náol dlO.' Ministerio da. Gue.rra .. o· có'rt'e 
não foi ' fi::ifü· nes·se, Minister.io .. 

(') ' SR:; .- JoÃc» 'SIMPI'.ItlO-' - Mas. houve. º ''descuido\ e : explfoo a~ V. E_x·. 
('.)" Sik M'óRfüR11. @,tlJ.IMA'RWES - · Senhor.es1 .. é preciSo. nota•r. qµ•e _dbu: pa-

nó'ens á miitlil!: fbrtun:a~ . pel.a: p:ub'lici:d'acfe, do· incidente a:q!li' · occ·mriU,;o, por.-
que~ sf ·e1le nãw fô!la. :{tubfürndo1. come~vi·a: a. ter 11elev·o maio•r, a· s·er mafa 
desagradaveli a surgir.' como aGcusação•· temer:osa\. p:assand'.o d'.e õo:cca em · 
boccir, nas1 muPmur.açõe·s Jame.nt>ltveis;; macufando> se até- a .. rep).ltaçãd · do'S . qu·e· 
cstfar• dirigind-o • a-. a1ClminiEihiaçãO! d!a» Gu.e.r.ra•. º' s~( J1Clíi:o1 S·IM'PLICIO'' - · Es1t-ái c!.&nO• 1q.).le da mared:iicenofa ninguem · se 
livrn 

Qó S·It MOR<EIRW Gl'llMWRÃES - G} ' qll'e ora fa<,;01. q.~ern dii;é'r.;. e·sta. -expli-
cação que -estou formul·ando, é . um tmbalho d'e def:eza do- Ministerio• da 
Gue!lnl•, e• de. deflez;w,. p:atece· iirmr.i·vel,. d'a pro1Fia. cond'uct:a. dó meu i'llustr·e 
a.:nige1 talentoso• R:eJa:to•r do· Onçamento• da Guer.ra .. 

;;r. Presidente, eu não posso, com a exiguid'ad'e d'o1 t'empo; trata·i;: do 
1ssumpto1 C'OmOi pr.etemi:era•; os· minutos- .J,á. se . foram ... . .. 

QJu a:rrdoi . porta-nto,, oi ÜITçamen-to" d& Guenra. v,01·ar · ª ' deõ.ate;. com parecer 
sobre &s ·emendas, pod·erei dizer mais alguma. cousa;. 

N&'OJ q.ueno\ puném:, sahk da tvibuna, uma; , v.ez. ,que se t:rata do• 0'rça·-
mento. C.a. G·uer.na,. s:em Jembr.ar. uma' phr.ase d.o· ilrlustr.e Embaii'x-a·cfor d'a. ami-
zade" d tJs; po.v,os-,, dOJ Sr. Robert &!Clon, p.nr.ase qµe· deve ser OU\lildá ,e· rri'e-
di.ta:ct ir. p-.elos. 1Bra.z-i.J:eir.os, p:oiS. q.ue é ,.. sem cfu-vidá,, a. ffümu:J'a.. d'ff s·enti'r e .. dh . 
perrsun · de .cada um>· de . nós,. a. fGrrp.ufo. d:O. p.ens·ar. e cfü s·ent'ir · cfa: p~o-pria. 
naci'()?il:'lid'lfdte· br.az-i:J,eir.a;: .. ul!l~ 'f.e2í,. fl.~e · a ~o:uttiira. 1que en·a . _enc-erra é a 
doutnrr~ · da: füls·sa· Constitt111ç:ao.,. da- foi fundam.enta.J: da Repufürca: • 

. ]}Isse: o• em:illlente Amer.iaafü>;- q.~re se . .ac-hai. entne. nós e · está- sendo a·lvo 
da· est ima: e·.da1. admiração· d:Oi» B•nazi:J:eir.oB', disse O• P.r.eclaro- li:os·pe.de,, na con" 
fe11encia. de hontrem1:· 

"A guerra es-tá; _boie ·cond'emnapa- por. todos, os· gran'd.es gaizes,, como 
um · veHiti. nreio1,.nã•i1 i.mmo-ral.. apenas i. mas· .i.netif.ii::a.z,. rui.n:osn, di'eio d'e risc'O·s 
formidaveis. , · 

Ü!'~ani illae· ª '· anbitr;agem1. dae-lihy pre:f.er.encia .á guerra,, preferfüd'<i',. po-
rém, sempre· a conci.Ji'açã-0. ,,. · · 

l':rifeix-attdo1 Oi:, pensamento, do j.qus.tne Amerfoa~:o.-.., dí'Sse: elfo: . . 
"Resumo,., ass·1m1:. a1n-es- ª' g1renra .. q~·e,. m senv1d'ão~ .. antes 'ª ª'rfütr.a:g~m . 

que·, m gwe-nrai:~ autes a.•. 0on:oiriiação· ·q,,1xe· re. a-rbit:J::a:gemi;."" : 
01<a1,. é~ · este' º' pens>a:me.nm:' de, c·ai.14. .. B1r·a~i1:efoo.1 , d:C.- cada. f:ilhto1 d'ós E'sta d'os· 

Unidos do B'.raziL 
E. ti\' t-ainto• ma-is, . V-errcfode. q.µain:t:o,c esse pen:s-a:r. · e e:sse. s-erntfo; es>tãio con-

substanciad:os na lei organica.• d'a: R~'pll,l:füaa,. na· Cb:nsti'tiuiç._âó1 d'ô: fü~azil : 
il%s, si . o· illustr,e Embaiix;ad~r · \fu, J!:lf.z. dfos po111os' emi't!te: .. este CG.n~ei'to, 

é. tambemt. ven1fa<le que. óUÚ:Ol Hl'.us.t;r.~~ Amerl'cano; qpe: a. -. esta !for.a:. a,t~av-essa 
~ m~i es e vem ~m: busca .. ::J'.a llO?;'Ptf,~l~foa ~i:r.a: ~11aziteVra5. es~·e ilfüs:tr-e .J!me-
ncano; qµe es<me.v.eu" umt' Ji:v.ro, oel~;s1mm mtltufad'oo , - . O: · rd'/Ja:l' . amcer.irrano~ 
esse. B'l!and'e llensad-011;. esse~ gr,.and.'é: citllad'~o·j . esse gl'ol'iios\ll R'oosevellt,,. diz 
quei a. p.r.epavaç:ão, w.ar.a. a. guerra' é·: ª " m'ais» -s<egutra' g11--r:a:ntfa d·a pa-z. A-qµi. 
e;:tá. º' IC'cue dJs se .. Roasev;eJ't;:: 

·•A_.: ar.oft.r.a.g·em. é um:ai. e;{cellen1te cousa;. mas ,, aique·nes· q!le d'esej:am 
4ue e;, te p-aiz viva-. . em· paz, com. as. pações ex:trang-eir.as·,. fiwão." l'lem em. co'l'-
1 o.car. 'i>U!h confiança. nas• esquadras ~:e ppimefoa or.dém,. antes d'ó• que. mt ar-
bitragem mel11or. comtfoa:fa .. VeJ's·on; affirmou· q,ue· a. esqwadr.a:· ingl'eza· fo i. 
o -meLhor negocfad'or da E'u.r.0p~a~. e· . t'eve· razií·o . Desej:andb. s-i.nceramente a 
paz,. niio d'e:v;emos· es;q.uecen q_ue um·a· paz" verg.onhosa· é· peior· d'o ctue toda' 
guenll·." 
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Ai~da .. p:ra:is, . Sr.s; Deputados::: "A, pa2 não é .umai deusa' senão · q.uando 
surge: de espadra' 'em1 punilo .. "· (:Apoiados-. ) . . . 

. Vot\ temrin:rI1, Sr:. P1tesidente. Q , grande . pensado11 q.ue foi . Tobias Bar-
reto d.iitfa~ que; 0 1 dhieito é) a . foi:ça'- .que esJ11aga a p1.1opr.ia fonça•. 

·· PiJi~ ·b·em~; p.·:r11odiand-01 eu a' p·h11ase".do> genial; pensadot sergióp ano-, digo;. 
~' hanrt·o• pa·r:a·. o-s• exereit-os; d'o mund'o>- pa-ra' as'· foi:i;ias· mi.!'í'tar:es. de todb o 
p1arrnta, que· eS's'lfS' .. forças; ess·es. exe!1Gitosr to'dos eHes,. rep.pes·en.tam1 a. guer-r.a, 
esmagando a propri.a guerra· .. 

E' com o· exer:cit.o, ·é -conr. a• p·aroia assim aper.cebfd.a intei·l'ámente: par:... 
a·. guor-ra, que p:odemo·s-· r:es-Oli\'·er o -p11oblema. da. paz .. Nós,. mfütmres; q:ue· pro-
p·11gnam:os. a· ex.istencia' dm· de:f.eza. nad'om1t, cada· vez mais peri\efra, .r.ea!.i~ 
zada pGr um exercito bem appuelhado, nós sorrios os pacifista'S v-er.d.ad:eir.os, 
reaes, qué' não an·damos a;. son!ÍaTo· com · a paz,. abstr:a•cção; pol'ém\. com -.. 
pa.z, t:rJ: coln;o, o iinagin:ou. 0 1 notavel; l?resi.den-te;, ,que· o· fiói\. da· Repu,blic!i 
NortecAmeric:a·n·a,. O) gva:n·de· cü:!.adão R'oosevelt>. (•Af,wii;Q. lnm1;. 171iUito· berr1;. 0-
orado.r- é v·ivam'en~é feli irit'ado: .. ) 

o Sr. Dioniy-sio1 - C1ler.~ue'i!ll'à - Sr.:· ?.·residente, insc-r.evl-me n:a dfscussãto 
do Orçamertth' da. Gue1111a! pa<rm me teforhr: 1º, a' alguns, topicos' do. d~scursu 
hont"em1 pro-.feri.dio'· nesta:' Casai p·eJo hunr:atl-o· repr.esent ante de: Sergip:e, cujo 
nome peço Hcen'ça' p-a·r.a d'e·c:Jina'r~ 0' S1:: M.oi:eina< Guimarães; 29, pa011at diiz:er 
de. a!gu.m·a·s' eme·n·d·as ,qu·e· · apresen·tei',. d·e parceitia. com outros· colleg,as\ ao 
mesmb.· 

O illustrado representante sergipano, referindo·-se ás, fo11ç,as .. subsidiac· 
rias: dbi E'X·e!ltrítQ\ .. M\re· p·aJav·r.as- não de~ censurn1 nãor de·. acnimoniia, ·(Tias pa-
lavras d;e, reserva\. cr<ei:(J) q.1re·· 11ela:füva·s · á ef.fka·cia• d'a·s~ mesmas, e d túu-,. em 
allonil• cfo» p:r-of<e:l'ido1 o:pinfü-Oi d'e: rrre-s-tres: ab<afrz.ados. ·no. assumoto\. . s .. Ex: .. ,. a~fü.ldi.ml'O· ãt reserv-ai ·e·. M~do n'0.S> linh'as c!:e: tir:O',. mostroui q.ue 
estas, o·rganizad!as; d'é:! aoe!&:11dde· com1 oJ d·il:l·po"Bitiv.o;. legalL dlé 1008, não> consti-.; 
trne!?.1, por assim dizer; um:at r.:es-li'r.Wll .d'e: ef·fei'OOr maniif.est•oj. ptniqunnfo, e 
julgo i.nte.Tpl!etalf' o· es'.p-ir.itrol de S. E'X':., . n~o- ter.iam ai su:ffü:ci:ente~ fiom-0geneá-
d1d-cl r de· v·isfifs; nfü:li Jl'epr.eser!1tflliin:. um e11:po:ente: da:'· s•ofüfü,z: qiue: os. exenit·os 
modernos requerem na sua orga-nfa1it-çã~. Gireiur, se'tf e'ste.' O· p-ens amento1 d:o 
nobt.e! ITepu ttnfüi;. . . 

A~-reditor <l,.Ue· ll's ; ,reflffrma:tii:vas·.· d'ei S. li'X' sã-01. 1afé1 certa' püntio, . c·abi-· 
veiB:;. {!JUT v.ista dbS«· ~e.rnpi:OS} e: d:a.t' a11gumenta>ção> comp-a·t1a"tíi:va1, que: se> p:ód.e 
ap11Mia!fr· em nllçifos eul[lop'"éns-;: ond'e'. ,al:i def.e:ztat-> na'cí.onnt 11ep11e-S'enta< uma1• reali-
dade e utífã\ cro-n~\umiçãm · adimfra.ve.i1· de:. 6'S'f'cl1rçrrs·,. emnna'das;· d-OS'' p0der.es; di.ri:-
gen:fus•, S,;. E..i, .. , iieil'emmi~se· ás; Hnttas·· de:· ti.iro\~ cftow w ô'P.ini'iío;;' con'tllla11ia :;. 
essas :fontes de· r"eserva; do illustre· Gene1'al\: angenti·n<f', .. ou1j1as .• tr·aii)'QiJn·o.'s'r c:o-
nht:n,t~ . o<:Sii': @.'ene't!a1.1 '..A.gui~ .. Miais\, Sif•. ?.'rasitlente~: este1 ll'fitititlr.• fal.Jbu: C1'.Jmn 
Genera·! de· um Ex·er-cito· cuja res·erva'· é constitui:da· esp·ecialfuante:. p-or.>·. se1-
dàdhs> abrid~sr érrtl vi~tiudb diar. l~ii dl'.!i• Slft!tei~r milHa;ir ~i:w.ittn1im; NP.ion !la\, em 
veJlda1i1:?',:. -~fa,, dlu~i:dtal:. qun·n!f'o1, át:· eflfü'<ii:enci:ai..• d~: m:ro.iess1l · adó'.piiatl-0> •. · nw , Jfi:,,.,_ . 
gêntln:ai,. . 

· [) ~meiio · ' mfüir-a1f atm exist~. sii, m-e· nfül°" equiivoc"O\· paira:c mnls cl.fe· umi 
dl;!l!en·nin .. E.'Sruv:a1t eu\. poir axwena1·. ép:craw,,. b'emu no!• amagpi d:o1 seut. tel'n1Mriot 
em .. oeGas·iilor d•a- pem:l'emii:at lind~i11w enttfe: arq.uelfor .pufa~: e' 0 €M«e\. quasi1, a:eces~ . 
a gue11!f:R PU:dêj ettfã'o; V·l!!l a\' e·fifi:oa~l:a• do> aippaqiefüam-ento . atfo.ot'acfo, p-efü\ · Re-
pr,rbifo-:ac A.11gent~ttra1,1 em · ciaso" d{f ntobi:Hma!Çã101; . es:trlll deseni\'·Olrv.idiar,. gr-a'ças ª"' 
S(illt~io1 . . 

Aquelfor. mrçã'o,: q.u:e p:oss:uiu: .01 voJ:unta<ríiad'oJ,. que tin•ha;, di.gamos j. 01 seu 
E1'ercito organizado p·elos antigos moldes, isto»é',. noi dos; eirnrcitos. pJ11oifissio-
naes que j át n·enh:um:- pailZ· acfo;pta\. sej)a dko de p-a-ssagem ... 

o SR. CALOGERAS - o Brazm. 
O SIK ID'i'<'lNYs101 C.E·RQl!J>E"IRA» - .. .. . veri:fi'GOUI, no' momento' afftlfoti;vo .de 
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suas · relaçÕes- interna·cionaes, o quanto valia o coefficiente de tropa con-
seguido pelo ·adestramento systematico do povo, servindo obrigatoriamente 
nas "'fileirás do Exercito. Conseguintemente, tornando ao que ·estabeleci logo 
ao iniciar minhas palavras, o Sr. General. Aguirre, quando se referia ao 
'itirb nac'ibnal argenti-no", naturalmente fa11ava como o mi!liO"nario, que , dis-
pensa· rendas · mínimas por tel-as que farte. O paiz que tem uma luzida re-
sé/va, florescelfft:Y pelo sorteio militar obrigatorio, de 200 e tantos mi.)

1
_, hoqie·ns, , 

pó de collocar ·em 3ª ou 4" plaina as "linhas d.e tiro"' , 
·Mas, o Brazil, pergunto ao nobre representante de Sergipe ... 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Vamos dar a Cesar o que é de Cesaf. 

•Quando citei o nome do General Aguirre, .eu não tratava da reserva, mais de 
outro pop:to -. . . . .. . . . .· . _ .. 

0 SR. DIONYSIO -CERQUEIRA - ... po·derá fazei-o? Quando V. Ex. tratou 
dl!s reservas, citou a opinião do general argentino, e, então, sob.re ponto de 
c"ivismo, · quasi que conjuntamente ref.e.riu trechos do Coronel Stopfer. 

O S·R. MOREIRA GUIMARÃES - Citei uma phrase . .desse coronel que no m.o-. 
mento tem inteira applicação á sociedade brazileira. . . · · 

O SR. DIO NYSIO CERQUEIRA - O que V. Ex. obtemperou ... · 
O. SR. CALOGERAS - São duas situações para!J.e1as de imprevidencia. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - V. Ex. leia, aqui estái é mais conveniente. 

attri buirmos a · Aguir.re aquillo que, effectivamente, attribuiu. . . 
O . SR. DIOl'IYSIO· CERQUEIRA - ... foi que, segundo o pens•amento colhi-

do por V. Ex . , não se manifesta de todo favoravel ao tiro nacional como 
·elemento - reserv,fsta,.,f, · 

O SR. MORElRA·;GUIMARÃES - V. Ex. leia, aqui está, · (mostra. um livro), 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - 1 Não lerei porque conheço o livrinho; de-

mais a retentiv·a não me é mesquipha; mas, pergunto a V. Ex. para argu-
mentar, em sy nthese: O general Aguirre admitte as co.mpanhias ·d.e tiro, 
c·omo reserva,. util ? Não! Creio ser isso o que V. Ex. collimou. 

0 SR. MOREIRA GUIMARÃES - f. Perfeitamente. 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - ~ ois bem: eu digo que o general póde em-

pregar ·esta orientação, este modo de entender, ao Exercito do ·seu paiz, 
porque 14, .como mencionei existe o sorteio. 

Quero aTgumen.tar com o Brazil presentement·e, .quero mostrar á Camara. 
e a V. Ex., baseiando-me na ·dura realidade dos factos e visando a experi-
me11tação so.ciologica, que no noss·o meio isso não foi possível. O Brazi! não 
pôde ·executar ainda a lei do sorteio mi.Jitar . obrigatorio, grande falha que, 
não sanada, arrasta ao desapercebi;mento dos nosso meios de defesa . 

. Agora, o que digo a V. Ex. é o seguinte: a experimentação prova que 
o povo olha de esguelha essa lei. 

O SR. CALOGERAS - Qual é o Ooverno qwe hesita !ieante de uma neces-
sidade nacional? · . 

O SR ... .DIONYSIO CERQU EIRA - O argumento de V. Ex. é poderoso , prin-
·cipa·lmente .. p.artiindo de quem pa·rte, de um homem (tenho .. o prazer .. de .m ani-
fosta l-o) que se desliga das conven,ienci.as eleitoraes estreitas ·e de egoism~ 
para visai: rosto. a rosto os c.apitaes problemas de que depende o bem estar 
da·. F.ederação . V. Ex . tem demonstrado da :tribuna, com applausos ·d.e µ,ns .. 
e a..i:repios .. de outros, as necessidades urgentes da nossa def·esa nacional . · Os .. 
discursos de V. Ex . são apreci adqs, justamente, aqui e lá fóra, sobr.etudo 
q·uando argumenta com o que se ha feito no s paiz.es mais adeantados; porem, · 
pergunto a V. Ex. : foi executada entre nós a lei? Não foi! Este é ·O facto! 

O SR. __ CALOGERAS - Razão de mais para não se abrJr uma ·porta muito 
larga, por onde se .burlaria a lei. 

O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - Não tanto. ·Ha em philosophia o que se 
capitula sob o titulo de ·experiment<tção social. 

· Essa experiment,a:ção .é ~uss_ola , a .que todo politicó deve ater-se. 
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Lembrarei, s•em me fornar d.emasiado diggressivo, o exemplo da França . 
sobre o que nos interessa. A França estabeleceu o serviço militar obrigato-
rio de tres annos: a lei foi combatida pelos poderosos ·elementos socialistas 
exaggerados· e teve que ser alterada. 

O SR. CALOGERAS - Combatida pel-o ·eleitorado . 
Guarda desconf:ado. Os jornaes são até certo ponto culpados. Nisso não 

vae nenhuma injusta increpação á imprensa; mas força é .confessar que ella 
é, em parte, responsavel por essa situação, porque, por v·olta da campanha 
presidencial ultima, disputando-se o supremo posto os Srs. ·Marechal Hermes 
e Ruy Barbosa, a imprensa promoveu uma c·ampanha nefasta, impatriotica, 
contra as forças arm:adas, como si o Marechal Hermes as ·representasse na 
essencia e o Sr. Ruy Barbosa symboHz'asse o r.esto do paiz. 

Puras phantasias ·das gazetas. Neste ponto estou perfeitamente á von-
tade. Em materi.a de defesa nacional, no meu entender não ha forças que 
devam desviar o bom ·patr-iota, attendendo a que ell·e visa um objectivo sagrado 
que é a int·egrida·de da nação. · 

O resultado dos antigos herveistas da.dos a estampa foi olhar-s·e o sol-
dado como o ·oppressor, e dahi 2 campanha para não melhorar 'o Exercito, ou 
pelo menos d·elxal-o com a reorganização de 1908 entravada. Por isso veiu 
o sorteio, e disso culpam o Executivo. . 

Ora, o Sr. Mar·echal Hermes da Fonseca, honrado Presidente da Repu-
blica, que mo·dificou o Exercito com a lei de 1908, reorganiz·ando-o em moldes 
a satisfaz•er as necessidades da nossa defesa, descurada, por assim dizer, des-
de · a guerra do Paraguay, não ia abandona-r em vão esta parte do ·~ 1eu pro-
gramma; agiu, então, no sentido das palavras es tampadas nas suas mensa-
gens, procurando ·argumentar com um ·dispositivo .constitucional, dizendo que 
não se executava a lei do sorteio ·emquanto os claros fossem sendo preenchi-
dos pelo voluntaria·do. São meios indirectos de se adiar a solução do proble-
ma, como de facto, desde então, passou-se sobre i·sso n-inguem mais fallou. 

A onda herveista crescera demasiado e o Presidente ·arrastaria forçosa-
mente, se insistisse, ·O paiz a grav·es· commoçõ·es. 

o SR. MOREIRA GUIMARÃES - Eu já tratei desse ponto . 
O $R. DIONYSIO ·CERQUEIRA - Que nunca sePá demais insisti.r, procuran-

do mei'os que levem pro·ficuamente á realização do •sortei·o. 
O SR. MOREIRA Gu1-MARÃES - Não ha duvida alguma; já expliquei até a 

·razão por ' que ·não o foi . 
· O SR. D!ONYSIO CERQUEIRA - Perdôe-me V. Ex. que diga: melhor an-

daria V. Ex. nada explicando, porque segundo o seu enunciado d·e então não 
ha explicativa para a inexecução da lei . 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Per.mitte um aparte? Aliás, crei·o que V. Ex. 
fica maios ou menos ir,ritado quando o vou apartea·r. . . 

O SR. DIONYS!O CERQUEIRA - Não fi.co irritado; é o meu .feitio, quand-o 
se trata de ·assumptos que interessa m ·vitalmente a defesa nacional. Estimo 
até os apartes frequentes do nobre D·eputado que tanto me merece. 

O SR . . MOREIRA GUIMARÃES - Esa questão do serviço militar obrigatorio 
é para mim muito clara, não a vim discuür sómente aqui na Camara do'S 
Deputados; lá fóra , na tribuna onde cada um de nós, militares, appareceu tra-
tando do assumpto, em long-os artigos que escrevi, dizia o que se devia fazer .. 
no Brazil , pa:ra a execução da lei; e \'. Ex. sabe que carecemos, antes d·e 
tudo, d.e educação cívica, que infelizmente não existe. 

O SR. Aucusro DO AMARAL - E' neces·s·ario que o . prof.essorado esteja , 
neste ponto, á altura de· sua missão . 

O SR. DIONYS!O CERQUEIRA - Este modo de entender s-e subordina ás 
minhas anteri9res apreciações. 

O SR .. MOREIRA GUIMARÃES - Necessitamo·s de •educação cívica. 
O SR. D!ONYSIO CERQUEIRA - O nobre Deputado por 3ergipe torna sem-

pre ao ponto predilecto. Sobre tal já disse o meu sentir. 
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O SR. ·MOREIRA GUIMARÃES - Tratemos de executar a lei, mas tambem 

de dar educação civica porque a falta desta é o principal obstaculo á mesma 
execuçào. O Geneml Aguirre, cujo trabalho V . Ex. ·conhece, mostra, neste 
livrinho que aqui trago, as diffic·uldad•es que a.ppar·eceram na Argentina para a 
execução: .estabeleceram a principio ct.eterminada.s· disposições e, depois", 
á propo·rção que se fazia a cultura civica dos argentinos, essas disposições 
eram, de vez •em vez, modificadas, mas o serviço miHtar . .. 

O SR . .DIONYSIO CERQUEIRA ....,... Estimo o aparte de V . E.x. Quer -dizer: 
a Republica. Argentina não executou l·ogo a lei nos mo ldes preEentes. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Certamente . . . 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V. Ex. acaba de dizer que não executou! 

Então não terei ouvi.ct·o bem. Creio haver V. Ex . dito de vez em vez; quer 
diz·er aos poucos . . . 

O SR. CALOGERAS - Melhornu a execução aos poucos; mas executou. 
o SR. MOREIRA GUIMARÃES - A lei foi modificada, aqui, alli, acolá. 

E' o nosso caso: precirnmos executar a lei. . 
U ~R. DIONYSIO CERQUEIRA - Não quero saber a origem, si foi eleitoral 

ou de outra qualquer natureza; o facto é que aquella gr.ande .nação modifücou, 
.obedeceni:lo ao experimento .social, o conclarilado · rigor -da lei. Annos d•epois, 
·a França, verifkou, visando essa mesma latitude legal, que, emquanto a Alle-
manha ·estabelecia prazo maior, ella pBrmanecia imprevid·entemente, adoptan_ 
do -o tempo do serviço militar mais reduzido. 

O SR. CALOGERAS - .Perdão! Os motivos foram ainda outros. 
o s·R. . DIONYSIO CERQUEIRA - Que fez entào a França?! Restabeleceu, 

logo com o Sr. ·Raymond Poincaré e com applauso da inai·oria da nação, que 
já não .obedecia. ao exclusivismo socialista, a 'lei dos tres ànnos. 

O SR. ·MÓREIRA GUIMARÃES - 1 lsto po,r uma O·utra consideração. V. Ex . 
está encarando a questão deante d~s difficuldades pa•ra a execução do serviço 
militar .obriga,torio . 

. o SR. DIONYSIO .CERQUEIRA - Que estou fazendo, sinão isso? 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - No caso em questão, o facto surgiu por 

outros motivos. 
O SR. ·D10NYSIO CERQUEIRA ,- Cogito do principal motivo, frisand.o -o até. 

A diggressão que •entretive foi atte\1dendo ao p\:Jenomeno tal se opera sociolo-
gicamente, em face dos obstaculos. 

Mostr-ei o que •E:ucced·eu em França e v-i.;o o Brazil. Existe entre .nós em 
execução o sorteio ? Não! Qu-a·es os motivos? O p-rincipal é o que vimos apon-
tando. Assim, não ser-á mais pratico ir-s·e por partes, ante grandes relutan-
cias? · 

O S\l.. MOREIRA GUIMARÃES - Precisamos executai -a; mas como exe-
cutar uma lei lançando mão de medidas que vão afas•tal -a da sua execuçã·o? 

O SR. DIOI,'<Ys10 CERQUEIRA - Si não foi executada a culpa não foi minha, 
nem -do Sr. Calogeras, n!!m do Sr . Augusto do Amaral, nem do Sr. Martim 
Francisco, nem d·e outros que amam essa grande Nação, que temos a honra 
de r-~presentar. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Aqui, de uma feita, na Camara e eu não 
gosto de repetir, tratei de mostrar i;omo se poderia executar a lei do sorteio. 
Cogitando-se agora, nas proprias eE•colas prima.rias da educação da mocidad·e 
cu tratei aqui da questão . ' ' 

O SR. D10NYS10 CERQUEIRA - j...ogo V. Ex . ·objectiva o phenomeno socio -
logico. V. Ex. ainda hontem quap·do ouvia eu o seu interessante discurso 
disse que a Camara devia cogita'. da instrucção primaria do povo, -do menln~ 
que, na escola, deve aprender civismo. . 

Ora, . V . Ex., v-e~s!1~º como. se sabe, em questões sociaes, não está, de 
certo, . olvidado das m!rifr.cas paginas de Condorcet, o apostolo das modernas 
conquistas d·a humanidade. 
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Quando o sabiio perlustra as estancias sociaes que :s·e op·eram comple-
tamente, mostra como são lentos esses progress·os . . AJssim, escreveu ao tratar 
da "Evolução do espirita humano". 

· Naquella obra ele tomo que é a pedra fundarnenta'1 do edifido da sociolo-
gia contemporanea, o grande francez mostra como as correntes do pensamento 
se 5Ubordinam uniformemente a um e3paço de tempo prec-i1s10, sem saltos, 
e desenvolve .aperfeiçoamento do mechanismo psycho-socio·logico. 

V. Ex. quer que, no pres·ente momento, digamos, inopinadamente, ao 
Executivo: é necessario educar o menino no col\.egio. V. Ex. esteja em que 
esta argumentação não póde s·er objectivada. Por isso apontei o .phenomeno. 

Sei que não se educa de um momento parn out·rn b povo , com determinado 
fim. Precisa-se quasi sempre de uma série longa de vintennios. Recorda-se 
V. Ex. do fact·o verificado na Allemanha, após as batalhas êi.e lena e Auers-
tadt, ganhas por Na•poleão e Davout. A Prussia ficou abalada seriamente. 
Refez-se lento e lento, contando com o que tinha de mais intimo, nas suas 
forças intrínsecas, no s·eu patríotismo, attentando constantemente nas necessi-
dades que apresentava ·a so'1uçã·o dos problemas de defesa nacional. Doia-lhe 
ainda a larga amputação da Lorena e Alsacia. Que fez a Allemanha? 

Buscou o que a França realizara em melhoramentos militares -·concer-
nentes á e5'!rategia; á tactica,. á mobilização, graças ao genio guerreiro de 
Na.poleão Bonaparte. · 

Procurava dest 'arte resarcir grandes prejuizos e desforrar-se das derro-
tas de Outubro d.e 1806 . Conseguiu , definitivamente, sessenta e quatro annos 
mais tarde, isso com pertinaz pr·opaganda. 

E' o que desejo frizar. 
Argumentar com hypotheses é muito ameno ·e simples; mais o nosso 

mal é exactamente esse. Deixamo-no:s: levar pelos livros allemães , inglezes, 
etc., faz1endo obra de encyclopedismo, para esquecer a sabia orientàção de 
Spencer que dizia ser o complexo da evolução humana cousa de muito cuidar 
e quando mal visado de effeitos negativos; cousa aliás repetida desde o autür 
c·el ebre da "P-01i üca ", o Aristotel.es. 

Mas volto ao ponto em que me encontrava. Por fas, ou por nefas, o brazi -
leiro em gemi olha o prnjecto do serviço militar obrigatorio corno compressivo; 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V. Ex., versado nesses assumptos como 
prova; conhece, de .certo, um almanack, o chamado "Digesto de Gue'rra", e 
outros regulamentos militares da Argentina. Posso garanür ao nobre Depu-
tado que desse conhecimento só se .·póde inferir que a lei referida, no ponto 
estricto que ·E·e refe-re ao praz·o d·eterminado de serviço militar, á obrigatorieda-
de em si, não teve os precalços a que V. Ex. alludiu. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃ ES - Cito um autor argentino, general illustre 
que diz como a lei foi executada. 

O SR. DIO NYSIO CERQUEIRA - Tambem co1nheço a lei . 
O SR. MOREIRA GUIM ARÃES - V. Ex. d1á a esta d·iscussão uma feição 

pessoal, a que sempre procuro fugir. 
O SR. DIOINYSIO CERQUEIRA - De modo algum personaliso. O que não 

posso deixar é de levar em conta os argumentgs de V. Ex. no debate. PreCi'. 
so proseguiT, pois: si continua-rmos neste ponto 111ão terei tempo de visar ou-
tras considerações que devo fazer s·obre este orçamento . 

O SR. CALOGERAS - A lei deve ser executada desde já; rna:s para evita-r 
esse olhar d·e esguelha a que V. Ex. al ludiu, é mistér educar o ·povo. Devem 
coexis tir a execução da lei e a educação do povo . (Ha outros apartes. ) 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Quero crer que si V . Ex. fosse J\'linistro 
da Guerra ... 

O SR. MOREIRA G UIMARÃES - Temos serviço militar obrigato·rio des:de 
1874, em disposição de lei. 

OS . DIONYSIO CERQUEIRA - . . . poria em execução essa saluta:? rnedida , 



Póde-se affirmar que a educação de um povo é funcção das sadias orier(_ 
tações dos seus verdadeiros· estadistas; é o que leva uma '!lação a s·e .c?mpe-
netrar dos seus deveres essenciaes, onde se depara, culminando, o c1v1smo. 

O que d·esejo no momento firmar, attendendo ao phenomeno sociologico, 
é: o. seg'uinte: uma vez nã.o · executada a lei e havendo medidas. mais brandas 
que se não justificariam, il1ote-se, deante. do estabelecimento do sorteio mili-
tar obrigatorio, devemos ou não, momentanea e temporanamente, empregar 
essas medídf!S que vão ao encontro do .grande desideratum ? ! 

P.enso que dev·emos. E' o que 'Visa o p·wjecto Ely·sfo de Araujo. De-
corre~de uma ainalys.e da nossa situação soda! que temos a considerar. os pon-
tos frageis d.o nosso mecani.srno Tepublicano, passiveis de modificações imme-
diatas que devam ser ·effectuad·as em pró! da nossa integridade patria. 

S~i que, havendo em todas as republicas· sul-americanas a lei do sorteio 
miHtaT obrigatorio, tem s:ido a mesma executada, inclusive no. P.araguay, ccm-
f'orme mostrou o meu prezado amigo Sr. D-e.putad.o Ma rio HeTmes, irazendo 
o· original da lei que -leu •perante a Camara, em discurs-o que proferiu em uma 
das sessões passadas. Sei que o B•razil não poderia de_ixar de ·executar taes 
medidas, sem -o que não obteria organizar um plano .canveniente de melhorà-
menfos que vise a nossa mobilização e a constituição racional do nossó 
Exercito . Entreta•nto, sem ageita-r-se a questão· ao mo:lde que v·imos entre-
1;endo, parece-nos diffidl . 

O nosso distincto collega, Sr . .Calogeras o.pinou, acertadamente, •pelo ef-
fectivo mínimo do nosso Exercito de 50.000 homens. E' um calculo feito 
pelo menos, visto como S. Ex . sabe que o nasso territo!'Ío comporta, e o 
deve, numer.o muito ma-io'r; mas visou aquillo de que no momento podemos 
djspôr, com algum sacri fido, é v:er.~ade, devido a-o nosso estado ·f'inaince1 ro 
v,ertente. 

O SR. CALOGERAS ~ Como ponto de partida, porque acho que a solução 
está mais ou menos · no principi.o allemão: uma divi•s·ã·o por · um milhão de 
homens . 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Nas considerações qlie terei de fazer, re-
ferir -me-hei a esse partkuiaT. 

Sr. Presidente, vê V. Ex. que eu não podia ter a velleidade de repellir 
a execução da lei referida. O meu objectivo, .de p'ar com a convicção de ser o 
projecto Elysio de A·rau}o uma estanda que servirá de base á futura exe-
cução d.o •s:orteio, é o alevantament-o d1:1s companhias de tiro, que já f1011esceram 
em toda a Fede.ração . Muitos moçqs que onerar.ão .<> Estado, só pod·erão 
fazei-o mediante a .caderneta de reservista; não prevaleceTá bellamente o ·em-
penho. E serão de facto reservistas (!o Exercito porque, pelas manobras, in-
corporaT-se-hã.o a determinadas unid·1:1díes. · 

E insistiin:do. Ao argumento da inconstitudonalidade, apresentado pelo 
abalisado Sr. MeiTa de Vasconcellos, poder-se-ha res•ponder que esta Camara, 
que votou a medida, para muitos compressiva, da vaccina obrigatoria, como 
exigencia para .o access-o a cargos publicos, não andará coherente rejeitando o 
da caderneta de reservista. Ambos são taxados pelo exaggero de articulistas, 
abastardados a-o cal-o:r languiescente da apathia, de attentato-rios á liberdade in-
dividual que a nossa lei primaz garaIJ!e. Ambos, todavia, se impõem, inilludi-
velmente, c9mo medida de salvação publica, pois não sei qual das duas 
9uando descuradas, assola _mais; si a peste negra, repeUente; si a fraquez; 
das bayonetas, conducente as devasta i;:ões das terras e dos homens. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES ·- Nessa questão de ca·derneta·s tenho estado 
até agora, em condição singularissim11. Emquanto 01 collegas que combate~ 
a · caderneta allegam a su~ inc•or:s.1itucionalidade, eu ·a condemno sirnp·lesmen-
te collocado no ponto <le vista m1iltar, porque o modo .como as nossas socieda-
d~_s, de tiro eyoluiram aqui só s·erviu 1iara illudir a execuçã-o d-a· lei do sortei·o 
m1htar. O Sr . Deputado Calogeras ·está de accôrdo cornmigo. 
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O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - O Sr. Deputado Oalogeras nesta · questão 
está mais -ou menos como .eu, visando implicitamente o pheniorneno socio'1ogico , 
não repellindo a lei do sorteio militar obrigatorio que julga inadiavel, tan~o 
que nella se estriba para· poder consegui;r um .effecti'Vo a maio·r, de mats 
29.000 h1omens; mas accorda na passagem do projecto Elysio d·e Araui·o, corno 
medi.da passageira. S. Ex., aJ.iás, pensa que só pelo sorteio poder-se-ha obter 
grandes ·massas de tropas aptas á guerra . 

. O SR. CAIJOGERAS - E' um dos quatro motivos: o primeiro não• é novidade 
porque é · repetição do que existe na lei; o segundo tem a grande vantagem de 
interessar em sua execução terceiros que invocarão no caso de oreenchimento 
de Jogares a falta do candidato ter ou não prestado ~ erviços . Ha mais dous 
motivos de que não me ·lembro de tromento. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Lembro a V. Ex . ·que a le'i de reorganiza-
ção do Exercito está em sua rnai-or parte em execução. Nessa lei ha uma 
disposição determinando que ·ningueJTI ~·erii. nomeado official da Guarda Na-
donal sem ter a caderneta de reservi~ta. •P.érgunto: o Governo cumpriu esta 
disposição? 

O SR. DIONYSIO .CERQUEIRA - Agradeço o a·parte do nobre Deputado. que 
vem corroborar as affirmações que venho fazendo. Ainda mais, aproveitando 
todos os recursos disponíveis para a mobilização. o nosso. Estarlo Maior opi -
nou pela Í'ncorp-oração da·s• .companhias de tiro á 4ª companhia dos bata·lhões, 
cornrnandadas por capitães do Exercito. 

O SR. CALOGERAS ·_ O que não ·poderia fazer, seria incon,titucional. 
O . SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Por nue não, si esses atiradores foram 

instruidos nos •preceitos dos soldados de linha? 
O SR. CALOGERAS - 1Pelo·s1 motivos s•e!!uinte~: 1 º. po raue seria inconsti-

tucional, -pois ·os aue teem obrigação de compa;recer ao . serviço são os sortea-
dos e a linha de tiro em seu conjunto não se oompõe de sorteados; 2°, e este 
motivo de ordem militar, é aue ... (trocani-se varias apartes). com os mes-
mos quadros effectivos, estariam diversamente instruídos. e não se .pe!!a em 

· uma .comprunhia nara mandal-a substituir .do ·pé para a mã-o, em combate , e 
cornrnandal-as officiaes do Exercito. 

O SR. D!IONYSIO CERQUEIRA - V. Ex. lembra bem, technicamente bem, 
quasi que fallando corno um p;rofissional . 

o SR. CALOGERAS - Isso, não . 
O SR. DDONYSIO CERQUEIRA - FoL porém. idéa d·e aue muito se cogitou 

e que, a ouvir müitoos estudiosos do assumpto. seria effkaz. Bem sei que 
V. Ex. ·argumenfa, apertadamente, con1 o aue existe de disdplina e em exe-
cução fóra do •nosso paiz. mirando sobretudo a Europa. 

O SR. CALOGERAS - 1Maó' é o que desejamos que se faça aqui ... 
O SR. DIONYSllO CEROU EIRA - V. Ex .. hem assim o nobre Deputado .por 

Sergipe. que esteve em Porto Arthur, em 'fokio. sabem de sobejo aue lá a 
instrucção militar se des.envolve do mesmo passo que na Allemanha, conti-
nuadamente, realiz1and-o dest'arte o gramd·e desideratum . .. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - A -instrucção systematica da trnpa é o 
meio primaz de -realizar a s·ua homogeneidade. 

O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - . . . incorrendo. oortanto. no conceito do 
illustre Clausewitz, versando que uma nação não poderá ser efficiente na sua 
defesa sinão quando· mantiver um Exercito em preparação constante para 
a 11;uerra. V. Ex .. portanto, argumentou com r>.Xercitos nos ouaes a instru-
cção do tiro, por batalhão, regimento, corpo 'de exercito , é, continuamente, 
effectuada. · 

O SR. AucusTo DO AMARAL '--- E só podemos di8cutir ·com es s·es , mas 
com -resalvas .. 
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O SR. DIIONYSIO CERQUEIRA - Entreta•n.to é flagrante a differença. Desde 
o uso do uniforme, a gymnastica do pass·o, o rnanej·o de arma, o passo de 
parada, tudo se modifica sob os. tropico s . _ . 

Considere V. Ex., por exemplo, um soldado teutao, que pertença, diga-
mos, á infantaria da guar.da real prussiana; co'1loque-o .no Rio de Janeiro, no 
rnez de Março, tempo calmoso, mande-o executar durante urna, duas ou tres 
horas, como se ·faz lá, .com pequenos descanços, exercicio:s ao passo de parada. 

Não executará. (Trocam-s e apartes . ) 
I1nfelizrnentie Sr . Presidente por ser eu pouco versado na questão (não 

apoiados) , me to~no prolixo , prin'cipalrnente pelos apartes que em verdadeiras 
sara ivadas me trl,\ncarn o radocinio a cada passo. 

Mas, proseguindo, a proprfa 01rganizaçã·o militar nas coloni as allernãs, 
frnnceza~ . ingl ezas, sob os tropices se modifica notavelmente . Isso adduzo 
para l>e rnbra.r que não nos podemos ·,-:ubordinar, ao pé da lettr a, ao sys terna 
europeu ou outro qualouer . Haja vista das tropas s enegalezas, dos chausseurs 
d'Afrique, dos anarnitas para a França, onde tudo differe das gua rnições da 
rnetropole. 

Attendern ahi ao factor ethnico, ao climaterico , sem o que seria a desor-
g.;mização. Que extravagancia fazer do excellente atirador senegalez, tão ga-
bado no exer.cito francez , um rythmado ás instituições rn ilitafle(> reguladas 
para as pequenas gua·nnições de F:rança; sabido corno é que essa trnpa só 
se desloca a geito das caravanas do seu torrão natal, seguidos os senega-
lezes doe suas companhias . Trago esse f·acto para apontar que desde muito 
se considera o soldado no seu havit.at, dahi tudo deduzindo. 

Por isso é que me i1nsurj.o, á s vezes, cont ra essas medidas de adopção 
exclusiva. ' 1 ~ 

Vê V. Ex . que é necessario atÇentar nas condições die meio e sabe. per-
feitamente, voita·ndo ao debati.do, q~ e o nosso Exemito adoptou o passo de 
parada e o aboliu, porque não era possivel rnantel-o. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃ ES - Porque lá mesmo !11'a AHernanha é discuti -
V•el essa ·pratica. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Mas que. sempre, desde Frederico , o Gran-
de, foi seguida. Nenhum paiz de rnaioTes tradi.ções militares do que a Alle-
manha. 

O SR. MIJREIRA :GUIMARÃES - uá mesmo esse passo de parada é discuti-
vel. 

O SR. D10NYSJO CERQUEIRA - Não me desvio dos meus propositos, res-
pond.endo aos nobres collegas. · 

.Q Sr . D-eputado C alogeras falou da instrucção do soldado que deverá 
constitui·r a quarta companhia e eu estou J'lespo:ndendo a S. Ex., sob os di-
versos pontos de vista, •s·ern me desviar da trilha que me tracei: porque si eu 
della sahisse concorda·ria •com V . Ex . e pass•aria ao campo contra1fo, o que 
não ou:ero fazer, pois cons•ervo-me !1·º meu po·nto de V·ista e no meu red11cto. 

O SR. AUGUSTO no AMARAL - V . Ex . d·á licença ·para um a.pa rte? As 
s uas pala vra·s veem provar a necessid•ade da execução do sorteio militar, 
poraue só as·S'irn teremos a trnpa .em dia deterrnina·do pa.ra detie·rrninada edu-
cação militar. 

'0 SR. D10NYSIO CERQU EIRA - Isto já o disse o Sr. CaJ.ogems nesta Casa, 
já ·O repetiu V. Ex. em brilhante dlscurso e o i1l ustre repres:entante de Ser-
gi·pe o s ecundou. 

O SR. MOREIRA GmMARÃEs - lsto é corrente. 
O SR. DJONYSLO CERQUEIRA - Não é tanto. 
O SR. MOREIRA ·GUI MARÃES - V . Ex. auer uma medida de certa nature-

za como uma tang·ente para reali z3r o sorteio rniHtilr . 
O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - Tangente, não. Em ap•a rte que dei · a V. Ex . 
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hontem, repeti varias vezes aHirniando que a medid:i. ·era passageira, mas 
nunca uma escapatoria ! . , . 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Portanto, · falta pouco quasi para V. Ex . fi-
car de accô rd.o commigo. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Isso não . Estou em que, uma \llez appro-
vada p-elo CongTesso Nacio·nal a lei de cadernetas de reservistas, teremos dado 
um passo para o sorteio obrigatorio. 

O SR. CALOCERAS - Eu creio que V. Ex. quer que se clê com todo mun-
do o que se deu comnosco - que a illws•ão se ·perna. Nós iá a P'erdemos. 

O SR. DiiONYSIO CERQUEIRA - P.orta:nto não me insurjo contra a lei do 
sorteio militar ob6gatorfo e hei d·e ter occas·ião de provaT o que acabo de 
affirmar. 

Em synthese, a lei qu·e visa a caderneta é tra:n si toria, espero que assim 
o seja, porquanto estou bem certo de que o ac tual Governo tem -razão sobeja, 
attendendo ao desenvolvimento militar das nações. para exclui r a lei do sor-
teio militar, que se impõe como medida de salvação publica. 

'Ü contrario seria nos arriscarmos a emprezas desastra-das, ou ·t>ermos · as 
mesmas difficuldades sobrevindas ao enfrentarmos, por 1865, o heroico Pa-
raguay. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - E' o-recisa a propag·anda . 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Sei que o· nobre Deputado, de parceria 

com esse jornalista .emerito que é o Senador Ale.indo Guanabara, em co1nfe-
rencias publioas, nos quarteis , na imprensa. d·esenvolver•am grande propagan-
da ·em pról da execução dessa "lei, mO's:trando em linguagem ao alcance do 
espirito popular esta conveniencia nacional. 

Oxal<á seguissem .outros esse ·exemplo digno de apolausos . 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Carecemos de continuar este trabalho. 

(Apoiados . ) 
·. O SR. DK>NYS IO CERQUEIRA - Como faHei ha pouco no heroic) Paraguav, 
permitta, Sr. Presidente. que d·e passagem, me refira á guerra com sqúelle 
p·aiz . havida -em 1865 . . Permittam-me os honrados collega·s uma digressão, vL 
sando um dos pontos esta·belecid.os nos inicio·s desse discurso. 

Sr. Presidente, confranjo-me, ·e muito, quando ouço de brazileiros. mór-
mente de militares, uma série. um temooral de remoques contra o Governo 
lmpeTial, que levo-u a effeito a gue-rra do Paraguay. · 

Em absoluto, me insurjo e não commungo com as ·idéas daquelles: que 
iulgam uma· iniquidade por parte. do Brazil aque!lR guerra , e dizem que o 
Exercito Nacfonal, longe d:e se cobrir de immarces~·iveis glorias. o-perou uma 
verdadeira rev.oluçã.o da tactica . na estrategia. não se moldaindo pelas gran-
des inidativas e pelas grandes linha·~· observa.das nas nações que se travaram 
em brigas uma~ com as outrfls. torn adas d 'l.ss icas. no velho co·ntinente . 

Não, Sr. Presidente, n Brozil . en1 1865. como bem rlisse o illustre re-
p-res·entante de S . Paulo, Sr . M•artim Fninc-isco. em uma ·daouellas suas logi-
cas e poderosas -argumentac;õ·::s. não orov.ocou a guerra do Paraguay. Appel-
lou para essa circumstancia . refutando n ronceito de iniquidade que lançam 
muitos sobre as nossas glorias de 1865-1870! 

Estavarno1s em plena paz . Um navio ·mercante no~so óue levava a Matto 
Grosso o Governador, o vapor Marquez de Olinda,. foi aprisionado em pl(fna 
paz. 

Respondeu o nobre Deputado por Sergi•pe aue as guerras entre as na-
ções ríã.o estão na dependencia d·e um aviso reoiproco: são inopi-nadas. 

De pleno accôrdo. 
Todo o mundo sabe aue. quando em 1870, a Fr.ança ~ ·e viu invadida pela 

Allemanha . .não foi com aviso orévio . Todo o mundo sahe aue em Porto Ar-
thur, quando as torpedeiras jaoonezas nenetrar.am "' torpedearam os coura-
çados d·a esquadra russa, não foi com aviso antecipado: 
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Mas o· que entendo é que não ac<ho a guer-ra do Paraguay Lniqua da .nossa 
parte. 

Fizemos a guerra áquelle povo, vendo que se tratava de uma nação 
forte que dispunha de 80. 000 homens em pé de guerra e cujo exercito e ar-
mad~ foram ·aperfeiçoados por instructores es·trangeiros, ÍJllglezes, sobretudo, 
como era o commandante Tompscm e que foram anteriormente instruidos até 
po·r officiaes brazoileiros, como VH!agran e Cabrita, que morreu qu!lll1do redi-
gia uma parte de combate na ilha d,a Redempção, já accesa a guerra. 

O SR. CALOGERAS - h •to tudo prova um facto: que apezar de toda a 10nga 
·preparação prévia do P.araguay, o facto do Brazil ser surp'rehendido pela 
guerra mostra a imprev·idencia politica do nosso Governo. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Perfeitamente; mas a gu~rra .n ão foi 
iníqua. 

o SR. CALOGERAS - Eu nã-0 disse ·isto! 
O SR. D10NYSIO CERQU EIRA - Não <lisse que V. Ex. a chava tal; mas que 

na opinião de technicos e leigos, muitas vezes ·s·e consid·erava a guerra d:o Pa-
raguay como um excesso de f.ori;>a e que naquelle momento eramos d·esorga-
niz,ados como força a·rmada. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃ ES - Sob o ponto de vista miHtar, eu affirmei. 
Não estou portainto no modo de entender ·p.ositivista . 

O SR. DJONYSIO CERQUEIRA - Nem eu. Sou muito sympathico ao positi-
vismo; mas ness·e pa.rticul·ar, arrepello-me. 

O SR. MOREIRA GUIM ARÃES - Eu não sigo a doutrina ·e desdre a Esco-la 
Militar, alumno de Benjamin Constant, vivi divorciado de sua orientação 
philosophica. 

O SR. DJONYSJO ·CERQUEIRA - O modo dos positivistas braz,ileiros encarar 
este assumpto me afasta inteiramente desise comtismo espedal, que não 
abraço . 1 

Entregar trophéos, bandreinas tricolores ·esfarrapad·as á metralha, man-
chadas com o gener.oso sangue bra:zileiro, que as ergueu, .tremulantes, agita-
das 'pel·a brisa da victoria, :n·o·s campos de batalha e nas cristas das trincheiras 
enrubescidas! Ah! Nunca ! 

Mas tomand-0 ao ponto . 
. Pergunto a V. 1Ex. como tec<h:I'\ico qu.e é: V. Ex. acha que o Brazil na-

quella occasião, deanté de 80 'mil homens organizados e instruidos, andou 
mal avisado, ·organizando e mobilizando o s-eu exercito em tres mezes? 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Andou. . 
O SR. D101NYSIO CERQUEIRA - y. Ex. neste particula·r, permitta que diga: 

erra . 
.Em 1865, quando Osorio, antes do Passo da Patria, reuniu o grosso das 

forças brazileiras, Osorio fez um 111ilagre. V. Ex. sabe que as forças ·ar-
madas · de uma nação não se mobilizam efficazmente quando não estão nos 
moldes a que se referiu ainda outro dia o Sr. Calogeras, isto é, de prompto 
adextramento. 

Não podem então fazei-o s.inào em esrpaço muito mais larg-0 como succe-
deu a 0.sorio em 1865. · . 

V_. Ex . viu que só nos campos do Sul, nos do Passo da Patria, nos de 
It-0roro, n-0s do A·vahy, em Campo-Grande e em Lomas-Valentinas ficaram 
100. mil brazi1eiros. ~ão indago se era do exercito de 1" linha, s·~ guardas 
na_cwnaes, . se vo'1untar10s, o facto é que todos se reuni·mm em pós . d·o pavi-
lhao . ultra)ad·o, e escreveram com sangue aquielle rutil-0 jo·r:nadear glorioso 
de cinco annos . 

O SR. MoREIRA GUIMARÃES - Do que estamos tratando é da capacidade 
militar ·daquella época. 

O SR. D10NYs10 CERQUEIRA - V. Ex. acha que o nosso espirito militar, 
naquella época, era uma reaHdade? 



-157-

O SR. MOREIRA GuIMÁRÃEs - Não existia. Bravura não é espi·rito mili-
tar. Esta é a differença. (Trocam -se çzpartes.) 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - B·em sei que ha differença; mas a que cha-
ma V. Ex. esrpirito militar? 
. o SR. MOREIRA GUIMARÃES - A Ca'Pacidàde de organização. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Não é .isso, tão sómente. Vfa de regra. 
define-se es·pi·rito militar como um conjugado de duas forças : 1 º, ·elemento 
psychico, isto é, o valor individual de cada soldado (o soldado tem o seu eu 
individual, como se diz em psycholo~ia, fortemente educado), adextrado ao 
par das suas directas obrigações de cidadão; 2º, a obediencia, na grande 
massa geral do Exercito, ao espírito de !n~ciativa e de cohesão. Longo seria 
exemolificar. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Lá no Ja•pão , ·officiaes japonezes interro -
gados sobre a bravura dos officiaes russos, diziam que eram extraordinarios, 
eram bravos. · 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - E' que -0 i·aponez, atilado como de costume, 
exalta o inimigo para exa'lçar mai'!'1 a victoria. 

·Mas que signi.fka 'ª proposição de V. Ex . ? 
Que eram bravos, mas que eram ind•igentes de espirito miJ.itar? Certa-

mente que differe uma cousa de outra, conforme j·á referi. O que ·resalta, 
indiscutiv·elmente. é que esse espírito militar chega á incarnação perfeita, 
após longa e porfiaida campainha. 

· ·V. Ex. conhece bem o espirito militar japonez, o qual vem justamente 
prov.ar o qiie. ha pouco, entretive: que essa educação não se effectua ·em 
dous ou tres decennios. ·vem de molde citar uma obra que V . Ex. conhece, 
iá que sempre allude aos nippões: O Japão desconhecido, de Lefcadio Hearn . 
Do conhecimento desse livro resalta que, nas escolas primarias j-aponezas, o 
j aponezinho .. . 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Vá oor ahi . 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Si V . Ex. tives•s.e Ji.do um livro que eu 

escrevi, lá encontrnria isso. 
O SR . DIONYSIO CERQUEIRA - Perdão. permitta aue complete o meu pen-

samento, ainda não conclui e V. Ex. iá deduz. O japonezinho d·esde o banco 
co!legial é ensinado a cumprir o seu dever. a ter o self respect dos inglezes e 
a respeitar o proximo, a seT honrado, a d·erramar o seu sangue pela pat·ria 
e muita•s outras V'irtudes. Isso através d·e lendas e tr·ad.ições que fortificam o 
espirito. 

Lá. portanto, o espírito militar assume outro aspecto e, já que fallei em 
lenda: V. Ex. conhece, de sobejo, ,a das cerejeir.as brancas ·do Iamato. 

Quando os solda·dos japonez·es, na Mandchuria, recebiam -0s primeiros 
ferimentos não •s.e queriam pensar, porque traz.i·am a crença de que s-0brevi-
veriam e que, d·e novo tornari.am a pelejar, floresceriam como vicejam ·e re-
florescem no seu pai 7- natal as cerejeiras candidas ... Consegui:ntemente, essa 
educação toda especial ·leva ::tquelJ.e grande povo asiatico á firmeza d·e cara-
cter ::t aue nos vimos referindo. 

Entre nós V. Ex . sabe qual é a orna.nização p.oychic·a . o nosso e~tado 
social desd e a metropole . . através o segundo imoerio e na proDria R·epu'bJoica, 
para 01.1e me não alonirne em. d·emasi·as de apreçiações aue mais reauerem um 
ex·perimentador psychol-0g.ico. do aue mesmo uma analy~e P~cor.reita. 

Reportar-me-hei. nov.ame·nte. a 1865. e iis nos•s:as relarhe~ de intercambio 
de ictP.as militares. Embora o nos~o nai z. naouell a énoca: não tivesse ainda 
organização 'mili tar compar.avel aos mo.Jd·es d.a Franca e da A·llemanha. çle 
então. comtudo. buscou nos seus Pecur~o~ de trnpa, na .,,,ua org-anizaçã-0 . na 
nPricia dos seu's generaes. oue os haufa rle renome, na !'lia nro.priH alma he -
roica; seguir ~s . ,:uas tradições P.lor'iosas. Nii.o se de~nivellou, como aore-
goam · máos julgàdores do's princípios es trategicos, tacticos ·e. de orÚni~açãa 
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militar da época. Temos o máo ves.o , como bem diz.ia Euclydes da Cunha, d·e 
sermos prnrmptos em acceirnr o que vem de fóra, a ,im portar .o que luz por 
lá, des·conhccendo o •:i.ue brilh.a e rebril·ha ·em nós mesmos. Chegam al~uns, 
desses impatriotas, a dizer ·q·ue po•r occasi~o da gue'.ra d·o Paragu~y foi ne-
cessario um verdadeiro esforço pa;ra repel1•1rmos as tropas de Urb.1·eta e Es-
tigarribia, esse ul:timo em S. BoTj·a, no luga•r denominado Passo, e que. ~ão 
h·;im·e resistencia ! PUTa fals·ida<le, contra á qual protestam as trad1çoes 
da{]:iella cidade, :á margem do Uruguay. 

l:Jverdades his·t·oricas . . inverdades de conceitos, inverdades acasaladas e 
deturpações, é o •que ponÍpêa a farandula sedenta de nos diminuir. 

A tactica l·evad1a a eff.~ito na campanha do 0Par.aguay era a usada na 
época, e .as nossas v-ictorias 'llão impafüdecem o rico escrinio das glori·~s 
mundiaes . G rJticam ho•j.e; e como? Através das partes de combate, nao 
muito pormenor.izada·s e dos poucos liv·ros sobTe os success-os lá desen-
ro.Ja r1.os. Di·r-se-hi1a obs•ervarem os d.etrnctores de ho·j e, através qos ma-
o;n i ficas 'binoculos Z.úss da critica requintada. o•s campos de batfllha de 
1865 - 1870, •que só e> oculo de .alcance d.o ijul·gamento coevo ·deparava: .nos 
seus confrontos pl·aus.iveis . 

Po:· a:qui• me .cerl'o, não entrarei em considerações outras sobre a~ 
oper::ções mi.J,vta•res ; mas, quem .as 1quizer .apurar consulte as obtias de Bor-
mann , Schneider, General .Dionysi·o Cer.q·ueira , 1Res•quin, Centurion, Garme·n. 
dia e alguns ou:t·ros vet·eranos da!q.ue1la rr emo:ravel campanha. 

O Brazi.l de 1865 mos.tr.ou que era o mesmo que de Pernambuco rep el -
lir.a os Hollandezes, •que era d1igno d·aq.uelles brwo·s de .Barba.Jho, que, do 
Mar.anhão vieram .por terra, através de mil obstaculos, \Dencendo infindas 
campin as, -rios, i·nv.ad·eaveis, ·extensas lezi:r.ias, •terrenos invios, lutando co.ntra 
as maleitas , acoss•ados pelas f.orç·~s naturaes e pelas inimigas, e que che-
garam ·á Bahia a tempo pr·ec.iso de soccorrer os denodados comJpanheiros que 
se b~tiam contr.a o·s batav.os. (M'uito bem .) 

Estas co·nsideracões me 1[evaraj11 .Jo nge ; mas, nif!o oodia scientifical~as. 
Ag.ora farei 1i;ge.iTas consid·erações relati va s : 1 ", á organizacã·o ideal do 

nos·so Exercito; 2", á o.rga nização compativ·el com a ·reorganização de 1908; 
3..:._~obr·e os effectivos correntes. 

Cumpre-me d·eclatar ·que essas -idéas sã·o conentes entre a nossa offi-
cialidade ·de terra e de!J.a ·gostos·amente nos uti.lizamos, fornecidas ·qu~ foram 
por um distincto offidal de ·linha. 

A nossa divis ão ·em regiões 111il.itares não ·obedece a nenhum principio 
estrategico. 

o SR. AUGUSTO IDO AMARAL Estou de pleno accô·rdo com V. Ex. , 
subescrevo este conceito. 

Ü' SR. D10NYSIO CERQUEIRA Sr. Presidente. declaro •aue a·•sumi o 
co rr:promisso de, como re~resenta·l\te da nação , dizer toda a verdade. para 
nos ;ire-cavermos ; ·e dizei-a não s ignifka 1que diminua a minha patria aos 
olhos de ·quem .quer que s·eja. (Apdrados . ) 

Seria, ao que par·ece, de iextrnord.inaria vantagem a divisão territoria:l do 
nosso 'Paiz em doze regiões de hriga das , coexistindo em .cada região ·Uma 
brigada d·o Exerci.to activo, uma <le 2ª linha e uma de 3ª linha ou Guard·a 
Nacional, devendo· tod'as te r a mesma organização da do Exe;cito perma-
nenie. 

C~ieio que desse modo attenderei ao meu distincto collega Sr. Calogeras, 
~ue faz ques tão da divi são proporcional ·e da unidade de O•rgani.zação mi-
litar. 

As 12 brigadas do Ex•'! rcito octivo constituirão· na oaz seio<; d·ivisõe; do 
E.xe;cito , e ºº1!1. a_ mobilização .2.tt ingirão, com as 12 brigadas do Exe•rcito de 
2 lmha , 12 d1v1 soes, r.·om as quaes poderemos formar seis cor:pos de ex·er-

1 

( 
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cito e dous grande exerci tos propriamente; res,ervando, ainda seis divisões de 
3" linha como guarnição d,o paiz ou reforço d,os dous ,exercitos na guerra. 

Claro é que esta 3" linha será constituida pela Gua,rda Nacional e lam-
bem pelas re's,ervas, •que se forem obtendo·, com a lei que devLa ter sido 
executada desde 1874. 

O SR. CALOGERAS - Isto· exigirá o seguinte: que, como força auxiliar do 
Exrcito, a Guarda Nacional passe para o Minis.terio da Guen·a. (Apoiados.) 

O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - Obedecendü .assim ao destderdJtum que 
V. Ex . co'11imára, quando .trato·u, ha dias, do· as·sumpto. 

O SR. CALOGERAS - Principalmente, tendo d·ado a 1ei a essa f.orça uma 
funcçiio militar. 

O SR. 1D10NYSIO !CERQUEIRA - - Al•ém d·essas tro,pas, sempre como ele-
mento subsidiario, ter.iamos duas divi·sões de cav.all~ria ind·ependentes, com 
duas brigadas cad·a uma, de Ires regimentos. 

Teriam os dest'arte, mobilizando, 11'5. 000 homens do· ExeTcito activ·o,' 
115. OCO do de 2" linha, subdivididos em 24 brigafas, 12 d·ivisões, seis cor-
pos de e:x:ercito e dous grandes exercitos, com um effoc·tiv,o· de 230 .000 ho-
mens, ·8.l,ém d.e 115.000 do Exercito de 3" linha. 

Nesses moLdes ·o noss·o va·sto paiz mobiliza•ria .em 30 dias 345 .000 ho-
mef'.s . Mas, para isso alcança-r é impr.escindivel reuniT ao Exerc~~J a nossa 
milicia de Guarda Nadonal e proceder ao •sorteio militar. Pa-ra, n_. andante, 
attender, de a·ccôrd·o com a ultima -reorganização ao eff.ectivo estabelecido pelo 
grande plano, ·.sem augm:ento do 1quadro de of'ficiaes, ·são· necessarias as al-
terações seguintes: na inf1antaria possuimo·s: 15 •regimentos de tres bata-
~hões, com -tres comp1mhias; 12 ba.talhões de caçadores com tres compa-
nhias; 13 companhias de c·açado-res; · cinco companhias de metralhadoras. 
Sefi.a necessario .para ·organizar as 12 brigadas e assim as seis divisões; 
24· regimento·s com tres batalhões; seis ba·talhões de caçado'fes; 12 compa-
nhias .de metralhado-ra.s. Como, entretanto, ao pr.eencher as lacunas pela 
reorganização de 1908, augmenta-riam ··de muito os quadros, não seria para 
recusar a seguinte modificação: 18 regime.ntos com t·res batalhões; sei·s ba-
tal·hões de caçadores; 12 companhias de metralhadoras . 

Os tres regimentos a formar ·seriam organizados com seis batalhões de 
caçad·ores e seis companhias d·os mesmos; as s.ete companhias de metralh:;-
doras seriam organizadas ·com as sete comp.anhiias de caçadores ·restantes. 

F'car.iam, ,portanto, os 12 batalhões de caça.dores actuaes reduzidos a seis 
e as 13 companhias de caçadores d•esappa.receriam. 

O SR. AUGUSTO no AMARAL - Perf·eitamente; mesmo porque não •se 
justificam essas companhias ·isoladas. 

O SR. 1D10NYSIO .CERQUEIRA - Parece 'que ·o fito da lei de -reorganiza-
ção de 1908 foi a.dopta:r ·uma com]Yi:nação· do que existe em cerros paizes 
europeus, mórmente nos pequeno·:;, constituindo essas companhias isoladas; 
mas st-rá app!icavel esse entender ao nosso grande ter.ritorio, onde em certos 
pontos é difficil a conducção? · 

'Imagine V. Ex. uma companhi.a is.ola-da em Matto Grosso. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Não tem applicação em lugar nenhum. 
Eu acompanho, ne"Sse iPOnt·o, ·o Minis•tro da Guerra, que cond·emna, em 

seu rel?torio·, 'ª existenci.a dessas unidades isoladas . 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - iAs brigadas de ·ordem ímpar constituir-

se"h,am de dous -regimentots de infantaria e as de ordem par d,e um regi-
·nento, um batalhão d.e caçadores e uma companhia de metrnlhadoras, em 
tempo de paz; mobilizand·o os batalhões de caçad-ores ficariam como tropa 
divisionaria, s•endo substituidas por sds regiment-os o-rganiza.dos com as tro-
pas polkiaes dos Estados. Sei·, entreta·nto, que os nobres De·putado's Sr.s. 
Calogeras e Moreira Guimarães são contrarios ao subsidio ·prestado á or-
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ganização e mobilização de t·ropas de 1" linha, por parte dos policiaes es-
tad·uaes. 

O SR. iCALOGERAs - O •qu.e o Sr. Mori:!ira G·uimarães dis·&e é mais ou 
menos isto: -que as policias .esiaduaes não· s·e podem e•:iuiparar ás unidades 
propriamente miHtares. 

O SR. iD!ONYS!O CERQUEIRA - Nes .. se ponto continuarei a ins1istir nas 
considerações •que fiz sobre -0 p·wjecto da cad·erneta; ·quero dizer as ·tmpas 
policiaes da Bahia, S. Pa·uJ.o, !"ará e Rio Grande do Sul, da:da a nossa con-
dição indigente ·de reservas, e como elementos a serem provi'S-oriamente apro-
veitaC.c,s , são tropas que se não podem des·prezar. · · 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Eu digo a V. Ex. •que são forças. 
O SR. ;MOREIRA GUIMARÃES - A policia de S. Paulo t•em uma instrucção 

que não é a d·o Exercito, de modo que ·teremos no Exercito dup.Ucidade de 
in·st.rucção militar, duplicidade .de regulamentos, etc. Imagine V. Ex. ·:iue 
complicação isso não causará. 

O SR. DJONYSIO CERQUEIRA - As a~legações de V. Ex., certo estou, 
conduzem a que se vise a homogeneidade absoluta de toda a tro.pa dispo-
nivei', o •que, d.ada·s as condições ethnicas e dimatericas dos B-razile iros do 
Norte e do Sul, não é tão faci.J de obter como· â primeira vis-ta parece. Os 
corpos de policias estaduaes são verdadeiros exerci·tos. Haja vista da de São 
Paulo , que •se compõe de 8.000, com tend.encia a 10.000; da do Rio Grande 
do Sul e mesmo· da d.a Capital F·ederal . 

.. 'Vlas, proseguindo, tratamos .da infantaria, vejamos na cavaHaria. 
Esta arma possue no .presente: 12 regimentos, compostos cada um de 

4 ·esquadrõts; 5 regimentos de es•quadrões e 12 pelotões de estaf.etaos. 
Seria .necessario termos: 12 regimen1os de 4 esquadrões ·para -organi-

zarmos as 2 .divisões com 2 brig',adas de 3 r·egimentos; 6 regimentos de 2 
esquadrões para as 6 divi·sões de infantaria creadas e 6 pelotões de estafetas 
para os mesmos. 

No 1que toca a artilharia, t•ootos: 5 regimentos com 3 grupos de 3 ba-
terias; 3 grupos de artHhairia a cav.ano; 2 de artilharia de montanha; 5 
baterias ·de -0buzeiros; 3 batalhõer:,; de artilharia com 6 baterias; 6 baterias 
independentes; 5 pa11ques de :i1;rtilt1·ari·a; 5 columnas de munições. 

Devidamente -0rganizad·a dev.ertia te•r: artilharia de campanha - 6 regi-
mentos com 3 grupos de 3 bateri ~s; 2 grupos de artilharia .a cavallo; 2 de 
artilharia de montanha; 6 de obu;ieiros com 2 ·baterias; ·6 parques de arti-
lharia; 6 columnas de munições. 

S1;·p.p'findo a falta existente di; 1 regimento, ou 9 baterias de aPtilharia 
montada, 7 baterias de obuzeiros, 1 parque e 1 columna de muniçõ-es, tranfor-
mar"se-·hia 1 grupo· de arti•lharia a cavallo ·ou 3 baterias em baterias de obu-
z.eiros; os 5 batalhões de 6 baterias em ·batalhões de 4 bateria·s, cancellando 
então os 6 batalhões de 6 baterias. 

A artilharia de posição formar-se-hia de 3 ·batalhões de 4 baterias e 6 
bateri as ind·ependentes. 

Quanto á .engenharia o presente é de: 5 batalhões com 4 companhias e 
17 pelotões de engenharia, propria111ente. 

Era para termos: 6 batalhões oom 4 companhias, e 6 pelotõ·es. 
Remodelando· assim, ficará copstituido o Exercito da s·eguinte maneira: 

2 divisões d·e cavallaria com 2 brig,ad.as de 3 regimentos ou 12 regimentos e 
2 grupos de artilharia a cavaHo, sendo 1 :por divisão - 6 divisões de infan-
ta·ria ou divisões de exercito constituidas de 2 brigadas cada uma, com: 3 
regin:entos de infantaria ( 4 ·q•uandq mobilizada, pela juncção de 1 regimento 
d.e tropa poHcial) ; 1 batalhão de caçado•!'es; 1 companhia de metralhadoras, 
1 regimento de cavallaria com 2 e&quadrõ·es ( 4 quando mobi!izad-0) ; 1 regi-
mcnt0 de arti!-hari.a montada com 3 grupos de 3 ·baterias; 1 grupo de obu-
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zeiros com 2 baterias; 1 parque de arülharia; 1 columna .de munições; 
batalhiín. de engenlraria com 4 companhias; 1 pelotão de ·engenharia. 

Crirpos de exercito, 3, com 2 divisões. 
O exercito ac·tivo com 3 co•rpos de exercito e 2 divisões, de cavaH•a·ria 

indep<:ndent·e. 
Neste ponto falta a·ccrescenta·r a .5" arma, hoje considerada, que é a .da 

aviação. Nos exerci tos allemã.o e francez ella não existe totalmente s·eparada 
das outras· acha-se subordinada, respectivamente, a calda uma. Na parte do 
Orçamento.' que diz da pToposta apr-esentada pel-0 .nosso Governo· ha o pedido 
de 50 contos de réis para os serviços de aviação a .serem des·envolvidos. 

Ju'diciosamente a honrada Commis·são de Finanças augmentou para 100 
contos de .réis, .a que já repres•enta um pa.ss·O· ·iniciai! ausp-ici-0so· para esse 
imprescindivoel meio de .combate. Entretanto, como nós, devido ao effectivo 
reduzido do Exerc-ito, não podemos, sem maio·r dispendi-o, adaptar o systema 
mo·d~rno aJl.emão e francez, filiando os aeroplanos, por exemplo, a cada arma, 
lembraria que se inco.rporasse á a-rma de en~enhari·a, onde -estaria natural-
mente bem, . esse se·rviço de aviação .. 

Necessitamos, para o preenchimento d-e todos O'S claros aponta·dos, que 
tenhamos effectivamente 31.326 praças, além d·as praças destinadas ao Acre, 
em numeró de 400, e 199 primeiros sargent·os amanuen<Ses, o que perfaz um 
total <l•e 31 . 925. 

Com o effectivo· actualment.e estabelecido ·por lei, o noss·o· Es1ad.o.;Mai-or, 
cuja orientação tem sido mol·dada em ·uma dedicação que só merece lov·oures, 
viu-se na . contingencia de !'eduzi.r grande numero de unidad·es para attingir-
mos a· effectivo 1que votámo·s e que poderiamas chamar o minimo· dos mi-
nim.:is. 

1Consta tambem que aique!Le minimo não foi attingid10, havendo um -ef-
fec·tivo ·que orç,a por mU:ito menos. Apezar de se dizer que o v-o~untariad·o 
é sl!fficiente, o facto· é :que 50 por cento dos soMados são engajados e isso 
con1Tariamente ao estabeleci d-o na lei 1 . 860 . Executada a sua lettra, pos-
suiria'Tios como effectivo nudear -rigoroso apenas 10 . 000 praças, sendo o 
restante obtid-0 pelo sortei•o. 

Para melhorar essa situação e termos um Exercito regular neces·sitaria-
mos dividir as r-egiões milita•res ad-equadame·nte, deixando ao criterio do nosso 
Estado -'Maior que .as determina·sse e lhes fizesse a distribuição· -estrategica. 
·Sej·a como quer o illustrado ·Sr. Calogeras, atend·o-se aos moldes teutões, •que 
es tabelt"cem uma d-ivisão por ca,da milhão de habitantes, ou outros quaes-
·quer, o facto ·é que .predsamos mod.j.ficar de vez essas marchas e cont.ra-
marcha$, que só levaim á reorganização d·e que talvez nos tenhamos de pe-
nitenciar. 

Nesse particula·r, lamentand.o que não tenhamos um effectivo bem su-
perior ao actua•l, co:mtudo não s·ou dos que pensam carregar de res·ponsabi-
lid.lde·s o illust·re R·~lator do Orçamento da Guerra, que opero·u có-rtes no 
mesmo-. S. Ex. nada mais fez que attend.er á real·idade das cousas e c-on-
siderar devidamente a prnposta do Exercito. E$te é ·O· facto. S . Ex. o Sr . 
Der.iutado João Simplici-o observou •que um batalhão, o 45º, do 15º regimento , 
por exemplo, o:ue não existe, deveria ser contemulado no Orcamento, o mes-
mo ~c<mtecendo· com o 42º do 14º e •o 35° do 13º, com o 3º batalhão de air-
tilharia , ond.,; ao envés de ·:::eis baterias existem . ª'Penas a 1" e 2" e asó:in: 
p1"1 diante nas outras armas; -por is·so realizou · os córt·es que se ·lhe afig-u-
rnvam . necessarios. Não que S. Ex. se insurja, est·OU certo, co·ntr.a uma fi-
xação de forças, quanto a um estado de cousas no- :Departamento -da Gue!'ra 
e ·qne s·eja de real necessidad.e para .a nossa -s.ituacão militar. Não! o que 
não sc-ffre duvida. abs·olutamente, é que as nossas forcas mrntares. redu-
z!da·s como n:i ·presente. impossilbilitam o preench'·mento· das condições ·in-
tr:n.se.::cas da nossa defeza territoria.J; mas disso não se culp•e o d~gno Re-
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!ator. Ins·p.ira-se, naturalmente, nessa harmonia re.Jativa que deve reinar en-
tre o Congres·3-0 e o Executivo. Não é culpa de S. Ex. a ccmjuncção é 
antiga. 

Sobre o effectivo actual, devido aos esforços d-0 l eader da banca·da 
bahi.an? , o ST. Deoutado Marfo Hermes, é .que o anno passado· ·conseguimos, 
isso lipado Z.'O trnba1ho de mais a.l'guns Sr:> . Deput>a1d'Os e ·contra uma cor-
ren te que se avolumava no se:o da Cama·ra, estabelecer os 21 mil homens 
na fíx~ ção de forças . Este anno· a Commissão de Fin1anças, por proposta 
do Governo, volta á carga, na. reducçã·o a 18 mil homens. Conseguirá no 
plena rio a sua pas·sagem? :Não poderemos alhúar conjecturas, 1e ·por aqui me 
cerro . 

Considerarei al•g.0 ainda relativo· á nos·s.a distribuição defeituosa de tro-
pas; sobretudo si contemplarmos, tranzidos, os oito milhões e tantos kilo-
metros quadrados. em ,q.ue se eniquadra o no·srn paiz e os meios escassos de 
transpnrte terrestre de que dispomos. 

normenorizemos para melhorar. 
Lancemos mão de uma condição para melh-0r exemplifioar n que ex-

penrlemos . Supponha-s·e, }á não digo uma ci.dade ind·efeza, mas a cidadela 
de Ob1d.os, que uma vez inve·stida só poderá soccorrnr-se com tr·opas vindas 
pút · vfa maritima ü\l fluvial. ·Como obt·eremos ·e'lementos para deter o passo 
ao inimigo na·queHas terras do nosso s·epten1rião? 'Com a pequena guarnição 
ela Amazonia? 

A•ppello para •O nobre 1Deputado por Sergipe -0 Sr. Mo·reira Guimariies 
que me ouve. (PaLZsa.) 

Teremos de no·s a·perceber para o caso e, atabalhoadamente, das re-
duzidas forcas de terra e de marinha que lá possuimos; das canhoneiras que 
hoje. é sabido. nada valem ante luma vanguarda de exerdto, oossuidoTa de 
grande .artilharia. 

A:o passo q.ue •si tivessemos 3rlli fortes d·ivisões de Exercito, o caso seria 
outro ; outro o .apercebiment·o pan.t a luta . 

P.r.)o lado do Sul , m esmo· o ~ ra Uéste . como attender-se . com a distri-
baiçiio actual de forcas. 'ª inva?ão ·po•r Matto•Grosso? · Ver-nos-iamos a 
braços com o·.~ esto.rvos de 18,65 . 

Sr. Presidente, a hora vae adiantada t! pergunto a V. Ex .. para meu 
governl'. a aue horas acaba a sessão? 

O SR. 'PRESID ENTE - Informo a·o· nobre Deputad·o que a sessã.o ·termi·na 
·ás seis e um auarto. 

O SR. DroNYSJO CERQUElRA - Voltando . ao soTteio militar direi 1que: ou 
o Braz!1 põe em execuciio o ..,ervico mHitar ·obrigat-0rio, seja como fôor, bTand a 
ou '.l•uamente, -011 entã·o teremos um f·also ex·poente de força entre as naciona-
lid•ades. Para o collapso d a no6~ a •organização d·e·sharmonica é o remedio 
hero;co . 

.Sr. Presidente, ha a·inda a .c~o·nsiderar uma imoortante ques1ão q ue se 
refere á Commissão de Compras na Europa, alludida pelo ho·nrnd·o rep1re-
sentante de Sergi·pe, quando o·ut·ro dia discutia esse Orçamento. Na proposta 
orçamentaria .que deverá ser submettida á .Camara ha a es•pecificação dessa 
verba t' acho •que a mesma dever·á ·ser mantida. 

L(:;.nge de mim propo r a suppfessã·o dessa verba es·pedal p0<!'que fazei -o 
· seria r0ti.rar d·as suas funcções ·0<3 di·gnos officiaes iqu·e naiquella Commissão 

as de,-cmpenham proveit·usamen1e r,ara a Nação. 
O SR. 1AucusTo DO AMARAL - E ha a razã.o de ser da sua existencia . .. 
ü SR. DroNYSIO CERQUE IRA - Perfeitaimente. 
Mas, de'Ssa t·ribuna, faço um appello doe camarada sinc·ero aos dignos 

offici~ ts que J;á estão, no sentidq d·e serem as ·parti.das de armamento ri-
goroo,a e impertine·ntemente visad·>fS. 
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O SR. AUGUSTO Do AMARAL - Nada nos autoriza a suppormo~ que elles 
não rnçam isso. 

U ::iR. U10N1 sro CERQUEIRA - Nem estou dizendo .que elles ajam por 
outro modo. 

0 ::iR . .1-1.UGUSTO DO AMARAL - Princi.palmente, dado o criterio do Wustre 
chefe ·da comm1:;sao, o Sr. ueneral carlos hnto, 4ue to·dos connecemo;,. 

u ::;R. UlúNYSIU CERQUEIRA - .t-'ara nao n.a10garmo'S, dir.e1 que concordo 
in1ei:ramente •Com V. J:.x. e que ·si houver a1guem ze10::.o em manre'r o glorio-
so .nome do J:.xerc1to 1'1ac1ona1, que o se)a como eu. 

ü SR. 'AUGU:;TO DO AMARAL - .Ni•nguem <IU~ICla. 
O SR. UION Y::.IU L ERQUt:: tRA - JVlas e::.~e meu a·ppe:ilo tem cabimento e 

disso não cu1po a comm1ssá•o pres~nte. u nosso llonrauo coüega sabe que se 
passa ·com o •nosso tuzil, modelo rnuts. 

E' um ponto, apparentemente, me!indros·o s.i y_u .zermos levar o exagge-
ro patriot1co ao aosurdo, mas que merece aua1yse para prvm)lras medi.das de 
reparação. h.esolvi-rne, quando vim á triou·na, porque .cuwpria um dever, a 
dizer a verdade, embora meli·ndrasse suscept1011ldanes, .nrundaaas ante a 
magnitude .do •probiema da deleza nacioiuat. . 

<:>s luzis modelo 1908 ainda nao toram distnbuidos aos corpos de i ,-
nha. Por que ? 

(J SR. AUGUSTO DO AMARAL - Não foram di·str.buidos porque o Exer-
cito ai•nda posue grande armamento, ty.po lts~ó e, naturalmente, nao ·Se podem 
distribuir dous modelos .de armamento ao J::xer.cito. Isto é um pomo ca·p1Ul. 

O SR. D10NYSIO CERQU EIRA - Po.r ser essenc1a.l é ·que ins1sw. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Na tnpa bem i·nstru1da a troca dos fu.iis 

não altera a sua essencia. 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V . . !Ex. vai ver que, embora .divers-os, póde-

se dizer que o antigo é mais resistente e melhormente acaba:do que o mo-
derno. V. Ex. verá que, .no caso vertente, altera. 

O fuzil Mauser, modelo brasileiro .de 1895, é uma arma ·que sustenta 
10.000 tiros antes de ficar inteiramente descalibrada. Po.·s bem, com o mo-
derno modelo não se observa o mesmo·. A vida do modelo 1908 é muito 
mais reduzida, quando devera ser maior, p·or mais a•perfeiçoado. 

As •Condições da alça .do 1y.po 1895 são .perfeitas. ê' de ... nferiorida:d,e as 
condições do· 1908. Dizem 1que ·O er!'o advem de se Mirar em um .com a bala 
ogival e .em outro com · a ponteaguda ou bala S. Que ·O mod elo 1908, só :deve 
lançar esse ultimo projectil. 

Não quer.o citar outro testemunho, sinã-o o meu prnprio, quanto· aos <1oi1s. 
modelos. 

Certa vez atirei, para ensaiar e ao mesmo .tempo para me persua:d :r 
do erroneo ou do legi.timo que amda·va correndo sobre os dous typos de fuzil, 
em um .dos polygonos de tiro ·desta Ca.pHal, alternadamente •Com um e -outro. 
O model·o 1895 era o mesmo, quer atirando a 300 metros, distancia regula-
mentar no·s concursos· de tiro , ·quer a 400, distancia ·que se usa, não raro, 
nos nO'ss-os starods. 

O modelo 1908 var:ava de modo evidente, quer se usasse a bala Ógival, 
quer a ponteaguda . . · 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Garante que é o mesmo armamenti ? 
O SR. D10NYs10 CERQUEIRA - P.oi·s não, o mesino, fabri.ca:do na mesma 

offici.na, na wapfenfabriken allemã, que ma1nufacturara o modelo anterior . 
.Mas, dizi a eu, grande foi a minha s·orp.reza, quando atirando a 300 me-

tros, me via obrigad,o a levanta-r a alça de mira para 400 e tant·os, e quando 
v'.·sando a 400 metros · erguia a mesma ·para além de 500 e tantos . Só conse-
guia -obter 10, que equivale a centro, quando assim visava; isso utilizando-
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me dos ·process·os ordenados na instmcção do t.iro de guerra, quer dizer, vi-
sando norma·lmente. 

O SR. AUGUSTO oo AMARAL - Com que munição atkou V. Ex. ? . 
O SR. D10Nrs10 CERQUEIRA - Com a regulamentar, de bafa O·gival e com 

a mun:ção allemã, de bala pornteaguda que existia no mer.cad·o. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Aguard·arei a te!'ceira discussão pa·ra tratar 

desse assumpto. 
O SR. DJONYSIO CERQUEIRA - PerfeHamente . . 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - A's vezes é questão .de .po•lvo ra._ 
O SR. D10NYs10 CERQU EIRA - Custa-me mui·to fazer essas dec:larações 

mas, antes assim, que produzil-as em tempo ino.pportuno, quando forem por 
as&im :dizer, irremediaveis, haja vi·sta s: tivermos de realizar encommenctas 
de novo armamento, precipitadamente, ás v·oltas .com as difficul-dades sobre-
vindas em imminencia de luta :•nternacio.nal. 

.Sr. Pre·sidente, agora referir-me-hei á emend·a que com os meus noores 
co'llega•s Srs . Deputados Ma·rio Hermes e Elysio de Araujo apresentamos a 
este orçame-nto e que se destina. 
este Orçamento .e que se aeEnna a manter as J:nhas ·de tiro. Na proposta 
do Governo arbitr.ou-se .a 'l1ua.nt.ia de 50 conto.s de réis e nós a de 200 
para que seja ma·ntioda .a confederação do Tiro Brazileiro. 

Sr. Pres.idente, só ·os que conhecem o beneficfo para a 1nos•sa defesa, 
advindo da pre·Eença, -embora .dominical, de ·Cidadãos nos polygonos de t:ro, 
poderão applaudir a nossa iniciativa. Não me rep·o:rtarei de novo ás pon-
derações que apresentei ha pouco sobre as reservas; baste-me a co.nvkção 
_de que normalizando-se o Tiro ~razile:ro, reedificados muitos Etands al-
luidos pel-o desanimo e pela. acç~o do tempo, poderemos ser uma grande 
Suissa. Quando isto conseguirmo,'', ao lado dos grandes planos de mobili-
z·ação, do desdobramento de gran es massas de tropa.s, da tactica e da es-
trategia em acção, teremos ·o coe ·ficiente valios'.ssimo dos bons atiradores, 
qual pompêa a modela.r republi·ca europea. · 

Concluindo ·es·sas ligeiras obs.ervações sobr.e ·o ·Orçamento da Guerra, 
devo dizer •que as f.iz -com o 'espif ito voltad9 parn a imagem da nossa es-
tremecida Patr.ia e com o ooração che:o de f.é, Hores-cendo a esperança, 
abrigando a convicção de que s.e teem batido pelo no·sso aperfeiçoamento 
militar, até •Co·nseguirmos, no ideal relativo d.as cousas, uma .situação ·que 
nã·o no.s coHoque .embaraça•dos deante do ·conce:rto das nações. Para i_sso 
confiemos, ·como elemento d-e viqo·r:a, na •officialidade brilhante, patriot-a, 
esforçada do .Exercito que ·na concepção .sociologica hodierna é a fracçã-o 
de um povo aprparelha·da para ·a luta imme:liata, quer mantendo a ordem 
no interior, quer zelando pe"la integ·ridade da nação ante a invasão estran -
geira. 

·Sr. Presidente, neste momento. perpassa-me no e3pirito uma lembrança 
Correndo 1815 quando, após Waterloo, a ultima das · batalhas decisivas 
descriptas pelo historiador Creasy, o "·Grande Exercit·o" esphacela-do nos 
campos da Belgica, retirava, comrriandll!do pelo maior dos grandes capitães, 
em Paris flammejava o es·pirito naF:onal; e ·o legendario povo, com o cora-
ção em tumulito, s·entia de novo o amargor das pa'iavras que havia para 
ma-is d.e duas decadas :relampejavalfl no grande céo da patria franceza: "Ci-
toyens, la 1Patrie es.t en ~dangeT ! " 

Os alliados marchavam .sobre Paris, Wellington e Blücher, desde lo·ngo, 
exigiam pesadas contribu 'ções que desesperavam os patriotas em delirio. 
As camaras respi~a".am a hesitação cruel des-Sa·s épocas durissimas. Olha-
va-se tão sómente para o soldado. A perspectiva do , saco se apagava · ao 
consolo' da bay-oneta que resistira denodadamente aos dragões ·escossezes 
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e aos hussar.ds negros de Brunswick, naquellas cargas fantastkas do Mont 
St. Jean e de Quatre-B:ras. 

Miravam Davout como -0 . . sal.va·dor de Pari·s . Competia-lhe a res:s-
tencia. 

Mas o sober<lo principe de Eckmühl submergia .naquelle vasto caudal 
de invenciveis. e insana veis dissenções entre os .homens <lo·. poder . 

Quiz elle contentar a .opin:ãü publica, expo·ndo na Camara do~ Pares 
os meios de .defesa, apparentemente consentaneos cQm o ·qu'e podia con-
tar a nação . Contemporizava tambem -0 vencedor .de Auerstãdt, para obter 
de Wellingto•n melhoria nas condições de capitulação. 

Era -0 seu designfo intimo. 
Apparentav:a força para varrer as nuvens que ensombrectiam o paiz, 

com a persp.ect:va da guerra civii. 
Mas, .ness·e meio , um dos guerrei·ros da sangrenta batalha, um heroe, o 

Marechal N ey as·somou á tribuna, .espantando o ·recinto . 
O .seu aspecto trahia a tremenda angustia 1que lhe revolvia o espirita. 

Desmanchava-•se-lhe o rosto em .in.descriptiveis esgares. 
O Marechal, impectuoso, -0 "bravo dos bravos", que brilhou no der-

rade:ro ca mpo d.e batalha da epopéa napoleonica,. rugindo .de desespero, 
eUe que se arrojara sobre as baterias inabaladas de Wellington; que se 
baralhara, acutilando, os es•quadrões incpmbatidos·; que topara ·com des-
cansadas massas de infantaria, pós successivas cargas ·esp·antos as, mor-
rendo-lhe sob o arção tres ,cavallos; que buscara a morte em vão, pois o 
acaba·r-se era •a libertação de pesado·3 com:promissos, vinha .depôr, visando 
a exactidão das cousas. ·E disse que a França não poderia resis.tir á in-
vasão estrangeira. 

Hoje em situação incomparavel, de certo, mas não infer:or no que 
toca á sinceridade do patriota, harmoni-zar-nos-hemos com todos aquellés, 
inter.essad-0s em vêr o Brazil forte sempre respeitado, para que não ou-
çamos, talvez um dia, o éco dor.ido d-o angustioso brado da Camara fran-
ceza . 

Fortifitquemos a nação, preparemo-nos para a paz, organizando a <le-
fensiva do futuro·, pois a Constituição nos véda a guerra de conquista; 
elevemos ·O Exercito; consideremos ·O saldado, mo,strando •que o S·ent:-
mento nac.ional vibra ainda hoje como vibrou unisono ·em iempos idos, em 
um hymno .de res·peito á liberdade, ao direito das gentes, ag ':ndo ordeiros 
e progressistas como· aponta o emblema da nossa bandeira. 

Tendo c oncluído. (Muito bem, muito bem . ) O onador .é vivamente fe-
licitado. 

1E' encerrada a d:scussão . 

EMENIDA1S . NÃO A·CE!ITJ\.S 

Onde convier : 
Art. fica o Governo auto.riza·do a equip·arar o .quadro dos officiae3 

super.iores do Corpo ide J.ntendentes ao quadro dos officiaes superiore.s do 
Corpo .de Intendentes ao quadro do·s officiaes superiores do Corpo de 
Commissarios. da Armada, obed·ecendo ass:m ao disposto no art . 85 da 
Constituição. 

Art. Fica igualmente autorizado o Governo a passar para o Cor;io 
de Intendentes, como aspirantes a intendentls, · percebendo vencimento s 
mensaes de 250$ e com direito á promoção tolos o.i sargentos ajudantes , 
excedentes. 

Sala das sessões, G de outubro .de 1913 . - ~ Moreira Guimarães. 
' --~· 

Sessão de 7 de 
Outubro 
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Onde co.nvier.: 

_ , Artigo. Os patrões e machinistas do Departamento da . Administração 
dâ' "Guerra ti~-rão os vencímentos íguaes - ª' G • fu'r!Cêionarios ·da mesma . cate-

.gorJa do Ministerio da Ma_rinha. · " 
Sala --das ses·sões, 6 de outubro de .1913.. Moreirq. GuirnaràÚ. 

Ond·e convier: ·: : -. 
Artigo .. . Os . actuaes despacha-ntes e agentes de •compras do Departa-

mento da ··Admiriistrá:çao 1.i:la Guerra ficarri inclu:dos no qu.adro do pessoal 
do m.esmo _ D~pa_r.tamento _·como primeiros officiàes, e os guatdas -de . arma-
zerri ·como "quartos 'officiaes, uns e oilfrcis coi:n o·s· vencimentos que -·oril per-
ce~et:n, e com _ ,as. ~arantias asseguraqas aos funccionarios de·· igual· cate-
goria· da Secretária de Bstado .da Guerra .' - , - · 

pala das sessões, ·5 de outul)ro a'e 1913. ~ ,Moreira G;inuúães .. --

Onde convier: · 
Artigo. A lei n. 2. 29b, de 13 d·e .dezembro de 1910, abrangendo to-

dos os funccionarios do Ministerio da Guerra, regula· os · direitos e- deveres 
dos do Departamento .da Administ·ração, de que fazem p·a-rte . o patrão e 

_ p~ssoal da lancha da 7ª :egião Iljilitar, de accôrdo com o -art: 29 da mesma 
lei. - · · . . 

·sala das sessões,' 6 ·~e. outtJgro de 1~13 .. ---:. pedro Lago. 

Onde convier: 
1l:I. Os prepá;radores ·do _ G(l·bi·n.ete de · Electrotechnica da Es·cofa de 

Estado-Maior : terão gr~#ficaçã;0 f. àl _ _.que ci<s . equipare no( -:_encime.ntos to-
taes aos das e~colas ,c1v.1s e· de •Marmha. 

Sala das -se.ssões, 3 de outu~ro- de 1.913. ·.~ Nicanor Na$cimenta .'· 

Considerando 1que a justiça mJitar de terra t< mar é regi-da por uma 
só lei com a unka differença dp que, emquanto a Auditoria de Marinha 
funcciona apenas nos e.onselhos de guerra, ·a auditoria do Exercito, além 
dos conselhos de guerra, é enm~rregada do estudo de todas as .questões 
j-uridicas que se ·suscitem: ·no Ministerio da Guerra; 

.-, !ff:O ; -Considerando ·que as duas_ audit.orLas d·e guerra desta Capital estão em 
;:; :·:) ,,._ . tudo equiparadas á: Aud<itoria . d.e Marinha, sendo· que os ·auditores teein os 

mesll!OS vencimentos, honras e··. regalias e até se substituem ·rec'pro·ca-
mente; 
' 'considerando que só as dua;; Auditorias de guerra desta Capital, em 
todo {) Exe~cito, teem: um amanuense cada uma, como escrrvao; 

·· · Coirniâerancto •qué a auditori:~t de Marinha .tem além do es·C·rivão civil, 
· tres- · i·hferiores . do c(}.rp-0 · ·-da mesrp·a den6minaçâo d.a Arnia-da, como escre-
ventes; . 

Considerim.do que os inferiores da Armada · que flih-ccionam como es-
creventes da audito-ria percebem- os vencimento•s annuaes de 3 :600$, ao 
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passo que ·o"S . dous inferiores amanuenses do Exercito, que exercem a 
mesma '- funcção nas auditorias de guerra desta .Capi tal, percebem os ven-

·.cirnentos ·annuaes de 1 :800$000 ; 
Considerando que, · al·ém dos vencimentos, os escrivães da Armada 

percebem custas ·pelos ·processos, ao passo que .os escrivães do Exe-rcito 
não as recebem, o .que ainda mais ·accentúa a inferioridade das vantagens 
concedidas aos escrivãos do Exercito; mas 

Considerando ·que nad.a justifica- essa desigualdade d·e vencimentos 
entre funccionario.s da mesma categoria e graduação, com a mesma fun-
cção e de repartições em tudo equiparadas; . . _ . 

·Considerando que .o art. 85, da Constituqçao Federa·!, eiqmpaTO·U os 
off.iciaes e elas-ses annexas do Exercito e da Armada qu·anto a vencimen-
tos, honras e regalias e · .assi m equipaTados pel a 1Constituição não podem 
·elles ser desequiparados pela lei ordinaria; e t·ambem 

«Considerando que ass:m, além de arbitraria e inj usta, essa differença 
de vencimentos é inconsti tucional; · 

Considerando que, tr atando -s.e apen·as de dous funccionarios e pe-
quenos vendment.os, a approvação da emenda não contraria o plano de 
economias em q ue está empenhado o Governo; 

.Considerando que, q uando assim não fosse, desde que se trat-a de res-
tabelecer princip io constitucional que garante a i·gualdade dos funcciona-
rios das classes armadas d.e terra e mar, não cabe fazer considerações 
de outra qualquer natureza: 

Accrescente-ise onde convier: 
Os dous inferiores arnanuenses escnvaes das auditorias de guerra 

desta .Capital ficam equ·iparadc·s, quanto a vencimentos, aos in·feriores es-
creventes da Auditoria d.e Marinha, para o que se lhes concederá a grati-
ficação mensal de 150$000. 

Saia· das sessões, 6 de outubro de 1913. - Aurelio Amorim. 

Considerando que a tabella de vencimento-s d-os funccionar:os c1v1s 
do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Mi-litar precisa ser revista, tornan-
do-se mais equitativa; . 

. Considerando que, ao · ser d:scutido e votado, em 1912, um pequeno 
augmento de vencimentos ·dos alludidos fanc·cionarios, .a ComlT!_issão d·e fi-
nanças ~o Senado, trans~revendo, em longo parecer um p.roj-ecto de e:qui-
paraçâo de vencimentos. .apr.esentado pela Commissão de Marinha e 
Guerra d!! mesma Casa do Congresso, achou a pretenção contida .no allu-
dido proj.ecto perfeitamente justa, convertendo, entretanto, a equ '. paração 
referida em uma simples ·melhoria de vencimentos, pela simples razão de 
não ser prospera a nossa •situação financeira, como se verificará dos ter-
mos claros .desse parecer, que recebeu o n. 335; 

Considerando que, só pela pressão das condições do T.hesouro, fo.:, 
portanto, recusada a equi.paração então solicitada pelos funccionarios civis 
do. Laboratorio Chimico ,Pharmaceutico Mil'.tar aos quaes, todavia, ·não póde 
l'> Congresso d·eixar de attender, elevando um pouco os vencimentos, de uma 
exiguidade sem par nas tabellas das repartições federaes; 

Considerando, porém, que, não ·Obstante esse diminutiss :mo augmento, 
conseguido pelos referidos funccion·arios d·epois de longos annos de con-
sta·ntes reclamações, ainda é insuffici·ente a remuneração que percebem, 
confrontada com a de todos os demais departamentos adm:nistrativ-os, at-
tenta ·a natureza das res.pectivas funcções; 

·Considerando mais que o pro·prio Sr . titular da oasta da Guerra no 
relato rio apresentado em maio de 1913 ao Sr . Presidente da Repub'!ica, 
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tratando do Laboratorio Chimico Pharmaceutico MJitar, á pags. 50, reco-
nhece que "os trabalhos technicos e profis•sionaes e os1 da secrietaria e de-
mais dependendas, foram maiores do .que o 

1
1as

1 
dann~s anhfJe.ridoreis, da~a a 

progressão sempre crescen~e dos serviços .so· 1c: a os , ac an o, i:ior isso, 
''insufficiente a verba cons1gna·da para ·se poder enfr.entar os mul!o!plos d·e-
veres, que sobrecarregam este estabelecimento"; 

Considera·ndo, poi•s, que é o proprio Governo que reconhece o au-
gmento de traba.lho , a grande sobrecarga de serviço·s .que pesa . sobre o· p.es-
soal que não foi a·bsolutamente augmentad·o pela ultima reforma, conser-
vendo-.se o mesmo ha mu~tos annos para a execução dos trabalhos com-
mettidos ao Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar; 

Considerando ainda que tal é a situação dos funccionarios de algu-
mas repartições da Guerra e, entre essas, a do pessoal do Laboratorio Chi-
mico Pharmaceuüco Mifüar, que o Sr. Ministro da Guerra, no relatorio 
d.este anno, chega mesmo a chamar a attenção do Sr. ·Presidente da Repu-
blica para a "desigualdade de vencimentos", eústente nos departamentos 
do seu m:nisterio, achando necessario· .e conveniente que "essa anorma-
lidade" desappareça, porque traz "como co·nsequencia o desanimo do pes-
soal, que lutando como ·os seus col!.ega.s, com a carestia dos generos e de 
habitações e ainda com a falta dos meios .pa·ra manutenção pro·pria e de 
suas familias, é obrigado a procurar em serviços noc1urnos o augmento de 
recursos de que necessita e isso com preju:zo i·nevitavel da saude e, indi-
rectamente, do serviço publico"; 

1Considerando que, por todas essas razões, adduzidas não pelos inter-
essados dinectos na pr-etenção de que se trata, mas pelo· pro·pr10 Governo, 
em documentos irrecll.~ aveis, o au~mento de vencimentos do pessoa.J civil 
do Laborator:o Chimico Pharm a.ce~tico Militar é perfeitamente justo, não 
sendo de ordem a concorrer para a aggravação da situação financeira do 
paiz, porquanto representa uma djfferença insignificante de despeza em 
confmnto com as que teem .sido deqretadas ncs ultimas a·nnos; 

Considerando mais que essa pi: quena differença é compensada com o 
pagamento, por parte do pessoal do Laborator:o Ghimko Pharmaceutico 
Militar e das dema.Ls repartiçõe·s da Guerra, qa importancia de medicamen-
tos fornecidos, pagamento· esse que se tem elevado progressivamente, sendo 
calcula·do neste exercício em cerca de cincoenta contos, conv.erte a verba 
votada para esse fim em um simples ad:antamento; 
... qon_sid~~ando, fina'lmente., que, nestas condições, o augmento pedido 
e ia ms1gnif1cante, porque r.eahnentc; desapparece pelo motivo exposto; 

Accrescente-se, no orçamento (lo Ministrio da Guerra, O·nde conv:er: 
Artigo unico. O Presidente da Re·publica fará com urgencia a rev~são 

da tabel·la de vencimentos dos· funçcionarios civis do Laborator:o Chimico 
Pharmaceuüco Militar, obedecendo, estrictamente, ás condições propostas 
no pro)ecto n. 40, de 1911, do Senado, apresentado áquella Casa do Con-
gresso pela respectiva C?mmissão de .· Marinha e Guerra, em parecer 
n. 305, do mesmo anno, fI.cando entend .do que sejam conservados os ven- . 
~iment?s actuaes aos e!11pregad?s ·q1;1e na tabe.Jla annexa ao alludido pro-
Jecto ~1guram _com vencimentos infepores, abertos para esse effeito os ne-
cessanos creditas . 

1Sa'la das sessões. - N icanor Nas cimento. 
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Emenda: 
Onde convier: 
A tabella de vencimentos 

assim organizada: 
para os hospitaes m:litares de 2.• classe será 

Almoxari fe. . . ... . . ......... . 
1 º escriptura.rio. . . ......... . . 
2º escripturario. . . .. .. .. . .... . 
Fiel .e cemprador. . . . . . . . . ... .... . 
Po·rteiro ....... ..... . .............. . 
Enfermeiro-mór. . . ... . ..... . . 
Enfermeiros. . . . . . . . ............. . 
Ajudantes enferme'.ros. . . . . . . .... . 
Cozinheiro. . . .............. . 
Ajudante de cozinheiro.. . . . . . . ... . 

Servente ( diaria), 2$000 e uma etapa. 

Ordenado 
280$000 
240$000 
180$000 
120$000 
120$000 
150$000 
100$000 
90$000 
60$000 
50$000 

Gratificação 
140$000 
120$000 
90$000 
60$000 
60$000 
75$000 
50$000 
45$000 
30$000 
25$000 

Rio, 6 de outubro de 1913. - Manoel Reiis. - Antonio Moniz. 

Total 
420$000 
360$000 
270$000 
180$000 
180$000 
225$000 
150$000 
135$000 
90$000 
75$000 

Onde convier: Sessão de 10 de 
.<\rtigo . .Cada ajudante do port.e'.ro do Departamento da Guerra terá: 

Ord·enado . . . . 
Gratificação .. 

• ...•••••.•.•.•. J .. • . . 1 :800$000 
900$000 

Artigo. A diaria dos serventes do Departamento da Guerra será de 
5$000. 

Sala da.s sessões, 10 de outubro de 1913. - Moreira Guimarães. 
Augusto do Amaral 

Onde convier: 
Fica a utoTia·do o Governo a rever a Lei n. 1 .860, de 4 de jane '. ro de 

1908, sendo uma revisão commettida ao Grande Estado-Maior do Exer-
cito, que poderá modificar a alludida lei de modo a se tomarem de mais 
facil direcção e de .maior simpliddade as grandes unidades creadas pela 
mesma lei a•qui mencionada. 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1913. - Moreira Guimarães. - Au-
gus~o do A ntaral . 

.Considerando que o porteiro e o conservador do arsenal cirurgico do 
Hospital Central do Exercito estão igualados aos pr '.meiros officiaes quanto 
ás honras militares, conforme se verifica das alj.neas b) e e) do art. 186 
do regulamento do mesmo Hospital, que baixou com o decreto n. 8.647, 
de 31 de março de 1911; 

Considerando mais que, a responsabili·dade 'Cios prime'.rns officiaes 
não é em nada maior que a do porteiro e a do conservador, porquanto, si 
ao.s primeiros incumbe a fiscalização de todos os trabalhos de escriptura-
çãQ dos livros e do·cumentos entregues á secretaria e o prompto andamento 
dos papeis que transitam pela secção, ao porteiro cabe a responsabilidade 
da guarda de todo o edifício, e do material nelle existente e bem aesim a 
d irecção . dos serviços da portaria, e ao conservador do material cir.urgico a 
limpeza e co·nservação do alludido arsena·l, podendo resultar, de um des-
cuido nesse serviço, a morte ·de um operado, pela infecção resultante das 

Outubro 
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más condições dos apparelhos operatorios (arts. 118 e §§ e 24 § 2º do 
regulamento citado) ; 
· Considerando 1que é tal a responsabilidade, quer do porteiro, quer do 
ccmservado-r, que s-ob as suas ordens se acham varios serventes, para -que 

·o · trabalho a cargo dos- mesmos corra com a regularidade precisa, a con-
tento da administração; . 

·Consid-erando, entretanto, que, apezar de haver para esses emprega~ 
dos, -com relação aos primeiros officiaes, igualdade de honras militares.,. 
não existe essa mesma igualdade, que seria -natural e logica, no que con-
cerne aos vencimentos, que para aquelles é de 5 :400$ annuaes ao passo 
que o porteiro percebe apenas 4 :200$, e o conesrvador o i-ns'gni fi<:ante 
vencimento annual de 3:~00$, igualado assim aos enfermeiros, que ganham 
esses mesmos honorarios, embora trabalhem sob suas ordens: 

Considerand-o, fi.nalmente, que essa situação é injusta, e deve, por-
tanto, ser ·corrigida pelos poderes publicos : 

Accrescente-se onde convier: 
Art'.go .- Ficam equiparados os vendmentos do porteiro e do conserva-

dor do arsena.l ciTurgico do Hospital Central do Exercito aos d·os primeiros 
officiaes do mesmo -estabelecimento, ficando o Poder ·Executivo autorizado 
a abrir -os creditos ind '. spensaveis a es-sa despeza. 

•Sala das sessões, 10 de outubro de í913. - Maria Hermes . . - Mau-
ricio de Lacerda. - Dionysio Cerqueira. - Pereira Teixeira. 

PA!RtEOER N. 88 A 
1 

FIXA iA DEStP1EZ,A :DO M IN 1 S-'í>EIR !º . DIA G U'EIRIR·A PARA 
1914; OOM PA·REO EIR PAVORAViEL !DA OOIM!fVl•IS·SAO 
'BRtE AS -BM!ENIDAS BM 2" Dil.SOU•SSIÃIO 

O 'EX1ERIC 1 C'IO OIE 
DE FINA1N,ÇiAS StO.-

Se~são de 10 de Ao projecto ·que fixa a despeza do. Min.ister:o da Guerra para o exerci-
Novembro cio de 19-14, fo.ram apresentadas em 2• discussão 78 emendàs que autori-

zam despezas em impo·rta-ncia superior a 49. 000 :000 _acima do orçado no 
projecto. 

A Commissão não poude dar -0 •seu assentimento á maio r parte das me-
didas reclamadas por essas emendas. 

O momento de grandes diff '.culdades finan•ceiras e a espectactiva d.e 
decrescimento da receita publi-ca não permittem o alargamento das des-
peza:s publicas. 

Nem -st: diga• que algu111as <lellas são recll!-madas pela defesa nado-na.! 
do paiz, pois a verdadeira defesa nacional na hora presente está na defesa 
da palavra empenhada · pela Nação para solvabilidade dos compromissos 
que tem assum:do com aquelles qüe confiaram muito justamente no seu 
credito e no seu Governo . · · 

Dentre as emendas apresenta_das, a:lgumas formula•das pelo emi-nente 
representante por Minas Ger.a•s, Sr. Calogeras, visam dir-ectamente a solu-
ção do problema militar entre . nós, sem g-ra_ndes dispendío:s. Elias poderiam 
ser acceitas. · · · · · · 
. A maioria da Com.missão, porém, não quir dar-1.l)e o •seu assent'.mento ' 
julgando que essas medidas deveriam ser -estudadas á parte, ~ constítuire~ 
assumpto de um projecto especial. · . 

A Commissão de Finanças ao ~prese~tar o seu projecto de orçamento; 
calcado ·sobre a propo.sta do Governo, nao alterou, -como se diz 0 effe-
ctivo pedido para o Ex·ercito. · · ' · 
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Na propQsta env'.ada á Camara pelo Sr. Presidente da Republica, en-
contra-se no n. 9 do art. 5° a consignação de 23 .693 :758$800 para sóldos, 
etapas e gratificaçõ,es de. praças de pret. 

Na tabella, que acompanhou a pro.posta e foi° fornecida ao relator do 
orçamento pelo Ministerio da Guerra, a importancia da consignação é a 
mesma e assim discriminada: 

SOLDOS, ETATAS E GRATIFICAÇÕES DE PRAÇAS DE PRET 

Lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910 

Soldos e gratific ações 

250 aspirantes a offidal: 

126 

810 

Soldo ... . 
Gratificação . . . . 

sargentos-ajudantes: 
Soldo .. . . . . 
Gratificação. 

1 os sargentos· 
Soldo . . .. . . 
Grat:ficação . 

1.720 2os sargentos: 
Soldo . . . . .. 
Grati ficaçào . 

63 alumnos das Escolas 
Militares : 

Soldo .. .. 

187 ditos idem: 
Soldo . . . . 

1 . 270 2os ·sa·rgen tos: 
Soldo .. .. 
Gratificação. 

3.700 cabos: 
.Soldo .. 
Gratificação .. 

1 :200$000 
600$000 

960$006 
480$000 

720$000 
360$000 

-----

576$000 
288$000 

720$000 

576$000 

432$000 
216$000 

288$000 
144$000 

450:000$000 

181 : 440$000 

847:800$000 

1 . 486 :080$000 

45:360$000 

107:712$000 

822:960$000 

1.598:400$000 



---- ---- -172-

3 . 514 anspeçadas: 
Sold-0-.. . . 216$000 
Gratificação. 108$000 

6.445 soldados: 
S-01-do .. 144 000 
Gratificação. 72$000 

18.085 praças. 

Addicional de 20 % sobre os ven-
cimentos nos Estados do Amazonas, Pará 
e Matto Grosso: 

22 sargento-s- ajudantes 492$400 

96 tos sargentos 420$000 

264 2os sargentos 377$200 

169 3os sargentos 334$000 

508 cabos .. . . . .. .... 188$600 

536 anspeçadas .. .. . . 167$000 

1. 920 soldados ... 145$400 
- - --

3.515 
Addicional de 25 o/o sobre os ven-

mentos no Territorio do Acre: 

4 1 os sargentos . . . 52p$500 

16 2os sargentos .. . . 417$500 

8 3os sargentos. . . 41'($500 

48 cabos . . .. 23.'5$750 

40 anspeçadas. 208$750 

184 soldados .. 181$750 

Addicional de 10 o/o a 15 o/o sobr-e i;oldo 
e grat[ficação ás praças que tiv-erem, 
respectivamente, mais de 10 e <je 16 
annos de serviço e gratificação de 
mais 2$ para as praças engajadas e 
não gr::dua<las (art. 30 da lei n. 
2. 738, de 4 de janeiro de 1913) .... 

- . 

1.138:536$000 

1 . 392: 120$000 8.097:408$000 

10:832$800 

40:358$400 

99:588$800 

56:446$000 

95:808$800 

89:512$000 

279 : 168$000 671 :706$800 

2:102$000 

7:544$000 

9:646$000 8.769:114$800 

3:340$000 

11 :316$000 

8:350$000 

33:442$000 66:094$000 

240:000$000 



EtaJJt<Ls 

250 aspirantes, 3 raç~es 
3. 926 inferiores, 2 raçoes 

18. 226 praças, 1 ração .. · 1 
250 alumnos das 'Esco-

las Militares, idem 
500 ditos do Collegio 

Militar do Rio de 
Janeiro, idem. . . 

500 ditos do de Porto J 
Alegre, idem. . .. 

200 ditos do de Minas 
Geraes, idem. . . 
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Rações 

273.750 
2.865.980 

8:444$640 

Total das rações a 1$400 10:284$970 

Etapas a asylados, machinistas, etc ..... 
Etapas a desertores e preso·s e apprehen-

são dos mesmos. . : .. .... .... . . .. . 

200:000$000 

19:592$000 

14.398:958$000 

219:592$000 

23. 693:758$800 

Observ(l.ção. - Pede-S:e menos 3. 902:003$900 do que o votado para 
1913. 

V·ê-se, pois, que o efefctiv·o constante da tabella é de 18. 085 praças de 
pret, .numero esse que a Commissão não altero·u. 

Em 1 de setembro d-0 corrente anno o effectivo do Exercito era de 19. 367 
prnças, pelo que a differença real para menos será apenas de 1. 282 praças. 

Sem o serviço militar ·Obrigatorio, regional, e modificação no custo 
actual do soldado, tão cedo· as finanças do paiz não permittirão um effe-
ctivo do Exercito, como exige a sua organização, a sua instrucçã.o e a de-
fesa da Patria. 

O systema actual é falho e precisa ser modificado. 
Passa a Commissão a examinar as emendas apresentadas ao projecto. 

N 1. - Considerando que .o orçamento do MinLsterio da Guerra deve 
destinar-se exclusivamente aos serviços do Exercito, á <lefesa da integridade 
da Patria e á ma.nutenção da ordem interna; 

, Considernndo que si os estabelecimentos de en.s.ino m',!itar orestam á 
instrucção em geral excellentes serviços, esses serviços são, pela -sua natu-
reza, absolutamente estranhos á competencia do Ministerio da Guerra e evi-
dentemente da alçada do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, ao qual 
incumbe gerir os estabelecimentos de ensino destinado ao preparo dos mo-
ços para diversos ramos da actividade humana; 

Considerando que tanto assim é que muitos alumnos que iniciam seus 
estudos nos collegios militares vão terminal-os nas academias de direito 
medicina e nas escolas de engenharia, não se destinando, pois, nesse grand~ 
numero de .casos, á carreira militar; 
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Apresentamos a seguint.e emenda ao orçamento do Ministerio da 
Guerra: . . 

"Supprimam-se as verbas destinadas á manutenção dos estabelecimen-
tos de ensino prima rio e secunda rio do Ministerio da Guerra". 

Accrescente-se onde convier: 
Art. fi.cam transferi.dos para o Ministerio da Justiça e Nego·cios 

Interiores os estabelecimentos de ensino primario e secundario do Minis-
terio da Guerra. 

Os membros do corpo docente desses estabelecimentos, que forem of-
ficiaes do Exercito, em actividade, passarão para; um quadro de ·reserva, à 
exemplo do que occorre na Marinha aos professores dos estabelecimentos 
de instrucção 1' cargo daauelle ministerio, voltando ao serviço das fileiras, 
quando, por qualquer motivo de ordem legal, deixarem a funcção docente. 

§ Os estabelecimentos que por este artigo passam para . o Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores conservarão, entretanto, o seu caracter te-
chnico -profissional militar. 

~ A direcção desse estabelecimentos caberá a officiaes do Exercito, 
na fórma dos respectivos regulamentos em vigor e á requisição . do Minis-
terio da Justiça, a cujas ordens passarão a servir, emquanto durar essa com-
missão . 

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1913 . - Maria Hermes. - Antonio No -
f!.Ueira . ' - Raymundo Arthur. - Pereira Teixeira. - Dyonysio Cerqueira. --
Mauricio de Lacerda. 

Os illustres autores da emenda declaram que os Collegios Militares, 
como sé acham organizados, são estabelecimentos es·tranhos aos serviÇcis do 
Exercito. • 

Bem ou mal, o Ministerio da Ciuerra, que lhes deu vida, é quem deve 
supportar os onus de sua iniciativa. 

O Ministerio da Justiça e Nep,ocios Interiores não terri presentemente 
estabelecimentos de ensino secundario sob sua direcção. A Lei Organica do 
Ensino deu a esses estabelecimento~; autonomia. 

Assim, a Commis~ão de Finanç11s não p6de ado·ptar a ·emenda. 

N. 2 - Consid'erando que o o.rçamento dó Ministerio da Guerra ·está pe-
jado de despezas que .em hora regra lhe nâ!o pertencem; 

Considerando que nesse numero se encontra a dos officiaes reformados, 
que, estando completamente desliga1:los do Exercito · são méros 'pensionistas 
do Thesouro, como já o teem recpnhecidb os · tribunaes e ainda recente-
mente no caso Carlos Soares - M~nhães Barreto: · · 

Apresentamos a seguinte emenda ao orçamento do Ministerio da 
Guerra: 

1Supprimam-se as verbas destinadas ao pagamento do·s officiaes refor-
mados, incluidos nesse numero os ipferiores e praças, e a que tem por ob-
jecto o pagamento de voluntarios da Patria . . 

Sala das sessões, setembrQ de 1913. - Maria Hermes . - R . Pai-
xão. - Mauricio de Lacerda. - Dioriysio Cerqueira. - Souza Erito. - Ves-
pilcio de Abreu. - Augusto do Amaral. - A. C. de Souza e Silva. - Anto-
nio Nogueira. - Antonio Moniz . - f<aul Alves. - Pereira Teixeira. 

· O art. 118 da lei do' orçamento da Desp.eza em vigor estabeleceu o se-
guinte: "Nas futuras propostas de orçamento, cada ministerio incluirá no 
computo da respectiva .despeza a verba necessaria para pagamento- do seu 
pe:5so~l inactivo, ~ig.ura~do sómente no. do Minist.efio da Fazenda o que fôr 
pnvativo desse mtntsteno, comprehendtda a rubrica - Pensionistas -" que 
será desdobrada por ministerios". ' 
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No a:nno ·passado, a medida constante da emenda foi lembrada e não foi 
acceita. 

Elia não convém ser adaptada, pelo que a Commissão não pôde acon-
selhar a approv.ação da emenda. 

N. 3 - Accrescente-se onde convier: Continúa em pleno vigor o art . 67 
da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, que prohibe o engaj~rnento de p:a -
ças d.e pré! e só o permitte Pª'.ª inferio~e~; n~o pqdendo continuar ~ pra!lca 
actual; illegal, · baseada em aviso do Mimsteno da Guerra, generallzando a 
medida. · 

Sala das sessões, 7 de outurbro de 1913 . - Calogeras. 
o art. 67 da iei n : 1.860, de 4 de' janeiro de 1908, estabelece o se-

guinte: "Os voluntarias ou sorteados de bom procedimento civij e militar po-
derão continuar a servir em qualquer arma até os 35 annos de idade com-
pletos, desde que satisfaçam as seguintes condições: a) si tiverem pelo me-
nos a .graduação de cabo de esquadra; b) si forem corneteiros, tambores, ar-
tifices ou musicas". 
: , ,E' çonveni~hte ·este disposfrivo legal, 9.ue. d~ve ser applicado. A Com-

nÍissão a._c~ei!a .a emençla. ' 

N. 4 - Accrescente-se, onde convier: Ficam suspensos o engajamento 
e reengajamento de inferiores até se restabelecerem os limites para o Estado-
Maior dos corpos fixados na organização feita pelo Estado-Maior. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1913 . - Calogeras. 

N . 5 - Onde convier: Accrescente-se: Ficam suspensas as matriculas 
na Escola Militar, no exercício de 1914. 

Sala das sessões, 7 de outubro de JÇJJ3. - Calogeras. 
. A commissão prefere a adopção da seguinte medida, que attende ao 

bbjectivo da emenda:·. . 
"Será de 200 o numero de alumnos da Escola Militar. Aos actuaes alu-

mnos que excederem desse numero fica garantida a respectiva matricula .. " 

,. · N . 6 - Acçi;-escente-se onde convier: A incorporação de voluntarias só 
se poderá effectuar .. de ,1 a .31 .de dezembro de cada anno. Nessa época, co-
nhecidas as baixas por terminação do tempo, fixar-se-hão as classes a pre- , 
encher. por sorteio, nos termos da lei n . 1 . 860. O preenchimento se fará at-
tendendo ás caracteristicas do serviço regional. . 
. Voluntarias de um anno só se admittirão nos corpos de infantaria; não 

vencerão soldo. Para os voluntarias de dous annos, assim como para os 
so(teados, o soldo diario será de 200 réis , para as praças de pret, augmen-
ta<;lo de 5,0_ réis.~:por. . posto de accesso. 'Para os inferiores engajados ou re-
engajados haverá uma gratificação supplementar fixa 100 réis diarios 
qualquer que .seja 'º posto . ' ' 
. Sala das sessoes, 7 de outµbro de 1913-. - Calogeras . 

.. A comm.issão, em sua maioria, não acccita a emenda, entendendo que é 
assumpto para um projecto especial. · 

O relator offereceu parecer favoravel, prnpondo que o serviço . dos sor-
teados fosse regional e fosse de um anno. . . . . · 

Ainda mais, que no proximo anno, com a.s exclusões das praças por con-
clusão de tempo . de serviço · e -outros motivos, só fossem chamados ás fi-
leiras pelo sorteio 10 .000 homens. 
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Que os effectivos de certas unidades fossem exclusivament~ constit~i 
dos por sorteados e que fosse ó Governo auto.risa?.º a transfer1r a maior 
parte dos corpos . da 13" região para a 10" e 11" reg10es. . . 

Pensava assim o relator que, dentro da verba do pro)ecto, augmentar1a 
o effectivo do Exercito, estabelecendo desde já o serviço militar obrigatorio 
com as transigencfas indispensaveis. 

N. 7 - O effectivo do Exercito, baseado no systema de trans1çao de si-
multaneidade de serviços de voluntarios e de sorteados (para a substitui-
ção das praças eliminadas por terem completado tempo ou por outrq qual-
quer motivo), será tal que o effectivo das companhias não desça abaixo de 
80 praças, e dos esquadrões abaixo ·de 120 homens, o das · baterias abaixo de 
90 homens. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1913. - Calogeras. 
Prejudicada pela não adopção da emenda anterior . 

N. 8 - Accrescente-se onde convier: Nas transferencias de inferiores 
de um para outro corpo na mesma região, ·ou de uma para outra região, só 
lhes serão garantidos a effectividade e os proventos do posto, no caso de 
preencherem vagas nas unidades para as quaes forem transferidos. Nas 
transferencias de praças é vedado deslocar aquelles cujo tempo de seFviço 
esteja prestes a terminar. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1913. - Calogeras. 
A Commissão acceita a emenda, que attende aos princípios de eco-

nomia . 
1 

N. 9 - Estudando-se convenienremente as primordiaes necessidades do 
Exercito, dado o seu destino e fins, e levando-se em conta que o Governo, por 
intermedio do Ministerio da Guerra, já fez ·as possiveis reducções nas quan-
tias destinadas aos differentes serviços relativos ao mesmo, levando mais eil,1 
conta as situações eçonomica e financeira da Nação do que, propriamente, 
seu desenvolvimento, cada vez mais necessario e indispensavel, e, attenden-
do-se a que, embora a· situaçã'.o dq paiz seja da mais absoluta harmonia. 
C?m todos os outros, não é no momento de serem precisas todas as ener-
gias _da força armada que se deva cuidar de organizai-as, julgamos, como 
restr!ctamente necessario , que sejarr1 mantidas pela Camara, as quantias 
consignadas na proposta do Governq para o exercicio de 1914 e, por isso, 
propomos: · 

a) ·que seja mantida a quantia destinada á instrucção militar, da pro-
posta do Governo para o exercido de 1914; 

b) que seja mantida a que é de;stinada ás comrriissões em paiz estran-
geiro durante o mesmo exercicio; 

e) que seja mantida a quantia que se destina ao forrageamento e fer-
ragens dos animaes pertencentes ao Exercito, contida na proposta do Go-
verno . 

Sala das sessões de outubro ~e 1913. - Augusto do Amaral. - Mo· 
reira Guimarães. - Netto Campello. - Erasmo de Macedo: 

A emen~a manda. restabelecer ~s importancias constantes da proposta 
para os seguintes serviços : · 

1 º, instrucção militar; 
2º, commissões em paiz estrangeiro; 
3°, · forrageamento e ferragens de animaes. 
Augmenta o projecto da Commi \3são de 607 :265$000, papel, ~ 50 ;000$, 

ouro. 
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A Commissão mantendo o projecto, não póde dar o seu assentimento a 

nenhum dos accre;cimos de .despeza, pelas razões seguintes: 

F"RIMEIRA PARTE DA EMENLlA 

I nstrucção militar 

A lei n. 2. 719, de 31 de dezembro de 1912, lettra n, art. 29, autorizou 
o Poder Executivo a reorganizar, sem augmento de despeza, o ensino militar, 
observando, quanto aos collegios militares do Rio de janeiro, Porto Alegre e 
Barbacena, as seguintes bases: 

10. Não serão creados novos lagares nem augmentados os vencimentos 
dos funccionarios existentes. 

A mesma lei, letra o), artigo 29, autorizou o Poder Executivo a rever, 
alterar e consolidar os regulamentos e actos relativos ao ensino militar, com-
tanto que observe as seguintes disposições fundamentaes: 

VI. Não poderá exceder, na reorganização deste serviço, ás verl-as de 
despeza votadas, na presente lei, podendo dispenscr o pessoal excedente. · 

A autorização da lettra n) referia-se aos collegios militares e .a de let-
tra o), aos institutos militares de ensino superior . 

No primeiro caso, explicitamente, prohibiu não só a creação de novos 
Jogares, como o augmento de vencimentos c!os funccionarios existent.es . 

No segundo caso não só autorizou a creação de outros Jogares como 
autorizou a dispensar o pessoal excedente . 

Em qualquer dos casos, porém, permittiu a reorganização e a revis ão 
dentro das respectivas dotações orçamentarias, sem permittir a passagem de 
saldos de umas dotações para outras. 

Servindo-se da autorização, o Poder Executivo creou lagares novos. 
Assim, nos collegios militares, tres Jogares de professo res de mus ica ; 

na Escola de C:stado-N1aior, um de professor, um de adjunto, .dous de prepa-
radores e conservadores, um de bibliothecario, um de amanuense, um de fei-
tor e nove de serventes. E assim outros mais. 

O restabelecimento da quantia pedida na proposta irr:;Jortará na homo-
logação dessas creações. 

A Commissão não póde dar, pois, a sua approvação á acceitação des ta 
parte da emenda. 

SEGUNDA PARTE úA EMENDA 

Commissões em paiz estrangeiro 

Actualmente estão no estrangeiro 23 officiaes . O projecto consigna ver-
ba para o Governo manter ahi 63 officiaes, discriminando as despezas que 
devem correr po.r conta desta dotação. 

O destino da verba não é o pagamento de soldos e gratificações que cor-
rem por conta da verba 8", mas sim attender ás differen ças de vencimentos 
de conformidade com o art. 18 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro d~ 
1910, e outras despezas correlatas. 

A Commissão não póde, pois, ::icceitar esta parte da emenda . 
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TERCEIRA PARTE DA EMENDA ._., ... - _ ___:__ l 
, Forrageamento e ferragens 

1 

De>s 16 . 754 animaes que ·:perten·Cefl/ ao Exercito, 7. 927 se encontram 
nos campos de Saycan, 153 nas 1·, 2ª, 3", 4• , 5", 6", 7" e ti" inspecçoes, 1.665 na 
9" .i•ns•pecção, 20u na 10:· inspecção, 721 na n:· ins•pe•cção, 5.922 na 12" e 
1(36 .na .13" i•qspécçãi_o:· · .:· • .. · · .·. ··.· · 

1Para 9S a·nirnae?. de . 11 ~ e 1,2" inspecções ·O Gover-h·o" possue, arrend·a ou 
aluga bons campos, ond·e· v·ivem ··esses · aiiimaes: · · . . · · '. '. 

E nesses campos, cuida.dos por .pequenos destacamentôs do·· Exereifü, 
devem exis tir culturas de !01 ragens, como fo.rrag ens devem ser fornecidas 
tamp em pelos campos de Saycan ás unidades de cavallaria. 

A "verba pard forrageamento, •pois, deve· ser fornecida integral para os 
animaes em serviço em cada corpo ou para e>s animaes .pertencentes aos cor-
Pº!? que não ·d.spôem de invet<nadas . · 

A verba consignada ·no prój ecto é sufficiente e atteride ás .necessidades 
do serviço. · .:... _::_u~I 

A Commis•sãu, portanto, não póde acoeitar a emenda . . 

N. 10 - Eleve-se a 2.0G0:000$ a ' sub-·oonsignação para forragens e fer-
ragens (Material, verba 1·3", despezas es0peciaes). 

Safa das ses·sões, 7 de outubro d·e 1913. - Calogeras. 

Prejudicada, pela rejeição dia te1rceira .parte da emenda anteced_ente. 
___ ..::J 

N. 11 - O orçament00 para as praças de .p·r.et, durante o exercicio de 
1914, será o .do effectivo minimo ccmstante do •quadr'o geral, organizado pelo 
Grande Estado-Maior do Exercito, publicado em boletim ·n : 261, de 28 de fel 
vereiro <lo corrent.e annq, do D~part~mento da Guerra, mínimo esse que não 
deve ser despr~za·do , afim de termos um Exercito capaz de sua m.s~ão, e 
que discrimina o numero de praças, por armas, do seguinte mo.do: 

Jn fa.ntaria . 
Cava•llaria. 
Artilharia. 
Engenharia. 
Companhias 

. ..... .. • .. ......... .......... .. . ... . 
. • , ..... .... .... .. .... .. . . . . . .... . 

regionaes. . .. ... . . .... ... . · . .... .. .. . . 
Total . ... ..... . . ............... . ...... . 

Pra9a$ 

14.817 
4.608 
4.812 

743 
300 

25.300 
1 

Salá das sessões, 6 de outubro de 1913. Augusto do Amaral. Mo-
reira Guimarães. - - Netto Campeao. Erasmo de Macedo . 

Com o custo actual de cada soldado pelas disposições em vigor e o cha-
mado processo de vol untariado, ·o nurpere> de praça·s, pedido pela emenda, de-
termina um. augmento de despeza de, pelo menos, .7. 500 :000$000. · 

No momeruto actual será o suffi·ciente para evitar a possibilid-ad·e da· vo-
tação de um o·rçamento equilibrado. 

Nessas condições a Commissão não póde acom:elhár a app rovação da 
emenda. 
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. N; 12 -·Considerando que o projecto que fixa as forças de terra •para 
·-0 exeróeio· de 1914 augmenta o ·numero de praças de pret do Ex~rcito _ N:i-
cional de 25. 000 para 01. 925, de accôrdo oeom . a proposra do Poder · Executl-
vo e as necessidaaes da defesa nacional, no extenso territorio de;> nosso paiz; 

co.nsidera•hdo 'que o augmen•tO ·de praças pro.posto ·pelo Governo não tra-
rá nenhum accresaime nos quadros d-e off1daes, já em numero _sufficiente; . 

Considerande que , a desproporção entre o numero de praça·s e o <le .o[-
·fi,ciaes é nptoria e urge que. desaippareça, o que .só ser.á consegu;do com essgl 
elevação do effectivo actual ·do Exercito; _ 

Consideraond·o que, si é ver<lade que esse augmento proposto ,elevará um 
pouco a despes.a do Minister.io da Guerra, c-onvém, entretanto, notar •que o 
orçamento desse ministerio ficará aill :viado das desj>esas com os estabeleci-
mentos de ensino militar e •Com os .reformados, caso -sej-am a•cceitas a·s emen-
d:rs que mandam passar essas despczal> respectivamente para os orçamentos 
dos Ministerios da justiça é Negocios lnter-ores e da I-azenda; 

Considerando, finalmente que, com o augmento proposto, dividida a -des-
'peza pelo numero de .praças, caberá a cada uma des•tas a somma de 763$500 
-por a-nno (soldo, gratificação e eta;pa), evidentemente dim.nuta, tend-0-·se e1u 
visra as grandes vantagens que .resultarão para o - pa1z dessa C<>nsideravel 
elevação -do numero de praças -de pret no Exercito Nacional: 

Apresentamos a seguinte emenda ao orçaimento do Mini·sterio da Guerra·: 

Accres·cente-se onde convier: 

O ·Poder Execut:vo et.evará a 31.925 o numero de praças de pret <lo 
Exercito Nacional, de modo 1que .os corpos tenham sempre o effe.ctivo · fixado 
em. lei e nos regu'lamentos respectivos. 

Sala das sessões, de outubro de 1913. Raymundo Arthur. - Souza 
Brito. - Vespucio de Abreu. - Perr:Mra Te.ixeira. - Mario Hermes . - Dio-
nysio Cerqueira. 

1 
A emenda trará um augmento •de despeza de, !}elo menos, 13. 500 :000$000. 
Pelos mo·tiv·os ·expostos no parecer dado á emenda anteri'or, a Commis-

são não pôde adoptar a emenda. 

·C(}risiderando que os auct:tores de Guer.ra dos antigos 4º e 6º districros 
militares foram equi.parados •quanto a vencimentos ao auditor geral da ml-

. rinha, .que por ·sua vez foi equiparado ao juiz de direito dos Feitos da Fa-
zenda Municipal; 

Ce>nsiderando ·que o direito que a·ssiste a es•ses auditores de gosar do au-
gmento de vencimentos concedido ao juiz dos Feitos da Fazenda .Municipal 
foi .reconhecido .pelo Poder Leg;slativo, que foduiu .no orçamento da Mari-
nha para o corrente an.no verba necessaiia para pagar ao respectivo auditor 
geral esse augmento, e pelo decreto n. 2.586, de julho de 1913, que autori-
zou a a·bertura do ·credito necessa·rio para o pagamento da differença que 
ha;viam deixado de receber; 

Considerando que uma vez firmado e_sse dire-.to ·não ha razão para que no 
orçamento da Guerra .não figure .a verba necesEaria pa·ra o pagamento dos 

. audiotores de guerra dos antigos 4° e 6° districtos militares, pri·ncipalmente 
·quando já figµra no orçamento da Mar'.nha; . 

Considerando que as.sim é insufficiente a verba consignada no orçamen-
. to da Guerra para o pagamento dos venciment·os a que teem direito ess~s 
auditores: 



-180-

Propomos que á verba 3", consignação "Auditores'', accre$.ceptem-se 
12 :000$ para .completar os vencim~ntos a que teem direito ·OS audit_o~es dos 
antigos 4º- e 6° districtos militares. . - _ _ 

E, mais, considerando que não póde offerecer duvida o direito _que as-
siste ·a .es·ses auditores ·de perc·eberem es:sa _dUferença de ven.C:mentos, j•á em 
vista das di·sposições clara$ da -lei, _ fá . em face das sen-tença•s ~q judidario 
Federal:, não só em relação aos minisstro.s do Supremo Milhar co_mo aos pro-
prios auditores, e do _ acto da Camar.a que ·con~ignou no orça!I).ento da Mari-
nha para· o .corrente anno a verba •neces~saria .para o. pagamento ao respecti-
vo aud1tor; · · . 

rConsider.ando ·que ess·e . direito foi ainda sustentado pelo parecer da il-
lustrada Comi·ssão Especial de justiça Mili1ar, de que fo i Relator o professor 
de direito Candido Motta, merecendo a approvação da Camara; 

Considerando que ainda sustentam esse direi·to os mais eminentes ju-
rlsconsultos .patrios, .como Ruy Barbosa, Candido de Oliveira, Alfredo Pinto, 
Alfredo Bernardes e Cló-.vis Bevilaqua, e o propri·o Executivo, como se vê da 
pro.posta orçamentaria para 1913 e das i·nformações prestadas na ·petição de 
dous audito·res que pende de .parecer da Commissão de Marinha e Guerra; 

Considerando que, tendo ·sido ,paga essa differença ao auditor de Mari-
nha, nenhuma razão ha ·para que não seja paga aos auditores de Guerra, 
que estão a elle equiparados; 

rConside-rnndo que, firma:do" como es.tá o direito, não deve e não •pó.de a 
Camara negar a verba pa-ra o seu pagamento: 

Propomos : 
Accrescen1e-se onde convier: 
fica o Governo autorizad·q a abrir o credito necessario .para .pagar a 

differença de vendmento·s que deixaram de ·receber os auditores de Guerra 
dos antigos 4° e 6° districtos q iJ.itares. 

Sala das ses·sões, 6 de outpbro de 1913. - joaquim Osorio. - Simeão 
Lopes. 

A Commissão aoceita .pelos seus ful}dan_ientos a primeira parte da emen-
da, ·deixando •quanto á segunda parte que os interessados, por intermedio do 
Poder Executivo, se dirijam ao Poder Legislati:vo. 

N. 14 - Considerando •quç a lei orçamentaria é apenas uma lei de au-
torização de despesas; 

Considerando que a .pro.posta do orçamento da Guerra, na parte em que 
consigna verba para os auditor~s, não ê legal, porque não lhes dá os venci-
mentos que esses magistrados t(lem em lei ordi·naria; 

rConsiderando que .os venci1nentos dos audito·res, que·r de marinha, ·quer 
de guerr.a, estão fi xados nos aq s. 21 da lei n. 2.290, de 13 ·de dezembro de 
1910, e 2º do decreto n. 2.586, çle 31 de julho de 1912; 

Consi·dernndo que o estadfl j uridko ·desses membros permanentes da 
justiça militar é regulado pelos decretos .n. 257, de 12 de março de 1890, e 
n . 38, de 29 de janeiro de 18'92, manda.dos appli.ca·r pelo art. 20 da lei 
n. 2 .. 290, de 1910, aos novos a11ditores de guerra; 

.considerando que o Poder Judiciariqj nos •casos submettidos á sua de-
cisão, tem decretado .que aos auditores ·as .Jeis vigentes dão· .a categoria de 
juízes de direito, a inamovi:bilid11de e os vencimento·s das disposições legaes 
referidas; 

Considerando que o .Senado Federal, em .brilhantes pareceres da Com-
missão de Finanças e da de Legislação e Justiça (Diario Off'icial .de 
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8 e 19 de dezembro de 1912), o.pi·nou pelo deferimento d·o •pedido de verba 
requerida .por diversos auditores de guerra; 

Considerando que o pro.p·rio Mini'Slt·ro da Guerra, em seu relatorio do 
corrente anno, a pags. 18, declara que a organização actual dos auditores 
é provisoria, porque o decreto n. 8.817, de 5 de julho de 1911, .não respei-
tou o disposto no art. 20 da lei n. 2.290,_ de 13 de dezembro de 1910; 

.considerando que esse decreto n . 8 .817, de 5 de julho de 1911, alterou 
seu autorização legislativa a lei de vencimentos; 

Considerando que não poder·á subsi·Sttir, .como acto provisorio .contra dis-
posições de leis regulares, maximé depois das sentenças já con.firmadas .pelo 
Poder J udidario; 

·Considerando que a·s tabellas do Minis.terio da Guerra, rubri.ca 3", na par-
te relativa aos auditores, não consignam verba ne·cessaria ao pagamento dos 
vencimentos f1xados no art. 21 da lei n. 2. 290, de 19.10, e art. 2" do decreto 
n. 2.586, de 31 de julho de 1912; 

Considerando, en1retanto, que as tabellas do o-rçamento da Marinha pro-
põem verba pa·ra pagamento de um auditor geral na importancia de 21 :000:;; 
annuaes e para tres auxiliares na importancia de 15:000$ a cada um; 

Considerando que, sendo .a lei de vencimentos a mesma para as duas 
classes armadas não se comprehende essa differença; 

Consi.derand·o :que os vencimentos ·dos auxi.Jiares de auditor são de réis 
9:000$, de accôrdo com o art. 1" do dec·reto n. 821, de 27 de dezembro de 
1901, e os vencimentos do audi•tor geral de marinha são de 15:000$ como de-
termi.na o art. 2° do .decreto-de 31 de julho de 1912, não poden.do .continuar 
essa diversida·de de interpretação da mesma lei para pagamento a fun-cdo-
narios da mesma categoria; 

1Co.nsidera:ndo ·que, de accôrdo com o art. 20 da lei n. 2 . 290 citada, de 
1910 - os auditores teem duas graduações, conforme são classificados na 
Capital Federal ·ou nos Estados, variando tambem seus v.encimentos, de 
co.nformidade com essa classificação, porque os da 9ª e 12" Regiões e os da 
Capital Federal ou nos Estados, variando .tambem seus vencimentos, de 
1912, e os outros, os do art. 21 da lei n. 2 .290 citada; 

Consi·derando que é urgente a .regularização do serviço de justiça no 
Ministerio da Guerra, fazendo a distribuição dos auditores de accôrdo com 
o art. 20 da lei n. 2.290 citada, •que mandou app.licar aos novos auditores de 
guerra, em exercido em 1910, o disposto nos de<:retos n. 257, de 1890, e 
n. 38, de 1892, porque os auditores anteriores a ,J9.JO já gosavam dos direi-
to·s e vantagens dos cita(\os/ decretos de 1890 e 1892; 

Co·nsiderando que o Governo mesmo considera provisorio o decreto de 
5 de julho de 1911; 

Considerando que, sendo pro·visorio, não ·póde ferir direitos já garanti-
dos em lei, que as proprias leis de .caracter permanente teem -o dever de 
respeitar; 

·Considerando que, sendo os auditores orgãos do Poder Judiciario da 
União, teem direito á aposentador:·a .e licença de .conformidade com as dis-
posições ·que -regulam as aposentadorias e Hcença·s dos juízes federaes; 

Considerando que as tabellas do orçamento .do Ministerio da Guerra 
precisam, ·na rubrica 3", de uma especificação mais viva; 

A Commissão de Marinha apresenta a seguinte emenda, dividida em 
paragraphos, julgando demover todas as diffkut.dad·es q_ue no momento per-
turbam o funccionamento normal dos conselihos de guerra, com grave damno 
da liberdade dos mi.1:tares, da independencia <los m&gistrados militares e 
da di·s·ciplina. 

Art. O quadro de auditores de guerra compõe-se de' 14 magistrados 
assim distribui·dos: um na 2ª Região Milita·; com juris'dkção sobre a 1 ª e a 
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2'; um na s• Região Militar com ju risdicção sobre a 3", 4" e Sn regiões; 
um na 7" Região M'Jitar com jurisdicção s0!:lre a 6" e a 7"; tres na 9" Re-
gião Militar com jurisdicção sobre a 8" e a 9"; tres no Departamento da 
Guerra com jurisdicção sobre todo o territorio nacional; um na 1 O·· Região 
Militar; um na 11" keg:ão, dous na 12" Região e um na 13" Região (decre-
to n. 257, de 12 de ma·rço de 1890; decreto n. 38, de 29 de janeiro de 1892; 
art. 20 da lei n. 2.290 de 13 de dezembro de 1910). 

Os auditores de guerra da 2", 5", 7", 10", 11 " e 13" Regiões· Militares 
terão os 'Vencimentos regulados .pelo art . 21 da lei n. 2. 290, de 13 de dezem-
bro de 191 O, e os da 9ª Região, do Depar.tamento da Guerra e da 12" Região 
terão ·os vencimentos fixados no art. 2º do decreto n. 2. 586, de 31 de julho 
de 1912. 

Redfja-se assim a -rubrica 3• do Orçamento ·aa Guerra na parte relati -
va a auditores : 

na 2" Região Militar (.comprehendendo a 1 •) de ac-
côrdo com o art. 21 da fei n. 2.290, -~e 13 de dezem-
bro de 191 O, e art. l º do decreto n. 821, de 27 
de dezembro de 1901 · · . ... .... .... . ............ . 

na 5ª Região Militar (comprehendendo a 3º e a 4") de 
accôrdo com o art. 21 da lei n. 2 . 290, de 1910, 
e .art: 1° do decreto n. 821, de 1901. ............ . 

na 7º Região Militar (comprehendendo a 6ª ) de ac-
côrdo com o art. 21 da lei n. 2.290, e . art. lº 
do decreto n . 821, de 190 1 . .. · · ............... .. . . 

3 na 9ª Região MJitar (comprehendendo a 8ª ) de ac-
cordo com o art. 20 da llei n. 2. 290, de 1910, 
art. 2° do decreto n. 2.586, de 31 de julho de 
1912, a 15:000$000 .. .. ............. ... ..... .... . 

3 .no Departamento da Guerra ( comprehendendo todo 
o territorio da ]'{epublica) de accôrdo com o ar t. 
20 da lei n. 2.290, de 1910, e a·rt. 2º do decreto n. 
2.586, de 31 de julho de 1912, a 15:000$000 ...... . . 

na 10" Região Mil'itar, de ' accôrdo com· o art. 21 da lei 
·n. 2.290, de _ 1910, e art. l º do decreto n. 821, 
de 1912 .... . ....... ... .... ................ . 

·na 11 • Região Militar, de acoôrdo com o art . 21 da 
lei n. 2.290 de 1910, e a1t. l º do decreto n. 821, 
de 1901 .... . . . ... . ........ . ...... . . . .. . . . 

2 na 12ª Reg :ão Militar, de accôrdo com art. 2° do de-
·creto n. 2 . 586, de 31 de julho de 1912, a 15:000$ .. . 

na 13ª Região Militar, de accôrdo .com o art. 21 da lei 
n. 2.290, de 1910, e art. 1º do decreto n . 821, 

9:000$000 

9:000$000 

9:000$000 

45:000$000 

45:000$000 

9:000$000 

9:000$000 

30:000$000 

de 1901. .. .. ... .. ... ,. ...... . ............. .. 9:000$000 

174:000$000 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1913. - Maria Hermes. - R. Paixão. 

- Mauricio de Lacerda. - Dionr sio Cerqueira. - Souza Brito. - Antonio 
Moniz. - Raul Alves. - Pere.ira Teixeira. 

Anteriormente á, ·lei n. 1. 86Q, de 4 de janeiro de 1908 existiam os se-
guintes auditores: Braz P.lorenti.no Henrique de Souza, em Pernambuco; Fe-
lippe Daltro de Castro, na Bahia; Benjamin Americo de Fre '. tas Pessoa, no 
Paraná; Alfredo José Vieira, em Matto Grosso; Garci a Dias Pires, do· anti-
go 4º districto militar, na Cap:tal Federal; Elias Leite, no Pará; Francisco 
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. Fagundes Piratinino de Almeida, no rRio Grande do Sul, e os seguintes au-
idhares de auditores: J oa.quim de Moraes J ard1m e João Paulo Bárbo·sa Li-
ma na Capital Federal. Ao todo sete auditores e dous auxiliares de audi-
to·r . . : IJ ..... i' l1i. l 

Anterio·rmente á lei n. 2.290, de 13 de dezemhro de 1910 existiam mais 
os seguintes aud1tores, servindo na Capital Federal: Mario Tiburcio Gomes 
Cameiro .e Eugenio de Sá Pereira. 

A primeira lei acima citada fixou o .numero de auditores em 14, a se-
gunda mandou inclui·r no .quadro de auditores os auxiliares existentes, dan.-
á.o--lhes os direitos conferidos nos decretos ns. 38, de 29 de janeiro de 1892 
e 257, de 12 de ma·rço de 1890, e em seu art. 21 estabeleceu que os audi-
tores de guerra, excepção feita .d·os da Ca·pital Federa:! e antigos 4° e o• 
dj.strictos militares, terão os vencimentos determinados no art. 1 º do decreto 
r.. 82r, de 27 de dezembro de 1901. 
· Assim sendo, aos antigos auditores dos antigos 4º e 6° .districtos mili-
tares cabem os vencimentos annuaes de 21 :000$, aos antigos auxiliares de 
audito•r. ·e a'l.l'ditores d.a Capital Federal, ·qu·e ahi serviam antes da le-i n. 2.290 
de 13 de dezembro de 1910 e aos depois nomeados para essa capital os ven-
cimentos annuaes de 15 :000$ e aos auditores no·s outros antigos districtos e 
hoje inspecções os vencimentos de 9 :000$000; 

Pelo ·que a Commissão de Finanças, acceitando os termos da emenda 
com algumas modificações, propõe-lhe o seguinte substitutiv.o: 

RUBRICA 3• 
Auditore•s 

na 2• regiao militar (·comprehendendo a 1") de ac-
côrdo com o art. ·21 da lei n. 2.290, de 13 de de-
zembro de 1910, e art. !" do dec·reto n. 821, de 
Z7 de dezem.bro de 1901. . . ....... .. ... . .. . . ..... . 

na . 5a região militar ( comprehendendo a 3" e a 
4~ ) idem, idem ............. . ..... . ... .. .. . 

1 ria 7" regiã.o militar ( comrprehendendo a 6•) idem, •idem 
6' na 9ª região militar e Departamento da Guerra 

(.comprehendendo a 8" região· e todo o territorio 
da Republica ), de ac·côrdo com os arts. 20 e 21 

. da lei n. 2.290, de 1910, art. 2° do· decreto nu-
mer.o 2.586, de 31 de julho de 1912, sendo um a 
21_:000$ e 5 a 15:000$, dos quaes o primeiro o 
antigo auditor do 4º districto· mili·tar e dos ulti-
mo's quatro que serviam comei auditores ou au-
xiliares de auditores .na Capital Federal, por oc-
casião de lei n. 2.290 ...... .. .......... .......... . 

t na 10" região milita·r, de accôrdo com o artigo 21 da 
~ei n . 2 . 290, de 1910, e art. lº do decreto n. 821, 
de 1912 .. · ..... ... .. · .. ............. . ..... . 

1 -na l 1" região militar, idem, idem .. .. . ... . ...... . . 
2 na 12ª região militar, de accôrdo com os artigos 20 e 21 

da lei n. 2. 290, art. 2° do decreto n. 2. 586, de 31 de 
Julho de 1912, sendo um o antigo auditor do 6° dis tricto 

~ -·· . ' 

militar a 21 :000$ e o outro a 15 :000$ . . . . ... .. . . .... . . . 
na 13ª região mil.itar, de accôrdo com o artigo 21 da lei 
n. 2.290, de 1910, e art. 1° do decreto n. 821, de 1901 

9:000$000 

9:000$000 
9:000$000 

96:000$000 

9:000$000 
9:000$000 

36 :000$000 

9:000$000 

186:000$000 
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N. 15 - Considerando que a necessidade da existencia e permanencia 

desses auxiliares é irrecusavel, em vista da insufficiencia do numero de audi-
tores existentes, como já foi reconhecido pela propria Commissão Especial de 
Justiça Militar, pela Camara e pelo Executivo, quando os nomeou; , _ 

Considerando, finalmente, que assim não ha razão para que não seja 
approvada a emenda, que contribue para normalizar o serviço d~ justiCi! mi-
litar, sem acarretar onus e despezas para o Thesouro Nacional, prop01ros: 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Os actuaes auditores auxiliares serão conservados nos seus 

respectivos Jogares, com os vencimentos que actualmente percebem, até que 
seja reorganizada a justiça militar . 

Sala das sessões, de Outubro de 1913. - Moniz Sodré. ~ Raul 
Alves. - Annibal de Toledo. - Antonio Moniz. - Manoel Reis. - Manga-
beira. - Arlindo Leone. - Maria Hermes. - Dionysio Cerqueira. - Campos 
França. - Pereira Teixeira. - Ubaldino de Assis. - Maurício de Lacerda. 
-- Felinto Sampaio. -- Tiburcio A. de Carvalho . - Lourenço de Sá. - · 
- Agrippino Azevedo. - Balthazar Pereira. - Erasmo de Macedo . - Netto 
Campello. - Moreira Guimarães. - Costa Ribeiro. - Simões Baroosa. - -
joaquim Osorio. · 

O additivo proposto não fixa o numero dos actuaes auxiliares de auditor, 
que no momento de ser promulgada a lei de despeza poderá exceder o nu-
mero existente no momento actual. Não declara mais que vencimentos perce-
bem esses auxiliares e manda conservai-os nos seus respectivos lugares, 
sem designar que Jogares sejam. 

Os auxiliares de auditor são nomea,dos pelo Governo para funcções· 
temporarias e dispensados logo ·que · desappareçam as necessiaades que de-
terminaram as suas nomeações. A medida da emenda obriga o Governo a 
mantel-os, mesmo que não necessite delles. Não fica bem na lei de orça-
mento uma disposição desta nat1,ueza. A . Commissão não pó de aconsel bar 
a approvação da emenda. 

N. 16 - Supprimam-se, por Fontravirem á lei de vencimentos mili~a:es. e 
salvo tão sómente os direitos adqui'rid iiji reconhecidos. pelo Poder Jud1~1~no, 
todas as gratificações _ especia~s q-qe, a titulo diverso, ·amda percebem ofl1ciaes 
no desempenho de funcções de C!jracter militar ou que se prendam a estas 

Sala das sessões, 7 de Outub\'O de 1913 . - Calogeras. 
O art. 3° da lei n. 2.290 de 13 de Dezembro de 1910, a que se refere 

a emenda, diz: "A gratificação sp será paga quando os officiaes estiverem 
cm serviço activo. Qualquer que i!eia a commissão militar, os officiaes per-
ceberão sempre as gratificações d(t tabella A, excepto quando exercerem fun-
cção do cargo inherente a official de patente mais elevada, caso em que pas-
sarão a perceber a gratificação qu~ competia ao official substituido, perdendo, 
portanto, a que por ventura estiverem -recebendo". ' 

. Outras gratificações, portanto, a titulo diverso, não poderão ser abo-
nadas. 

Considerando porém que é ju~;to · o abono .. de ·diarias aos officiaes que no 
desempenho de funcções technica? se afastam das sédes de suas commis-
sões, a Commissão propõe, acceit irndo a emenda, o seguinte additivo: 

"Os officiaes do Exercito no çiesempenho de funcções technicas poderão 
perceber, durante o tempo e·m que estiverem, em serviço, afastados das séde:> 
de suas commissões, uma diaria que lhes será arbitrada pelo Ministerio da 
Guerra." 

N. 17 - Onde convier: 
Onde convier: 
Os officiaes que exercerem o çargo de docentes, além dos que são vitali-

cios em virtude de art. li da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, ou 
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de leis anteriores, terão direito aos vencimentos de taes cargos além do soldo 
de sua patente . 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Augusto do Amaral. - Mo-
reira Guimarães . - N etto Campello. - Erasmo de Mac edo. 
. A docencia nos institutos de ensino dirigidos pelo Ministerio da Guerra 

··é para os militares uma funcção militar . 
E assim, de accô rdo com o art . 3° da lei citada na emenda anterior, os 

vencimentos dos docentes devem ser os vencimentos militares de seus postos. 
Não ha motivo par~ manter-se a excepção ciccasional determinada no 

art. 11 da mesma lei , devendo simplesmente ser respeitados, como indiscutí-
veis, os casos que ella apanhou e que não pó d em ser revogados . Não é j ust0 
continuar-se no caminho que o seguinte quadro elucida: 

capitão , professor de musica, em collegio militar, vence ... 
capitão. professor de estradas em geral, pontes e viaductos 

na Escola Militar, vence . . .. . ... .. .... . . ... . .. .. . . . . . 
capitão, professor de topographia, especialmente milita r, 

desenho correspondente, na Escola Milita r, vence . . . . .. . 
capitão, instructor de topographia e photo-topographia, es-

tradas, pontes e viaductos, na Escola Pratica do Exer-
cito, vence . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . 

capitão, adj unto do Estado-Maior do Exercito, vence .... . . 
capitão, auxiliar de commissão de fortificações, vence .. .. . . 
capitão, servindo no regimento , vence . ... . . . . . . . . . .. .... . 

A Com missão, pois, não póde acceitar a emenda . 

. N. 18 . - Ao n . 12 do paragrapho unico do art. l º : 

Ao n. 12 do paragrapho unico do art. l º : 

1 :300$000 

1 :300$000 

1 :300$000 

750$000 
750$000 
750$000 
750$000 

Após as palavras - dispensados de concurso - e antes do período se-
guinte, accrescente-se - e aos que se achavam no goso dessas vantagens 
ao ser decretada a lei n . 2.290, de 13 de Dezembro de 1910 . 

. Sala das sessões, 7 dé Outubro de 1913. - Vespucio de A breu. 
A Commissão não aconselha a adopção da emenda. 

N. 19 - No segundo período substituam-se as palavras - á referida lei 

No segundo período substituam,se as palavras - ã referid a lei - pel ns 
palavras - á ult ima das referidas leis . 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913 . - Vespucio de A breu. 
A Com missão não aconselha a adopção da emenda. 

~-; 

N. 20 - Accrescente-se onde convier: 

Accrescente-se onde convier: 
Para gratifi.cacão aos sargentos amanuenses das inspecções permanen-

tes e brigadas - 55 :000$ ~ nnuaes - de accôrdo com a tabell a annexa ao de-
creto n. 7 . 666, de 18 c1e Novembro de 1910 . 

Sala das sessões. 6 de Outubro de 1913. - Alfredo Ruy Barbosa. 
Tustificação - Os amanuenses do Exercito que se acham servindo na 

Confederação do Tiro Brazileiro, além dos vencimentos de sargentos, e<>tão 
perce.bendo a gratificação de 50$ mensaes, fixada no art. 19 do regulamento 
que. 1'aixou com o decreto n. 8 .083, de 25 de .Tunho de 1910. 

Os demai>: am anuenses do Exercito, apezar do regulamento annexo ao 
decreto n. 7 . 666. de 18 de Novembro ele 1909. "lhes conceder, no art. 3º .. alí-
nea b, uma gratificação especial e de determinar em uma ta bell a a gratifica-
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ção a ser abonada a cada um, não se acham no goso do direito que a lei aci · 
ma citada lhes facultou. . 

.Allegar que a lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, revogou o decre-
to n. 7 . 666, de 18 de Novembro de 1909, não procede porque, em tal casi1, 
o decreto n. 8. 083, de 25 de Junho de 1910, tambem o teria sido e os ama-
nuenses da Confederação do Tiro Brazileiro que pertencerem ao mesmo qua-
dro não teriam direito á gratificação especial que presentemente perce::-ern . 

O Sr. Ministro da Guerra, em despacho oue indeferiu o requerimento 
do 1" sargento amanuense do Departamento da Guerra Victorio Dinardo, 
pedindo abono de gratificação, allega, apenas, falta de verba. . 

Para melhor esclarecer a justiça das emendas que apresento, junto a 
esta rapida justificação o requerimento do 1 º sargento Victoria Dinardo, as 
informações dos diversos chefes das secções do Ministerio da Guerra e o 
parecer do Sr. Dr. Thomaz Pará, auditor de guerra, favoraveis á pretenção 
do requerente. - Alfredo Ruy Barbosa. 

Ao Dr. Thoinás Pará. Em 25 de Janeiro de 1912. - Daltro. 
Parecer - O peticionario, 1 º sargento amanuense Victorio Dinardo, re-

quer que lhe seja abanada uma gratificação identica áquella que percebem os 
amanuenses da Confederação do Tiro. 

Realmente, o art. 21 do regulamento approvado pelo decreto n. 7.350, 
de 11 de Março de 1909, estabeleceu uma gratificação de 50$ mensaes aoc; 
amanuenses, quantia esta que, de accôrdo com o art. 22, corre por conta da 
verba orçamentaria destinada ao serviço de a listamento e sorteio . - A lei 
n . 2 . 290, de 13 de Dezembro de 1910, tabella C, não supprimiu a gratificaçã•l 
especial, que, ,,;egundo a lettra b, do art . 23 no regulamento a que se refere o 
decreto n . 7.666, de 18 de Novembro de 1909, devia ser marcada no orça-
mento da Guerra. E poraue não é 1justa, nem mesmo coherente, a desigualdade 
dentro de uma mesma classe, claro se torna que o prineipio de equidade deve 
resolver a nuestão . Pelo- oue es\e requerimento está em condições de ser 
attendido. Rio de Janeiro , 25 de Janeiro de 1913. - Thomás Pará, auditor 
auxiliar. . 

A' 2° secção da G. 1. Em 25 de Janeiro de 1913. - Abreu Sodré, Te-
nente-Coronel. • 

Informação n . 355 ·- Ao Sr. Tenênte-Coronel Joaquim Balthazar de 
Abreu Sodré, chefe da G. 1, o Mqjor Clementino Fernandes Guimarães, che-
fe da 2ª secção. Restituo-vos o nresente requerimento em que o 1 º. sargento 
amanuense deste departamento Victorio Dinardo pede o restabelecimento da 
gratificação de 40$ aos amanuens~s do Departamento da Guerra, estabelecida 
no art. 3º, alinea b, do regulam(lnto para amanuenses, app.rovad·o pelo de-
creto n. 7. 666 de 18 de Novembro de 1909, sob fundamento de oue, p1?la lei 
actual de vencimentos militares n. 2.290, de 13 de Dezembro d.e 1910, tal gra-
tificação não foi supprimida. .. 

·A seccão precisa, nara aprecjar devidamente o assumpto, que soliciteis 
comnletas infnnnacõe<; á Directoria Geral chi. Contabilidade da Guerra. Capi-
tal Federal, 26 de Junho de 19 )3. - Clementina Fernandes Guimarães, 
Major. 

Ao Sr. Director da Contahilidade da Guerra, oara os fins da ultima 
r::irte da informação supra da G. 1. Em 26 de Junho de 1913. - General 
M. Porto. 

A' 3° secção para informar. 2:3 de Julho de 1913. - A. Souza. 
"G m cumnrimentn ao despacho dn Sr. Coronel director, declaro auc. com-

auanto as informações prestadas rela 2" secção do Departamento Central e 
Auditoria da Guerra, exprimam perfeitamente o que pensa a secção relativa-
mente ao nedido de ·pagamento que faz o 1 º Sargento amanuense Victori J 
Dinardo, não se póde, todavia, erpittir a circumstancia de oopôr-!'e ao seu 
de ferimento a lei orçamentaria, a iJ1enos que S . Ex. o Sr. General Ministro 
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- da Guerra, por um princ1p10 de equidade não determine o pagamento, não da 
gratificação de 50$ que percebem os amanuenses da Confederação do Tiro 
Brazileiro , mas sim a de 40$ que anteriormente á lei n. 2. 290, de 13 de 
Dezembro de 1910, recebiam os das outras repartições militares e que se 
acha consignada na tabella annexa ao regulamento approvado por decreto 
n . 766, de 18 de Novembro de 1909, ainda em vigor, 3ª secção, em 18 de 
Agosto de 1913. - Carlos M. F. da Gama, 2° official. 

De accôrdo, porquanto milita a favor do supplicante o principio de ~qui :. 
dade que se deve estender a todos aquelles que se acharem nas ·mesmas 
condições. 

Não consignando, porém, o orçamento vigente recurso para semelhante 
despeza, não obstante os da Confederação do Tiro terem sido contemplados e 
receberem regularmente, pensa a secção ser conveniente dotar-se:: o orçamen-
to para o futuro exercicio, com o necessario credito para o devido fim; caso 
o Sr . General de Divisão Ministro da Guerra, não ordene o contrario por 
melhor juJgar em seu alto conceito. Em 18 de Agosto ,de 1913. - Miranda, 
chefe da secção . · 

Despacho dado pelo Sr. Ministro da Guerra : 
Primeiro sargento amanuense do Departamento da Guerra, Victorio 

Dinardo , pedindo ·abono de gratificação. - Indeferido, visto a lei não consi-
gnar verba. (Diario Official de 31 de Agosto). 

Cóoia - Departamento da Guerra - Primeira divisão - Capital Federal 
- Ao Exmo. Sr. General de Divisão Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e 
Silva, Ministro da Guerra, o 1 º Sargento amanuense do Departamento da 
Guerra Victorio Dinardo - Exmo. Sr. Ministro Julgando-m e em identicas 
condições aos amanuenses da Confederacão do Tiro, que, pelo art. 21 do re-
gulamento aoorovado por decreto n . 7. 350, de 11 de Março de 1909, teem gra-
tificação de 50$ mens::ies, venho solicitar, .por equidade, a V. Ex. me seja con-
cedida a mesma gratificação pelos motivos que passo a expôr: O art. 3°, 
alinea b, do regulamento de amanuenses approvado por decreto n. 7. 666, 
de 18 de Novembro· de 1911, concede-nos a !!:ratificação especial de 40$ e o 
art. 21 do regulamento da Confederação do Tiro concede aos seus amanüen-
ses 50$. A lei n . 2.290. de 13 de Dezembro de 1910. em a tabella C tirou ás 
pracas de oret as eratificações de fardamento e engaiamento. não falando em 
gratificação especial, como era a nossa: ainr!a assi m, perdemos a a Iludida 
gratificação e os amanuenses da Confederacão do Tiro continuaram com a 
delles , bem co010 os amanuenses das enfermarias militares para os quaes em 
aviso de 9 de Março de 1911. foi mantida a gratificação constante da tabella 
annexa ao regulamento de 29 de Oezembro de 1892. - 1 º Sargento amanuen-
i::e Victoria Din.ardo. - Ao Sr. Coronel, chefe do D . C. para informar. -
General Marques Porto. - A' 2ª Secção do D. C. - Coronel Souza Aguiar. 
- Informação n . 35 - Ao Sr. Coro11el chefe do D. C .. o Tenente-Coronel 
chefe da 2ª seccão quanto a este reauerimento em que o 1 º Sargento· amanuen-
se Victorio Dinardo pede aue lhe !=:eia abonada a gratificação concedida 
aos amanuenses da Confederação do Tiro Brazileiro, pelas razões aue allega, 
informa que são da me'lma categoria, pertencem ao mesmo ouadro, oara o 
011al entram esses inferiores rleoois de escolhidos entre os seleccionados em 
concurso; os amanuenses do Tiro continuam a oerceher a grat ificação con-
signada no art. 19. nosto em vigor pelo decreto n. 8.083, de 25 de Junho de 
rn10; a lei p " . . 290 - tabella c. apenas suporimiu as gratificaciíes de vo-
luntario e de fardamento, permanecendo vortanto 11. tabella de gratificação es-
pecial, consignada no decreto n. . 7. 666 de 18 de N nvembro de 1909. aue ap-
nro"ou o regulamento vigfmte, parece, oois de eouidade aue seia deferido o 
berlirlo deste requerente . Se1mnda se<'cão elo D . C .. 18 de J aneiro de 1913. 
- TPnente-Coronel José de Campos Curado, chefe da 2ª seccão. 

Cópia - De accôrdo - A' consideração do Sr. General de Divisão do 
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Departamento da Guerra. - Em 18 de Janeiro de 1913. - Feliciano Benja-
min de Souza Aguiar, Coronel. 

Ao Sr. Major Dr. auditor de Guerra, de ordem do Sr. General chefe 
do Departamento da Guerra, para dizer, em 21 de Janeiro de 1913. - Abreu 
Sodré, Tenente-Coronel. 

A' commissão parece que não póde ser acceita a emenda, por contraria 
aos dispositivos de lei n. 2. 290, de 13 de Dezembro de 1910. 

N. 21 - Onde convier: 

Onde convier: 
Considerando que a Justiça Militar de terra e mar é regida por uma 

só lei com a unica differença de que, emquanto á Auditoria de Marinha 
funcciona apenas nos conselhos de guerra, a Auditoria do Exercito, além dos 
conselhos de guerra, é encarregada do estudo de todas as questões jurídicas 
que se suscitam no Ministerio da Guerra; 

Considerando que as duas Auditorias de Guerra desta Capital estão 
em tudo equiparadas á Auditoria da Marinha. sendo que os auditores teem 
os mesmos vencimentos, honras e regalias e até se substituem reciprocamente; 

Considerando que só as duas Auditorias de Guerra desta Capital, em 
todo o Exercito. teem um amanuense. cada uma, como escrivão; 

Considerando que a Auditoria da Marinha tem, além do escrivão civil, tres 
inferiores do corpo da mesma denominacão da Armada, como escreventes; 

Considerando que os inferiores da Armada que funccionam como escre-
ventes da Auditoria percebem os vencimentos annuaes de 3 :600$, ao passo que 
os dous inferiores amanuenses dp Exercito , que exercem a mesma funcção 
nas Auditorias de Guerra desta Capital, percebem os vencimentos annuaes de 
1:800$000; 1 

Considerando oue, além d,os vencimentos, os e~c~ivães da Armada 
percebem custas pelos processos ao passo aue os escnvaes do Exercit:i 
não as percebem, o aue ainda m~is accentua a inferioridade das vantagens 
concedidas aos escrivães do Exercito; mas 

Considerando que nada justifica essa. desigualdade de vencimentos entre 
funccionarios da mesma categoria e gradua,ção com a mesma funcção e de 
repartições em tudo equiparadas; 

Considerando que o artigo 85 da Constituição Federal equiparou os offi-
ciaes e classes annexas do Exercito e da Armada auanto a vencimentos, hon-
ras e regalias, e, assim eauiparaqos pela Constituição, não podem elles ser 
desequiparados pela lei ordinaria; e tambem 
vencimentos é inconstitucional; 

Considerando que assim, além de arbitraria e injusta, essa differença de 
Considerando que, tratando-se apenas de dous funccionarios e de peque-· 

nos -vencimentos, a approvaçiío da ~menda não contraria o plano de economias 
em aue está empenhado o Goverrio; 

Considerando que. quando as!iim não fosse. desde oue se trata de resta-
belecer princioio constitucional que garante a igualdar\e dos funccionarios das 
classes armadas de terra e mar, não cabe fazer considerações de outra qual-
quer natureza: 

Accrescente-se ás rubricas 3~ "Supremo Tribunal Militar e ·auditores" 
a verha ele 3 :600$ para grntificacão elos dous arnanuenses que exercem as 
funccões de escrivães nas auditorias de guerra da 9ª Região Militar e De-
partamento da Guerra. 

Sala das sessões. 8 de Outubro de 1913. - Aurelio Amorim. 
Na tabella n. 3 do oroiecto do orcarnento da Marinha não existe consigna-

cão esoecial para gratificacões aos inferiores da Armada que servem como es-
creventes da auditoria. Esses inf()riores têm exclusivamente os vencimentos 
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designados em lei. A emenda contraria os dispositivos da .lei n. 2. 290 de 13 
de Dezembro de 1910 . 

Não póde portanto ser acceita . 

N. 22 - Accrescente-se onde convier: 

Para gratificacão aos sargentos amanuenses do D . G. , D. C., D . A. e 
Grande Estadb-M::tior - · 20:080$ annuaes - dP accôrdo com a tabella annexa 
ao deereto n. 7 .666, de 18 de Novembro .de 1910 . 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913. - /lfredo Ruy. 
Prejudicado pelo parecer dado á emenda anterior. 

N. 23 - Considerando · que aos officiaes da Armada é permittido passar 
para o quadro da reserva, pondendo empregar-se no serviço da marinha mer-
cante e outros; · 

' Considerando que aos officiaes da Armada é permittido passar para o 
quadro da reserva, podendo empregar-se no serviço da marinha mercante 
e outros; . 

l.onsiderando que, entretanto, no Exercito igual concessão não é feita aos 
officiaes que exercem quaesquer funcções em estabelecimentos technicos, o 
que ~eria perfeitamnte justo e equitativo: 

Apresentamos a seguinte emenda ao orçamento do Ministerio da Guerra : 
Accrescente-s'e onde convier: 
Art. Os officiaes do Exercito que exercerem cargos ou commissões 

em estabelecimentos technicos civis constituirão um quadro de reserva, a 
exemo.Jo do que occorre no Ministerio da Marinh a. 

Sala das sessões, de de 1913. - Mario Hermes. - Mauricio 
de Lacerda. - Dionysio Cerqueira. - Souza Brito. -- Vespucio de A breu. --: 
Au1rnsto do Amaral. - Raymundo Arthur. - A. C. de Souza e Silva. - An-
tonio Nrwueira. - Antonio Moniz. - Raul Alve.s. - Jacques Ourique. -
Pereira Teixeira. 

A emenda acarreta augmento de .despeza, que a Commissão não póde 
aconselhar. 

24• - Considerando que é necessario limitar a faculdade de que gosam os 
officiaes e empregados ·civis do Ministerio da Guerra, de consignarem seus 
vencimentos a particulares, por motivo de emprestimos contrahidos com os 
mesmos; 

Considerando que a falta dessa limitação dá em resultado ficarem alguns 
officiaes e empregados administrativos reduzidos a sommas liqui.das mensaes 
insignificantes, aue evidentemente não chegam para a sua manutenção e a 
das respectivas familias; 

Considerando aue, além dessas consignacôes particulares . grande numero 
de officiaes e funccionarios estão presos, nor transacções semelhantes, ao .Ban-
co d<'f> Funccionarios Publicas , o que mais lhes aggrava a situação. 

ApresentHmos a seguinte emenda ao orçamento do Ministerio da Guerra: 
A rt. Fica restabelecida a disposicão do art. ·33 da lei que fixou a des-

peza geral da Republica para o exercício de 1913. 
Saia das sessões. de Outubro ele 191 3. - Mario Hermes. - R. Paixão. 

- Mauricio de Lacerda. - Dionysio Cerqueira. - Souza Brito. - Vespucio 
de ;l b•eu. - Ra:ymundo Arthur. - Antonio Nogueira. - Antonio Moniz . 
Raul Alves. - Jacques Ourique. - Pereira Teixeira. 

. O assumpto da emenda acha-se contido no n. 6 do paragrapho unico do 
projecto. 
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E' desnecessaria, pois. 

25• - Ao n. 6 do paragrapho unico - Supprirnam-se as palavras: "que 
tenham transacção com o Ministerio da Guerra". 

Sala das sessões, de Outubro de 1913. - Augusto do Amaral. -
Moreira Guimarães. - N etto Campello. - Erasmo de Macedo. 

O serviço de.. consignações devia ser limitado ás consignações estabeleci-
das pelos officiaes do Exercito ás suas familias. E' um serviço que .perfeita-
mente se justifica. Fazer-se, porém, a direcção de contabilidade de reparti-
ção pagadora de compromissos quaesquer é dar-se-lhe uma funcção que não 
é propria e sobrecarregai-a de serviço. A este ultimo proposito encontra-se no 
relatorio do Sr. Ministro da Guerra, deste anno, o seguinte: 

"Ainda este anno reitero o pedido de augmento no quadro do pessoal 
desta direcção, augrnento insistentemente reclamado desde 1910 e cuja justifi-
cação á saciedade tem sido demonstrada em face de dados positivos e irre·· 
fragaveis, taes corno o accurnulo e desenvolvimento dos serviços attinentes a 
esta repartição, os quaes, em urna progressão geornetrica, desmedidamente:: 
crescem e tendem ·de dia para dia a se avolumar, ernquanto o numero de 
funccionarios eontinúa o mesmo de 1890. 

E para não fatigar a attenção com o estudo estatistico feito comparati-
vamente em relação á sornrna de papeis encontrados este anno e os que o 
foram nos anteriores, correspondentes aos multiplos e complexos assurnptos 
sobre· os quaes teve que dizer esta contabilidade, pois á vista de sua actual or-
ganização sómente os meramente technicos escapam á sua competencia, basta 
citar o serviço de consignações de officiaes e ernpre~ados civis, o qual requer 
estudo longo e apurado, e expediente, por isso mesmo, enorme e fatigante, 
como despachos, informações, certidões, averbações, cornrnunicações por officio 
ou telegrarnma, quando pagas nos 1 Estaqos, e que se apresenta agora aind.'l 
mais pesado do que no anno proximo findo, visto haver actualrnente 5. 370 con-
signantes, quando 4. 884 era o numero anterior. 

Ora, é o.bvio que com tal ac1:rescirno de trabalho não poderá este ser 
executado pelo mesmo pessoal de ~ntão com â presteza necessaria, razão por 
que, apezar dos esforços dos funccjonarios, se accumularn papeis, apresentan-
do um certo atraso, afóra a sobrecarga excessiva que soffrern e o atropelo 
acabrunhador em que vivem os ref ('1 ridos funccionarios." 

Não sendo conv\'!niente, porta11to, .generalizar-se a medida do projecto, 
nem rnantel-o como está, a Cornrnissão propõe o seguinte substitutivo á 
emenda: 

Supprirnarn-se as palavras: "e a casas commerciaes, que tenham transa-
cção com o Ministerio da Guerra, com o fim unico de acquisfção de farda-
mento." 

N. 26 - Ao n . 6 do paragrapho unico: 

Supprirnam-se as pal.avras: "que tenham transacção com o Ministerio 
da ·Guerra." 

Sala das sessões, de Outupro de 1913. - Augusto do Amaral. 
Moreira Guimarães. - Netto Campello. - Erasmo de Macedo. 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda antecedente. 

N. 27 · - Reduza-se de 150 :00p$a verbfl para transferencias de officiaes 
e praças. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras. 
A Commissão acceita a emenda. A dotação do numero 27 da verba 13' . 

póde soffrer essa reducção. E' eno~rne o movimento que se dá no Exercito e 
que não comporta conveniente explicação. 
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N. 28 - Da verba n. 28 - alugueis · de casas, invernadas e pastagens, 
etc., accrescente-se 1 :200$, para aluguel da casa do porteiro do Departamento 
de Saude do Exercito. 

Sala das sessões, 8 de Outubro de 1913. - Pedro Lago. 
Não ha disposição legal que autorize a despeza. A Commissão não póde 

acceitar a emenda. 

N. 29 - Ao § 31 do n. 13 - -Material, diversas despezas - onde se diz 
"Confederação do Tiro Brazileiro 50 :000$" diga,se 100 :000$000 . 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913'. - Elysio de Araujo. - Mario 
Hermes. - Dionysio Cerqueira. 

A emenda traz augmento de despeza, que o momento não comporta. A 
Commissão não pó de recommendar a acceit!lção da emenda. 

N. 30 :__ Accrescente-se onde convier: 

O Go.verno adquirirá directamente na ·Europa, sob a fiscalização da 
Commissão de Compras, o fardamento e as peças do equipamento do Exercito. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913. - Augusto do Amaral. 
A acceitação da emenda importaria no presente momento em augmentar 

as difficuldades em que se encontra a industria fabril nacional e a propria 
industria manufactureira, . sem vantagem notavel para o Exercito. 

Além disso daria togar á creação de uma commissão permanente de com-
pras no estrangeiro, o que augmentaria a despeza publica. 

A Commissão não póde, pois, recommendar a adopção da emenda. 

N. 31 - Onde . couber, na verba de etapa, accrescente-se: 

Durante os periodos de manobras abone-se uma etapa em generos aos 
officiaes e ás praças legalmente desarranchadas. 

Sala das sessões, 8 de Outubro de 1913. - Moreira Guimarães. 
São vagos os termos da emenda. Não só não são declarados os periodos 

de manobras, como tambem a que officiaes e praças legalmente desarrancha-
das manda-se abonar uma etapa em generos. Demais não declara si a etapa 
a abonar os officiaes é uma simples etapa de praça ou etapa de posto. 

Em todo caso a medida determinará uma despeza permanente de 600 :000$, 
no mini mo. A situação financeira não permitte esta despeza. A Commissão 
não póde, pois, recommendar a approvação da emenda. 

N. 32 -,--- Accrescente-se onde convier: 
O Governo mandárá proceder ao projecto e orçamento das obras indis-

pensaveis para a completa execução da lei n. 1 . 860, no tocante ao aquartela-
mento dos corpos. Os projectos serão organizados com a maior simplicidade, 
reduzidos a seus traços essenciaes, mas de modo a não sacrificar as exigencias 
militares dos serviços correspondentes. Em plano de conjunto será presente 
ao Congresso, na sessão legislativa de. 1914, afim de que este se pronuncie 
sobre sua opportunidade, sobre os meios de execução e methodos para o 
realizar. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras. 
A Commissão acceita a emenda com o seguinte additivo: 
"Na sessão legislativa de 1914 o Governo tambem indicará ao Congresso 

os recursos de que necessita para a execução do plano de defesa nacional, 
quer. quanto ás construcções de fortificações, como quanto á acquisição de 
material bellico necessario ao .Exercito. " 
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N. 33 - Attendendo a que ha já dous annos foram orçados, por ordem 
superior, os concertos elida vez mais precisos no Laboratorio Chimico e Phar· 
maceutico Militar, e, bem assim, a construcção de um galpão para deposito de 
machinismos e medicamentos do mesmo, concertos e construcção esses absolu-
tamente indispensavel, a não ser que maiores g.astos queiram fazer mais tarde, 
não levando desde já em conta os prejuízos que essa demora vae causando, 
propomos que: 

A verba destinada a obras militares, deve ser augmentada de 80 :000$, 
para os concertos do Laboratorio Chimico e Pharmaceutico Militar e para a 
construcção de um galpão, confo~me o orçamento já feito e approvado. 

Sala das sessões, de Outubro de 1913. - A1Lgusto do Amaral. -
Moreira Guimarães. - Netto Campello. - Erasmo de Macedo. 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda anterior. 

N. 34 - Onde convier: Augmente-se de 60:0('0$, a verba "obras para 
acquisição de um edifício destinado a aquartelar a 4ª companhia isolada, esta-
cionada na capital do Estado da Parahyba." 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Simeão Leal. - S eraphico 
da Nobrega. - Felizardo Leite. - M. de Figueiredo. 

Prejudicada pelo 9arecer dado á emenda n. 32. 

N. 35 - O Governo fica autorizado a abrir o credito de 3. 000 :000$, para 
ser especial e exclusivamente applicado Pas otras de fortificações do littoral 
já em construcção e collocação da artilharia adq uirida, como sejam as da bar-
ra do Rio de Janeiro, Angra dos Reis (ponta do Leme), Santos, Paranaguá, 
S. Francisco e Santa Catharina (Naufragados ) . 

Sala das sessões, 10 de Oulubro de 1913. - Augusto do Amaral. -
Moreira Guimarães. 

Prejudicado pela apresentaçãq do additivo á emenda n. 32. 

N. 36 - Na rubrica "Obras": 
Augmente-se de mais 500 :OOQ$, para a continuação das obras de fortifi-

cações do porto de Santos. 
Sala das sessões; 8 de Outubro de J9 13. - Galeão Carvalhal. - Pal-

meira Ripper. 
Prejudicada pelo parecer dada á emenda anterior. 

N. 37 - Considerando a importancia dos serviços que o Hospital ,Central 
do Exercito presta aos officiaes e praças da 9" região militar, com séde nesta 
Capital, e a todas as forças de te rra que delle recebem os soccorros medico3 
necessarios; 

Considerando que, em vistas ctesses serviços e attendendo á necessidade 
de serem feitas diversas obras no edifício em que funcciona esse ii'bspital, foi 
o Po.der Executivo autorizado a faz1~l-as, achando-se, entretanto, na imminencia 
de ser suspensas por tempo indeterminado, por falta de verba, caso o legisla-
dor federal não cogite do assumpto no orçamento de 1914; 

Considerando ainda que entre essas obras destacam-se, pela sua impor-
tancia e sobretudo pela sua urgencia, as da construcção de pavilhões de isola-
mento dos doentes já atacados de molestias contagiosas ou em periodo de 
observação; 

Considerando que, mesmo em época de maior parcimonia nas despezas 
publicas, nunca o Congresso deixpu de dar as necessarias verbas para as 
obras dessa natureza, que são de assistencia e dizem respeito com a saude 
publica; 

Accrescente-se onde convier: 
. Fica o Poder Executivo autorizado a despender até a quantia de réis 

1.000:000$ com a conclusão das opras já iniciadas no corrente exercido, no 
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edifício do Hospital Central do Exercito, e bem assim a mandar construir pa-
vilhões de isolamento para os doentes atacados de molestias mtet:ciosas, ob-
servada a regra da concurrencia publica. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1913. - Mario Hermes. - Mauricio 
de Lacerda. - Dionysio de Cerqueira. - Pereira Teixeira. 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda n. 32. 
N. 38 - Accrescente-se onde convier: 
Serão dissolvidos os pelotões c:le· estafetas e incorporadas as praças aos 

corpos de cayallaria da região militar correspondente. 
Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras. 
A emenda, como está redigida, revoga dispositivo do art. 120 da lt:i 

n. 1. 860, de 4 de Janeiro de 1908. 
Não póde ser acceita. 

N. 39 - Accrescente-se onde convier: E' vedado o desarranchamento da,; 
praças. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1907. - Calogeras. 
A Commissão não póde recommendar a adopção cta emenda. Elia serid 

acceitavel em outras condições. 
N. 40 - O Governo mandará organizar em Saycan (para os corpos da 

12ª região), e em ponto convenientemente escolhido do Estado do Rio de Ja-
neiro \para os corpos da .8" reguio e da Y") campos de instrucçao pratica da 
tropa. A ár.ea disponivel para os exercícios não tt:ra menos de seis kHometros 
em qua"lquer direcção. Nesses campos funccionam ·escolas praticas de tiro para 
artilharia a cavallo e montada, para metralhadoras e para tiro collectivo e de 
fuzil. E' obrigatorio o exercício de todas as baterias duas vezes por anno, pelo_ 
menos, durando cada período de instrucção o tempo necessario para tremar 
completamente as guarnições das peças, na execução de tiros ele combate, 
em todas as condições regulamentares, desde a peça isolada até ás concen-
trações de fogo de baterias . A mesma obrigatoriedade existe quanto ás secções 
de metralhadoras, ás companhias de infantaria e aos esquadrões. 

Para as installações e custeio d~sses campos de instrucção poderá o Go-
verno dispender até 200 :000$, papel. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras. 
A emenda eleva a despeza. O assumpto de que ella cogi ta é adiavel. 
A Commissão não póae acceitar a emenda. 

N. 41 - Accrescente-se onde convier: 
A cavallaria terá todos os seus corpos sujeitos á inspecção de um officia! 

general, com a denominação de inspector geral da arma. 
Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras . 
A medida consignada na emenda contraria disposições da lei n. 1 . 860, 

de 4 de Janeiro de 1908. . 
Deve antes constituir assumpto de um proj ecto de lei, pelo que a Com- . 

missão não póde recommendar a sua approvação. 

N. 42 - Verba 14" - Commissões em paizes estrangeiros: 
Accrescente-se na 3" sub-consignação: " sendo oito officiaes da arma de 

cavallaria para praticarem na Escola de Applicação de Saumur". 
Sala das sessões, 7 de Outubro de 19 13. - N abuco de Gouvêa. 
A emenda foi perfeitamente justificada pelo seu autor em bri1hante 

oração. . 
A Commissão, acceitando-a, apresenta-lhe, todavia, o seguinte substitutivo: 
"Os officiaes da arma de cavallaria de que trata o n. 2 do paragrapho 

unico do projecto deverão praticar na Escola de Applicação de Saumur, obtida 
a devida, licença do Governo francez". 
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N. 43 - Ver\la 14ª - Commissões em paizes estrangeiros: 
Ao § 4.º Onde se diz " tres officiaes de cayallaria" diga-se : "oito". 
Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Nabuco de Gouvêa; 
Prejudicada pelo parecer dado á emenda anterior. 

N. 44 - Accrescente-se onde convier: 
O Governo organizará uma escola pratica de cavallaria, s egundo o typo 

de .Saumur, podendo dispender para esse . fim até 100:000$, papel. 
Sala das sessões, 7 de Outubro ,de 1913. - Calnf!ero .~. 
A despeza é adiavel. E' mais conveniente organizar a escola pratica de 

cavallaria depois da aprendizagem que deverão fazer na Escola de Saumur O'> 
officiaes de que trata a emenda n. 42 . A Commissão. assim não póde adoptar 
a emenda. 

N . 45 - Ao paragrapho unico do art. 1°, accrescente-se: 
A mandar, com os vencimentos das commissões de que ei'tiverem investi-

dos, estudar em paizes estrangeiros, para se aperfeiçoarem em suas respecti -
vas armas, até 10 officiaes de cada um dos quadros das armas de engenharia, 
artilharia, cavallaria e infantaria. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913. - Vespucio de Abreu. - Eva-
risto do Amaral. 

A Commissão não acha, no momento, conveniente, a emenda . ~ · pro
jecto já autoriza o Governo a manter no estrangeiro 63 officiaes. 

N. 46 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica restabelecida a disposição contida no orçamento do Minis-

terio da Guerra votado para o ex~rcicio de 1911 , que autorizava o Poder Exe-
cutivo a cômmissionar officiaes fio Exercito para aperfeiçoarem seus conhe-
cimentos technicos na Europa ou nos Estados Unidos. 

Sala das sessões, de Outubro de 1913. - Ma,rio Hermes. 
Prejudicada pelo parecer daqo á emenda anter'ior. 

N. 47 - Nas autorizações do Presidente da Republica : 
Art. A permittir que limitado numero de officiaes do Exercito, de 

notorio merecimento, que •quizere(Tl aperfeiçoar seus conhecimentos militares, 
possam permanecer em paiz estn:1ngeiro, á sua escolha, de um a dous annos, 
percebendo sómente os vencimenços militares que lhes couberem por lei, em 
papel, e sem ajuda de custo. 

Sala das sessões, de Ou·tubro de 1913. - Augusto do Amaral. -
Moreira Guimarães. - Netto Campello. - Erasmo de Macedo . 

'Prejudicada pelo parecer dadp á emenda n . 45. 

· N. 48 - Augmente-se o num(:ro de officiaes que devem servir arrçgimen-
tados em exercitas estrangeiros de mais tres officiaes da arma de engenharia 
(sendo um de patente superior, um capitão e um subal tern" virtude de 
não haver sido contemplada no projecto ora em estudos e muito haver que 
aprender nesse importante ramo dps conhecimentos militares. 

Sala das sessões, de Outubro de 1913. - Augusto do Amaral. -
Moreira Guimarães. - Netto Cal1'/-pello. - Erasmo de Macedo. 

A Commissão acceita a emepda, sem ser preciso augmentar o numero 
de officiaes de que trata a terceim sub-consignação da verba 14". 

N. 49 - O paragrapho unico, n. 2, redija-se assim: 
A mandar, correndo a despezíl com a differença de vencimentos e ajuda 

llir custo, de accôrdo com o art. l8 da lei n . 2.290, de 13 de Dezembro de 
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1910, pela verba 14ª, do artigo unico, servirem arregimentados, nos exercitas 
estrangeiros, os seguintes officiâes: 

Engenharia: um tenente-coronel, um major, cinco capitães, quatro primei-
ros-tenentes e nove segundos-tenentes ou aspirantes ; 

Artilharia: um tenente-coronel, um major, tres capitães, quatro primeiros-
tenentes, e quatro segundos-tenentes ou aspirantes; 

Cavallaria: um tenente-coronel, um ~ajor, tres capitães, quatro primeiros-
tenentes e· cinco segundos-tenentes ou aspirantes; 

Infantaria: um tenente-coronel, um major, quatro capitães, tres primeiros-
tenentes e sete segundos-tenentes ou aspirantes . · 

Esses officiaes irão em grupos de cada arma e formarão ne seu regressei 
as officialidades de unidades respectivas do Exercito, que ficarão constituindo 
as unidades modelo de instrucção. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913 . - Vespucio de Abreu. - Eva-
risto do Amaral. 

Parte da emenda está attendida no projecto. A outra parte está prej udi-
cada pelo parecer dado á emenda n. 48. 

N. 50 - Accrescente-se onde lhe convier: 
O Governo mandará proceder aos estudos preliminares para o estabeleci-· 

mento de quatro depositas de remonta, sendo um no Rio Grande · do Sul 
(Saycan), o segundo no Paraná ou no Oeste de São Paulo·, o terceiro no 
Triangulo Mineiro e o quarto no Estado do Rio de Janeiro . Para esses estudo e 
preliminares poderá despender até 100 :000$, papel. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. ~ Calogeras. · 
O Governo poderá mandar proceder aos estudos de que cogita a emenda 

sem precisar de dotação especial para esse fim. E' pois desnecessaria a 
emenda. · 

N. 51 - O Governo mandará estabelecer nas fortalezas da defesa littora-
nea postos de tolerancia e jogos de alvos fluctuantes destinados ªº· treina-
mento das !::aterias de artilharia de posição na pratica do tiro ae combate, so-
bre alr r; <: moveis e a distancias varia veis. Para esse fim poderá despender 
áté lOQ :000$, papel. 

Sal.a das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras. 
O Governo pode.rá mandar executar o serviço de que trata a emenda 

sem precisar da dotação especial, pois poderá custeai-a pela verba 12ª . E' 
pois desnecessaria a emenda. 

N. 52 - Accrescente-se onde convier: 
Os patrões e machinistas das lanchas do Departamento da Administração 

da Guerra terão as mesmas diarias que os das lanchas do Arsenal de Mari-
nha da Capita1 Federal, isto é, patrões 12$, machinistas, 12$000. 

Sala das sessões, 8 de Outubro de 1913. - Moreira Guimarães. 
As diarias ·dos patrões e machinistas do Departamento · da Administração 

e do Arsenal de Marinha da Capital Federal foram estabelecidos pelos arts. 29 
e 32 da lei n. 2.290 de 13 de Dezembro de 1910, e consideradas constituindo 
vencimentos dos quaes 2J3 como ordenado e 1 J3 como gratificação. A equipara-
ção pedida acarreta pois elevação de ordenado e de gratificação. A medida 
não poderá pois ser attendida em lei orçamentaria. A Commissão não acon-
selha a adopção da emenda. 

N. 53 - Oonde convier: 
O pessoal da lancha Bahia, na 7ª regiao militar, terá as mesmas diarias 

filie o das lanchas do serviço da Capitania do Porto do mesmo Estado e âo;; 
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arsenaes de marinha e de guerra do Rio de Janeiro, isto é, patrão, 12$; ma-
chinista, 12$; foguista, ti$ ; remadores, 5$000. 

Rio de janeiro, 6 de Outubro de 1913. - Antonio Moniz. - Manoel 
R eis. 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda anterior. 

N. 54 - Sub-emenda á emenda ·d'0 Sr. Mario Hermes e outros~ 
Nia 7ª região militar, de .accôrdo com o art. 29 da lei n. 2.2!:10, de 

13 de d-ezembro de 1910, para .pagamento ao patrão. ·e pe.ssoal da lancha aa 
mesma região mil!tar, 1'I :UOü:t>OUO. 

Sala àas sessóes, 8 de outubro de 1913. - Pedro Lago. 
·Prejudicada pelo parecer dado á emenda n. 52. · 

N. 55 - Onde convier: 
A diaTia do·3 remadores cfo forte de S. Marcello será de 5$, sendo um 

dentre el1es destacado para servir dé p;atrão, ·com a addiciona1 d·e 1$UOO. 
Rio de Janei ro, 6 de OL!tubro de hJl3. - Antonio Moniz. - Mia.noel Rre:s. 

O augmento de diarias de .que trata a .emenda prov.ocará por equidade 
outros augmentos que o momento não comporta. A Commissão não pôde, 
pois, acceitar a emenda . 

N. 56 - Ao art. lº, n. 13 - Material: 
•Augmente-se na consignação para a·s "1Inspecções Permanentes" ma-is 

20 :000$ para acquisição de m9bi.Ji.as e moveis ·de secretaria, de que urgen-
temente n ecessita a 7" região \TI'il-itar, com séd.e na Bahia, installada no seu 
nov·o e grandioso ed-ificio . 

Oamara, 7 de outubTo de 1913. -- Pires de CanJ.aJho. 
A despeza de .que trata a emenda pod.erá correr pela sub-consignaçãn 

do n. 25 da •rubrica 13", uma vez que o Governo a julgue necessaria. A 
Commissão --não póde po·is aconselhar a a·dopção ·da emenda. 

j 
N. 57 - A-o art. 1 º, verba 13": o patrão e remadores do escaler de 

serviço da · fortaleza S . Marcello, Estado da Bahia, 'Perceberão diar-ias iguaes 
ás 'que tem a mesma classe d(;! empregados da -Capitania do Porto do mes-
mo Estado. 

Camara dos Deputados, 11 de Outubro de 1913. - Pires de Carvalho. 
1Prejudicada pelo parecer dfld'o á 'emenda n. 55 . 

N. 58 ~ Na tabella 5" au;gmente-se $500 á -diaria 
serventes do Arsenal de Guerra do Rio Grande ·d·o SuL 

Sala das sessões, 6 de Oqtubro de 1913. - joão 
cindo Ribas. - Vespucio de Abreu. 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda n. 55. 

, .. ~~ 
de cada um dos 31 

Benicio. - Gumer-

N. 59 -· Nas autorizações ao Presi'dente da Republica: 
Considerand·o que as soci~ades de tiro sã-o aggremiações que ·muito 

poderão concorrer para o preparo dos cidadãos ·brasileiros no manejo das 
2.rmas, seu conhecimento e aproveitamento, e, ainda, que podem ser uma das 
fontes de reservistas para ·O nosso· Exercito, e attendendo a -qué é · ao 
Grande Estado-Maior do Exercito que compete superintender a instrucção 
das . trqpas de terra e preparar e regular o serviço de suas reservas; 
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Considerando mais que, em virtude das disposições em vigor é á 31 
secção do Departamento Central 'da Guepra que estão affectas as funcções 
de .direcçã'o das sociedades de tiro, pois .ctella faz parte a Confederação cto 
Tiro Brazileiro, e attendendo ainda a que é ao Grande Estado-Maior qu~ 
compete o serviço de alistamento, sorteio e reservas do Exercito: 

Propomos: 
a) que 'º Governo transfira para immediata direcção do Grande Estatlo-

.Maior do Exercito o serviço inherente ás sociedades 'de tiro pertencentes :i 
Conf.ederação do Tiro Brazile' ro , ao qual ficará tambem subordinada, a fim 
de 1que aiquelle possa ter sob sua inspecção t.odos os serviços que se pren-
dem á -organização da defesa nacional; 

b) que o Governo faça as preci-sas modificaçções, de accôrdo com as 
necessidades julgadas convenie:ntes pelo Grande Esta,do-Maior, em prop'Osta 
ao Ministerio da Guerra, nos decretos ns. 2.067, de 7 de Janeiro de 1909 e 
7. 350, de 11 de março do mesmo anno, de modo a tornar sem effeüo as 
grandes difficulades que se notam em todas as actuaes sociedades de tiro , 
para a sua existencia, e favorece,r o maior rendimento de que ellas sejam 
capazes. 

Sala das sessões, 11 de outubrn de 191 3. - Augusto do Amaral. -
Dionysio Cerqueira. - Erasmo de Macedo. - Maurício de Lacerda. 

As medidas cons tan tes da presente ~menda devem ser estud1adas mai ~ 
desenvolvidamente pela Gamara. Devem antes constituir assumpto espe:::ial 
de proj·ecto de lei" A CommiJsào não opina, p oi·~ , pe!a sua rp ;i rovação. 

N. 60 - O La!Joratorio Militar de Bacteriologia, fundado em 1896, di~
põe apenas de 4 :000$, annualmente, para as suas despezas. >Esta verba que 
foi sufficiente nos primeiros annos .de sua existencia, é por demais escassa 
actua'lmente . 

Oompa-rando-se as estatísticas dos trab al·hos feitos no laboratorio: 

De 1896 a 1903 os exames não attingiram a 500 por anno. 
Em 1904 attingiram .a 2.766. 
Em 1905 at tingiram a 2.827. 
Em 1906 .attingiram a 2. 876. 
Em 1907 attingiram a 2 .847. 
Em 1908 attingiram .a 3. 350. 
Em 1909 at tingiram a 3. 328. 
Em 1910 attingiram a 3.442. 
'Em 1911 attingiram a 3 .364 . 
Em 1912 attingiram a 4.901. 

Este anno, pelos exames feitos até agora, o num ero de exames exce-
derá de 5.000. 

1Resu1ta que -os trabalho.s au~mentam progressivamente, continuando 
sempre a verba escassa ele 4 :000$000. 

Só esse facto assignalado, sem mencionaT a necessidade da acquisição 
de novos apparelhos com a creação de ·s~erviços vario s, justifica o augmento 
da verba. A quantia de 10 :000$ annuaes não será excessiva. 

Este augmento plenamente justificado será de proveito á instituição, 
que tã.o grandes serv-iços presta, não só ao 1Exe-rcito como á Armada, á Po-
licia. aos Bombeiros e muitos fu nccionarios federaes. Assim, propomos qu-e 
a ·quantfa destinada ás despezas do Laboratorio Militar de Bacteriologia seja 
de 10:000$000 no exercício de 1914. 

Sala idas sessões, 7 de outubro de 1913. - Erasmo de Mac edo - Netto 
Campello. - Augusto do A1naral. - Moreina Guimarães. 
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A Commissão acceita a emenda com a seguinte modificação : 
"Em vez d.e 10:000$ diga-se 6:000:POOO". 

N. 61 - Estabeleça-se para o Laboratorio Chimico Pharmac1mtico Mi-
litar a verba ·de 360:000$ (verba 13•, material, n. 12). 

Sala das sessões, 7 de outubro de ·1913. - Calogeras. 
Não ha ·necess·idade de augmento de verba. Os hospitaes e as enfermarias 

poderão attende-r á possivel insufficiencia, lança·ndo mão ·dos recursos ac-
correntes do dispo·sitivo do art. 7 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de l9iU. 
Demais o dispositivo do .art. 10 da mesma lei diminuiu -tambem as despezas 
que se faziam com ·os serviços ·do laboratorio . A Commissã,o não pôde, pois, 
adoptar a emenda. 

N. 62 - Estabeleça-se para a Fabrica de Polvora do Piquete a consi-
gnação de 300:000$ para materia prima, combustivel, conservação, etc., (ver-
ba 13•, material, Jl· 16). 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1913. - Calogeras. 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 63 - Onde convier: 
Concorrerão para montepio, querendo, o impressor e o gravador litho-

grapho do Grande Estado-Maior do Exercito. 
O impressor e o gravador lithographo do Estado-Maior do Exercito são 

diaristas. Não convém nas condições actuaes do montepio augmentar o nu-
mero de contribuintes. A Commissão não pôde aconselhar a adopção da 
emenda. 1 

N. 64 - Destaque-se da vE;rba 13• - Material - n. 17, na consignação 
"Diversas despezas" a quantia çle 82:000$ - augmentando-se em 11 :000$ [! 

dotação do Collegio Militar de Porto Alegre para mais 10 serventes e em 
71 :000$ a do de Barbacena, sen~o 11 :000$ para mais iO serventes e 60 :000:5 
para construcção de um récreiq cobePto, um tanque de natação e as baia:; 
para os animaes de tracção. 

Sala das sessões, Outubro de 1913. - josé Bonifacio. - Augusto de Lirni;,. 
A Commissão acceita a con~;ignação de 60 contos para a construcção, de 

que trata a emenda, no Collegio Militar de Barbacena. 
Quanto ás despezas com os serventes dos Collegios Militares de Porto 

Alegre e Barbacena entende que o Governo pôde autorizar os mesmos ·colle-
gios a fazerem essas despezas, si necessarias forem, p'or conta dos saldos 
dos cofres dos mesmos collegiqs. 

N. 65 - Considerando que grande é o numero de trabalhos dignos da at-
tenção dos podere~ publicos apresentados por officiaes do Exe(cito, que, en-
tretanto, não são divulgados, por falta de uma disposi ção legal que obrigue 
a publicação dos mesmos; 

Con3iderando, pois, que é de toda a conveniencia seja o Poder Executivo 
autorizado a fazer essa publicação: 

Apresentamos a seguinte emenda ao orçamento do Ministerio da Guerra : 
Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a mandar publicar todos os 

trabalhos technico -profissionaes cfa autoria de officiaes do Exercito apresenta-
dos ao Ministerio da Guerra e julgados de valor pelo chefe do Estado Maior 
do Exercito. 

Sala das sessões, de Outubro de 1913 . - Nabuco de Gouvêa. - Manoel 
Reis. - Mauricio de Lacerdà. -- Pedro Moacyr. - Dionysio Cerqueira. ,-
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Souza Brito. - Raymundo Arthzzr. - Vespucio de Abreu. - Augusto Amaral. 
- R . Paixão. - Antonio Nogueira. - Antonio Moniz. - Raul Alves. - Ja-
cques Ouriqu e. - Pereira Teixeira. 

A emenda trará grande augmento de despeza que a Commissão não pôde 
aconselhar. 

N. 66 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a mandar impnm1r na Imprensa Na-

cional o trabalho - Legislação Militar - do Tenente do Corpo de Saude do 
Exercito, academico de direito, Luiz Curio de Carvalho, cuja edição será de 
mil exemplares, pertencendo ao Ministerio da Guerra metade da referida 
edição. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913. - Frederico Borges. 
A Commissão não pôde aconselhar a adopção da emenda pelo au·gmento 

de despeza que trará. 

N. 67 - Onde convier: 
E' consignada a verba de 100:000$, para acquisição de material de trans-

porte (carroça para trem regimental, carros para transporte de munição) . 
Sala das sessões; 8 de Outubro de 1913. - Moreira Guimarães. 
A Commissão acceita a emenda, destacando do n. 27, da consignação 

material, rubrica 13", a importanci a pedida. 

N. 68 - Accrescente-se onde convier: Da verba 5" (Arsenaes, Depositos 
e Fortalezas), destaquem 40 :000$ para o proseguimento dos estudos e aperfei-
çoamentos no torpedo dirigível Torquato Lamarão. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1913. - Calogeras. 
A verba 5ª não comporta o destaque de 40 :000$, por ser toda ella destinada 

d pagamento do pessçal do quadro. 
A Commissão não pôde pois acceitar a emenda. 

N. 69 - O Governo auxiliará com 50 :000$ da verba destinada aos Ar-
senaes de Guerra os estudos e experiencias com torpedos-dirigíveis por ondas 
hartezianas. 

Sala das sessões, 8 de Outubro de 1913. - Vespucio de Abreu. 
Prejudicada pelo parecer dado á emenda anterior. 

N. 70 - Fica o Governo Federal autorizado, caso haja necessidade, a con-
tractar pharmaceuticos para servirem nos hospitaes e enfermarias militares . 

Rio de Janeiro, 3 de Outubro de 1913. - Agapito dos Santos. - Tkoma:: 
CaJ1alcanti. - Frederico Borges. - João Lopes. - Virgílio Erigido. 

O momento não é opportuno para augmento de despeza . Já é grande o 
numero de pharmaceuticos no Exercito. A Commissão não pôde accaitar a 
emenda. 

N. 71 - Onde convier: 
Art. Ficam em vigor como creditos especiaes e destinados aos mes-

mos fins para que foram abertos os saldos dos creditos dos decretos numeros 
9.528, de 24 de Abril de 1912, art. l. º, _lettra i, e n. 10.279, de 18 de; Junho 
de 1913. - Moreira Guimarães. 
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Os saldos dos creditos citados importam: 

O primeiro em ............................... . ....... . 
O segundo em .... . .. .. ... . . .. . ........ . ... ...... ... . . 

Total ... . ..... . ... ... ...... . .... ... .... . 

11 . 502:815$270 
17.698:602$197 

29.201 :417$467 

Esses creditos se destinam a acquisição de material bellico, á constru-
cção de quarteis, fortificações, etc. 

Na actual situação do Thesouro não é possivel autorizar a persistencia 
dos saldos desses creditos no exercicio de 1914, s i bem que elles devam de· 
crescer até 31 de Dezembro do corrente anno, á vista das despezas que por 
sua conta deverão estar sendo feitas. 

A Commissão não póde, pois, aconsel har a adopção da 12menda. 

N. 72 - Art. Continúa em vigor a doutrina do art. 3º da lei n. '; 1. 687, 
de 13 de Agosto de 1907, para pagamento dos saldos devidos aos voluntarios 
e relativos aos exercicios anteriores ás datas dos reconhecimentos dos direitos 
dos alludidos voluntarios aos soldos vitalícios em questão, ficando proroga-
do o prazo para habilitação de que cogita o art . 2º da mesma lei. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1913. - Moreira Guimarães. 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 73 - Nos campos de instrucção, serão organizadas escolas praticas 
d12 tiro para a infantaria, e para a artilharia, segundo as bases seguintes: 

Escola de' tiro para a infantaria 

1. A escola de tiro para a infantaíia destina-se principalmente a dissemi · 
nar entre os subalternos dessa arma os methodos da instrm:çàu do tiro e da 
direcção do fogo no combate. 

2. O ensino desta escola obedecerá á doutrina consagrada no regulamen-
to de tiro adoptado para a i'nfantaria, c'Ujas modificações, á vista da experien-
cia adquirida, a mesma escola ç!everá, quando se tornar necessario, propôr 
ao Ministerio da Guerra . 

4. Para todos os effeitos adininistrativos e disciplinares a Escola de Tiro 
para a Infantaria estará directamente subordinada ao Departamento 'da Guerra. 

5. O ensino desta escola será ministrado annualmente em dous cursos 
de oito semanas. Cada curso comprehenderá 20 officiaes, primeiros e segun-
dos-tenentes da arma de infantaria. 

6. O primeiro curso abrir-se-ha a 15 de Março e o segundo a 1 de Junho. 
7. De 15 a 30 de Agosto de cada anno funccionará na Esco la de Tini 

um curso de informações para 20 capitães e officiaes superiores da arma 
de infantaria. 

8. Dous terços dos oHiciaes designados para os cursos da Esco la de Tiro 
provirão dos corpos de tropa e o terço restante das repartições militares com 
excepção dos institutos de ensinq. 

9 . Durante os dous primeiros annos de existencia da escola só serãci 
designados para os cursos de tiro officiaes servindo na 9• e 8" regiões mili -
tares. 

10 . Nenhum official designaqo para um curso de tiro poderá, sob qualquer 
pretexto, permanecer . na escola por prazo superior a oito semanas . A falta 
de aproveitamento não constituirá motivo para que um official repita o curso. 

11. Nenhum official poderá ser designado mais de uma vez em cada 
posto para frequ12ntar a Escola de Tiro. 
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12. Terminado o curso de tiro o commandante da escola enviará dentro 
do prazo de 15 dias um relatorio dos traba lh os executados ao chefe do De-
partamento da Guerra mencionando a nota de aprovei tamento dos officiaes 
que a frequentaram, a qual será, para os devidos effeitos, mandada averbar 
nos seus assentamentos. 

13. Os officiaes que frequentarem o curso de tiro serão obrigados a resi-
dir na escola, que lhes fornecerá cama sem roupa e rancho , recebendo para 
este fim o intendente da esrola, da Contabilidade da Guerra, a importancia 
de uma etapa por official. As despezas que excederem dessa receita serão 
distribuídas equitativamente pelos officiaes que participarem diariamente da 
mesa . t • Li ' ;; J 

Organização dq. escola 

14. O quadro permanente do pessoal da Escola de Tiro para a infantaria 
será o seguinte: 

Commandante, capitão de infantaria com o curso de sua arm a ; 
Ajudante, segundo-tenente de infantaria com o curso de sua arma e mais 

de tres annos de posto ; · 
Instructores, quatro primeiros-tenentes de infantar ia com o curso de sua 

arma; 
Um primeiro-tenente med ico; 
Um segundo-tenente intendente; 
Um primei ro-sargento intendente; 
Um primeiro-sargento do material bellico; 
Um primeiro-sargento archivista; 
Um sargento de saud e; 
Um segundo-sargento carpinteiro; 
Um cabo de saude; 
Tres ordenanças; 
Quatro carpinteiros (um cabo e tres carpinteiros); 
Dous serralheiros; 
Um corrieiro ; 
Um alfaiate; 
Cinco conductores . 
15. A Escola de Tiro , além do material necessario para a installacio 

dos alvos, abrigos e aoparelhos de signaes no s stands do tiro individual e 
para a installação semi -permanente dos mesmos serviços e do ;:;erYiç;:i tele-
phonico no campo de tiro, possuirá o material seguinte: 

a) 30 fu zis regul amentares ml1908; 
b) 30 fu zis regul amentares ml1895; 
e) os aoparelhos balíst icos neces!'arios oara a medida das velocidades 

iniciaes, da duração do trajecto dos projectis e pressão dos gazes de polvora; 
d) duas metralhadoras Maxim com todo o material supplementar para o 

tiro e transporte no do rso de animaes; 
e) tres tel emetros de in versão para a infantaria; 
f) oito cavallos de sell a; 
R) ouatro animaes de dorso para as metralhadoras; 
h) duas bicycletas; 
i) um carro de munição de companh ia·; 
j) uma cozinha de campanha; 
k ) um carro bagagem de companhia; 
[) uma galéra. 
16. A escola possuirá uma am bulancia, devidamente preparada para pre-

star os primeiros soccorros em caso de molestia ou de accidentes occcrridos 
CO'm as armas de fogo. · 
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17. Para os trabalhos annuaes da Escola de Tiro existirão na mesrr.a es-
cola uma· companhia de infantaria e uma secção de metralhadoras assim 
constitui das: 

A - Companhia de infantaria: 

Primeiro sargento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Terceiro sargento do material bellico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Terceiro sargento intendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Terceiro sargento do material de estacionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo do rancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo de saude . . .. . ... . . .... . ... . ....... . . . .. . . ... .. .. . . ... . .. . 1 
Cozinheiro e empregados do Rancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
Segundos sargentos combatentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Terceiros sargentos combatentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 12 
Cabos combatentes .. . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Anspeçadas e so ldados combatentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'1 

B -- Secção de metralhadoras: 

Se.P:undo sargento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
C-:abo do material bellico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Conductores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
Cabos com.batentes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Soldados sun ples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1 18. O pessoal da secção de metralhadoras provirá da companhia de me-
tralhadoras da 1 • hr igada estr~tegica e da companhia de infantaria dos cor-
rns el e infantari a das g• e 8" regiões militares, ç!evendo satisfazer as condi-
ções ~eguintes: . · . 

a) ter revelado aproveitamento na instrucção regulam entar do tiro: 
b) possuir excellente condµcta: 
e) ser solteiro. ' 
19. Todo o pessoal combatente e não combatente da companhia e seccão 

de metralhadoras e dos demais servicos da Escola de Tiro será arranchado . 
20. Emo uanto não fôr fixapa no Exercito a época de incorporação dos re-

crutas só serão designados para; a companhia de infantaria e secção de metra-
J]qadoras da Escola de Tiro, cabos, anspecadas e soldados que tiverem mais de 
seis mezes de praça, sob pena de ser feita ao director da mesma escola car-
ga elas despezas decorrentes da substituição de qual quer desses homens que 
cone! ua seu tempo de serviço 11a escola. 

2 1 . Os inferiores combatç:ntes dessas unidades serão ainda obrigados, 
depois do seu destacamento 'na Escola de Tiro, a servir dous annos na tropa 
co m direito a serem oromovidps a segundos tenentes de reserva depois da 
conclusão do serviço activo. 

22 . Os soldados nfo combatentes e os inferiores das unidades de instru-
eção serão substituídos de dous em dous annos, 111as o resto do pessoal dessas 
unidacles será annualmente renovado. 

23. O pessoal aue tiver de ser annualmente renovaclo voltará a seus 
corpos de que orovierem as pracas da companhia e da seccão de metralhado-
do curso de informacão . e o nessoal que o substituir, para o anno seguint~, 
aposentar-se-ha na e;;cola de 1 a 10 de Janeiro deste anno. 

24. As praças destacad~ s para a escola transportarão comsigo o arma-
mento e o equipamento comple\:o de marcha e todas as peças do uniforme aue 
se acharem em serviço das mesmas. O intendente da escola receberá dos 
corpos de que proveirem as praças da companhia e da secção de metralhado-
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ras as peças de uniforme que o mesmo pessoal tiver de vencer durante o 
tempo em que estiver destacado. 

25. A companhia de infantaria será commandada pelo capitão comman-
dante da Escola de Tiro, tendo para subalternos tres dos primeiros tenentes 
instructores; a secção de met:-alhadoras será commanda pelo quarto primeiro 
tenente instructor, e em vez de constituir uma unidade independente, ficará, 
para todos os effeitos disciplinares e administrativos, subordinada ao comman-
dante da escola . 

Directores do ensino 

26. Os trabalhos annuaes da Escola de Tiro começarão a 15 de Janeiro 
de cada anno. Desde esta data inclusive até 15 de Março , inclusive, o pessoal 
da companhia e da secção de metralhadoras, será pratica e theoricamente in-
struido no tiro individul e no tiro de combate da infantaria. 

37. O curso de tiro para officiaes obedecerá ao seguinte plano : 
1 º periodo - tres semanas: 
a) pratica do tiro individual, do fuzil e das metralhadoras; 
b) conferencias sobre a theori a geral do tiro, propriedade da trajectoria 

isolada e do feixe de trajectorias do fuzil, propriedade do feixe de trajecto-
rias da metralhadora nas differentes especies de fogo dessa arma; 

c) exercicios de quadros no terreno, sob a designação e orientação do<> 
obiectivos e estudo das fórmas e obstaculos naturaes e artificiaes do terreno 
para augmentar a efficacia e diminuir a vulnerabilidade do fogo; 

d\ exerci cios (com tropas e cartuchos de festim) , para applicação dos 
nrincinios do regulamento sobre a J~rgura e profundidade de combate de in-
fantaria, distribuição , direcção, disciplina do fogo e reaprovisionamento de mu-
ni ções em combate. 

2º periodo - tres semanas: 
a) tiros de esquadra, de pelotão, de companhia e da secção de metra-

lhadoras; 
b) conferencias sobre a efficacia do fogo da infantaria contra a infanta-

ria e as outras armas, vulnerabilidde das formaturas de infantaria e da arti-
lh ari~. ligação da infantaria com as metralhadoras. 

3° periodo - duas semanas : 
a.) tiros de exame e de applicação; 
b) conferencia sobre os problemas especiaes do tiro da infantaria na 

guerrn de campanha e de sitio. 
28 . Nas · auartas-feiras não haverá exercício de tiro na escola, mas nas 

tard es desse dia o commandante ou um dos instructores eia escola fará obri-
patoriamente uma conferencia sohre a oarte do "Combate" do "Regulamento 
de Exercicios para a infantaria", á luz de um exemplo historico. 

29. O programma do curso de informações, oara capitães e officiaes su-
neriores de infantaria, será annualmente organizado pelo commandante .da 
Escola de Tiro e submettido um mez antes da abertura do curso ao Departa-
mento de Infantaria (G .) por intermedio do chefe do Departamento Geral 
da Guerra. 

Escola Pratica de Tiro de Artilharia 

30. A Escola Pratica de Tiro ele Artilharia . directamente subordinada ao 
1)epàrtamento da Guerra, tern oor fim ri esenvolver a instrucção de tiro entre 
os officiaes subalternos e canitães de artilharia de campanha, experimentar in-
t,,,gralmente o regulam ento de exercícios e o de tiro. bem como as modifica-
cões a elles necessarias, das quaes a escola será a fonte ou examinadora in-
dispensavel, dar parecer sobre os bolentins de tiro das baterias do Exercito. 



-204-

Paragrapho unico. Duas vezes por anno funccionará um curso de infor-
mações para officiaes superiores de todas as armas . 

31. O!l officiaes de artilharia deverão frequentar o curso respectivo da 
escola uma vez em cada posto. 

32. Não haverá gratificação nem diaria, quer para os officiaes da escola, 
quer para os ai um nos de qualquer categoria. 

Paragrapho unico. Haverá na escola um dormitorio (sem roupa para os 
officiaes) e um refeitorio para cujo custeio o cofre da escola deverá receber 
da Contabilidade da Guerra o valor de uma etapa para cada official. · 

33. Emquanto o Governo não adquirir material exclusivamente pa ra a 
escola, ella será constituída por uma bateria destacada permanentemente do 
1 º regimento de artilharia, delle emancipada, e pelo armamento de uma das ba-
terias de obuzeiros não organizadas. 

Organizações 

34 . A officialidade da escola constará de um capitão, commandante, e um 
illStructor da escola e da bateria, tres primeiros tenentes, instructores da esco-
la e subalternos da bateria, um segundo tenente ou aspirante, ajudante da es-
cola, um medico, um veterinario e um intendente. 

35. O pessial comprehenderá: 
Combatentes - Sargentos: um primeiro, quatro segundos e quatro tercei-

ros, quatro cabos, quatro anspeçadas, vinte e quatro artilheiros e vinte e sete 
cond uctores. 

De saude - Um cabo de saude e um cabo veterinario. 
De administração - Um segundo sargento intendente, um cabo de rancho 

e dous soldados auxiliares. 
De material - Um segundo s~rgento, um terceiro e dous cabos. 
Artifice - Um segundo sargynto cflrpinteiro. um cabo dito e dous sol-

dados ditos. um cabo serralheiro, um rabo ferreiro, um cabo correeiro e um 
rnldado correeiro. um cabo ai faia te e dous so ldados ferradores. 

Clarins - Um cabo e dous sp ldados. 
Ordenanças - Um anspeçada e quatro soldados. 
36. Os cavallos s.erão: npve para o.f ficiaes, tres para clarins, cinco para 

ordenanças, quatro para os cabos çle saude e veterinario e para os sargentos 
intendente e do armamento, nove pp.ra . os sargentos combatentes e cincoenta e 
quatro para a tracção de nove viat4ras a tres parelhas. 

37. Os officiaes da escola serão nomeados mediante proposta do com-
mandante da escola. 

38. O pessoal não combatente e os sargentos combatentes serão substi -
tuídos de dous em dous annos, sendo a metade annualmente, a partir do fim 
do segundo anno. 

Paragrapho unico. Os inferiores que term inarem o tempo de destaca-
mento oo escola são obrigados a passar em seguida pelo menos. ainda dous 
annos na tropa; ao terem então b~ixa serão nomeados officiaes do primeiro 
posto da rese rva, dispensado o exame esta tu ido no art. 76 do regulamento 
para o alistament0 e sorteio, de 8 de Maio de 1908 . 

39. A excepçâo dos sargentos, que podem ser casados, todo o pessoal 
destacado para a escola deve ser solteiro, de bom comportamento, de prefo-
rencia sabendo ler e escrever, e nãp será desarranchado sob pretexto algum. 

40. Emquanto o Governo não cumprir os arts. 11 e 12 do citado regu-
lamento de 8 de Maio de 1908, só elevem ser designados para a escola cabo~ , 
anspeçadas e so ldados que tenham no maximo seis mezes de praça sot1 
pena de ser feita ao resnectivo eolljmandante de grupo a carga das despezas 
decorrentes da substituição de qualquer praça que conclua o tempo na escola . 

41. A bateria do 1 º regimento de artilharia que fôr designada para consti-
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tuir a escola será completada por pessoal e cavall os dos outros dous grupos e 
do grupo provisorio de obuzeirüs. 

42 . Todas as praças destacadas para a escola terão o fardamento e a 
roupa de cama para toda fundação do destacamento remettido pela respectiva 
bateria á intendencia da escola, que o pagará á medida do vencimento. 

§ 1.º As praças levam para a escola o seu fardamento e equipamento, e, 
termin ado o destacamento, com ell es voltam para sua bateria. 

§ 2.º Os offici aes a rregimentados, designados para frequentar o curso, 
levam sua montada e um ordenança (sem cavallo ) . 

Funccionamento da escola 

43. O anno escolar comprehenderá : 
Janeiro a Maio , inclus ive : preparação do pessoal da bateria; 
Junho a Agosto, inclus ive : primeiro curso de officiaes; 
15 de Setembro a 15 de Dezembro, segundo curso de officiae:;. 
Na primeira quinzena de Setembro e na segunda de Dezembro. o pessoal 

ria escola poderá ser licenciado em duas tu:-mas consecuti vas de oito dias de 
férias . 

44. Para cada curso serão designados quatro capitães e oito tenentes 
(sendo dous segundos ) . dos quaes um au~rto será tirado dentre os que se 
acham no Rio de .J aneiro em vari as func ções. os res tantes arregimentados. 

§ 1.º Para os cur~os de informação serão designaclos : dous officiaes su-
periores de cada regimento de in fa nta ria, dous offici aes superiores a rregimen-
tados de artilharia, um official supe rior de cada batal hão de caçadores, de 
engenharia e regimento de cavallaria, dous officiaes superiores não arregi-
mentados' de cada arma. todos do Rio de Janeiro. 

§ 2. 0 Todos os offi ciaes voltarão aos seus cornos ou repartições quando 
concluirem o curso da Escola Pratica de Tiro de Artilh a ria, e os capitães e 
tenentes terão o seu aproveitamento publicado no Boletim do Exercito, me-
diante participacão da escola 8 0 Ministerio da Guerra. 

45. Em carht C"'r"0 h:i.verá: exerci cios de marcha, evoluções de bateria, 
themas de tiro simulado no terreno com a bateria e 111 accão; themas tactico5 
no terreno sem a tropa, conferencias sobre o regulamento do tiro, sobre a 
tactica de artilharia, no ções da tactica das outras armas, tactica das armas 
combinadas; durante a primeira metade do periodo, diariamente uma hora e 
meia de equitação, e uma vez por semana gymnastica para os tenentes; na 
segunda metade do periodo, terão Jogar os exercicios de tiro de guerra, á razão 
de dous por semana . . 

46. O cu rso de informações para officiaes superiores durará tres sema-
dentro dos cursos do" capitães e tenentes , em coincidencia com as referidas 
conferencias e com alguns exerci cios de tiro de guerra . Os Srs. officiaes su-
periores deste curso assitirão, a lém desses , a todos os exe;cicios a que a esco-
la se entregar durante esse tempo . 

Disposições geraes 

47. O Ministro da Guerra encarregará os commandantes das escolas pra-
ticas de tiro para infantaria e para a rtilharia de organi zar os regulamentos 
necessarios para o serviço, conrnlidando di sposições communs. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1913 . - Calogeras. 
Prej udicada pelo parecer dado á emenda n. 40. 

N. 74 - Onde convier: 
Fica em vi gor a disposição do a rt. 29, Iettra f, da lei n. 2. 738, de 4 de 

janeiro de 1913. 
Sa la das sessões, 10 de outubro de 1913. - Mor eira Guimarães. - Au-

gusto do Amaral. 
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A Commissão não aê:ceita a emenda, de aC'côrdo com o voto da Camara 
dado por occasião da votação do orçamento da Marinha em 2" discussão. 

N. 75 - Onde convier: 
Art. Continúa em vigor o art. 3 1 da lei n. 2 . 738 , d~ Janeiro de 

19 13, que manda abonar aos aspirantes a official a diaria de 4$, correndo a 
despeza pela rubrica 8" do art. 28 da citada lei. 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1913. - Augusto do Amaral. 
A emenda é desnecessaria. A ta bel ta do Go.verno consigna verba na ru-

brica 8ª para esse fim, providenciando a respeito. 

N. 76 - Onde convier: 
O Governo. a bem da defesa rlo povo do Rio de Janeiro , fica autorizado 

a entrar em accôrdo com o concessionario do caminho aéreo que vae do morro 
rla Urca ao Pão de Assucar, no sentido de, nor inte'rmedio do Grande Estado 
Maior do Exercito, ser feita a indispensavel fiscali zação sobre o sigilJo a guar · 
dar de alguns pontos da referida defesa, expedi ndo para isso os respectivo~ 
regulamentos. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1913 . - Augusto do Amaral. 
E' desnecessaria a emenda. A oolicia que o Governo julgar conveniente 

exercer poderá fazer dentro da legislação em vieor e de accôrdo com os con-
cessionarios. 

N. 77 - Onde convier: 
Os empregados civis do Hospital Militar de Manáos perceberão , no' exer-

dcio , uma diaria correspondente a 50 o io dos seus vencimentos, ficando o 
Governo autorizado a abrir o necessario credfto . 

Sala das sessões, 10 de outl'bro de 1913. - Luciano Pereira. 
A emenda traz augmento de desoeza que o momento não comporta, além 

de que autorizari a outras des pezas decorrentes de equiparação de vantagens . 
A Commissão não póde aconselhar a adopção da emenda . 

·N. 78 - Onde convier: 
Só poderá o Governo usar das autorizações para abertura de creditos 

constantes da lei do Orçamento, sem . verbas especificadas, ou das autoriza-
ções concedidas sem leis especiaes, no segundo semestre do exercicio e dentro 
do excesso verificado sobre o orçame nto da verba arrecadada no nrimeiro e nor 
ella calculada para o seg undo, erpquanto a deste não fôr conhecida . Esta d'is-
oosição só não comorehende os creditos supplementares componentes da ta-
bella B, do orçamento da Guerra . 

S3Ja das sessões, 11 de outl_\bro de 1913. - Martim Francisco. 
Exis tindo no orçamento da Fazenda identica disposi ção, é desnecessaria a 

emenda . 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. 1 

VERBA 8° 

Saldos e gratificações de officiaes 

Reduza-se de 318 :900$, assim discriminados : 
Menos 2 coroneis a 17 :400$000 . . ....... .. . 
Menos 2 capitães a 9 :Q00$000 ............ . 
Menos 19 primeiros tenentes a 6 :900$000 .. . . 
Menos 25 segundos tenentes a 5 :400$000 ... . 

34:800$000 
18:000$000 

t:l 1 : 1005000 
135:000$000 

318:900$000 
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A tabella da proposta accusa a existencia de 88 coroneis, 596 capitães, 
852 primeiros tenentes e 859 segundos tenentes. 

Com as alterações decorrentes depois da confecção da proposta, como se 
verifica do Almanak Militar do Exercito, e de accôrdo com as leis ns. 1 . 860 
e 2.232, de 4 de Janeiro de 1908 e 6 de Janeiro de 1910, esses numeros de 
officiaes ficaram reduzidos a 86 coroneis, 594 capitães, 833 primeiros tenen-
tes e 834 segundos tenentes. Torna-se pois desnecessaria a dotação dessa 
quantia na verba 8º. 

N. 2 

VERBA 9" - Soldlos, etapas e g1111tificações de praçaJS de pret 

Reduza-se de 303 :738$400 as sub-consignações - Soldos e gratificações. 
Addicionaes de 20 e 25 olo sobre os vencimentos nos Estados do Amazonas, 
Pará e Matto Grosso e Territorio do Acre, substituindo-se assim no pro . 
jecto, na verba 9'', as palavras "para menos 1.504 praças - 218:681$600" 
pelas seguintes "para menos 1. 504 praças e de accôrdo com os arts. 25, 26 
e 27 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910 - 522:420$000." 

Os arts. 25 e 26 da lei n. 2.290, acima citada, dividem os vencimentos 
das praças, constantes das tabellas C e D, em soldo e gratificação. 

O art . 27 da referida lei, estendendo ás praças a disposição contida no 
art. 4°, manda abonar-lhes a quota addicional de 20 ou 25 o\o sobre os seus 
vencimentos (soldo e gratificação), conforme a região do paiz em que se 
acharem. 

As quotas constantes da tabella da proposta devem, pois, ser alteradas. 
Dahi a reducção proposta de conformidade com a lei. 

N. 3 - Ao n . 17 do paragrapho unico do artigo unico. 
Em vez de "officiaes generaes, superiores ou inferiores" diga-se "offi-

ciaes generaes, superiores, subalternos e inferiores". 

N 4 - Augmente-se de 76: 139$ a sub-consimnação Etapa - da verba 9°, 
para mais 149 alumnos gratuitos existentes no Collegio Militar de Porto 
Alegre. 

5• - §§ - do art. l º: 
Na vigencia da presente lei o Governo não fará nomeações de segundos 

tenentes dentistas nas vagas que se possam dar nesse quadro. 
Esta ·medida impõe-se por desnecessario que é no Exercito o quadro de 

dentistas. 
O Sr. Ministro da Guerra, no relataria que apresentou ao Sr. Presidente 

da Republica sobre os serviços do Exercito em Maio do corrente anno, justifica 
:1 conveniencia deste alvitre. 

Foi o seguinte o que disse o illustre titular da pasta da Guerra nesse do-
cumento: 

"Fixando a composição do quadro de officiaes do corpo de saude, a lei 
de reorganização inclue 24 dentistas, cuja hierarchia comprehende os postos 
de 2º tenente a capitão. 

E' um característico singular do corpo de saude do nosso Exercito, este 
de que trata a ad-lineam y do art. 120 da lei n. 1.860, de 4 de Janeiro de 
1908, na parte que se refere a dentistas. 
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De facto, a inclusão de dentistas no corpo de saude do Exercito não en -
contra justificativa, quer sob o ponto de vista hi sto rico, c.uer sob o ponto de 
vista scienti fico. 

Assim é que um exame retrospectivo nas organizações oue tem tido o 
Exercito, desde os tempos mais recuados da nossa historia a té hoje, não mos-
tra uma só época em que um ouadro semelhante tenha tido existencia entre 
nós, mesmo no tempo que precedeu ao do emprego do cartuch·::i metallico. 

As organizações dos exercitos modelares, tanto do Novo comÕ do Velho 
Continente, si lenciam a este respeito. 

Por que um quadro ele especialistas em rnol estias de bocca, quando não 
os ha nas do apparelho respiratorio? 

Porque possuirmos um quadro de dentistas quando não o ternos de outro~ 
especialista>:, de oculistas , :ror exemplo? 

Julgo que este quadro deve ser extincto, respeitados os direitos cío!?. 
actuaes serventuarios ficando os proprios medices incumbidos da cirurgia den -
taria e do tratamento das mol estias da bocca, sendo, quando houver nec-essida-
de, o serviço de prothese feito mediante contracto com dentistas civis. 

O quadro de dentistas é sobremodo oneroso á nação e· representa uma 
installação luxuosa que destôa do estado do nosso Exercito, não provido 
ainda de todos os elementos indispensaveis ao bom desempenho de suas fun-
cções constitucionaes." 

Sala das sessões, 10 de Novembro de 1913. - Homero Baptista, Vice-
Presidente. - João Simplicio, relator. - Joaquim Pires. - Galeãd Carvalhal, 
com restricções. - Manoel Borba. - Caetano de Albuquerque. Vencido. 
Quanto aos professores, voto pel ~ emenda do Sr. Deputado Amaral. que, sob 
todos os aspectos, consagra a m1;Ihor doutrina no assumpto; além de que se 
me afigura irregular que em lei orçamentaria se alterem prerogativas e direitos 
que em breve · serfo regulados em lei em andamento no Senado e já votada 
por essa Gamara, assim privandp os docentes militares da guerra de vanta-
gens em cujo goso se acham, oondo-os em condições inferiores ás dos do-
centes civis do mesmo mini,steriq e aqs da Marinha. - Pereira Nunes, com 
restricções quanto á emenda 17". Raul F e mandes. 

DI1SCUSSÃO 

·Discussão unica do parecer e.la Commissão de Financas sobre as emendas 
offerecidas na 2" discm:são do projecto n. 8R, de 1913, fixando a de~oeza do 
Ministerio da Guerra para o exç:rcicio de 1914 (vide projecto n. 88 'A, de 
1913). 

O Sr. Martilo Hermes - Peço a V. Ex. aue me inscreva na hora do 
expediente de amanhã, para discussão das emendas, que apresentei ao orça-
mento da Guerra, desistindo da palavra no momento actual. 

O Sr. AuguJst!> do Am\'lral pretende fazer apenas rapidas considerações 
sobre algumas emendas que apresentou por occasião da 2ª discussão do or-
çamento da Guerra, das quaes algumas tiveram parecer contrario do Relator 
respectivo na Commissão de Finapças. Com mais opportunidade, na 3" discus-
são e no plenario . fará a devida defesa de algumas daquellas emendas, con-
vencido como está de aue a Gamara saberá resguardar devidaménte os in-
teresses primordiaes do Exercito, que são os mesmos da defesa nacional. 
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Limita-se, por ora, a tratar das emendas ns. 9 e 11; a primeira manten-
do a verba para instrucção militar, c'ommissões na Europa e forrageamento e 
ferragens para os animaes em serviço no Exercito; a segunda sobre o orça-
menro para os effectivos de praças de pret. 

Pensa que a Camara não deve impressionar-se demasiadamente com as 
difficuldades financeiras que o paiz atravessa. Essas difficuldades certa-
mente impõem b:istante reflexão e criterio na organização dos orçamentos, mas 
isso não deve importar em precipitação de córtes que comprornettam os servi-
ços já organizados, e as medidas .que devam ser renovadas corno indispensa-
veis ao funccionamento regular da força armada do paiz. Cita, a proposito, o 
que succede na Argentina; ali são prementes tambem as difficuldades sobre-
vindas de uma crise economica e financeira, mas nem por isso os legislado-
res ali sacrificaram as verbas que influem directamente na manutenção da de-
fesa nacional. A solução achada foi de supprimirem em varios mini sterioi:: , 
verbas adiaveis e de menor importancia, reforçando outras julgadas de maio~ 
interesse, chegando ao ponto de augmentarem para seis mil contos os servi-
ços da defesa nacional de terra. O orador refere-se a um artigo publicado em 
um dos orgãos da imprensa desta Capital e assignado pelo intelligente General 
Gabino Bezouro, no qual se acha demonstrado que as despezas com o serv:ço 
da tropa em logar de augmentar vão diminuindo; sendo de notar tambem que 
as modificações de programmas de ensino acarretam em geral despesas com 
a rrcanutenção de cursos parallelos, devido á praxe, já estabelecida como 
norma, de alumnos de curso terminarem o estudo respectivo pelo program-
ma em que os iniciaram, desde que esses alumnos estejam nos ultimos annos 
do ensino. 

Essa anomalia, entretanto, póde o orador affirmar, não existirá mais no 
proximo anno de 1915, pois, então, um unico programma existirá em execução. 

Estuda outras emendas que apresentou e faz sentir a injustiça da re-
jeição pela Commissão de Finanças de algumas dellas, que só teem em vist<. 
a conservação dos orgãos da defesa nacional. 

Dentre as emendas referidas, chama especialmente a attenção dos seus 
r.obres collegas para a de n. 11: é por ella que mais se interessa, entre toda~, 
desde que conside;-a como uma necessidade inadiavel, para a nossa organiza-
ção militar, completar o effectivo das unidades existentes, para instruil-as 
convenientemente, dar-lhes a educação que ellas reclamam para fiel cumpri-
mento de sua missão, o que só póde ser feito com o effectivo mini mo de 25. 000 
homens. 

Nio proceder por esta fórma equivale a converter as varias unidades 
elo Exercito em grapos armados; em vez de se lhes dar o caracter de corpos 
militares bem organizados e disciplinadamente instruidos, com todas as exi-
gencias dos exercitas modernos, dá-se-lhes o de bandos mais ou menos nu-
merosos. 

Não fala por si. Tem em favor de suas palavras entre outras a opinião 
do proprio chefe do Estado-Maior, o Genera l Caetano de Faria, cujos concei-
tos cita e enaltece. 

Recorda trecLos da mensagem do Marechal Deodoro a D. Pedro II, no 
dia immediato á proclamação da Republica, sobre o estado de abandono em 
que se achavam as forças armadas do paiz, e termina ·lembrando que o Brazil 
não deve ser militarmente menos adiantado do que as demais nações deste 
continente. Além de ser isso uma necessidade patriotica, será a melhor garan 
tia do paiz, que é a aspi ração dos brazileiros. (Muito bem; muito bem. O 
orador é muito rnmprimentado.) 

Encerrada a Ciscussão unica do parecer da Comniissão de Finanças é, 
adiada a votação do proj ecto n. 88, de 1913. 

1.., 
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VOTAÇÃO 
Sossfío <le JS Votação do proj ecto n. 88, de 191 3, fixando a despeza do Ministerio 
de Novembro da Guerra para o exercicio de 19 14 (com emendas) (vide projecto n. 88 A, 

de 1912) (2ª discussão). · 

O Sr . Fon!seca Heil"m.es - Sr. Presidente, o empenho do Governo e do 
Congresso em cortar o mais possivel nas despezas publicas, não aconselha o 
sacrificio da defesa nacional, e, por isso, dentro da verba proposta para 
o orçamento da guerra, pretende a Commissão de Finanças attender melhor 
ao effectivo do Exercito; mantendo o que foi fixado para· o exercicio vigente. 
A diminuição de dotações de serviços melhor contemplados dará o sufficiente 
para não perturbar o equilibrio orçamentario que todos devemos estabelecer 
com ponderação e criterfo, no exercicio futuro. 

Acompanhando, portanto, com o meu voto, ao do Sr . Relator do orça-
mento da Guerra, acredito que a Gamara dos Deputados o a'companhará lam-
bem, certa de que não augmentará despezas nem desorganizará serviços, em-
penho em que solidariamente Sõ füantem a Commissão de Finanças, inspirada 
sempre do mais louvavel patriotismo. 

O Sr. João Silmplicio ( *) (pela ordem) - Sr. Presidente, a Gamara 
dos Deputados acaba de ouvir a palavra do illustre leader da maioria da 
Gamara, em que. pede á maioria para acompanhar o Relator do orçamento da 
guerra, na votação das emendas offerecidas a este mesmo projecto. 

Sr. Presidente, como a Caprnra dos Deputados sabe, á proposta offere-
cida pelo Poder Executivo, a Cqmmissão de Finanças fez diversas reducções. 

Na proposta offerecida pelo Poder Executivo, a Commissão de Finanças 
fez diversas reducções; mas o Hoder Executivo, por motivos justos e pondera-
veis, entende que, mantidas ess;as l'.educções offerecidas pela Commissão de 
Finanças, entretanto, deve ser augmentado o effectivo do Exercito. 

Como disse, motivos justos; e pondera veis levaram o Sr. Presidente da 
Republica a pedir, dentro da ver1ba d~ proposta governamental, sem perturbar, 
portanto, o equilibrio dessa proposta, o augmento do effectivo do Exercito, 
tal qual consta de uma das em(!ndas, tal qual existe no orçamento em vigor. 

Mas, para tornar effectiva, uma tal medida, sem desequilibrar a pro-
posta geral offerecida pelo Presidente da Republica ao Congresso Nacional, 
necessario é que a Gamara dos Deputados acompanhe a Commissão de Fi-
nanças, nas emendas e nas reducções ·que ella offereceu, afim de que essas 
reducções possam ser aproveitfldas no augmento do effectivo do Exercito, 
sem o que dar-se-ha, fatalmente, o desequilibrio orçamentario, pelo excesso 
da proposta do Governo. · 

Como já disse á Gamara, o ili ustre leader da maioria, o Governo man-
tém, firme, o seu proposito de equilibrar as despezas publicas. 

O SR. PEDRO LAGO - E de augmentar as forças armadas. 
O SR. JOÃO S1MPL1c10 - Dentro da proposta do Governo para o orçamen-

to da Guerra; não altera a proposta. 
Simplesmente chamo a attenção da Gamara para um desequilíbrio 

qualquer. 
O SR. PEDRO LAGO - Não estou entendendo nada! 
Não sei como é que se faz economia, augmentando o effectivo do Exerci-

como é que se mantem a propoólta do Governo, não se acceitando as emendas 
da Commissão de Finanças. 

Não entendo nada. 

( •) Este discurso não foi revisto l)elo orador. 
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O SR. JOÃO S1MPL1C10 - Peço á Camara dos Deputados que, attendendo 
ao appello do Sr. Presidente da Republica e mantendo o proposito da Com-
missáo de Finanças, que é dar um orçamento equilibrado, a auxilio no enca-
minhamento da votação, de maneira que, em um trabalho de conjuncto e syn-
thetico, a approvação ou rejeição de urna das partes não possa prejudicar o 
todo ou a obra completa . 

O orçamento da Guerra, votado como deseja o Sr. Presidente da Re-
publica, manifestado esse desejo pelo illustre leader da maioria, ficará aquern 
da proposta do Governo; porta nto, não entrará o mínimo coefficiente para o 
desequilíbrio da receita e da despeza. 

Eram estas as considerações que eu tinha a fazer. 
O SR. PEDRO MOACYR - A Cornmissão de Finanças reduziu o effectivo a 

18. 000 homens? 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - A Commissão de Finanças não tocou nesse as-

sumpto. 
O SR. PEDRO MOACYR - Manteve a proposta do Governo de 21. OúO? 
O SR. JoÃo SIMPLICIO - Manteve a proposta do Governo. 
O SR. PEDRO MOACYR - E não havia reduzido antes a verba? 
O SR. J OÃO S1MPL1c1u • - Havia feito a correcção de um equivoco de 

calculo. 
O SR. PEDRO MOACYR - Houve um equivoco de calculo do Governo, que 

a Commissão rectificou .. . 
0 SR. JOÃO SIMPLICIO - Sim. 
O SR. PEDRO MOACYR - ... e a verba que a Commissão dá é para 21.000 

homens. 
O SR. J OÃO SIMPLIC IO - Não; para o numero que está na proposta. 
O SR. PEDRO MOA CYR - Qual o numero que está na proposta? · 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - Está impresso e distribuído: 18. 085 homens. 
O SR. PEDRO JVlOACYR - E quantos o Governo pedira na proposta? 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - O Governo deseja justamente o effectivo actual, 

constante do orçamento actual, dentro da importancia que apresentou. 
o SR. PEDRO MOACYR - E o effectivo actual qual é? 
o SR. JOÃO SIMPLICIO - 25.300 homens. 
O SR. PEDRO MOACYR - Si o effectivo actual é de 25.300 praças, como 

é que a proposta falla em 18. 000. 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - O orçamento consignou verba para 25.300 pra-

ças, mas effectivamente só existem 19. 000, porque o Governo não podia ad-
mittir vol unta rios até 25. 000, por dous ou tres annos contractados, devendo 
dispensai-os no anno seguinte. 

O SR. PEDRO MoACYR - E V . Ex. quer que se vote verba apenas para 
18.000? 

O SR. JoÃo SIMPLICto - Acceitando a ponderação do nobre leader da 
maioria, aconselharei a adopção da emenda que dá o effectivo de 25. 300 pra-
ças, sem alterar o quantum da proposta. 

O SR. PEDRO LAGO - E quem paga? Uma vez que a proposta é de 
18. 000 e V. Ex. apresenta 25. 000 ... 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - V. Ex. discute com uma parte da proposta 
apenas ... 

O SR. PEDRO LAGO - V . Ex. é que está muito nephelibata. 
O SR. JoÃo SIMPLICIO - V. Ex. é que não me quer comprehender. 
O Governo apresentou para o orçamento da Guerra a proposta da quan-

tia de 77. 715 :355$427 ... 
O SR. PEDRO MOACYR - A Commissão fez reducções. 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - O Governo deseja manter essa mesma impor-

tancia, aproveitando, porém, o effectivo de 25. 300 praças. 
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O SR. PEDRO MoACYR - De sorte que o Governo altera a sua proposta 
apresentada ao Congresso! 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Ahi fica o appeilo que tenho a fazer á Camarn 
dos Deputados. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Pre.sid1Emte - De accôrdo com o Regimento, vou submetter em 
primeiro logar á votação o projecto. 

O Sr . Deputado Fonseca Hermes pediu que a votação sobre o projecto 
se fizesse por partes. 

O Sr. Fonse·ca Hermes (pela oráem) - Desisto do meu requerimento. 

O Sr. Presidente - Neste caso vou submetter á votação em· primeiro 
logar o projecto. 

O Sr. Maurü.cio de Lacerda (pela ordem) extranha as divergencias 
acerca do effectivo do Exercito e mostra que. a propria proposta do Governo 
pede 18.000 homens, na verba "Soldo" - e pede ~3. 00ü na de "Etapas"-
emquanto a emenda 11'1ario Hermes propõe 25.000 homens. 

Allude ao requerimento do l eader da maioria para que a votação do or-
çamento se fizesse por partes e ao facto da retirada do mesmo requerimento; 
e, depois de algumas cons iderações relativas ao assumpto, conclue reclamando 
a atte ção dos Srs . Deputados, afim de evitar que o txercito seja um grupo 
armado, com organização militar, imperfeito, deficiente e até incapaz para os 
seus destinos. (Muito bem; muito bem.) 

E' approvado o projecto. 
O Sr. Presidle1nte - Vou1 submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte emenc,la n. 1 do Sr. Maria Hermes e outros: 
"Supprimam-se as verbas destinadas á manutenção dos estabelecimentos 

de ensino primaria e secundarfo do "Ministerio . da Guerra." 
Accrescente-se onde convier: 
Art. Ficam transferidos para o Ministerio da Justiça e Negocios In-

teriores os estabelecimentos de ensino primaria e secundaria do Ministerio d'.l 
Guerra. 

Os membros do corpo docen te desses estabelecimentos, que forem officiaes 
do Exercito, em actividade, pai;sarão para um quadro de reserva, a exemplo 
do que occorre na Marinha aos professores dos estabelecimentos de instru-
cção a cargo daquelle ministerio, voltando ao serviço das fileiras, quando, por 
qualquer motivo de ordem legal, deixarem a funcção docente. 

. § Os estabelecimentos que por este artigo passam para o Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores conservarão, entretanto, o seu caracter technico-
profissional militar. 

§ A direcção desses estabelecimentos caberá a officiaes do Exercito, na 
fórma dos respectivos regulamentos em vigor e á requisição do Ministerio da 
justiça, a cujas ordens passarãr a .servir, emquanto durar essa commissão." 

Rejeitada. 

O S'1'. Mauricio ele Lacer~a (pela ordem) requer verificação da votação 

O .Sr. Pre·sidle1nt.e - Vae-se procederá verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado contra 

a emenda 99 Srs . Deputados e a favor 1; total 100. · 

O Sr. Presidle1nte - Não )la numero . Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Raul Vled;~a (6º Secretario, servindo de 1 º) procede á chamada 
dos Srs. Deputados. 
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Feita a chamada respondem 112 Srs. Deputados. 

O Sr. Presi.d!ente - Responderam ã. chamada 112 Srs. Deputados. 
Ha numero para se proseguir nas votações. 
Vou submetter a votos a emenda n. 1. 

O Sr. Peclro Moacyr (para encaminhar a votação) cumpre o dever de 
dizer algumas palavras sobre a attitude asumida pelo Sr. Relator do orça-
mento da Guerra e faz diversas considerações tendentes a demonstrar que essa 
attitude vae de encontro ao pensamento do Sr. Ministro da Fazenda e da 
illustre Commissão de Finanças. 

O Sr. Dlio:nysliJo Ce1·queira (pela ordem) faz considerações sobre a ver-
ba e relembrou a sua acção economica tendente a não prejudicar o orça-
mento, nas differentes propostas, e satisfazer ás exigencias da defesa nacional. 
As cancellaçõe-3 propostas não lesam em absoluto os calculos effectua~os, sob 
qualquer aspecto, porquanto se subordinam ao espirita da lei n. 1. 860, de 
1908. 

Appella para o civismo da Camara, em uma reacção sincera contra a 
campanha que visa a reducção do effectivo do Exercito, sério abalo no moca-··· · · 
nismo da nossa integridade, para que sejam cumpridos em absoluto os dispo- • 
si ti vos legaes da reorganização do Exercito. 

Conclue, observando que a reducção proposta, em conjuncto, das diver-
sas verbas e que monta a 7. 000 e tantos contos, ·não annulla nenhuma das 
unidades existentes, pois que é calcada sobre o calculo por unidade e invoh•e 
permanencia effectiva cos 31. 925, exigidos como nucleo em torno c'.o qual 
se congregará a nação pelo sorte io militar obrigatorio. (Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidle:nte - Vou submetter á consideração da Camara a emenda, 
com parecer contrario. 

O .Sr. Maurricio de Lacerda (pela ordem) - Peço a V. Ex. Sr. Pre-
sidente, a divisão da emenda em duas partes, a primeira desde a palavra 
supprimam-se, até as palavras Ministerio da Guerra, e a segunda dahi em 
diante até fin al. 

O Sr. Presidie:nte - Nos termos do requerimento do nobre D_ep utado, 
vou submetter á votação a emenda por partes. 

Primeira parte: desde a palavra supprimam-se, até a palavra Guerra. 

O Sr. Maurâ.cio de Lacerda (pela ordem) pede a divisão da emenda 
em duas, e dá as razões em que se baseia para fazer tal pedido, e conclue 
declarando votar á favor da 1 • parte e contra a 2". 

Rejeitada a 1 • parte da emenda n. 1. 

O Sr. Maurlicio de Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação . 

O Sr. Pre5idJente - Vae se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor seis Srs. Deputados e contra 74; total, 80. 

O Sr. Presidle:nte - Não ha numero. 
Vae se proceder á chamada. 

O Sr. Juvenal La.:ma1•tire (3° Secretario, servindo de 1º) procede á 
chamada dos Srs. Deputados. 
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Feita a chamada verifica-se terem-se ausenta.ao os Srs. Monteiro de Sou-

za, Raymundo Arthur, Moreira da Rocha, Thomaz Cavalcanti, Agapito dos 
Santos, Frederico Borges, Flores da Cunha, João Lopes, Camillo de Hollanda. 
Seraphico da Nobrega, Maximiano de Figueiredo, Balthazar Pereira, Lourenço 
de Sá, José Bezerra, Manoel Borba, Netto Campello, Borges da Fonseca., 
Erasmo de Macedo, Natalicio Camboim, Eusebio de Andrade, Tiburcio de Car-
valho, Felisbello rreire, Ubaldino de Assis, AI fredo Ruy, Pereira Teixeira, 
Pedro Marianni, Jacques Ourique, Figueiredo Rocha,. Nicanor Nascimento; 
Rodrigues Salles Filho, Florianno de Britto, Manoel Reis, Porto Sobrinho, 
José Tolentino, Erico Coelho, Ramiro Braga, Maurício de Lacerda, Alves 
Costa, Teixeira Brandão, Lamounier Godofredo, Francisco Paolielo, Honorato 
Alves, Galeão Carvalhal, Marcolino Barreto, Valois de Castro, Marcello Silva, 
F!eury Curado, Annibal Toledo, Luiz Bartholomeu, Pereira de Oliveira, Celso 
Bayma, Gustavo Richard, Gumercindo Ribas, Simões Lopes, Marçal Escobar, 
Carlos Maximiliano e Nabuco de Gouvêa. 

O Sr. Presiic1ente - Responderam á chamada 75 Srs. Deputados. 
Não ha numero. 

O Sr. Pre•sidente - A lista da porta accusa a presença de 123 Srs. 
Deputados. 

Vae se proceder ás votações das ma terias constantes da ordem do dia. 
Peço aos nobres Deputados que occupem as suas cadeiras . (Pausa.~ 
Votação das 'emendas offerecidas ao projecto n. 88, de 1913, fixando 

a despeza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1914, (vide projecto 
11 . 88 A, de 1913) (2" dis1cussão). 

O Sr. Pre.sid!e~1te - Vou submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte 'ep1enda. n. 1, do Sr. Ma rio Hermes e outros : 
"Supprimam-se as verbas destinadas á manutenção dos estabelecimentos 

de ensino primaria e secundaria do Ministerio da Guerra." 
"Accrescente-se onde convier: 
Art. Ficam t ransferidos· para o Ministerio da Justiça e Negocios In-

teriores os estabelecimentos de ensino primaria e secundaria do Ministerio da 
Guerra . 

Os membros do corpo docente desses estabelecimentos, que forem offi-
ciaes do Exercito, em actividade, passarão para um quadro de reserva, a 
exemplo do que occorre n'f Marinha aos professores dos estabelecimentos de 
instrucção a cargo daquell e ministerio , voltando ao serviço das fileiras, quan-
do, por qualc;uer motivo de ordem lega l, deixarem a funcção docente. 

§ Os estabelecimen\os que ·por este artigo passam para o Ministerio 
da Justiça e Negocios lnter.iores conservarão, entretanto, o seu caracter techni-
co -profissional militar. 

§ A direcção desse~ estabelecimentos caberá a officiaes do Exercito, 
na fórma dos respectivos I'egulamentos em vigor e á requisição do Ministerio 
da Justiça, a cujas orden,,s passarão a servir, emquanto durar essa commissão." 

O Sr. Preisid•eOlte - Vou submetter a votos a primeira parte desta emen-
da desde as palavras - Sµpprimam-se até Guerra. Rejeitada. 

O .Sr. Maurticio ele L p.ce1•dla (pela ordem) - Para vêr si ha numero, re-
queiro verificação ·de votação. 

O Sr. Presidle.n.te - Vae se procederá verificação da votação . 
Procedendo-se á verificação da votação . reconhece-se terem votado li 

favor 16 Srs . Deputados, ,e contra 79; total, 95· 
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O Sr. Presidlente - Não ha numero. 
Vae se proceder á chamada. 

O Sr. Raul Ve:i.g·a (2" Secretario servindn de 1 º) procede á chamada 
dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs. Monteiro de 
Souza, Frederico Borges, Flores da Cunh a, Lourenço de Sá, Netto Campello, 
Erasmo de Macedo, Felisbello Freire, Rodrigues Lima, Pedro Marianni, Leão 
Velloso, Dionysio Cerqueira, Manoel Reis, Augusto de Lima, José Bonifacio, 
Antero Botelho, Cincinato Braga, Bueno de Andrada, Valais de Castro, Mar-
tim Francisco, Marcello Silva, . Fleur-y Curado e Nabuco de Gouvêa. 

O Sr. Presidlente - Responderam a chamada 100 Srs. Deputados. 
Não ha numero para proseguir nas votações. 

O •Sr. Presidlente - A lista da porta accusa a presença de 130 Srs. 
Deputados . 

Vae se proceder ás votações das materias constantes da ordem do dia. 
Peço aos nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. (Pausa.) 
Votação das emendas offerecidas ao projecto n. 88, de 1913, fixando 

a despeza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1914 (vide projecto 
· n. 88 A, de 1913) (2" discussão). 

O S ·r. Presidlente - Vou submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte emenda n. 1, do Sr. Ma rio Hermes e outros: 
"Supprimam-se as verbas destinadas á manutenção dos estabelecimen-

tos de ensino primaria e secundaria da Guerra." 
"Accrescente-se onde convier: 
Art. Ficam transferidos para o Ministerio da Justiça e Negocios fn-

teriores os estabelecimentos de ensino primaria e secundaria do Ministerio 
da Guerra . 

Os membros do corpo docente desses estabelecimentos, que forem offi-
ciaes do Exercito, em actividade, passarão para um quadro de reserva, a 
exemplo do que occorre na Marinha com os professores dos estabelecimentor; 
de instrucção a cargo daquelle ministerio, voltando ao serviço das fileirai>, 
quando, por qualquer motivo de ordem legal, deixarem a funcção docente. 

§ Os estabelecimentos que por este artigo passam para o Ministerh 
da Justiça e Negocios Interiores conservarão, entretanto, o seu caracter 
technico-profissional militar. 

§ A direcção desses estabelecimentos caberá a officiaes do Exercito, 
na fórma dos respectivos regulamentos em vigor e a requisição do Ministeri0 
da Justiça, a cujas ordens passarão a servir, emquanto durar essa commissão." 

O Sr. Presid!Clllte' - Vou submetter a votos a primeira parte desta emen-
da desde a palavra - Supprimam-se até Guerra, cuja votação ficou interrom-
pida no dia 18. 

Rejeitada . 
O Sr. Mauricio ele Lacerdla (pela ordem) - Requeiro verificação da 

votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se ter sido rejeitada 

a referida parte da emenda, a cujo favor votaram 1 O Srs. Deputados (2 á 
direita e 8 á esquerda), havendo 96 votos contrarias (52 á direita e 44 2 
esquerda); total, 106, e com o Presidente 107. 

Rejeitada a primeira parte. 

O Sr. Presidlente - Vou submetter a votos a 2" parte da emenda n. 1. 

Ses1ão d11 21 
de NoTembro 
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O Sr. Maumcio de Lacerda (pela ordem) - Requero votação nominal 
para a segunda parte da emenda; 

O 'Sr. Pre·sidiente - Os Srs. Deputados que approvam o requerimento 
queiram se levantar. (Pausa). 

Foi rejeitado. 

O ST. Maumcio de Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que o requerimento 
de votação nominal foi rejeitado , havendo votado a favor: 26 Srs. Deputados, 
12 á direita e 14 á esquerda; e contra, 91, sendo 50 á direita e 41 á esquerd a. 

Rejeitado o requerimento de votação nominal. 
Rejeitada a 2" parte da referida emenda n . 1 . 
Rejeitada a emenda n . 2. 
Votação da seguinte emenda n. 3, do Sr. l:>tlogeras: 
Accrescente-se onde convier: Continúa em pleno vigor o art. 67 de lel 

n. 1 . 860, de 4 de Janeiro de 1908, que prohibe o engajamento de praças 
de pret e só o permitte para inferiores; não podendo continuar a pratica 
actual, illegal, baseada em aviso do Ministerio da Guerra, generalizando a 
medida. 

O Sr. Bo.dolpho Paixão (pela ordem) - (*) Sr. Presidente, fazendo 
justiça aos intentos do autor desta emenda, eu absolutamente não comprehen-
do a necessidade della. 

· A lei da reorganização 90 Exercito, em um artigo claramente redigido , 
dispõe que só po.derá haver reFngajamento dos graduados, de cabo até sarge1t-
to, isso para evitar o soldado de profissão. 

· Eu tive o maximo cuidado na ·redacção desse artigo, quando relator do 
proj ecto, e acompanhei a sua votação. 

Ora, si em uma lei ordinaria está taxativamente prohibido o reengajamen-
. to de praças de pret qu~ não seja.m graduadas e de exemplar procedimento, 

e si o governo não tem cumprido essa disposição imperativa da lei, tambem 
não cumprirá uma disposição prçamentaria . 

Parece-me que a emenda é. desnecessaria; e, quando seja acceita pela 
Camara, estabelecerá um precedente máo que, em toda e qualquer occasião, 
virá provar ao paiz inteiro qµe as leis ordinarias não teem valor perante o 
Governo e é preciso, de anno em anno, estar lembrando ao mesmo Governo 
que elle deve cumprir uma disposição taxativa da lei. Si o Governo tem enga-
j'ado praças de pret que não sejam graduadas, tem commettido uma falta, 
pela qual devia ser responsabilisado. 

E não se pôde agora estar lhe chamando a attenção, lembrando-l he que 
ha um dispositivo de lei que não está derogado, que se acha de pé, que elle 
não cumpre, mas que deve cupiprir, em virtude de uma disposição orçamenta-
ria. 

Voto contra, portanto, por ser nocivo este precedente que se quer esta-
belecer. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Caieta;no ele Albu,querque (pela ordem) - Sr. Presidente pe-
rante a Commissão de Finanças adduzi argumentos contra esta emend~ de 
meu illustrado collega Sr. Papdiá Calogeras, e o facto de usar presentemente 
da palavra não é sinão o testemunho mais uma vez manifestado da satisfação 
com que vejo o nobre Deputado se interessar patriotica e intelligentemente 

( •) Eslc di scurso ntt o foi r cv:s to 1pel·o oraclor. 
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pelas cousas que dizem respeito á defesa nacional, infelizmente mal com. 
prehendida neste paiz. o SR. RAPH AEL PINHEIRO - Muito bem. 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - O nobre Deputado por Minas é um 
desses espíritos que indagam, que procuram as melhores soluções para os 
problemas nacionaes; mas S. Ex. nesta emenda, desculpe-me que lhe diga, 
não consultou os melhores interesses das nossas classes militares. 

o SR. CALOGERAS - Peço a palavra. 
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, entre nós entrou e 

ficou predominando o preconceito, o fetichismo do que hoje se chama a 
nação armada, sem se . cogitar entretanto de que o proprio Von der Goltz re-
conhece - a relatividade das suas doutrinas com relação a estes ass umptos. 

Ainda hoje, entre os melhores escriptores militares que apparecem na 
litteratura dos diversos paizes, alguns ha oue neste momento veem apoiar 
a opinião legitima que não acceita o principio da conscrioção como sendo o 
unico e mais vantajoso para resolvei' o problema da "nação armada": 

O General Kessler, autoriadde na materia, me>stra em seu livro intitularln 
La Guerre (mostra um livro) a necessidade nas organizações militares das 
praças veteranas. 

Ora, pela medida proposta pelo nobre Deputado de Minas, S. Ex. em-
baraçará o engajamento das pracas, a pretexto de que a esse engajamento se 
oppõe o art. 167 da lei n. 1.860, de 4 de Janeiro de 1908. 

Sr . Presidente, é verdade que este dispositivo da lei citada ampara a 
pretenção do nobre Deputado , mas é tambem verdade que o art. 7° da mesma 
lei dá preferencia aos voluntarios sobre os conscriptos para a organização 
do effectivo do nosso Exercito. 

Ora, Sr. Presidente, ninguem poderá negar que os engajados sãa .volunta-
rios e que o conscripto não é um voluntario. O conscripto é um militar obri-
gado; por effeito da lei. O voluntario é aquelle que procura a profissão espan-
te sua, por uma vocação. _natural e entre esses são incluídos logicamente os 
engajados, que são aquelles que, pelo facto de terem a inclinação militar, 
querem proseguir na ca,rreira das armas, e renovam o período de seu serviço 
militar . . . 

Em taes condições, Sr, Presidente, o engajado é um verdadeiro volun-
tario, o engajado tem a vantagem de ser um veterano que continua no Exer-
cito com a sua educação militar, com o seu preparo, com o seu treno e em tor-
no do qual o conscripto vae buscar muitas vezes ensinamentos que lhe serão 
uteis na sua nova profissão. 

O eminente autor a que acabo de me referir. o General Kessler, finaliza 
a obra que tenho a honra de exhibir perante a Camara (mostrando), organi-
zando um plano de reforma do Exercito francez. 

Pois bem, nesta- obra, que tenho aqui em mãos, o emi nente escriptor 
diz essas palavras que .são bastante significativas e que vou ve?ter para o 
vernaculo: 

"O futuro, diz o -General Kessler, pertence aos exerci tos , nos quaes do-
minará o etlemento profissional, que permittirá desenvolver até aos escalões in-
feriores a arte de fazsr valer a potencia materia l e moral do Exercito . 

O exercito de officio triumphará das massas da na c~o armada, como 
outr'ora a legião romana triumphou das multidões barharas." 

Vê, portanto, V. Ex. que ainda no escol dos publicistas militares alguns 
ha apologistas do exercito profissional; e aqui dentro desta Camara houve, 
em 1907, s i me não engano, quem contestasse a constitucionalidade da lei de 
conscripção em tempo de paz. 

Por conseguinte, a doutrina mais acceitavel é aquella aue consagra o 
volu~tariado do exercito, sendo_ nesse voluntariado comprehendidas as praças 
engaiadas . 
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Foi por esses motivos que na Commissão de Finanças impugnei a emenda 
do illustre representante de Minas Geraes. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Calbger.._ ('> 1 (pela ordem) - Sr. Presidente, devo uma duplice 
resposta aos dous oradores que me. precederam e que impugnaram a medi-
da por mim suggerida e que mereceu, da Commissão de Finanças, parecer 
favoravel. 

Começo declarando ao meu nobre amigo, representante do 6° districtc 
de Minas, o nobre Deputado Rodolpho Paixão, que, de facto, S. Ex. disse o 
que eu não tinha dito - que o Governo não cumpriu a lei. 

Agora, ha uma razão que talvez attenue o facto; é que na regulamenta-
ção da lei de 1860 um artigo foi introduzido no qual a disposição taxativa, es-
tabelecida na lei do sorteio militar em seu art. ü J, foi ligeiramente alterada. 
· O SR. RODOLPHO PA!X·ÃO - Como foi em outros pontos. 

O SR. CALOGERAS - E nessas condições, pelo conflicto entre os dous 
textos, haveria uma tal ou qual possibilidade de sustentar a doutrina do 
engaj.amento . 

O que eu faço é simplesmente o seguinte, e foi o que a Commsisão 
aconselhou tambem, isto é, restabelecer a interpretação legitima da lei . Bas-
taria isto para declarar que o honrado Deputado por Matto Grosso, o meu 
amigo, Sr. Caetano de Albuquerque, tinha a sua argumentação annull ada des-
de o começo. Quaesquer que fossem as considerações de ordem profissional 
esbarrariam deante do texto legal. Acontece, porém, que mesmo do ponto de 
vista profissional não é inteiramente inatacavel a dout rina por S. Ex. sus-
tentada. Já não quero discutir a constitucionalidade da lei de 1860, é um caso 
julgado, mas do ponto de vista puramente profissional basta lembrar que nos 
conflíctos entre nações, quandp as massas se movimentam, nenhuma nação, 
tomemos a Inglaterra, aguentará a luta, alimentando suas reservas simples-
mente com o voluntariado dos seus exercitos, ou aquillo que se chama exer-
cito profissional. 

Ainda por outro lado, o facto de se constituir o exercito de engajados 
operarios especiaes, que teem por profissão as armas, traria o gravíssimo in~ 
conveniente de impedir ~ formação de reservas, que são o incremento dos 
exercit~s, em sua quasi total!dade : Acontece ainda, Sr. Presidente, que o 
autor citado pelo honrado Depµtado mattogrossense, o Sr . Kessler, foi aliás . 
um dos mais distinctos generaes francezes, e mesmo um dos grandes doutri~ 
nadores que com de Négrier combateram a doutrina vencedora até hoje, de 
Langlois e de Bonnal. 

Kessel é autor que merece o maior respeito, mas do ponto de vista pro-
fissional não tinham suas idéas grande applicação e nem eram postas em 
pratica na organização de exerci tos reputados como modela res. Por fim ha 
um~ co~tsa que. d~v_emos collocar acim~ de t~das as opiniões, e é o respeito 
devido a Constltu1çao, e esta cje mo?o. m11lud1.vel estabelece o encargo militar 
como onus normal a todos os brazJle1ros. Eis porque apresentei a emenda 
sobre a qual a Commissão deu parecer favoravel . (Muito bem,' muito bem.) 

O Sr. Vespucruo de Abreu (para encaminhar a votação) (*) - Sr. Pre-
sidente, a doutrina que o illustre Deputado por Minas Geraes procurou expen .. 
der em sua emenda é, de factq, e de nosso ponto de vista, inteiramente justa. 
S. Ex. quer acabar com a praxe da formação dos soldados pro fissionaes para 
pr'eparar o advento da época feliz em que todos os membros desta grande 
nação passarão pelas fileiras para se prepararem para o serviço militar. En-
tretanto, uma cousa causa admiração, no momento: é que esta emenda, com 
muitas outras que enchem este opusculo , não tem caracter orçamentario ; estãr1· 

( ") füstc ll isc u :·Eo nao foi revisto p elo orador. 
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em inteira contradicção com o artigo do ·Regimento que trata do assumpto. 
Naturalmente isso passou despercebido, porque, segundo disposição regi-
mental, só se póde acceitar emenda, como materia do orçamento, aquella que 
se prenda ao mesmo. A emenda em questão procura fazer com que o artigo 
da lei n. 1 . 860 que estabeleceu a prohibição para o engajamento tenha exe-
cução. Era preciso que de alguma fórma se cohibisse esse abuso; mas, Sr. 
Presidente, não por esta fórma, por meio de emenda orçamentaria. 

Nestas condições, attendendo a que, infelizmente ha muita confusão entre 
nós, em tudo quanto diz respeito á organização do Exercito e ao orçamento 
da Guerra, voto contra esta emenda, porque não era orçamentaria, 
e, sim, uma emenda de organização do Exercito. (Apoiados. Muito bem.) 

O Sr. João Simplimo (pela ordem) - Sr. Presidente, duas palavras 
apenas. 

A emenda em questão consigna um texto de lei , visando a tabella orça-
mentaria. 

A Commissão não podia deixar de acceital-a. 
Si ella restabelece a lei, cortando a verba destin ada ao engajamento de 

praças não graduadas, a Commissão não podia deixar de acceital-a, mesm_o 
porque o assumpto entende com o orçamento da Guerra. 

· Todavia, a Comrnissão, acceitando a emenda, reservou-se para , em 3" 
discussão, dar-lhe uma nova redacção, tirando as asperezas que o texto da 
emenda contem. 

A emenda deve, pois, ser approvada. 
(Muito bem.) 

O Sr. Pi1r:es d1e Ca.rv.a.lho (pela ordem) - Sr. Presidente, voto contra 
a esta emenda, não só pela sua impropriedade na lei do orçamento, como, 
principalmente, porque ella mantêm uma disposição da 1ei n. 1.860. dt> Ja-
neiro de 1908, que, no meu conceito, fere de frente a Constituição. (Apoiados.) 

O sorteio para a rnnstituição do Exercito e da Armada só póde ser um 
recurso,. na falta de vol untarios . 

Este é que é o principio liberal. 
A lei de que se trata, executada ou não executada, é, na sua substancia, 

em sua essencia, inconstitucional. 
Eis porque voto contra esta emenda ou contra qualquer outra que, a pre-

texto de mandar vigorar ou executar leis, venha ferir a Constituição. (Muito 
bem.) 

Apprbvada a referida emenda n. 3. 

O Sr. Oaetano •ele Albuquerque (pela ordem) - Sr. Presidente , peço 
a V. Ex. se digne proceder á verificação da votação. 

(Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 
favo r 85 Srs. Depiitados e contra 22; total, 107). 

O Sr. Presidente - A emenda foi approvada. 
Votação da seguinte emenda n .. 4 do Sr. Calogeras: 
Accrescente-se, onde convier: Ficam suspensos o engaj arnento e reenga-

jarnC.nto de inferiores até se restabelecerem os limites para o Estado-Maio r 
dos corpos fi:1:ados na organização feita pelo Estado-Maior do Exercito. 

O Sr. Augus•tu c'Lo A'.IDlaral (pela ordem) - Sr. Presidente, venho ape-
nas fazer 'tuna ligeira rectificação á emenda, cuja votação acaba de ser an-
nunciada. 

A Commissão e nobre autor da emenda, certo , não prestaram bem . atten-
ção e dizem; " ... os limites para o Estado-Maior dos corpos . .. 
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Não tem isto razão de ser, porque Estado-Maior dos corpos são os offi-
ciaes e Estado-Menor é o numero restricto de inferiores. 

Portanto, approvada a emenda, que o seja, excluindo-se a palavra 
Estado-Maior. 

O ,Sr. Oalc>gera19 (pela ordem) - Sr. Presidente, procede a observa-
ção que acaba de ser feita pelo nobre Deputado; ao ser impressa esta emenda, 
o foi erradamente. 

Eu tinha escripto precisamente isto: ( . . . os limites para o estado-menor 
dos corpos fixados, etc." 

Eu já tinha feito esta mesma observação ao nobre Relator da Commissão. 
Approvada a referida emenda n. 4 . 
Votação da seguinte emenda n. 5 do Sr. Calo geras: 
Onde convier: 
Accrescente-se: "Ficam suspensas as matriculas na Escola Militar, no 

exc:rcicio de 1914." 

O Sr. Prleisidente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguinte 
substitutivo: 

"Será de 200 o numero de alumnos da Escola Militar. Aos actuaes alu-
mnos qu~ excederem desse numero fica garantida a respectiva matricula." 

Approvado o referido substitutivo da Commissão , ficando prejudicada a 
emenda n. 5. 

Rejeitada a emenda n. 6. 
Prej udicada a emenda n . 7. 
Votação da seguinte emenda n . 8 do Sr. Calogeras: 
"Accrescente-Sli! onde convir r: Nas tranferencias de inferiores de um 

para outro corpo na mesma região, ou de uma para outra região, só lhes 
serão garantidos a effectividade e os . proventos do posto, no caso de preen-
cherem vagas nas unidades para as quaes forem transfericos. Nas transfe-
rencias de praças é vedado deslocar aquellas cujo tempo de serviço esteja 
prestes a terminar." 

Approvada . 
Votação da seguinte errfenda n . 9· do Sr. Augusto Amaral e outros: 
a) que seja mantida a quantia destinada á instrucção militar, da pro-

posta do Governo para o exerci cio de 1914; 
b) que seja mantida a que é destinada ás commissões em paiz estran-

geiro durante o mesmo exerci cio; 
e) que seja mantida a quantia que se destina ao forrageamento e ferra -

gens dos animaes pertencentes ao Exercito, contida na proposta do Governo. 

O S·r. August o Alllaral (pela ordem) - Sr. Presidente, em conse-
quencia da declaração feita á Casa pelo nobre Relator de que o orçamento ia 
ser votado de accôrdo com as . u)timas combinações entre o Sr. Ministro da 
Guerra e o proprio representante da Camara junto á Commissão de .Finanças, 
solicito de V. Ex. o obsequio de consultar á Camara s i consente na retirada 
desta emenda. · 

O Sr. Galeão ·Oarva:lhal (':') (pela ordem) - Sr. Presidente, o nobre 
Deputado por Perna'mbtico acaba de referir-se a uma combinação entre o Go-
verno e a Commissão de Finanças . 

O SR. PEDRO M<OACYR - Perçlão ! E V. Ex. me permitta que o interrom . 
pa desde já. O nobre Deputado por Pernambuco fallou em combinação do 

('•) T!~st~ c! isccrso nã9 foi r evjs to ,pel o oráaor. 
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Governo com o Relator e não do Governo com a Commissão de Finanças· 
São cousas differentes. E' mesmo sobre este assumpto que vou fallar. 

O SR. GALEÃO CARVALH AL - Sr . Presidente, fazendo li geiros commen-
tarios sobre o breve discurso do nobre Deputado, para encaminhar a vota-

ção, pedindo a retirada desta emenda, devo declarar á Camara que a minha 
impressão no seio da Commissão , quando se tratou de modificar o parecer 
sobre algumas das emendas offerecidas ao orçamento da Guerra, em 2ª dis-
cussão, foi de que a Commissão ou, pelo menos, a sua maioria era conh1-
ria a qualquer modificaç1" 

O illustre Relator do orçamento da Guerra concordou com o chefe do 
Poder Executivo na alteração de algumas verbas orçamentarias de modo a 
poder ser, dentro da proposta do Governo, elevado o effectivo do Exercito 
a 25 . 000 homens. 

O SR. PEDRO LAGO - Voto contra. 
O SR. GALEÃO CARVALH AL - Sr. Presidente, a proposta do Governo, SE·· 

gundo consta das tabellas exp licat ivas, consignava verba para o ,·ffectivo ie 
18.000 homens . . 

o SR. AU GUSTO AMARAL - Era um erro da proposta . 
O SR. GALEÃO CARVALHAL -- O anno passado , neste recinto, bem como 

no seio da Commissão de Finanças, pleiteei. dada a situação financeira diffi-
ci l e precaria do nosso paiz, a manutenção do effectivo do Exercito com 
18. 000 homens. 

Este anno a proposta do Governo veiu ao encontro das idéas que então 
sustentei quando se discutiu o orçamento da Guerra. 

E. Sr . Presidente, si no anno passado a Commissão de Finanças fazia 
obra de patriotismo cortando nos orçamentos militares, procurando reduzir 
as nossas despezas, maior empenho deve empregar no momento presente ao 
discutir o orrnmento para o exercicio futuro, auando nossas condições se ag-
gravaram sobremodo, a ponto de obrigar o Ministro da Fazenda a usar de 
uma attribuição legal, cortando nas desnezas que eram adiaveis nos grandes 
orçamentos, nos quaes esses córtes podiam ser feitos. Innegavelmente, entre 
os grandes orçamentos do nosso pai z, está o orçamento da Guerra, e não se 
podia deixar de considerar que o criterio adaptado pela Commissão de Finan-
ças devia <:e r seguido sem vacillações . Assim foi deliberado em sua ultima 
reunião, embora o nobre relator do orcamento da Guerra entendesse que 
devia ir ao encontro da proposta feita pelo Poder Executivo . 

Quando digo que a nossa situação actual é muito mais precaria, mais 
difficil do oue aquell a que se desenhava no anno passado ,, é porque está 
na consciencia de todo o paiz, de toda a Camara, que a s ituação financeira 
se reveste de tal gravidade. que o proprio Govnno não receia annunciar ao 
paiz, pelos seus orgãos mais legitimas, aue o Brazil precisa entrar em um 
regimen de severas economias para poder ·manter o seu cred ito inabalavel 
e satisfazer os seus compromiôsos de ordem externa e interna. 

Sr. Presidente, ahi está o relatorio feito pelo Sr. Relator do orçamento 
da Fazenda , pelo qual chega ao nosso conhecimento oue muitas rlas rubrica~ 
orçamentarias representam simplesmente algarismos sem uma realidade apre-
ciavel. Em nosso pai z foram dissioadas todas as reservas. O fundo de ga-
rantia, que devia existir, na importancia de 12 milhõ es de libras esterlinas, 
não existe; o fundo de resgate não existe e os outros fundo s de papel moeda 
arrecadados ao nosso contribuinte, todos elles teem sido empregados na vo-
ragem das nossas despezas ordinarias . 

E', portanto, uma situação delicada e melindrosa. A situação propria-
mente financeira, economica do paiz não é desesperadora. 

O estudo da nossa evolução economica e da marcha dos nossos orça-
mentos demonstra que o paiz tem progredido com segurança, as rendas cres-
çem1 embora lentamente; as despezas, porém, teem chegado a um tal grão 
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de exa~gero que a receita não póde supportal-as. E' indispensavel. realment ~. 
que o Poder Legislativo se mantenha dentro do criterio atê aqui adoptado, 
para que o equilibrio orçamenta rio possa ser uma realidade. 

A Commissão de Finanças assim resolveu na ultima reunião a q11e esteve 
presente o nobre e digno Relator do orçamento da Guerra, não tomando a 
responsabilidade de modificar o seu parecer sobre as emendas em segunda 
discussão, mesmo porque entendia, Sr. Presidente, que a defesa nacional r:ão 
perigava pela manutenção da proposta do Governo conservando o offecttvo 
das forças em 18 mil homens. · 

A Commissão, pela sua maioria, ou pelo men9s pelo meu orgão, entend .~ 
que a primeira condição para uma boa defesa nacional é a existencia de 
recursos pecuniarios, sufficientes para mantel-a, desenvolvei-a, prestigiai-a e 
reorganizai-a. 

Portanto, Sr. Presidente, mantenho o meu voto: prestigio a maioria da 
Commissão de Finanças, quando elaborou o seu parecer contra as emendas 
que augmentam o effectivo das forças militares de terra e outras despezas. 
Conservo o criterio adoptado, que é o meu modo de ver na questão. 

Assim darei o meu voto á proporção que as emendas forem sendo sub-
mettidas ao voto da Camara. (Muito bem; muito bem.) 

O ST. Soave>s do.s San1lols (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pala-
vra simplesmente porque não entendi a argumentação feita pelo illustrf: 
Deputado por S. Paulo. Si se trata de um requerimento de retirada de 
emenda que augmenta despeza, como S. Ex., que é contra o augmento, vem 
impugnar a retirada? 

Lembro ainda que S. Ex. foi Relator do Orçamento do Exterior e nessa 
qualidade pediu augmento de d~spezas (apartes) reforçando algumas das 
verbas desse orçamento. 

Era isto, Sr. Presidente, que queria salientar á Camara, declarando que 
acceito o pedido do illustre Deputado por Pernambuco. (Muito bem; muito 
bem.) 

Consultada, a Camara conceçle a retirada da referida emenda n. 9. 
Votação da seguinte emenda n . lQ do Sr. Calogeras. 
Eleve-se a 2. 000 :000$ a s4b-consignação para forragens e ferragens 

(Material, verba 13", despezas especi_aes) . 

O ST. P~dr.o Moia;cy.r (~') (pela ordem) - Sr. Presidente, as palavras 
proferidas pelo illustre Deputado Sr. Galeão Carvalhal , membro da Com-
missão de Finanças, levanta uma questão muito séria. S. Ex. declarou que, 
após . a conferencia ultima entre o Presidente da Republica, outras pessoas 
e o honrado Relator do Orçamepto da Guerra, a Commissão de Finanças 
a que S. Ex. pertence, reuniu -se duas vezes e nestas reuniões resolveu não 
concordar com o novissimo pensa111erÍto, advogado pelo Governo, de augmen-
tar-se o effectivo do Exercito de 18 para 25 mil homens. 

O SR. AUGUSTO no AMARAL - Isto é, dar o numer·o indispensavel para 
que os orgãos do Exercito possarp funccionar . 

O SR. PEDRO MOACYR - Isto não vem ao caso; a questão é outra . 
Portanto, Sr. Presidente, de µm lado vejo o honrado Relator da Guerra 

isolado, procurando fazer triumphar o pensamento de ultima hora, suggerid~ 
- releve-me o termo - até imposto pelo Governo .. . 

O SR. JoÃo SrMPLICIO - Imppsto, não! 
O SR. PEDRO MOACYR - ... preceituado, determinado pelo Governo ... 
O SR. joÃo SIMPLJCIO - Solicitado. 

\ •) Es te di•. ~ u rrn nãc, foi rev isto ipelo ora dor. 
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O SR. PEDRO MOACYR - solicitado pelo Governo, e de outro lado , contr;\ 
o Governo, a Commissão de Finanças, que não quer modificar o seu parecer 
já elaborado e que entende que o Governo não tem razão nas suas novas 
evoluções. Como vae a Camara decidir':' 

O SR. Jo.fo SrMPLICIO -- Não é neste momento: será na occasião de se 
votar a emenda n. 11. 

O SR. PEDRO MOACYR - Bem sei, mas já é tempo de prevenir e dar C' 
necessario rebate. 

O SR. }OÃO SrMPLICio - Eu responderei a V. Ex. 
O SR. PEDRO MOACYR - A Camara terá de se decidir entre o parecer até 

esta hora mantido pela honrada Commissão de Finanças e a determinaçã0 
do Governo suffragada pelo Relator da Guerra. 

Por outras palavras: Não ha mais no caso parecer contrario da Com-
. missão de Finanças si triumphar a nova combinação feita entre o Relator da 

Guerra e o Governo. 
O SR. SOARES DOS SANTOS - E' a Camara; não é a Commissão de Fi-

nanças. 
O SR. PEDRO MoACYR - Foi exactamente o que eu disse. A Camara terá 

de decidir entre o parecer contrario até agora mantido pela Commissão de 
Finanças e a palavra do Governo trazida pelo Relator da Guerra . 

O silencio, Sr . Presidente, que observo em todas as bancadas, das quaes 
teem assento varias membros · componentes da Commissão de Finanças, de-
pois que fal!ou o honrado Deputado por S . Paulo, membro della, demonstra 
que realmente a Commissão applaude o que venho dizendo. 

Eu poderia appellar para os Srs. Deputados Homero Baptista, Ribeiro 
Junqueira, Antonio Carlos e outros que fazem parte da Commissão de Fi-
nanças, que se bateram galhardamente pel a manutenção de seu anterior pa-
recer e que resistiram lambem galhardamente ás novas injuncçõs do Governo. 
Mas, eu não appello para elles, porque isso é desnecessario, e naturalmente 
as respectivas bancadas até agora solidarias com os seus membros, d·estaca-
dos no seio dessa Commissão principal da Camara, manterão a sua solida-
riedade não só com a Commissão de Finanças, como com a palavra de Go-
verno expressou a essa Com miss ão pelo Sr . Rivadavia Corrêa. 

A questão é esta: · a Camara vae decidir entre o que quer o Marechal 
Hermes, Pres idente da · Republica, e revelado pelo Ministro da Guerra, e o 
que quer o Ministro da Fazenda trazido pela Comissão de Finanças. 

O SR. JOÃO S!MPLICIO - Não ha divergencia. 
O SR. PEDRO MOACYR - Para não haver divergencia, fôra preciso que 

houvesse accôrdo. A Commissão de Finanças declarou que era contraria ás 
·novas determinações do Ministro da Guerra; o que quer dizer que a Commis-
são mantém o seu parecer; e neste caso desapparece o Ministro da Fazenda. 

O SR. JoÃo SrMPLrc10 -Não ha essa divergencia entre o Sr. Ministrn 
da Fazenda e o Sr. Presidente da Republica. 

O SR. P EDRO Mo.ACYR - Então reina · a paz em Varsovia. 
O SR. JoÃo S1MPLIC10 - Sempre reinou. 
o SR. PEDRO MOACYR - Não reinou. 
A propria conferencia havida entre V. Ex. e o honrado Chefe da Nação 

· demonstra que não existe essa paz. Por que ·correu V . Ex . tão pressuroso ao 
encontro de S. Ex. para obter a manutenção do effectivo do exercito e a 
verba necessaria para supprir a despeza de mais sete mil praças? 

Exactamente porque a Commissão de Finanças se havia manifestado 
contra o augmento desse effectivo e supprimento de verba para o respectivo 
augmento. 

O SR. JOÃO SrMPLicro - A Commissão não tratou desse effectivo. 
O SR. P EDRO MoACYR - Não tratou, porque a proposta era de 18 mil e 

o governo quer 25 mil. · 
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E' preciso dinheiro para pagar mais sete mil praças. 
Mais claro que isto só a ·agua. 
O Presidente da Republica quer 25 mil homens ; o relator da Guerra 

vae ao encontro dessa pretensão e diz: E' preciso dinh eiro para esse au-
gmento. 

O SR. JOÃO S1MPLICIO - Mostrarei a V. Ex . como tudo foi bem feito. 
O SR. PEDRO MO ACYR - Oh! Perfeitamente . Ha tanto geito para essas 

cousas .. . 
Sei como tudo isso se faz; mas não devo di zer em publico. Sei como 

se faz essa chimica; sei como trabalha essa retorta admiravel para chegar a 
esse precipitado ou composição de ultima hora. A verdade é, porém, que tudo 
isso desacredita a administração da Republica que deve ter uma só palavra 
e não transformar o Governo em uma esoecie de Jano bifronte que tem 
duas opiniões: ora quer o effectivo de 18.000 homens, ora quer o augmento 
desse effectivo para 25. 000, ora quer que a despeza seja de 77 . 000 :000.'5 
ouro e 300 :000$ papel, ora não quer, ora concorda com o Ministro da Fa-
zenda e a Commissão de Finanças, ora discorda deste para concordar com o 
Ministro da Guerra. 

Tudo isso revela o estado profundo da nossa anarchia politica e finan-
ceira; e é contra tudo isso que devemos oppor uma barreira efficaz no mo-
mento opportuno, que é este que ora se nos apresenta, da votação dos or-
çamentos. 

Creio, Sr. Presidente, que, ao decidir entre as duas correntes, a Camara 
deverá prestigiar a sua Com missão de Finanças; s i tal não fizer, será a 
Commissão que ficará solemnemente derrotada por imposi ção do Governo. 
(Apoiad-Os e não apoiados.) 

O .Sr. Gaetamo ele AJ.buquell'que ('~) (pela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra simplesmente para acudir ás considerações feitas pelo illustre 
representante do Rio Grande do $ui . 

Devo declarar, formalmente, á Camara que, neste assumpto, a minha 
posição é muito folgad a. Não me illudo sob re certas cousas, e dahi resulta 
a attitude por mim guardada na Commissão de Finanças, attitude que não 
poucas vezes tem sido a attitud e victoriosa neste recinto. 

Declaro que estou por todas aquellas providencias pedidas pelo Governo . 
Fui sempre voto vencido na Commissão de Finanças, concedendo ao Ministro 
da Guerra tudo quanto pediu, porque, Sr, Presidente, acima de tudo estão 
as altas conveniencias da defesa nacional . 

O Sr. C1aetruiw •de Albuquerque - Não ha considerações financeiras, 
não ha apertos das nossas finanças, que possam aconselhar os córtes que o 
nobre relator propoz no Orçamento da Guerra e aos quaes eu me oppuz, 
uns porque não consultam ás necessidades da nossa defesa, outros, por serem 
medidas eminentemente injustas. 

Portanto , decl aro á Camara qµe na Commissão de Finanças sempre fui 
voto discordante, para me reserva r o direito de votar a favor de todas as me-
didas que forem propostas e que consu ltarem ás conveniencias e os interes-
ses da defesa do paiz. (Muito bem, muito bem). 

O Sr. Owfogera,s· (pela ordem) ( "') - Sr. Presidente, V. Ex., ao an-
nunciar a votação desta emenda, não disse que o parecer da Comissão sobre 
a mesma era contrario; limitou-se, apenas, a decl arai-a em votação. 

Venho, portanto, dizer que o p:;i recer da Commissão relativamente á medi-

( •) Este discnrso fiRo foi rev i·sto pelo orador. 
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da aqui consignada, é contrario, já que na emenda anterior se referiu ao 
mesmo assumpto. 

Desejo, entretanto, solicitar a attenção .da Camara para o seguinte facto : 
. Para o numero de animaes que o Exercito possue, e que é o minimo 

indispensavel ao seu serviço, a despeza annual com ferragens e forragens 
tem sido, em media, superior a dous mil contos de réis. A Commissão de Fi-
nanças, no seu laudabilíssimo empenho de economias, reduziu de 500 contoH 
essa consignação, que, assim, sendo de dous mil contos, passou a ser d<: 
mil e quinhentos contos de réis. 

O SR. PEDRO LAGO - A proposta do Governo. 
O SR. CALOGERAS - As informações que possuo, vindas de fonte insus-

peitissima, concordam neste ponto: que com mil e quinhentos contos de réis 
não poderá ser feito o serviço correspondente. Já na situação actual, o Exer-
cito tem perdido numerosos animaes, soffrido, portanto, um prejuizo muitis-
simo maior, e com a red ucção de 500 contos de réis sobre o que actualmente 
existe, isto é, com a reducção de dous mil contos para mil e quinhentos, será 
ainda muito mais avultado o prejuizo . 

Portanto, de accôrdo com o que me parece ser a melhor orientação ad-
ministrativa, para dotar esse serviço com o quantitativo indispensavel para 
a s ua manutenção, eu pediria á Camara que désse o seu voto favoravel. á 
emenda por mim apresentada e que consigna esse minimo indispensavel. 
(Muito bem; muito bem.) 

O .Sr. J 1oão .§d·mJ.Jíi!cio (pela ordem) - Sr. Presidente, a proposta do 
Governo consigna, para o serviço de ferragens e forragens, a dotação de 
1.500:000$ ; a Comissão reduzira esta dotação de 200:000$ e o illustre Depu-
tado por Pernambuco apresentou emend a restabelecendo a mencionad1 
dotação. 

A Commissão deu parecer contr?rio á emenda . 
Em vista da oração pronunciada pelo digno representante, retirando o 

seu substitutivo, o · que provocará explicações que darei por occasião de se 
votar a menda n. 11, devo pedir ·á Camara dos Dep utados, de accôrdo com 
a Commissão de Finanças , que não acceite a emenda do dist incto Deputado 
por Mina.;, cuja approvação traria um augmento de 500:000$ sobre a proposta 
cio Governo. (Muito bem; muito bem.) 

O .Sr. SoaJ.1e·s do.s Sa1<tos (pela ordem) - Sr . Presidente, estou atacad_ 
da mesma molestia do illustre Deputado por S. Paulo: ás vezes quero a 
diminuição das despezas, outras vezes quero regulai-as, de modo que não 
se prejudique o serviço . · 

O distincto Deputado, meu digno amigo, representante do Rio Grande 
do Sul, Sr. João Simplicio, relator do orçamento, consignou a verba de réis 
l . 300 :000$ para fer.ragens e forragens dos animaes do Exercito , lembrando 
que precisavam ser forrageados apenas 3. 000 cavallos. 

Si, entretanro, procurarmos distribuir os l. 300 :000$ pelos 3. 000 cavai -
los, veremos que cada um destes comerá pouco mais de 1$000 por dia ... E' 
matar á fome os pobres animaes; é verdade que elles não rec lamam, mas 
devemos nos apiedar, porque amar aos animaes é indicio ... do que semp re 
se diz. 

Srs., ou diminuamos o numero de animaes que devem ser forrageados, 
ou façamos o que se faz com o Corpo de Policia da Capital Federal, onde 
todo pessoal anda gordo, nédio, s adio, porque ha muito dinheiro e é só ao 
Exercito que se negam recursos. 

e·) Jlli; te discurso não f oi r evis to IJ)e lo orador . 
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o SR. MAURICIO DE LACERDA - o Saycan fornece ou não fornece forra-
gens? 

O SR. SOARES DOS SANTOS - Fornece, mas para numero relativamente 
reduzido de animaes. Não é p!Y.;sivel que o Saycan, como pequeno i;iessoa1 
que possue, encarregado da plantação de forragens, dê o necessario para 
todos os animaes do nosso Exercito. E é preciso notar que não quero que 
se conceda verba sómente para os cavallos: é mister que ella seja tambem 
votada para as bestas, empregadas pela artilharia, por exemplo . 

Não é, portanto, extraordinario o augmento de verba pedido. Acredito 
que se possa tirar de outro ponto, para accrescer a verba de forragens. 

Quero simplesmente deixar dito que voto a favor dos 2. 000 :000$ para 
forragens, porque não desejo que se chegue á triste condição do que já vi 
no Estado do Paraná, na 11" Região Militar, onde morreram quasi todos os 
animaes que o Governo ali tinha, e morreram por falta de forrageamento, 
porque, em vista da deficiencia da verba, o Governo mandou dar, por di~., 
para cada um desses cavallos, acostumados á estrebaria, meia pataca para o 
milho ... (Riso). 
. Não póde ser assim; precisamos sahir desta situação: Exercito não é sú 
o soldado, é tambem o cavallo, é a besta! E com isto tenho concluido. (MuitrJ 
bem, muito bem.) 

O Sr. João Simplfoio (pela ordem) - Sr. Presidente, não venho dis· 
cutir a emenda, mesmo porque a occasião não é para isto; sinão, mostraria 
que é execessiva a dotação de 2.000:000$000. Venho dizer simplesmente á 
Camara dos Deputados, alludindo ao trabalho feito sobre o orçamento da 
Guerra a que se referiu o illustre Deputado por Pernambuco, que o Sr. Pre-
sidente da Republica, que é um marechal, e o Sr. Ministro da Guerra, que é 
um general de divisão, conforn,rnram-se com a dotação da proposta, de 
1 . 500 :000$000. 

O augmento de 500 :000$ no momento actual, elevando a despeza, por 
este orçamento, faria com que talvez fossemos ao regimen do deficit. 

Peço , portanto, de accôrdo com o Sr. Presidente da Republica e o Sr. 
Ministro da Guerra, a dotíição da ptoposta do Governo . (Muito bem; mutn 
bem.) 

Rejeitada a referida emend~ n_. 10. 

O Sr. Soares dos S1anto,s (pela ordem) - Sr . Presidente, eu ' deseje 
que fique consignado que o meu voto foi a favor da emenda do Sr . Calo geras, 
para salvar a minha responsabilidade amanhã, quando tivermos de votar 
crec;litos extraordinarios para es:;<c fim. 

Votação da seguinte emenda n . 11, do Sr. Augusto do Amaral e outros: 
O orçamento para praças de pret, durante o exercicio de 1914, será o 

dó effectivo mínimo constante do quadro geral organizado pelo Grande Esta-
do Maior do Exercito, publicado em boletim n. 261, de 28 de Fevereiro do 
corrente anno, do Departamento da Guerra, mínimo esse que não deve ser 
desprezado, afim de termos um Exercito capaz de sua missão, e que discri-
mina o numero de praças, por armas, do seguinte modo: 

Infantaria 
Cavallaria 
Artilha ria ................. ..... . .... . ........ . .... .. ....... . . 
Engenharia 
Companhias regionaes .. . ............... . .. . ... ... . . . . ....... . . 

Total .................. .. .. . ... . ... . ... . . ..... . 

14.81í 
4.608 
4.812 

743 
300 

25.300 
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O Sr. M ·auriJc:l,o de Laceuda (pela ordem) justifica o pedido que faz 
para ser votada de preferencia a emenda n . 12. 

O Sr. Presi!denrte - Vou submetter a votos o requerimento de pre-
ferencia para a votação da emenda n. 12, form uldao pelo Sr. Maurício de 
Lacerda. 

O Sr. João Sd:m.pliiicio (pela ordem) - Sr. Presidente, a preferencia 
dada para a menda n. 12 parece-me que seria talvez com o fim de, por meu 
intermedio, a Comissão de Finanças dizer á Camara que é abso lutamente im-
possível a acceitação dessa emenda, visto como isto importaria no augmento 
da despeza de 13 .500 e tantos contos. Elevaríamos a proposta do Governo, 
portanto , de 6. 000 e poucos contos. O saldo da proposta do Governo entre a 
receita e a despeza sendo de 5. 000 e tantos contos, só a approvação dessa 
emenda daria um deficit orçamentaria . .. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. permitta: a approvação dessa 
emenda trará augmento de despeza, mas dará uma organizaÇão militar ao 
paiz; e a approvação da outra emenda traz augmento de despeza e não dá 
organização militar nenhuma. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Não quero discutir agora. Por occasião da vo -
tação da menda responderei. Digo simplesmente que a acceitação da emenda 
n. 12 é impossível ao paiz. 

Não ha dinheiro para pagar esse excesso de 21. 000 e tantos homens. 
Si approvassemos essa emenda, com que deficit iriamas votar o orçamento? 

Não é passivei acceitar-se a emenda, portanto. 
Nessas condi°ções, não acho .de necessidade ser approvado o requerimento 

c:.:i meu illustre amigo e distincto representante do Estado do Rio. (Muito 
bem; mLZito bem.) 

O Sr. D'lonys1fo C eirqaeir•a ('") (pela ordem) :- Sr. Presidente, a pre-
ferencia para a emenda n . 12, requerida pelo illustre Deputado pelo Rio de 
Janeiro , tem toda razão de ser. 

O effectivo mínimo estabelecido pelo Estado-Maior não está de accôrdo 
com a lei n. 1.860, de 4 de Janeiro de 1908. Nesse ponto é que o chefe do 
Grande Estado-Maior ·enganou-se. Nisso não me baseio para diminuir algo 
dos merecimentos peculiares do illustre general; acredito que S. Ex . andaria 
mais de accôrdo com as necessidades vigentes do Exercito que attentam na 
defesa nacional e tambem de accôrdo com a lei citada, 1. 880, si apresentasse 
o efft ctivo normal de que o Exercito necessita para a composição de todos 
os seus quadros estabelecidos pela lei citada. 

Sr. Presidente, o paiz inteiro vê como a America do Sul $e arma, desen-
volvendo os seus meios de defesa. 

O Brazil, na actual situação internacional, não póde ficar de braços . cru-
zados ante a magestade desse problema. Os 31.925 homens são necessarios 
no pres ente (apoiados), creio que ante os elementos patrioticos desta Casa 
esses 3 1. 925 homens sobrepuj am quaesquer razões apresentadas, de ordem 
economica e financeira, porque essas razões não sobrelevam de nenhum modo 
a nossa situação internacional, que devemos manter. superior, como o mo-
mento exige. 

Por isso, Sr. Presidente? estou de. accôrdo . com a pref.erencia requerida 
pelo illustre Deputado pelo R10 de Janeiro. (Muito bem; mmto bem.) 

( '' ) Este cli scurso não foi r ev:s to pel{) ora do r . 
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O Sr. M81Iloel Borba (*) (pela ordem) - Sr . Presidente, V. Ex. me 
relevará, bem como a Camara, que eu peça tambem alguns minutos de atten-
ção para encaminhar a votação dessa emenda. 

O meu espírito ainda está sob a impressão desagradavel que inspirou á 
Comissão de Finanças, de que faço parte, o parecer patriotico elaborado pelo 
illustre Relator do Orçamento da Guerra . Sinto vibrar ainda dentro de mim 
o sentimento que domina toda a Casa deante do trabalho patriotico, de um 
estudo meticuloso com respeito a todas as leis do nosso paiz, estudo do 
qual resultou, no Orçamento, urna margem de cerca de 7 .000 contos nas des-
pezas da Guerra desta Nação. 

E sinto tambem, Sr. Presidente, ainda a impressão de mal estar que 
dominou a Commissão no momento em que o leader da maioria desta Casa, 
em nome do Governo do Sr. Marechal Hermes, foi pedir o augmento do 
effectivo do Exercito, annul lando , por essa fórma, as economias que se 
faziam para o equilibrio financeiro. 

O SR. FONSECA HERMES - Em nome da defesa nacional. 
O SR. MANOEL BORBA - A defesa nacional é um pretexto e eu hei de 

mostrar que o sentimento que dominou, no momento, para que se viesse pedir 
a applicação das sobras, dos saldos que tão brilhantemente foram conseguido.';, 
devido ao patriotismo do Relator, não foi devido á defesa nacional. Não foi 
p.or esse motivo que se veiu pedir o augment.o de sete mil e tantos homens 
para o effectivo do Exercito, attendendo-se ás necessidades da defesa nacio-
nal . Era mais justo que aqui empenhassemos os nossos esforços, a nossa in-
telligencia, o nosso estudo e não haveria maior prova de patriotismo para: 
resolver o problema da nossa reorganização financeira, para ter nossas fi-
nanças equilib radas, manter a cpnfiança de nossos credores em vez de au-
grnentar o effectivo do Exercito, que já é fictício com 18. 000 homens, par:i. 
25. 000 e tantos, continuando a ter effectivo no papel, que não corresponde 
a urna realidade. (Trocam-se muitos apartes.) 

Sr. Presidente, todos são concordes em affirrnar que estamos em urna 
s ituação delicadíssima e que, effectivarnente, o pa iz está com o seu credito 
abalado; porém mais delicada qo que a s ituação do paiz é a situação da 
Carnara dos Deputados dea'nte deste melindroso problema. Ou nós vamos em 
apoi-0 do Sr. Ministro da Fazenda na adopção das medidas de economia que 
elle pede, cortando em todas as despezas, ou nós votamos esse augrnento e 
daremos ao mundo o mais triste exemplo do esquecimento de · nosso dever, 
desbaratando as economias do paiz; daremos assim o triste attestado de 
que não estamos na a ltura da situação da Camara dos Deputados, esquecendo. 
a situação do momento. 

O SR. COSTA RIBEIRO - Apoiado. (Trocam-se apartes.) 
O SR. MANOEL BORBA - A defesa nacional , Sr . Presidente, é um pre-

texto para esse augrnento de despeza. Nem é real, já o disse, o effectivo dos 
taes 18. 000 homens do orçamento vigente · e não é patriotico que, deante das 
delicadas condições financeiras de nosso paiz, se venha pedir o augrnento 
desse effectivo, sob pena de demonstrar-mos que não estamos na altura do 
momento político que atravessamos . (Muito bem; muito bem.) 

O § r. Pres:i!deir.ote - Lembro aos Srs. Deputados que o Sr. Maurício 
de Lacerda pediu preferencia para a emenda n. 12 e que é esta a emenda 
que vae ser s ubmettida a votação . 

O Sr. Morerlra Gu,iinarãe1s (para encaminhar a votação) (*) - Sr. Presi-
dente, a Camara acaba de ouvir a allocução patr iotica do illustre Deputado. 

Parece que S . Ex., representante de Pernambuco, traduziu, neste mo"-

(•) Este discur.so não foi r evisto pelo orndor. 
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mento, o sentir de toda nacionalidade brazileira; porém, o nobre collega, no<> 
seus arroubos patrioticos, excedeu-se um pouco. 

Examinando as economias que foram feitas no seio da Commissão de 
Finanças, ficou satisfeito, ficou. até cheio de indizível contentamento, _porque 
viu que, com essa economia, o equilíbrio orçamentario seria uma reahdade e 
a honra do Governo brazileiro ficaria effectivamente de pé. 

Mas, Sr. Presidente, é bem de ver que a defesa naci·onal constituída · 
apenas de um exercito de 18 mil homens não é defesa! 

De modo que, Sr. Presidente, o illustre Deputado por Pernambuco, com 
suas. manifestações patrioticas, não encarou a questão do effectivo do Exer-
cito como devera fazei -o e devia comprehender que o Exercito só póde ser 
constituído de um effectiv9 maior do que aquelle que está consignado nessa 
emenda assignada pelos Deputados Raymundo Arthur, Mario Hermes, Diony-
sio Cerqueira, etc., etc. 

Em summa o effectivo das nossas tropas deve ser de 31 mil e tantos 
homens, e mesmo assim esse algarismo não é, em rigor, capaz de dar Jogar 
á existencia de um verdadeiro exercito. 

Entretanto, o meu distincto collega, por injuncções da situação em que 
nos encontramos, entende que somos obriga:dos a votar um effectivo menor 
do que aquelle que a proposta solicitava, que era de 18 mil homens. 

Nã·o. E, por isso, faço esta declaração á Camara e a todo o paiz isto é, 
venho dizer que sou pela pref.erencia ·solicitada. 

Corri á Camara para dizer estas palavras porque . . . 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Muito honra á V. Ex. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - .. . subscrevi a emenda apresentada pelo 

nobre Deputado Augusto Amaral, emenda que pedia 25.300 homens .. 
Todas as vezes que se tratar de um pedido de um effectivo maior para 

o Exercit-0, estarei ao lado daquelles que o solicitarem. 
Para concluir, Sr . Presidente, voto pela preferencia. (Muito bem!) 

O Sr. Caetano de Al!buqu·eTque (pela ordem) - Sr . Presidente, eu 
pediria a V. Ex . o ~special obsequio de mandar-me as emendas ao orça-
ment-0 do Interior. (São enviadas ao orador as emendas que solicitara) . 

Sr. Presidente, meinbro da Commissão de Finanças, declaro categorica e 
prudentemente que é com· a maior contrariedade que observo a maneira por 
que se negam recursos á defesa nacional ! (Apoiados) . 

. O nobre Deputado por Pernambuco não tem razão nessa emphase com 
que vem defendei' as economias que a maioria da Commissão de Finanças pre-
tendeu fazer, porquanto S. Ex., na qualidade de Relator do orçamento do 
Interior, fez questão capital de lhe serem concedidas todas as verbas pedidas, 
e, não satisfeito com isso, ainda propoz, augmento de despezas, elevando a 
consignação para o instituto aqui mantido pela irmã Paula de 120 :000$ para 
150 :000$000 .. . 

UM SR. DEPUTADO - Com toda a razão . 
O SR. CA ETANO DE ALBUQUERQUE :___ S. Ex . não ficou nisto. Constando 

de tod-0s os orçamentos do Ministerio do Interior, desde 1908 para cá, que a 
União vem subvencionando varios estabelecimentos de Pernambuco . .. 

O SR. COSTA RIB EIRO - São poucos; dous apenas . 
O SR. CAETA NO DE ALBUQUERQUE - .. . S. Ex. ainda quiz introduzir 

no seu orçamento mais 50 contos para a Santa Casa de Misericordia do 
Recife ... 

O SR. JosÉ BEZERRA - E V. Ex. não acha justo? 
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - .. . e 10 contos para o Collegio 

Orphanologico de Bom Conselho . 
O SR. JACQUES OURIQU E - Mais justo é tratar da defesa nacional. 
O SR. JosÉ BEZERRA - Não ha defesa maior do que a que diz respeito 
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á vida do cidadão. E o nobre Deputado quer · comparar esses 30 contos com · 
·o augmento de 7. 000 homens no Exercito? 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Sou um espirita cordato e, sobretudo, 
procuro me inspirar no sentimento de justiça . 

Pois bem; ao passo que o nobre Relator do orçamento do Interior p\e- . 
tendia gravar o orçamento ... 

o SR. JOSÉ BEZERRA - Com quanto ? 
o SR. CAETANO DE ALBUQÜERQUE - ... com mais 90 contos, negava a0 

Estado de Matto Grosso, para os seus estabelecimentos de caridade, urna 
migalha que pela primeira vez a sua representação veiu pedir á Gamara. 

De maneira que, Sr. Presidente, nem o nobre Deputado, nessa occasião ,. 
teve o necessario sentimento de equidade, nem S. Ex . se lembrou de que 
a situação actual é das mais oppressoras e que em vez de se augmentarem · 
despezas o que era mais natural era que ellas fossem reduzidas, como S. Ex. 
sempre quiz e sempre votou quando se tratou de assumptos referentes á 
defesa 11acional. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Bueno de Anldra1.da ( *) - Sr. Presidente, não posso acceitar a 
discussão deste assumpto de preferencia para a emenda 12, bem como o das 
outras emendas para augmentos de gastos no Orçamento da Guerra, ·no pé ' 
em que tem sido collocada nesta Casa. 

Pouco mais ou menos, teem-se estabelecido duas correntes de opiniões:· 
primeira, a de que aquelles que não votam os augmentos são inimigos do 
Exercito; segunda, a de que aquelles que votam os augmentos são amigos do 
Exercito. 

. Não póde a questão ser col\ocada neste pé. Deve, pelo contrario, ser col-
Jocada no seguinte: os au~menjos no Ministerio da Guerra são supportaveis . 
na actualidade do Thesouro? S~o opportunos na actualida,de politico-interna- · 
cional esses augmentos? 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - São opportunos, e muito. 
o SR. BUENO DE ANDRADA - Parece que não. 
O SR. AUGUSTO AMARAL -- Parece que não, porque acabam de ser au-

gmentadas as forças policiaes de S . .Paulo e do Rio Grande e a daqui tambem. 
O SR. FONSECA HERMES - Todos os paizes e Estados augmentam as 

suas forças; á União não é da·cjo augmentar as suas. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - Responderei a todo os apartes, perguntan-

do o que têm as forças policiaes dos Estados com a politica internacional. 
O SR. FONSECA HERMES - Os Estados têm policia para manter a ordem 

em seus territorios; a União deve ter soldados para manterem a integridade 
nacional. As razões de ordem são as mesmas . 

O SR. B u ENO DE ANDRADA -- Sr. Presidente, na actualidade internacional. 
bem 'poucos pai zes gozam de uma perspectiva de tranquillidade superior á do ' 
Brazil, e o Exercito é justamente para derimir questões externas. 

Nós vimos, Sr. Presidente, que navios de nações vizinhas, e amigas nos 
trouxeram o seu apoio moral, seus cumprimentos amistosos, na bahia do 
Rio de Janeiro, nas datas naciopaes; nós vimos um flirt internacional entre 
as nações da America com a visita do Sr. Roosevelt, com quem todos nós 
nos congratulamos; nós vimos, Sr: Presidente, mais ainda: nos dias felizes 
para ·o chefe de Estado, os gqvernos de outras nações trazerem as suas 
expressões mimosas de sympathia inter.nacional ... 

Pergunto: que nos ameaça? Qual a nação que nos faz carranca ou nos 
amedronta, mesmo de longe? Nenhuma. Por que, pois, esta argumentação 
constante, irritante para as nações vizinhas, argumentação talvez imprudente. 
de que precisamos nos armar milis para a defesa nacional? 

_( • )' Est~ discurso não foi rev isto pelo ora.dor. 
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O SR. FONSECA HERMES - , Então dissolvamos o Exercito e vendamos 
os navios da esquadra. Nã'o tenhamos arremedo de defesa nacional 

O SR. BUENQ DE ANDRADA - Si o nobre leader da maioria · desta Casa 
tivesse tido a paciencia de ouvir o resto da minha phrase, teria certamente 
evitado, assim, a pequena irritação com que me deu o seu aparte, que eu 
reputo inopportuno . 

Dizia eu : quando o effectivo actual do nosso Exercito foi sufficiente para 
trazer tudo isto ao Brasil, para fazei-o resp'eitado, por que razão augmentar o 
Exercito? 

Não tem opportunidade o aparte com que o nobre Deputado me honrou, 
porquanto só •temos vizinhôs amistosos ... 

o SR. TIBURCJO DE CARVALHO - Porque s. Paulo augmentou a sua for-
ça publica ? · 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Agradeço o par.te .com que V. Ex. me 
hgnra, porque elle me offerece ensejo para responçler aqui a uma preoccupa-
ção constante que ha nesta Casa em relação á força publica de S . Paulo . 

S. Paulo é um Estado que tem cerca de tres milhões de habitantes espa-
lhados por diversas localidades distantes, em verdadeira actividade industrial. 

o' SR. DJONYSIO CERQUEIRA - o Brazil tein 25 milhões. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - A força do Estado de S. Paulo é especial-

mente para o policiamento desses tres milhões de habitantes. 
No Estado de S. P aulo a força é relativamente pequena, comp;irada 

com a força de policia da Capital Federal que, para menos de um milhão de 
habitantes, tem mais de 4.000 homens. 

o SR . . NICANOR NASCIMENTO - Mais de um milhão. 
O SR. BUENO DE ANDRAD!\. - Mais de um milhão, digamos, como quer o 

nobre Deputado. · · · · · 
Demais, na Capital Federal a população é condensada, é approximada, 

e o policiamento é muito facil: uma praça de policia póde com facilidade per-
correr todo o trecho ·que lhe é dado policiar . Em S. Paulo, não. 

O SR. PEDRO LAGO - As policias estaduaes são a reserva do Exercito. 
As policias de S. Paulo, Amazonas e Bahia muito auxiliaram o Exercito .na 
Campanha de Canudos. 

O SR. RAPHAEL P i'NHEIRO - Apoiado; teem msemo o destino constitu-
cional de serem auxiliares do Exercito! 

O SR. NICANOR _NASC!MENTO - Já tive uma vez occasião de dizer aqui, 
é verdade que S . Paulo precisa de seus 12 .000 homens por causa da intensa 
vida industrial e pela quantidade de estrangeiros que para alli aff!uerh com 
idéas subversivas. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Não apoiad-0; o estrangeiro é bom em São 
Paulo ; posso até dizer que em S. Paulo não ha estrangeiro. (Trocam-se va-
rios apartes.) ' 

Os 12. 000 homens da policia de S. Paulo já não são sufficientes para a 
sua população. Penso ter desfeito todas as allusões e respondido assim 
ao aparte do nobre Deputado Sr. Tiburcio de Carvalho. (Apartes.) 

Si o Exercito nacional é sufficiente para manter o respeito e a amisade 
dos nossos vizinhos, para que havemos de augmental-o agora? 

" O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Sob este ponto de vista V. Ex. está erra-
do, está totalmente errado! (Apartes.) 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Resta, Sr . Presidente, encarar a questão 
da opportunidade . 

.' ·Pergunto eu, quando estará mais forte a Nação? Não será , quando finan-
ceiramente estiver apparelhada, ·em uma emergencia difficil , para levantar as 
forças nec~ssarias á defesa · de suas fronteiras? Ahi, sim. Não devemos au-
gmentar forças, quando o pai~ está assob,erbado por deficits sobre deficits 



-232-; 

e na. impossibilidade de contrahir emprestimos no estrangeiro, desconsiderado 
lá. Essa é a verdade. 

Certo Sr. Presidente, nenhum de nós, votando contra este augmento, 
póde ser 1considerado inimigo do Exercito. Não conheço, Sr. Presidente, e 
permitta-me a Camara a dureza da expressão, ,:naio.r imbecilidad.e do que 
dizer-se que uríl Deputado, representante da Naçao, hvremente eleito, dando 
0 seu voto por inspirações patrioticas, se veja acoimado de inimigo do Exer-
cito. 

Quem póde ser· inimigo do Exercito? E'.le é o _instrumento gei:uino da 
defesa nacional, de modo que cada um de nos tem mteresse que seia forte, 
util e valoroso. 

Seja-me permittido dizer: t·al affirmação é uma imbecilidade; é um argu-
mento de fraqueza mental; é um argumento de fogica inconcebivel. Podemos · 
votar como entender, deliberar como nos aprouver, independentemente de uma 
insinuação dessa ordem, augmentar ou diminuir, certo de que não ha aqui um 
unico Deputado, um unico representante da Nação que fosse capaz de regate.ar 
sacrificios ou negasse o seu voto, quando se tratar de uma medida necessa-
ria: Elles saberiam dar os seus votos, não para levantar sete mil homens, mas 
50, 60 ou 70 mil, emfim, ó que a Nação precisasse para a sua defesa. 

· O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Nada adiantaria o augmento de 70 mil ho-
mens, em tal occasião. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - A'·quelles que manejam argumentos dessa 
ordem, estamos no ·direito de dizer: o que queremos é igualmente o bem na-
cional, porque este está na prosperidade ·das finanças e nfo numa organiza-
ção ficticia, prejudicial no momento. O que não queremos é fazer um com-
primento áquelles que procuraram prganizar o Exercito para intervir na po-
litico interna. (Muito bem, muito bf m.) 

O Sr. Jacques Ourique - (*) (pela ordem) - Sr. Presidente, queria 
eximir-me de tomar a palavra sobr.e p assumpto; mas vejo de tal modo a confu-
são no debate, que não posso· deixar de trazer o meu c,ontingente para escla-
recer a situação . " • 

O nobre Deputado, em brilhant~ discurso, analysou d estado internacional 
do paiz e concluiu demonstrando qu~ não carecemos de augmento de Exercito, 
pois que não ha ameaça de guerra. 

O SR. FLORIAI:<NO DE BRITTO -- Póde haver amanhã e precisamos estar 
apparelhados para a nossa defesa. 

O SR. JAcQulis OURIQUE - Nós não estamos aqui debatendo Jl emenda 
favoravel ao effectivo de 31 mil horpens, porque receamos a eventualidade de 
uma guerra; nós estamos debatendo essa emenda, como bem disse o nobre 
De'putado Sr. Maurício de Lacerda, e advogando esse effectivo para facilitar 
a organização do Exercito, da qual advirá o preparo da defesa nacional, em 
caso de guerra. Não ha quem pen~e que com 25, 30, 40 ou 50 mil homens, 
uma nação se possa defender de ataque de paiz estrangeiro. 

Temos uma nação visinha que ~m 48 horas mobiliza 50 mil homens e os 
põe em pé de guerra. Em 48 horas, nós não podemos armar 50 mil homens. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Permitta-me um aparte. V. Ex. está fa-
zendo confusão entre organização do Exercito e o augmento de 7 mil homens 
que se pretende. Com sete mil homens não se organiza Exercito. 

O SR. JACQUES OURIQUE - Or\Saniza-se, porque ha quadros a preencher 
e porque, p~r~ f~zer. essa organização, é preciso o exercício da vida militar; 
e esse exerc1c10 e feito com o numero de praças e officiaes sufficientes. 

O SR. PEDRO MoACYR - Onde i;e vão buscar soldados? 

:( *) E1lt~ <li·scurso . nã.o foi revistçi _.pelo orador. 
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o SR. JACQUES OURIQUE - No voluntariado. E si se esgotar o volunta-
riado teremos que lançar mão do sorteio. o SR. PEDRO MOACYR - Tudo isso é imagem. Ninguem lança mão do 
sorteio. ( H a ainda olltros apartes.) 

O SR. BuENO DE ANDRADA - V. Ex. confessa que o Exercito não está 
organizado . 

O SR. J ACQUES OURIQUE - VV. EExs. acham que possa funccionar o 
Miniterio da Agricultura sem o funccionalismo que preenche os quadros? 

O SR. B u ENO DE ANDRADA - Como não pó de? V. Ex. vae ver como o 
Sr. Edwiges de Queiroz vae reduzir aqui!lo. (Riso.) 

O SR. JACQUES OURIQUE - Não ha meio. Foi aqui apresentada uma 
emenda a um projecto estabelecendo o effectivo do Exercito e distribuindo 
um certo numero de praças para cada corpo. (Trocam-se apartes). V. Ex. 
comprehende que officiaes e praças não se improvisam . Por melhor que seja 
o estado financeiro do paiz, nós não improvisaremos exercito, porque o exer- · 
cito moderno não se improvisa. O que pedimos é o necessario para tornar 
o Exercito uma cousa pratica e viavel. Por isso, contamos que a Camara vot€ 
essa emenda. (Milito bem; milito bem). 

Rejeitado o requerimento de preferencia para a votação da emenda n. 12. 

O Sr. Mau:nicl:io ,(La Lac•ea.-da (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

O Sr. Preisdldente - Vae se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a fa-

vor da preferencia 24 Srs. Deputados e contra 74; total 98 . 

O '.ST. Pr.e,side:n,te - Não ha numero. Vae se proceder á chamada. 

O 1S.r. Juven.ail . LamJart:iJJle (3° Secretario, servindo de 1 º) procede á 
chama'da dos Srs . Deputados. · 

Feita a chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs . Dunshee de 
Abranches, Agripino Azevedo, Agapito dos Santos, João Lopes, Seraphico da 
Nobrega, Maximiano ·de Figueiredo; José Bezerra, Aristarcho Lopes, Erasmo 
de Macedo, Octavio Mangabeira, Antonio Moniz, Pereira Teixeira, Moniz 
Sodré, Figueiredo Rocha, Dionysio Cerqueira, Manoel Reis , José Tolentino, 
Silva Castro, Ramiro Braga, Alves Costa, Teixeira Brandão, Vianna do Cas-
tello, Antero Botelho, Francisco Bressane, Galeão Carvalhal, Marcolino Bar-
reto·, Valais de Castro, Marcello Silva, Oscar Marques, Luiz Bartholomeu. 
Celso Bayma, Nabuco de Gouvêa e Pedro. Moacyr. 

O Sr. P(l'><!sildente - Responderam á chamada 97 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

Continuação · da votação das emendas offerecidas ao p-rojecto n. 88, de Sessão de 24 
1913, fixando a despeza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1914 de Novembro 
(vide projecto n. 88 A, de 1913), (emendas n . 11 e seguintes) (2" discus-
são) , 

O Sr. Pres ',<len.te - Vou submetter a votos a seguinte emenda n. 11, 
do Sr . Augusto do Amaral e outros, cuja votação ficou interrompida no dia 
21 do corrente: 

O orçamento para praças de pret, ·durante o exercício de 1914, será o 
effectivo mínimo constante do quadro geral, organizado pelo Grande Estado-
Maior do Exercito, publicado em boletim n. 261, de 28 de Fevereiro do cor-
rente anno, do Departamento da Guerra, mínimo esse que não deve ser aes-
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prezado, afim de termos um Exercito capaz de sua missão, e que discrimina 
o numero de praças, por armas, do seguinte modo: 

Infantari a . . . . . . . . . . . . . ..... ... .......... . .... .. . .. ... .. . .. . 
Cavallaria ....... . . . . ..... ... ....... . .......... . ... .. ...... . . 
Artilharia ... . .. ... . ........... . . ........... .... . . ... .. . .... . 
EnMnharia 
Companhias regionaes . .... . .. ..... ... . ... . .... . .... .. .. ... .. . . 

Total ......... . ..... ....... ...... . ........ .. . . 

Praças 

14.817 
4.608 
4.812 

743 
300 

25.300 

O Sr. Miau:rticio de L acerda (pela ordem) requer preferencia para a 
votação da emenda n. 12 . 

Rejeitado o pedido de preferencia. 

O Sr . . Mfa.urli,clio de Lac.e1•da (pela ordem) - requer a verificação da 
votação . 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado ?.. 
favor 28 Srs. Deputados e contra 81; total, 109 . 

O Sr. P1,esd1dente - Rej éitada a preferencia. 
Vou submetter á votaçã-0 a emenda n. 11 . 

O Sr. PecJlr'° Moacyr (pela lordem) salienta o pequeno numero com que 
a maioria concorre ás sessões, atrazados, como estão, os trabalhos otçamen-
tarios, o que póde deixar presumir que ell a, por inspirações do alto, quer im-
pedir a votação dos orçamentos para obter a prorogativa dos actuaes, muito 
mais propicios aos falsos intuitos de economias com que o Governo ·se ap.re-
senta á Nação e ao Congresso. . 

Refere-se ao asimmpto da emen~a, salientando a sua inopportunidade e 
.:oncitando a Camara a votar contra a emenda . (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Maurlicio de Lacer:d:"' (pela ordem) mais uma vez justifica o seu 
voto contrario á emenda, e pede a publicação do seguinte: 

COMO O SR. MARIO HERMES PRETENDE REDUZIR AS DESPESAS MILITARES 

·o Sr. Deputado Mario Herpes pretendia apresentar hoje a sua contra-
proposta para o orçamento· da Guerra. S. Ex., porém, adoeceu e provavel-
mente terá de adiar a exposição do seu trabalho. Hontem, porém, tivemos 
occasião de ouvir o leader bahiano, obtendo da gentileza de S. Ex. as se-
g'uintes declarações: 
~ Não é exacto, respondeu-nos, que haja crescendum de despezás com 

o Exercíto. Ha-o no orçamento da Guerra, mas não com o Exercito. 
Esse orçamento, que em 1910 foi de 70. 199 :547$666, no anno transacto, 

attingiu a 103. 307 :234$327. Deste espantoso augmento, porém, o Exercito 
não aprovei tou, em absoluto . 

Podemos ter um Exercito com o effectivo de 31 mil hómens, por menos 
d.o que. nos fica o actual, que de Exercito só tem o nome, porque uma força 
de terra menor de 30 mil homens não póde ser chamada Exercito. 

As nossas forças de terra, :;egundo a tabella fornecida pelo respecti'(o 
ministerio, são de 18 .085 homens , assim discriminados: aspirantes a official 
250; sargentos-ajud.antes, 126; primeiros sargentos, 810; alumnos das . Esco~ 
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las Militares, 250; terceiros sargentos, 1. 260; cabos , 3. 700; anspeçadas, 
3.514; e praças de pret, 6.445. 

Soldados propriamente ditos, são apenas 9. 959. 
Só a policia de S. Paulo tem o effectivo de 12 mil homens. 
Eu propuz que os claros inactivos deixem de ser contemplados no orça-

mento da Guerra, como o são, por absurdo, elevando extraordinariament~ 
esse orçamento, sem o menor proveito para o Exercito, para aquelles que 
pegam em armas e são verdadeiros componentes de um Exercito. 

Não raro se diz que as nossas forças de terra consomem dezenas de mi-
lhares de contos por anno. Realmente, o orçamento da Guerra, accusa tão 
fabulosa despeza. Não acha, porém, um absurdo as classes inactivas fazendo 
parte desse orçamento? E os Collegios Militares? 

As classes inactivas consomem 1 O. 718 :265$964 ! 
No orçamento em votação houve um augmento de 1.565:693$874 que 

provém: 1. 445 :693$874 de alterações no quadro reformados e 120 :000$ para 
attender ao pagamento de empregados civis aposentados! . 

E' bem de notar que os inactivos, em 1910, gastavam apenas réis 
3. 700: 170$969. 

O crescendum é espantoso, devido a essa febre de reformas. 
Segundo o parecer do Sr. João Simplicio , temos dous marechaes effect!-

vos e 18 reform3'dos; nove generaes de divisão effectivos e 24 reformados; 
26 generaes de brigada effectivos e 100 reformados: 88 coroneis efl'ectivos 
e 38 reformados; 102 tenentes-coroneis effectivos e 56 reformados; 208 ma-
jores effectivos e 169 reformados; 596 capitães effectivos e 203 reformados; 
852 primeiros tenentes effectivos e 162 reformados; e 859 segundos tenentes 
effectivos e 369 reformados . 

Ha um verdadeiro ·exercito de reformados. Por que motivo esses homens, 
que deixaram de prestar os seus serviços ao Exercito, continuam a perceber 
pelo respectivo orçamento ? 

Propuz que elles . percebessem pelo orcamento da Fazenda. 
Assim o orçamento da Guerra ficará alliviado de mais de 10 mil contos. 
E' preciso que se sabia que o Exercito não gasta tudo que consta do 

orçamento da Guerra e o faz parecer tão caro, tornando-o alvo de indispo-
sições, de odios, até. O~ Collegios Militares, porque figuram no orçamento 
da 'Guerra? 

Eu proponho que elles passem para o Ministerio do Interior, que é o da 
instrucção. Em paiz nenhum os Collegios Militares figuram no orçamento 
da Guerra. 

Antigamente ainda, entre nós, poderiam constar, porque os seus alumnos 
eram obrigados a prestar serviço ao Exercito ou á Marinha; tinham obriga--
ções militares. Hoje, porém, não se dá o mesmo. Entra para qualquer delles 
um menino analphabeto e, quando termina o seu curso, é raro ficar no Exer-
cito; vae para uma escola civil, tem plena liberdade de destino. 

Poucos são os alumnos dos Collegios Militares que ficam no Exercito; 
só os pobres, falhas de recurso. Aliás é um bello contingente, porque esses 
são moços de força de vontade, que se fazem por si , dos quaes, portanto, 
muito se tem que esperar. 

E sabe ouiinto gastam os nossos Collegios Militares? Ficaram neste an. 
no em 1.596:200$. Só o Collegio Militar desta capital gasta 587:840$ an-
nualmente, emquanto a Escola Militar gasta 447 :002$500. E esta é militar 
de verdade. Avalie que só em lavagem de roupa dos meninos são gastos réis 
172:000$000! 

Os alumnos da Escola Militar pagam a lavagem da sua roupa, veja bem ... 
Os institutos militares de ensino superior eram cinco: Escola de Estado 

Maior, Escola de Engenharia e Artilharia, Escola de Applicação de Artilharia 
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e Engenharia, Escola de Guerra e Escola de Applicação de Infantaria e 
Cavallaria. Gasta'Vam 640,:862$500. 

O Ministerio da Guerra, porém, sendo autorizado a fazer reforma desse 
ensino, creou tres escolas: Escola de Estado-Maior, Escola Militar e Escola 
Pratica, extinguindo aquellas. A reforma foi autorizada sem augmento de 
despeza, mas esta não deixou de haver, attingindo a 110 :465$000. A Com-
missão de Finanças resolveu negar verba para esse augmento. 

Eu propuz que sejam mantidas as primitivas escolas, que ficam mais 
baratas e, ao meu vêr, são de maior utilidade, melhores para a instrucção 
militar. 

A proposta do Governo reduz a verba para material. Diminuir essa 
verba em um paiz como o nosso, que não tem recurso proprio, é, na quadra 
actual, um crime. Tanto maior é esse crime quando vemos que a quantia pro-
posta é quasi a mesma para pagamento dos reformados! Isto é triste, ridí-
culo, irrisorio até! 

O Exercito possue os seguintes animaes: cavallos, 6.871; eguas, 5.562; 
muares, 1 . 210; potrilhos, 895; potrancas, 1. 687; e bois 529; no total de 
16.754. 

O Relator do Orçamento da Guerra, Sr. João Simplicio, propoz conces-
são de forragens e ferragens para 3. 000, ficando os demais nos campos e 
invernadas da Nação, ou por esta arrendados ou alugados. 

Sou contrario a esta medida. O Exercito que não póde ter cavallos, não 
tem luxos e fantasias ... 

Propuz a suppressão de varias verbas, como a do Hospital do Anda-· 
rahy e da Escola Militar do Brazil, que não existem mais . 

Sou contra a reducção que se quer fazer do effectivo do Exercito. Ele-
vo-o, segundo propuz, a 31.925. Para isto foi que ~ropuz todas as modifica-
ções que tenho citado e mais algumas. · 

Eis um mappa, que organizei com as propostas do Governo, da Com.-
missão de Finanças e minha. · ' 

Como se vê, desse mappa, eu proponho o custeio de um Exercito de 
mais de 31. 000 homens por menos do que o Gover'lo propõe o de 18. 000. 

O que eleva, como já disse, o orçamento da Guerra e augmenta o custo 
do nosso soldado são os inactivos e os · funcéionariqs civis, que se sentam á 
mesa desse mesmo orçamento com contemplações extraordinarias. 

Propuz ainda a suppressão da verba de 100 :p00$ para acquisição de 
aeroplanos. Bem conheço o valor dessa moderna arma de guerra. Já fiz 
duas ascenções na Europa e sou insuspeito para prropor essa suppressão. 

Si CI' nosso E.xercito não póde andar em terrai como é que vae andar 
no ar? " 

Prepare-se-o primeiro para andar em terra. 
Propuz tambem a reducção da verba para ajudas de custo que é de 

300 :000$ e só tem servido o ara passeio de officiaes amigos e perseguições 
a inimigos . Isto não é serio! 

Outra verba cuja reducção propuz é a destinada a medicamentos. 
Esses medicamentos são em quasi sua totalidape para os officiaes su-

periores e suas familias! 
O leader bahiano terminou salientando que a sim proposta é das tres a 

mais vantajosa. 
O augmento do effectivo do Exercito não attinge os officiaes, porque 

precisamos é de soldados . Officiaes já temos bastantes, para o augment0 
proposto. 

/ 



QUADRO COMPARATIVO DA~ PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARA O :MIN S'TIERIO DA GUE>RRA 

Discriminação 

j Papel: 
1 J Admini.S·tração geral . •.. . ..... . ..... 
i 
1 
1 

l 
i 

2 \Esta·do M,aior do Exercito ...... . . 
3 S upremo Tribuna.! Militar .... .. . · · · 
4Jlnstl'ucção Mil!tar . .... ........ . · .. 

5 j Arsenaes, depositos e fortalezas .... . 
6 Fabricas ..... . ... . ....... . . .. . . . 
7 1Serviço de saude ....... . ... . .. .. .. . 
8 ·Soldo ·e gratáficações de officiaes· .. . 
9 Soldo, etapa e gratificação de praças. 

1 
lOJ:Classes lnactlvas 

11 Aj u das de c u sto .. . .......... . ..... . 

12 O.bras mHttares . . ... . . . .. . .. .. .... . 
13 Material. . . . .. . .. , ... .. . . . . .. .. . . 

! i·· 

Somma. 

o ur o ... 

Proposta d o 
Governu 

1.202 :765$00 0 

11 0 :709$000 
269:349$996 

2 . 842 :4 07$-072 

2. 083:4 35$ 495 
1 . 208 :166$600 

8:53 :697$500 
22. 703 :0·00$000 
23 .1693 :758$80·0 

10 . 718: 2 65$964 

300:0 00$000 

750 :000$0,00 
10.967:800$000 

77 .7'l.'5 :35fi$427 

· ·-aoº:ººº $-Ooõ' 1 
1 

D!Fferençn para menos da prnposta Ma.rio Herme": 

Proposta 
da Commissão 

1.259 :935$000 i 

110 :7109$000 
269 :349 $996 

2 . 4'35 :1 42$072 

2 . 083 :43·5$49·5 
1 . 218 :166$600 

8•55 :697$500 
22 .098 :20 0$000 
20. g7,5 :6 20$2•0·0 

10.018:265$ 964 

300:000$000 

7.50 :00•0·$000 
10 . 169:(}00$000 

712.44 3 :521$827 

2·50 :000 $0P O 

l 
1 

P r oposta 
Mario H ermes 

1.229 :165$000 

no :7 09$00 0 
%9 :349$ 096 

1.206:1 02$ 072 

2 . 083:435$695 
1..218 :166$600 

855 :697$'500 
22.098:200$000 
30. 73 8 :706$1•00 

750 :000 $0 0•0 

250:000$000 
9 . 245:800$000 

íO. 855 :331.$763 

2·50 :00•0·$00 0 

"lübre a propos t a elo Gov ?rno ........... . . . ...... . . . . ... . ... . 

Sobre u da Cornmissão .. ... . , .. . . .. .. . . .. . . . ... ....... .. ... . 

Observações 

Abaten o-se 30 :770$ de ve ncimen tos 
para emp ·egaJdos de repartições extincta.s, 
arsenaes ki o !Pará, Pernambuco e Bahin, 
Hospital do Andarahy , Companhia a'e 
.<\:prendiz s Artlfices e 'Escola '.Mi!!tar 
do BrazLl 1 que d8'Ve passar para o orça-
mento d j Fazenda. 

Abateu J·o·se l .•229 :0·40$ corresponden -
te aos tr s •collegios militares q·ue devem 
passar ·P ra o Mini.Sterlo do Inter ior. 

Abaten ~o-se ·56·2 :100$ de r ações para 
1 .. 10.0 alih.mnoo• dos collegios militares, 
conforme a observaçã,o a nterlio.r, e a u-
g>ment a n' o,se 9. 863 : 0815$9~·0· para mal.~ 
t4 .·340 5 dados. 

'Passan o rpara o orçamento do ,Minis-
terio da Fal'lenda a verba ·proposta . 

Abate - e 50 :000$000. 

Abat »ndo-se: 
'l'otla ·CO•nsl•g.nação n. 10 nn impor-

ta nc ia d 172 :0 00$, ·pe>os motivos da ru· 
brica n. • ; 700 :•0•00$ da cons ig·nação •n. 27 
(tran.s•po 

1

te d e tro·pas) , ou sej am ·50 o/n 
da propo. t a elo •Governo; ,50 :000$ da con-
signação n . 2 9 (·Carta da 'Repul>lica) 
ma ntitl a portanto a propost a do Gover-
no ; 100 000$ oo.nsigna;da para a acqui-
slção d'e aeropla nos, etc . ; i1éis J.60 :·000•$ 
na consi· nação n . 18 (medicamentos) de 
accôrdo om a em enda apresentada . 

Augme tando-se 2·0·0 :000$ na cons!gna-
cão ferr .gens e forragens, (tlespezas, es-
peciaes), mantida a prope>sta do Go-
verno. 

7. 669 :02 $66 4 
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·o Sr. Augusto do Amaral ('~ ) (pela ordem) - Sr . ·Presidente ,. .1 
emenda n. 11 é de minha autoria. Nella eu proponho que figurem 25. 300 
homens, de accôtdo com o quadro organizado pelo grande Estado-Maior do 
Exercito. Pela organização das nossas forças militares, _ Sr. Presidente, fal-
tam ter organização: tres batalhões de infantaria, sete pelotões de· cavallaria, 
quatro parques -de artilharia, cinco baterias de artilhari a e 16 pelotões de 
engenharia. 

Essas são as forças que precisam ainda ser organizadas para que a 
grande reorganização delineada pelo Sr. Marechal Hermes, quando Ministro 
da Guerra, tenha execução. O numero que eu peço na minha emenda , com 
a qual tive o prazer de saber que o Governo estava de accôrdo, foi estabele-
cido em harmonia com os estudos feitos no Grande Estado-Maior; é ·ó ef-
fectivo mediante o qual as unidades ora existentes poderiam continuar a te:· 
a sua organização militar. 

Basta dizer que, existindo actualmente 19 . 500 e tantos homens, uni -
dades ha em Matto Grosso e outras regiões que não teem o effectivo mínimo 
dado por lei, e isso acontece porque todos nós sabemos quanto é difficil, 
quanto fica mais caro o soldado em Matto Grosso, como em outras regiõe·5 
longínquas, de modo que o Governo, tendo necessidade da existencia de um 
certo numero de soldados, é justo que dê a preferencia a Jogares onde a 
vida é mais barata; isso acontece no Rio Grande ·do Sul, nó Paraná e nesta 
Capital. E' por isso que aqui se encontram as unidades mais ou menos or-
ganizadas, com seus effectivos mínimos mais ou menos completos, ao passo 
que as unidades comparadas em Matto Grosso estão completamente desfal-
cadas, porque V . Ex. sabe que alli o soldado se torna muito mais caro , quan-
do mais não seja, pelo serviço de arranchamento. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Pois ahi é que deviam estar completas, por-
que é fronteira. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Junte V. Ex. o seu voto ao meu e aos 
demais companheiros e vçirrios dar o quantitativo preciso ao Governo, para 
que organize o Exercito. 

O SR. BUENO DE ANPRADA - Basta que remova as · guarnições para a 
fronteira . 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Para que V. Ex . , com os seus apartes 
geitosos, não queira me desviar do assumpto que me pro-ponho a tratar, digo a 
V. Ex. que tamb~m deve juntar seu voto ao meu para que a Camara cumpra 
o seu dever naquillo que diz respeito a tomada de contas. V. Ex. póde me 
informar si este serviço já foi feito este anno, ou no anno passado ou nos 
atrazados? 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Não é geitoso o meu aparte, mas é franco: 
junte seu voto ao meu, para pedir ao Governo que preste contas . 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Mas, Sr . Presidente, não quero demorar-
me muito na tribuna; quero, pelo muito que me mer~ce o nobre Deputado 
pelo . Estado do Rio de J aneiro, Sr . Maurício de Lacerda, dizer apenas que 
S. Ex -. , quando affirma· que os 25. 300 homens não chegam para a organiza-
ção do nosso Exercito, está laborando em um grande erro pois as nossas 
necessidades militares ficam regularmente satisfeitas com ~sse numero. · 

Para fazer esta declaração estou baseado nos élementos que me são 
fornecidos pelo Grii>nde Estado-Maior do Exercito, e publicados em boletim do 
Departamento da Guerra, a cuja frente es tão illustr.es generaes qtie são inca-
pazes de mentir ao paiz. (Apoiados.) . ' 

Temos, de facto , 19.500 homens, que servem nos diversos serviços mili-
tares e nas armas . 

Quando se disser aqui que não temos esse effectivo, eu diréi que é 

( *) Es te diBcu rso nã.o fo i revist o pelo or ador . 
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· !nexac;o; affirmo que o temos, de facto. ·Não temos mais, porque o volunta-
riado já não satisfaz em numero e muito menos em qualidáde, e V . ·Ex., 
Sr. Presidente, dev.e concordar que, uma vez o. Governo armado com um orça-
mento para 25 . 000 homens, é passivei que faça executar aquillo que todos 
nós desejamos - a lei do sorteio militar. 

Em 1911 ficou assentado que em 1912 devia ser feito o sorteio. Não 
me compete dizer agora por que não s_e realizou; mas o que é facto é que 
todas as ordens foram dadas e todas as medidas tomadas . 

o SR. MAURICJO DE LACERDA - o proprio Estado-Maior fixa o effectivo 
em 31 . 000. Apenas, deante das circumstancias financeiras do paiz, submet-
te-se a um effectivo abaixo do minimo - o que chama orçamentaria ou re-
gular. · 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Isto quer dizer que as unidades do Exer-
cito, com esse numero de praças1 podem funccionar perfeitamente. (Apar-
tes.) · 

· O nobre Deputado, Sr. Pedro Lago, exige que eu demonstre a razão 
de ser do effeçtivo actual para a realização de nossas unidades militares. 

Não o faço, porque isto consumiria um tempo enorme; mas entrego a 
S. Ex. o mappa, para S. Ex. consultar e satisfazer ao seu desejo. 

Tenho mais <locumentos que tambem ponho ás suas ordens. 
os· 25.300 ' homens solicitados pela minha emenda não são bastantes, mas 

satisfazem o momento actual, não só quanto á organização do Exercito como 
tambem em relação ás condições precarias do Thesouro. (Muito bem.) 

O Sr. João .S;ian,plliJcio ('') (pela ordem) - Sr. Presidente, devo uma 
explicação á Camara, correspo11dendo assim ao appello feito por nobres col-

. legas, sobre o modo por que, como Relator do orçamento da Guerra, accei-
tandq o pedid,o do Sr. Presidepte da Republica, de um effectivo de 25. 300 
homens, mantive a minha con9ucta, na Commissão de Finanças, sem abso-
lt!tamente qu~brar os meus compromissos assumidos, perante eU.a, de não 
concorrer, em absoluto, para a organização de um orçamento com deficit. 

E' do domínio da Camara que a proposta da receita e -despeza enviada 
pelo Sr. Presidente da 'ReP.ublica ·ao Congresso Nacional, em que era cal-
culada · a receita, ouro, na importancia de 107. 294 :884$688, e a papel na im-
portancia de 352 ; 196 :000$, para ·uma despeza de 69. 095 :691 $234, ouro, e 
418.303:777$535, papel, accusava um saldo provavel de 5.040:861 $711. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Este saldo é o sonho de Pharaó. 
O SR. JOÃO S1MPLICIO - No computo da <lespeza geral da Republica 

entrava o orçamento da Guerra, com a impor\ancia de 300 :000$, ouro, e 
77.. 715:365$427, papel. · 

Como Relator deste orçamento na Commissão de Finanças cor'responden-
do aos desejos do Governo da Republica e á expectativa' da Nação, de que 
pudessemas votar, sem deifcit, um orçamento, já não digo com saldo . .. 

O SR. PEDRO MoACYR - 1'4as a Commissão de Finanças teve outra pre-
occupação; foi a de fazer um orçamento com saldo, e apurou -cinco mil contos. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - ... procurei fazer, no projecto, as economias 
possíveis. , 

Assim, Sr . Presidente, estudando a proposta do Governo, a Corrimissão 
abateu na verba 4ª a importancia de 407 :265$; na verba 8" a de réis 
604 :800$000. · .. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Faça o favor de ir dizendo, a nós, que o 
não sabemos bem, o que sejam essas verbas. A que se destina a verba 4•? 

O SR. JOÃO S1MPLICIO - N instrucção militar. 
o SR. MAURICIO DE LACERDJ,l - E' discutível a economia . 

,( •) Este discur~Q 11ãt! f?i r-eyisto pe!9 9rador. 
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O SR. JOÃO SIMPLICIO - Responderei já ao aparte do nobre Deputado .. 
A verba 8• -destin.a-se a soldo e gratificações d·e officiaes. 
Na verba 9", so1do, gratificações e etapas de praças de pret réis 

2.818: 138$600 ... 
O SR. CARLOS PEIXOTO - Ahi não foi economia; foi a rectificação .de 

calculo. 
O SR. }OÃo SIMPLICIO - Sim, senhor; visto, como tendo o Governo· dese-

jado pedir no orçamento o effectivo de 20. 000 homens, a tabella apresentava 
um effectivo de 18. 000 para sol.do e etapas, e um effectivo maior para eta-

. pas, quando pelo calculo a importancia global dessa verba era de facto para 
20.000. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Quer dizer que não houve economia ne-
nhuma. · 

O SR. JOÃO S1MPLICIO - A Commissão sempre declarou que rectificou 
este ponto. · 

Na verba JO•, reformados ou· classes inactivas, 700 :000$; na verba 13", 
material, 798 :800$000. Isto é, a proposta do Governo sahiu da Commissão 
com uma reducção de 5. 329 :003$600. 

Aproveito o aparte do meu illustre co!lega representante do Rio de Ja-
neiro, que disse que a economia feita, o abatimento feito na verba 4" era du-
vidoso, para affirmar que era imperioso, e a· acceitação deste abatimento 
pelo Sr. Presidente da Republica, na conferencia havi.da no Palacio do Catte-
te, já do dominio publico, veiu mostrar, talvez, excepcionalmente, o respeito 
que teve o Poder Executivo á deliberação do Poder Legislativo. o SR. MAURICIO DE LACERDA - Excepcionalmente, porque? ' 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Excepcionalmente, porque estamos acostumados 
a, todas as vezes que o Poder Legislativo dá ao Poder Executivo . autoriza-
ção, e este a ultrapassa, a Camara homologar, sem discutir. . . · 

o SR. BUENO DE ANDRADA - Ainda não me acostumei a isto . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' da Historia Sagrada . 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - E' da historia republicana, dos nossos 20 e 

poucos annos. 
Pois bem; a Commissão de Finanças, estudando a proposta do Governo, 

desta verba supprimiu esta importancia, que corresponde ao ultrapasse feito 
pelo Poder Executivo á autorização dada pelo Congresso. Isto não é duvi-
doso. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Disse discutivel. 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - Nem ê discutível. 
A Commissão de Finanças apresentou á Camara um orçamento com o 

abatimento de. 5. 329 :003$600. Submettido a discussão, foram apresentadas 
innumeras emendas, que elevaram o orçamento da Guerra, á importancia su · 
perior a 47. 000 :000$000. A Commissão acceitou algumas dessas emendas e 
propôz nova reducção na verba 8• soldo e gratificação de officiaes, na impor-
tancia· de 318:900$; .na verba 9", ..,uldo, etapa e gratificações a praças de pret, 
303:738$400; na verba 13", material. 150:000$000. Isto é, a Commissão re-
duziu ainda o projecto de 772 :638$400. 

Pois bem; entre essas emendas que a C<'lmmissão rejeitou, existe a de 
n. 11 , que mandava elevar o effectivo do Exercito a 25. 300 homens . O pa-
recer da Commissão ·-foi o seguinte: 

"Com o custo actual de cada soldado pelas disposições em vigor e 'J 
chamado processo de voluntariad-o, o numero de praças, pedido pela emenda, 
determina um augmento de despeza de, pelo menos, 7. 500 :000$000. 

No momento actual será o sufficiente para evitar a possibilidade da vo-
tação de um orçamento equilibrado. 

Nessas condições, a Commissão não póde aconselhar a approvação da 
·· emenda." · 
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No interregno da discussão; a Camara sabe que o Relator do orçamento 
da Guerra foi convidado para uma conferencia em palacio, em que o Pr.esi-

, dente da Republica mostrava a necessidade da elevação do effectivo do 
Exercito para 25 mil praças, e pediu ao Relator da Guerra para, aproveitando 
·os córtes feitos · nas diversas rubricas deste orçamento, dotar o effectivo do 
Exercito deste numero, sem alterar o qLZantum enviado pela proposta da re-
ceita e da despeza. 

O Presidente da Republica não pediu ao Relator do orçamento da 
Guerra a reconsideração de nenhum dos córtes; pediu simplesmente o au-
gmento do effectivo do Exercito, dentro da verba enviada na proposta . 

Como podia o Relator do orçamento da Guerra negar a sua asquiescen-
cia ·a este appello do Sr. Presidente da Republica, si elle não concorria para 
o desequilibrio financeiro da proposta? 

O SR. PEDRO MoACYR - E elle provou a necessidade desses 25 mil ho-
mens? 

O SR. JoÃo ' SIMPLJCIO - Responderei . 
Mostrei ao Sr . Presidente da Republica a que cada praça custando 

907$. e sendo o augmento pedido de 7. 715 homens, o augmento importaria 
em 6. 995 :505$000. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Este calculo comprehende: etapa, farda-
mento , soldo, movimento, etc.? 

O SR. JOÃO SIMPÜCIO - Sim. Tudo. 
Q , SR. MARTIM FRANCISCO - V. Ex . fez o calculo de 907$, preenchid0 

o effectivo do, Éxercito? .Fez a divisão pelo numero legal? Pelo effectivo 
deve ser muito mais. 
, . · O SR. JoÃo SIMPLJCIO - 9

1
07$ é o que póde e deve custar de facto um 

soldado. , 
Attendendo .ao accrescimo da verba forragem, visto como ahi se augmen-

tava o numero de praças, para 1200 :000$, e as emendas, attendidas na Com-
missão, na importancia de 147:349$, o effectivo do Exercito exigia a eleva-
ção da proposta da Commissãq a 7 . 344 :814$000. 

O SR. BUENO DE Ar:1DRAI;>A - Esse augm'ento de praças não veiu inflar 
as outras verbas, a de fardamento, · por exemplo? 

O SR. JoÃo SJMPLJCIO - Não. O custo do soldado, ' comprehendendo 
tudo. deve ser de 907$000. · 

Eram necessarios. disse air1da o . Relator do orçamento da Guerra ao Sr. 
Presidente da Republica, novos córtes na importancia de 1 . 281 :072$, afim 
de que addicionada esta importancia aos córtes feitos pela Commissão se pu-
desse attingir ao effectivo de 25 mil homens, ficando áquem da proposta 
governamental. 

Ficaram assentados, e chamo a attenção da Camara, os seguintes córtes: 
na verba 4", Instruccão militar, ~ importancia de 581 :072$; na verba 10", Clas-
ses inactivas, 300:000$ ; na verba 13", Material, 400:000$ ; córtes, estes per-
feitamente justifica veis . Assentado isto, o effectivo do Exercito poderia ser 
elevado a 25 . 300 homens. sahiífdo o orçamento da Guerra, da Camara, ainda 
com as. i~portancias de .37 :828$, papel, e 50 :000$, ouro, abaixo da proposta 
dq Governo. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Eu quero elucidar-.me sobre o assumpto: 
cpmo é que V. Ex. conseguiu na ·verba de "Inactivos" córtar 300:000$, 
quando esta verba augmenta dia a dia? 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Explicarei. Foi até muito conveniente o aparte 
do nobre Deputado . (Ha apartes.) 

Tnterromoi as minhas considerações para responder ao illustre repre.sen-
.tante de S. Paulo . . 

Na verba - classes inacti:vas - ha consignação para reformados, para 
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invalidos; ha a terceira consignação .para soldo v.italicio e a quarta para apo-
sentados. 

A consignação referente ao soldo vitalicio é para acudir ás despezas 
com o soldo vitalício de officiaes e praças, comprehendidos no decteto legis-
lativo n. 137, de 13 de Agosto de 1907, e é calculada em 2.500 coritos de réis. 
Essa consignação aproveita aos voluntarios da guerra do Paraguay. 

Essa verba. não é totalmente consumida; deixa sempre· saldos enormes, 
po:q~e desde que ~oi decretado esse soldo vitalicio, no primeiro orçamento, 
ex1st1U sempre consignada essa mesma verba de 2.500 contos. A Commissão 
cortou 700 contos e ella ficou reduzida a !. 800 contos. 

Propôz a reducção de 400 contos, neste ultimo, ficando a im'\ortancia 
da verba reduzida a 1. 400 contos. ' 

Essa despeza de soldo vitalicio regula andar entre 1. 300 a 1. 400· contos. 
De sorte que era essa uma verba que podia ser cortada e diminuída. 
Pergunto, portanto, á Camara dos Deputados; Onde e de que modo o 

Relator cio orçamento da Guerra abandonou as suas idéas de concorrer com 
o seu trabalho modesto para o equilibrio financeiro, desejado pelo Governo da 
Republica e ambicionado pela Nação toda? 

O Relator do orçamento da Guerra não desdisse uma palavra do seu 
parecer; não estabeleceu verba alguma; attendeu ao SL Presidente da Re-
publica no justo pedido da proposta. · 

Nunca elle pôde ser atacado. Em que essa sua conducta poderá dar 
Jogar a se dizer que o seu parecer é mentiroso, que o seu parecer é falso; 
que o seu parecer n·ão traduz a verdade? 

O SR. PEDRO MOACYR - Não se disse isso. Aqui dentro o que se disse 
foi que a Commissão de Finanças apurara um saldo de 5 a 6 mil conto::, 
que podia redundar em beneficio da Nação; mas que, a pedido do Sr-. Presi-
dente da Republica, vae ser app!icado esse saldo no augmento do effectivo 
de 7 mil homens. 

O SR. FONSECA HERMES - V. Ex. não se esqueça de dizer que a Ca-
mara votou na lei de fixação de forças um eff.ectivo de 30 mil homens. 

O SR. PEDRO MOACYR. - Neste caso, pelo argumento de V. Ex., devemos 
votar credito supplementar para attender a esse effectivo de 30 mil homens. 

Depois, o aparte de V. Ex. tem outra face. Si se pede o effectivo de 30 
mil homens é porque é necessario. E porque o Marechal pede 25 mil ? (Ha 
outros apartes. ) 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Sr. Presidente, quiz deixar em todo o caso pa-
tente á Camara dos Deiputados que o Sr. Presidente da Republica não aban-
dona o seu proposito de equilíbrio financeiro e orçamentaria , e que eu, como 
Relator do orçamento da Guerra, não abandonei essa minha attitude assumi-
da na propria Commissão, tanto que, para attender a essas necessidades 
reaes do Exercito, na opinião do Sr. Presidente da Republica ... 

UM SR. DEPUTADO - Na opinião delle? 
O SR. JoÃo SrMPLICIO - A opinião de S. Ex. tem mais valor do que a 

minha. O Sr. Presidente da Republica pediu aos seus amigos na Camara dos 
Deputados que acceitassem as modificações feitas pelo Relator do orçamento 
da Guerra afim de .que tendo em vista esse effectivo desejado e reclamado, 
o orçamento não fosse ~otado com augmento de despeza. . 

Portanto, a maioria da Camara dos Deputa~os, que apOl!l o, Sr. f'.re~i
dente da Republica, é que ficará responsavel, por isso mesmo que e a maioria. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ahi é que .está o problema. A bancada 
mineira apoia o Sr. Valladares, na Policia? A bancada fluminense apoia o Sr. 
Edwiges, na Agricultura? A bancada paulista apoia o Sr. Herculano, no · In-
terior? São perguntas ... 

(Ha outros apartes.) 
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O SR. JoÃo SIMPLJCIO - Eram essas, Sr. Presidente, as considerações 
que tinha a faz.er, apresentando á Camara dos Deputados, com toda a. lealda-
de, com toda a fran queza, com toda a sinceridade, os dados que servem para 
justificar a· minha conducta, pedindo. á Casa a approvação dessa emenda que 
está em votação. (Muito {Jem; muito bem. O orador é muito cumprimentado .) 

O .Sr. Presi\dente - Vou· submetter a. votos a emenda n. 11. 

O Sr. •P.edrQ La,g-0' (pela oráem) - Peço a V. Ex. que consulte á Ca-
mara sobre si concede· votação nominal para a emenda n . 11. 

Consultada, a Camai:a rejeita o requerimento. 

O Sr. Pedro LBJgo (pela ordem) . - Requeiro verificação da votação. 

O 1Sr. Pre.si.dente - Vae-se proceder á verificação da votação . 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor do r~querimento de votação nominal, 22 Srs. Deputados e contra 78; 
total 100. 

O Sr. Presildente - Não ha numero. 
Yae-se proceder á chamada. 

O Sr. Riaul Veigia. {2º Secretario, servindo de 1 º) procede á chamada dos 
Srs . Deputados. 

Feita . á chamada, resp.ond~m 109 Srs. Deputados. 
1 

O Sr. Pl.'esildente - Responderam á chamada 109 Srs . Deputados. 
Ha numero para proseguir-~\e nas votações. 
Vou submetter a votos o requerimento de votação nominal para a emen-

da n . 11. · · 

O Sr. Pedr!> LBJg-0 (pela ordem) - Peço· a V. Ex. que consulte a Ca-
mara se concede a · retirada do meu requerimento de votação nominal, para 
a emenda n. 11 . 

Consultada, a Ça_mara concede a retirada pedida. 

O Sr. Pres:iidente - Vou submetter a votos a emenda n .' 11 . Os se-
nhor_es que a approvam queiram se ,levantar . (Pausa.) · 

Foi approvada. 

O Sr. P .edro Lago (pela qrdem) - Requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presildente - Vae-?e proceder 'á verificação da v'otação. 
Procedendo-se a verificaç~o da votação, reconhece-se terem votado :i 

favor 54 Srs. Deputados e ·coqtra 35; total 89 . 

O Sr. Pres:iJdente - Não ha numero. 
Vae-se proceder ~ chamadil. 

O Sr. Juvemial Laina2'tbte (3º Secretario, servindo de 1°) procede á . 
chamada dos Srs. Deputjidos. 

· · Feita a chamada, verifica .. se terem se ausentado os Srs. Monteiro . de 
Souza, Theotonio de Britto, Dunshee de Abranches, Joaquim Pires, Bezerril 
Fontenelle, Frederico· Borges, Felizardo Leite, Balthazar Pereira, José Be-
zerra, Manoel Borba, Netto Campello, Augusto do Amaral, Borges da Fon-
seca, Erasmo de Macedo, Natalicio Camboim, Dias de Barros, Octavio Man-
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gábei~a, Alfredo 'Ruy, Per'eira Teixeira, Raul Alves, Rodrigues Lima, Moriiz 
Sodré, Jac.ques Ourique, Julio Leite, Figueiredo Rocha, José Tolentino, Silva 
Castro, Mario de Paula,· Alves Costa, Francisco Veiga, Vianna do Castello, 
José Bonifaci'o, Honorato Alves, Ferreira 'Braga, Cardoso de Almeida, Marco- . 
lino Barreto, Marcello Silva, Fleury Curado, Oscar Marques, Carlos Maximi-
liano e Pedro Moacyr. 

O Sr. Presildente - Responderam á chamada 90 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 
Continuação da votação das emendas offerecidas ao projecto n. 88, dJ 

1913, fixando a despeza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1914 
(vide projecto n. 88 A, de 1913) , (emenda n. 11 e seguintes) (2ª discussão). 

o ·sr. Preis:i:dente - Vou submetter a votos a seguinte emenda n. 11 
do Sr. Augusto do Amaral e outros, cuja votação ficou interrompida hontem: 

O orçamento para praças de pret, durante o exercicio de 191 4, será o 
effectivo rninimo constante do qua·dro geral organizado pelo Grande Estado. 
Maior do Exercito, publicado em boletim n. 261, de 28 de Fevereiro do cor 
rente anno, do Departamento da Guerra, mínimo ésse que não deve sei · 
desprezado , afim de termos um Exercito capaz de sua missão, e que discri· 
mina o numero de praças, por armas, do seguinte modo: 

Infantaria ............. '. ........ . . : ....................... . . . 
Cavallaria . ........ ........ ... . ... . ....... . ..... .' ......... .. . 
Artilharia ......................................... ..... .... . ... . 
Engenharia . . ..... . . ....... . .. . .. ..... ... • ......... · ......... . 
Companhias regionaes ..................... .. . . . . ................ . 

Total . ..... : .. ... ~ ..... : ...... . .... ... . '. ...... . 

14.81~ 
4.618 
4.811 

743 
300 

25.300 

Seaaão de 25 
·de Novembro 

O Sr. Maurci..Clio <!!e Lacel."<lla (pela ordem) diz . que nada mais ha a ac- ' 
crescentar no assum'.pto; para demonstrar o evidente absurdo da emenda 
solicitada pelo Poder Executivo ao Relator da Commissão de Finanças. 

Quer apenas salienfar que a .Camara, votando contra a emenda, vota 
de accôrdo com o parecer do Sr. Deputado João Simplicio, parecer acceit'J 
unanim,emente pela Commissão de Finanças. Aproveita a opportunidade de 
se achar na tribuna para fazer rapidas considerações sobre a falta de cohesão 
da pretensa maioria da Camara, cujos grupos não prestigiam os convites do 
honrado leader Sr. Fonseca Hermes para formação do quorum neces:-u rio 
para as votações, a ponto de se recorrer ao Sr. Moreira Guimarães, illustre 
representante de Sergipe, para fazer discurso .emquanto chegam os retarda~ 
tarios do todos os matizes politicos. 

· Termina fazendo um ligeiro estudo comparativo entre os effectivos dos 
Exerci tos do Brazil· e de algumas republicas da America Central. (Muito bem; 
mu.tfõ bem.) 

O Sr. iD':iJo:nY'!(Lo Cerquema (pela ordem) (-*) _, Sr. Presidente foi 
hontem aqui feito por varios Srs. Deputados um ligeiro estudo critico a' res-
peito da emenda para a qual se pediu preferencia, a de n. 12, e a respeito 
da de n. 11 , que se vae votar. 

As considerações adduzidas pelo honrndo Relator do orçamento da 
Gttérra, Sr. João Simplicio, relativamente á especificação das reducções fei-
tas, quer quanto á instrucção militar, quer quanto a outras pequenas modifi-

(*) Es te discurso nã.o foi revisto iPeJ.o orador. 
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cações, procurando provar que· essas reducções parciaes não atteravam abso-
1 utamente esse orçamento, são exactas. 

Entretanto, si se considerar que certos córtes equilibram por um lado 
por outro veremos que elles deixam de satisfazer ao verdaçleiro objectivo do 
Exercito. , . 

Si perlustrarmos as modificações propostas pelo honriido representante 
do Rio Grande do Sul, veremos que o effectivo de. 25·. 300 homens, que é 
idéa do Governo manter, não satisfaz, quer sob o ponto de vista technico, quer 
sob o· ponto de vista que çliz directamente respeito á nossa defesa. 

Foi feita allusão a varias modificações propostas em emendas pelo ora-
dor e pelo leader bahiano, Sr. Mario Hermes. 

Varias dessas emendas tiver.am por objectivo uma reducção no orça-
mento. 

Estas reducções objectivavam, primeiro, a instrucção militar, os colle-
gios militares, que a opinião do orador, de parceria com a do honrado repre-
sentante bahiano, visa passar para o Ministerio da Justiça por nfo terem 
conveniente destino os ai umnos que cursam esses collegios. Por outras pàlá-
vras: os alumnos que se matriculam nos differentes collegios militares, na 
sua maior parte, não se destinam, de facto, á carreira das armas. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. dá licença para um aparte? 
O SR. DJONYSlü CERQUEIRA - Pois não. 
O SR. N1CANOR NASCIMENTO - Aquelles que teem preferencia fia matri-

cula, é pelo facto de serel,Il filhos de officiaes. E' um privilegio. militar, 
. O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - E' um privilegio militar, diz erri aparte ri 

nobre Deputado, que deixa de p,revalecer pela propria razão de ser do facto 
observado, isto é, as \!Sta.tistjcas obtidas d~ alu111nos do . Collegio Militar que 
completaram ~ curso_, d.emonstra.f que. e~ses ?1esm.o.s a)umnos, . na. s~a maio: 
parte, se destmam a Faculdade de Direito, a Faculdade de Med1cma ou a 
Escola Palytechnica. Posso l,lles1no ci.tar, para, . não me valer de outras exem-
plificações, o seguinte facto occqrrido em minha familia: te:nho 5 primos que 
pertenceram ao Collegio Militar da Capital Federal e que concluiram o 
curso, e nenhum depois seguiu a carreira das armas. O unico que fizera o 
curso, na Escola de F.ortaleza, é aquelle que· actualmente, occupa o posto 
de capitão do Exercito. • 

Já vê, V. Ex., que o allegac)o absolutamente não tem razão de ser, dean-
te do facto observado da maioria -dos alumnos que frequentam e concluem 
o curso dos collegios militares n \fo se dedicarem á carreira das armas. 

Portanto, como esta e outras emendas, o qué objectivou o e~pirito das 
mesmas. foi cancellar despezas, j1á na verba orçamentàri·a. relativa á instrucção 
militar, á manutenção do Collegip. Militar, já na de ajudas de custo para offi-
ciaes que se destinavam desta para aqueUas guarnições da Feqeração, já na 
dos inactivos; e, neste particular, permitta-me V. Ex., Sr. Presidente, que 
eu relembr·e uma disposição abraçada o anno passado pelo honrado repre-
sentante do Piauhy, Sr. Felix Bacheco, que fez passar pa,ra o Ministerio da 
Fazenda todos os inactivos dos putros ministerios. 

Já vê, V. ' Ex., que não seria de mais, que não seria um desvio. da 
praxe parlamentar e do estabelecido no anno passado, a passagem dessan 
mesmas verbas relativas aos inactivos para os Ministerios da Fazenda e da 
Justiça. · 

Agora, Sr. Presidente, vis~rei directamente a emenda numero 11 que 
estabelece o effectivo de 25. 300 praças; parece-me que, de boa mente, ~bser
vando o espirito que dictou as palavras do honrado representante do Rio 
G.rande do Sul, si S. Ex. esmerilhar e esmiuçar mais o phenomeno do córte 
das differentes verbas, ha de ver que, mutatis mutantis, rtão ha afinal au-
gmento de despeza. 

Sr . Presidente, no parece.r dado á emenda n. 11, ha a seguinte propo-
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s1çao: Com o custo actual de cada soldado pelas disposições em vigor e o 
chamado processo do voluntariado, o numero de praças, pedido pela emenda, 
determina um augmento de despeza de, pelo menos, 7. 500 :000$000. 

Ora, o honrado Relator, cortando aqui, alli e acolá, chegou a um resultado 
que lembra os processos do heróe de Anatole France, tão bem pannejado em 
J erôme Coignart, espirita ductil, por tal fórma malabarista, que quanto mais 
resolvia o syllogismo, quanto mais procurava revolver a metaphora, dando-
lhe fórma viva, enco ntrando sempre maneira de sahir-se bem ... 

O honrado Relator, tanto cortou de um lado para satisfazer a necessidade 
de outro que, attendendo ás carencias do serviço militar, não encontro como 
justifique taes córtes. Mais uma vez repito: os 31 .925 homens, de que cogita 
a lei n. 1.860, de 4 de Janeiro de 1908, é o effectivo de que necessi tamos 
e, de facto, não ha ninguem, medianamente versado em questões militares, 
que sanccione a reducção para 25 . 300 homens. 

Portanto, Sr. Presidente, si a Camara rejeitar a emenda vigente estará 
de pleno accô.rdo com as necessidades da nossa defesa nacional, porquanto, 
mesmo baseando-se no estreito modo de julgar as cousas no actual momento, 
no exaggero dessa febre de economia, que não se jus tifica, ella achará a seu 
fav.or as maiores autoridades em materia de finanças, entre as quaes, para 
não citar outros, Leroy Beaulieu, que affirma que são despezas sagradas as 
relativas ás forças de terra e mar. Para cone! uir, lembrarei a V. Ex. de 
acC<ôrdo c-0m os mais eminentes sociologos contemporaneos que nas estr~das 
da vida o individuo que caminha sem elementos offensivos ou defensivo.;, 
que lhe garantam a vida, é um individuo perdido. Assim, as nacionalidades, 
os paizes, como o Brazil, que caminham na grande estrada da civilização de 
parceria com outros paizes, necess·itam ter, ao lado do respeito á lei, ao lado 
dessas combinações felizes internacionaes, o canhão, a bayoneta, a espada 
que rujam e pelejem pelo direito, pela justiça, pela razão. (Muito bem; mui: 
to bem.) 

O Sr. Pedro Lwgo (pela ordem) vem dar as razões por que nega seLt 
voto a esta emenda . 

Ficou provad9, pela discussão que aqui e na imprensa se trav<0u, que o 
effectivo para a boa qrganização do Exercito só póde ser de 50.000 homens . 
O que ficar abaixo· disto é, pois, insufficiente - sejam 31.925 ou 25.300, 
QOnforme pr.opõem as · emendas dos Srs. Mario Hermes e Augusto do Amaral. 
· Logo, é licito acceitar o numero actual - mais ou menos 19. 000 -
que não exige despeza tão grande e produzirá, no seu conceito, melhores re-
sultados pratioos. 

Si, com os 19. 000 actuaes, não souberem, não quizerem ou não puderem 
fazer trabalho perfeito, imprimindo ás tropas disciplina e amor ás armas. 
como suppôr com um numero mais eJ.evado? 

Elevado o numero a e tua! para 25. 000 ou 32. 000, entregues ás mesmas 
autoridades e á mesma direcção, que não souberam aproveitar o que ha, te -
remos como oonsequencia tomar mais amplos os vicias e desperdícios do 
systema actual : 

A solução está em malflter o que ha, e quando houver um Governo qw~ 
cuide sinceramente da defesa nacional, dar-lhe recursos até para 50. 000 ho-
mens, mas sobre outra base - sorteio - e não no perniciosa organização 
vigente. 

Mas, seja com que effectivo fôr, o que se torna mister é restabelece:· 
a confiança da Nação rio Exercito . 

Esta - sabem-no todos - está profundamente abalada desde que. uma 
grande parte dessa corporação armada, posta ao serviço do Governo ou dos 
po!iticos, praticou toda a sorte de attentados contra direitos respeitaveis, 
tornando-se um instrumento de más paixões e desatinos. O que cumpre é 
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dar-lhe outra educação, traçar-lhe outras normas, afim de extinguir de seu 
seio esses mãos elementos. 

Reflictam os bons officiaes do Exercito que, antes de tudo, é preciso 
inspirar confiança ao povo e dar-lhe bons exemplos para atrahil-o ao serviço 
das armas. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Bueno ,de Andrada. ('~) (pela ordem) - Sr. Presidente, estou 
em inteiro desaccôrdo com o nobre Deputado que acaba de deixar· a tribuna, 
relativamente ás apreciações que fez quanto ao divorcio que elle vê entre as 
forças armadas e a confiança da Nação. 

O SR. PEDRO LAGO - A Nação está commigo. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - Eu não podia deixar de levantar um peque-

no protesto em nome de minha sinceridade. Reconheço ter havido no Exerci · 
to alguns officiaes que abusaram de sua posição ... 

O SR. PEDRO LAGO - Comece pelo Presidente da Republica. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - ... para intervir indebitamente em actos 

da politica . . . 
o SR. PEDRO LAGO - Foram punidos ? 
O SR. BUENO DE ANDRADA - ... mas, dahi, Sr. Presidente desses factos 

particulares, contados, apontados e geralmente reconhecidos e sabidos, a at-
tribuir-se ao Exercito inteiro iguaes sentimentos, é uma injustiça clamorosa 
de que não compartilho. Sei, Sr. Presidente, que existe no Exercito largo nu-
mero de officiaes dispostos a trabalhar para que o Exercito cumpra a sua 
missão patri-otica de instrumento da defesa nacional . 

o SR. PEDRO MOACYR - E' verdade. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - O facto desse ou daquelle se for afastadn 

dessa nobre e altiva linha de 
1
conducta, não autoriza ninguem a estender 

esses intuitos, por um erro deploravel de logica, a todos os officlaes. 
O SR. FREDERICO BORGES - Abusos que são de todas as epocas. 
O SR. BUENO DE ANDRADA -- Abusos que são de todas as epocas e que 

são de todos os paizes . .. 
O SR. PEDRO LAGO - De topos os paizes, não! 
O SR. BUENO DE ANDRADA - .. . e mesmo daquelles onde os exercitos 

mais se afastam da .politica. 
E' verdade, Sr. Presidente, que no começo deste quatriennio alargou-se 

o numero de intervenções militares na politica nacional. 
Contra isso houve um grur10 de politicos que desde o primeiro dia se 

levantou . 
O SR. FREDERICO BORGES - Os maiores attentados não foram praticados 

por militares, mas por politicos . 
O SR. PEDRO LAGO - ForalT! por militares. E o maior attentado que foi 

o bombardeio da Bahia, foi commettido pelo General Sotero . ' 
O SR. FREDERICO BORGES - E os saques e incendios no Ceará, commetti-

dos unicamente por politicos, sem intervenção da força publica? (Ha outros 
apartes.) · 

O SR .. BUENO DE ANDRADA - Si de outro modo eu pensasse, só ·haveria 
um remedi o para este caso: era não se votar um real para o Exercito, e dis-
solvei-o. 

Si de outro modo pensasse a Gamara, o nosso patriotismo nos obrigaria 
a fazer o que os outros paizes fizeram , dissolver janisaros em bem do futuro 
da patria. 

Eu_, ·que confio no patriotismo do povo brazileiro, quer vista a farda, 
"(tter nao . .. 

O SR. PEDRO LAGO - Eu tarpbem confio muito. 

(•) E s te :'l isc ursr, nãc foi revisto p elo orador. 
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O SR. BUENO DE ANDRADA -· ... não posso, Sr. Presidente, deixar de, 
-em nome de minhas convicções republicanas, em nome da historia repub1icana 
do Exercito, em nome do conhecimento que tenho dessas cousas, protestar 
contra a apreciação do nobre Deputado pela Bahia. (Muito bem; muito bem.} 

O Sr. Carlos Peixoto Filh<> ~pela ordem) - Sr. Presidente, perce-
·bendo a impaciencia da Camara por votar a favor da emenda n. 11, em cuja 
defesa ainda não ouvi articuladas boas razões, devo, entretanto, cumprir o 
·meu dever e resalvar a minha responsabilidade pessoal, declarando porque-
·1he nego o meu voto. 

Digo resalvar a minha responsabilida:de, porque, tendo dado todo o meu 
apoio á clei de 1908, tenho sempre votado pelo effectivo minimo ou 30 . 000 
·homens: de tal sorte tendo amparado sempre com o meu voto todas as me-
didas tendentes á organização efficiente do Exercito nacional , julgo necessa-
rio dizer porque o nego á emenda em questão . 

Antes, porém, de fazei-o, desejo declarar que subscrevo sem nenhuma 
-restricção as palavras , ha pouco proferidas pelo Sr. Deputado Bue,no de 
Andrada, em opposição aos conceitos externados pelo Sr . Deputado Pedro 
Lago com referencia á conducta das ·nossas forças de terra. 

Isto posto, e encarando a questão suscitada pela emenda n . 11 , parece-
me que esse problema deve ser por nós examinado sob dous aspectos distin-
·ctos: technico o primeiro e financeiro o segundo. 

Do ponto de vista technico, Sr. Presidente, não ha autoridade que se 
não tenha fartado de assegurar-nos oue, dada a organização imposta ao nosso 
Exercito de terra pela citada lei de 1908, a consignação de verba orçamentaria 
·apenas para 25 mil homens é, si me permittem a expressão , quasi comica. 

Não ha exagero no qualificativo. Sabe a Gamara, com effeito, que o 
numero de officiaes é invariavel e prefixado; o numero de pracas é que 
·pó de variar; si dermos soldo e etapa para 25. 000 homens, a distrbiuição 
delles pelos quadros daria, em relação ao numero total de officiaes, uni 
resultado curioso. Com o effectivo de 25. 000 homens, nelles comprehendidos 
'OS aspirantes a official, os alumnos das escolas militares, os sargentos aju-
dantes, primeiros, segundos e terceiros sargentos, etc., teremos os seguintes 
quocientes: para éada um dos nossos generaes de brigada 960 homens; para 
·cada coronel 214; para cada tenente-coronel 245; para cada major 120; para 
·cada capitã·o 40 soldados e finalmente para cada um dos nossos primeiros 
tenentes apenas tres soldadas! 

O SR. VESPUCIO DE ABREU dá um aparte, lembrando que grande numero 
de officiaes teem pela lei de occupar-se com serviços auxiliares ,° etc. o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Declarei ter feito o calculo em globo, 
·tomando o numer.o total dos officiaes, mas bem se comprehende que o nu-
mero dos que devem ficar fóra da fileira não ·deve ser tão grande que altere 
·de modo muito sensivel o calculo que apresento. 

o SR. VESPUCIO· DE ABREU - Uma quarta parte. 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Si assim é, tal proporção não é segu-

-ramente nada lisonjeira e em qualquer parte póde ser taxada de excessiva ... 
(Trocam-se muitos apartes.) 

Já que insistem em combater-me do ponto de vista technico, bastar<Í 
·dizer-lhes o seguinte: que é o que o Congresso quiz fazer ao votar a lei de 
1908? Evidentemente não quiz sinão determinar, e o fez expressamente, 
que com o effectivo inferior á 30 . 000 homens a organização do nosso Exer-
·Cito de terra não podia ter efficiencia; por isso fixou esse limite minimo, 
abaixo do qual não lhe parecia siquer possível a propria. instrucção militar 
das tropas. 

Todas as autoridades no assumpto, todos os technicos o affirmam, e já 
-que VV. E Exs. o exigem .. . 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Dá licença para um aparte? 
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o SR. CARLOS P EIXOTO FILHO - . . . hã-o de permittir que, antes mesmO> 
de receber o aparte, eu desvie as coleras do debate para o Sr . Relator do-
orçamento da Guerra. 

O SR. VESPUCIO DE ABREU - Não receie V. Ex. que haja coleras ... 
o Sll. CARLOS PEIXOTO FILHO - Só empreguei o vocabulo em sentido fi-

gurado, e é assim que encaminho estes ataques ao Sr. Deputado João Sim-
plicio; foi S. Ex. quem disse no seu parecer, aliás subscripto por toda a . 
Commissão de Finanças desta Camara: 

"E' urgente executar o serviço militar obrigatorio, substituindo 
disposiçõe-s existentes por outras ." 

"Emqua,nto isso não se fizer indifferente á instrucção militar, 
e talvez á propria defesa nacional, é a existencia de um effectivo 
de 18, 20, 25 ou 31 mil homens." 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Dá licença? Por occasião da discussão· 
do orçamento tivemos ensejo de discutir esse ponto, e o nobre Relator expli--
cou o pensamento delle; de modo que V. Ex. está tocando em uma tecla já. 
muito batida. Eu mesmo tinha duvida sobre o assumpto, mas o meu aparte 
é_ o seguinte: V. Ex. disse que o numero de 30 . 000 homens da organização 
do Exercito não é efficiente. 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Perdão: disse que a lei de 1908 julgou. 
indispensavel o effectivo minimo de 31.000 homens. 

O SR. }'y10REIRA G UIMARÃES - V. Ex. não está discutindo a emenda? 
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO~ V. Ex. quiz reproduzir conceito e pala-

vras minhas, por cuja exactidão devo . velar... · 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Como V . Ex . naturalmente não está. 

obstruindo e si,m esclarecendo u111a emenda. . . · 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Tocando aliás a tecla muito batida, a . 

<me tão amavelmente se referiu .. . 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Isso é: foi longamente esplanada. 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Tolere, todavia, V. Ex. que eu dê á. 

Camara as razões do meu voto. Acabava de dizer, Sr. Presidente, que o 
honrado Sr. l~elator da Guerra declarou expressamente ser indifferente á 
instrucção militar, e t2.lvez á pr0priâ defesa nacional, a eX"istencia de 18 ou. 
de 25. 000 homens: disse-o em vernaculo e em termos claros que independem 
de expli'cação, por for ça do classico ·_ interpretatio cessat in claris. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Referiu-se á qualidade do soldado; foi 
o que teve em vista di zer . 

O SR. CARLOS PEIXOTO Fn.HQ - A mim me basta ler o que elle quiz di-
zer, e disse clara e terminantemente quanto ás necessidades da defesa na--
cional. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Mas elle esclareceu á Camara o seu pen--
sarnento. 

. o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -- Apoiando-me na claridade insophisma-
vel das suas palavras, não me é difficil buscar ainda outras autoridades 
igualmente respeitaveis. Ainda hontem fui aqui informado de que já o velho 
marquez do Herval externará, erp seu tempo, igual conceito, dizendo que a 
não se poder attíngir um dete11mina:do numero de praças, indispensavel para 
o funccionamento regular das unidades do Exercito, era indifferente um 
maior ou menor numero, desde que inferior áquelle . 

O SR. OsORIO - O General Osorio concordou com a reducção do effe-
êtivo do Exercito a 13.000 homens, attendendo á si tuação do Brazil, e jus-
tificou esse seu voto da tribuna do Senado . 

O SR. BUENO DE ANDRA DA - Era inimigo do Exercito o General Osorio? 
O SR. CARLOS PEillf TO FILHO - Ahi tem a Camara a confirmação do que· 

affirmei, no testemunho do nosso honrado collega. 
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Retomo a minha primeira asseveração: tenho sempre votado pelo mi-
·nimo do • effectivo legal, ou 31 . 000 homens, e, para explicar o meu voto con-
trario á elevação do effectivo a 25. 000, comecei por examinar o problema 
do ponto de vista technico, sendo interrompido pelos que procuram dar in-
terpretação, mais ou menos subtil, ás lucidas palavras do Sr. Relator, que 
.nos affirma ser, militarmente, indifferente á defesa nacional o effectivo de 
18 ou o de 25.000 homens. 

O SR. VES!"UC IO DE ABREU - Na apparencia; mas, na realidade, não é. 
o SR. CARLOS PEIX:OTO FILHO - Sei que, em regra, os profissionaes jul-

gam faltar a paisanos, como eu, autoridade para discutir essas questões, e, 
por ísso mesmo, invoquei as palavras do Sr. Relator, militar como V. Ex. 

O SR. VESPUCIO DE ABREU - Longe de mim semelhante idéa; para dis-
cutir qualquer assumpto é competente todo o mundo que sabe ler e escrever. 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eleitor qualificado que sou, sabendo, 
·por.tanto, ler e escrever, peço licença para continuar ... 

A verdade é que, ainda quando me não fosse possível invocar a autori-
dade dos technicos, cousas ha realmente elementares e que podem ser 
-desde Jogo percebidas por quantos teem capacidade para raciocinar acertada-
mente. Um desses conceitos de simples evidencia é o que pôde exprimir-se 
nos seguintes termos: ao prefixar, em dterminada organização de um Exer-
-cito, certo numero de officiaes, fatal e positivamente ha de a lei proporcio-
nar esse numero a a.lguma cousa e effectivamente o numero de officiaes é 
proporcional aos quadros ou a um certo numero de unidades do Exercito e o 
destas não pôde deixar de prever um certo num'ero de praças;· o que ha é 
que o numero de praças pôde ser e é de facto ordinariamente previsto dentro 
·de um limite maximo e de um limite mínimo, prefixados estes segundo as 
.Possibilidades de acção efficiente dos officiaes. 

Tudo o que não fosse isso, seria evidentemente crear o numero de offi-
•ciaes sem razão ·Jogica, sem criterio theorico ou pratico, sem attenção á reali-
dade do fim a que se destina tal creação, nada menos, portanto, do que arbi -
trariamente, ou, o · que vale o mesmo, absurdamente . 

Ora, disse eu, si a lei de 1908 prefixou, para a organização alli decre-
tada, o effectivo mínimo de 31 .000 homens, é razoavel sustentar que, não 
.sendo attingido esse mínimo , o nosso Exercito fica legal e effectivamente na 
impossibilidade de se· organizar de modo a poder corresponder ao nobre e 
·alevantado intuito de sua creação. 

Nestes termos, visto o problema do seu ponto de vista technico, parece 
Tealmente indispensavel dar verba para a manutenção daquelle effectivo mí-
nimo, sem o qual a organização estavel das forças de terra não pôde sequer 
·esboçar-se com possibilidade de acção efficiente, já sob o aspecto da instru-
·cção militar, já sob o da propria defesa nacional, como muito bem disse o 
honrado Sr. Relator. 

Mas, Sr. Presid~nte, ao encaminhar a votação, já eu disse mais do 
que era necessario sobre esse aspecto do caso , sobre a sua parte technica; 
·bastaria, talvez, ter lido aquelle topico do parecer, dada a singular autorida-
de do Sr. Deputado pelo Rio Grande, que allia á situação de Relator da 
Guerra a sua qualidade de militar. E' certo que S. Ex ., ao iniciar-se esta 

·votação, veio communkar á Camara ter sido levado a uma conferencia reser-
-vada com os Srs. Presidente da Republica e Senador Pinheiro Machado, e ter 
della sabido com a resolução de vir pedir a elevação de 18 a 25 mil homens; 
mas o que não quiz ou não poude fazer o nosso honrado collega foi dizer-nos 
uma só das razões a elle expostas para convencei -o da conveniencia da ele-
-vação e só isso podia elle contrapor ás do seu proprio parecer. 
. De mim direi sinceramente que não desej.o sinão ser convencido e, pois, 
·estimaria ouvir da tribuna da Camara, ou do Sr. Relator ou de qualquer 
-dos honrados collegas capazes de discutir o assumpto, razões demonstrati-
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vas da conveniencia dos 25.000 homens; não as otivi, não as ouviu a Camara,. 
não intervieram no debate os Srs. membros da Commissão de Finanças, a 
não ser o Relator, que apenas deu noticia daquella conferencia reservada ... 

. E' muito pouco, é nada para convencer, ou é muito. . . para os que dis-. 
p'ensam razões e só conhecem um argumento - o argumento de autoridade-
governamental. 
. E' justo que me permittam bater nessa tecla simplesmente para ousat 

dizer a esses homens de fé que me não pude convencer porque. . . razões. 
não me foram dadas, como não o foram á Camara. 

Digo como quem se desculpa ... 
. O outro aspecto connexo da questão é o financeiro, que deve ser consi-· 
derado sem perder de vista a affirmação inicial de que, a não podermos dar 
verba para ao menos 31 mil homens, tanto importa á defesa nacional darmol -a. 
para 18 como para 25.000. 

Isto posto, parece, Sr. Presidente, que ninguem se lembra das tremendas. 
difficuldades financeiras do momento, aliás, reconhecidas .e proclamadas por 
toda a gente no Congresso, na .imprensa, nas associações e por toda a pane. 

Todos proclamam que atravessamos um período difficilimo e entretant0 
discute-se e projecta-se um augmento de mais de sete mil contos na despeza 
publica sem nenhuma referencia a essa face da questão! 

.Sabe a Camara o que nos foi dito pelo Sr. Relator da Guerra: que, 
tendo a Commissão de Finanças conseguido reduzir em outras verbas e. .. , or-
çamento da Guerra quantias cuja somma equivale aos sete mil contos reque-
ridos · para o augmento do effectivo a 25 . 000 homens, elle, Relator, aconse · 
lhava por esse motivo a approvação da emenda, uma vez que assim se evitava. 
o desequilibrio do orçamento. Coro os senhores veem, o honrado Relator al-
lude ao equilibrio do orçamento .. .. do Ministerio da Guerra, e isso mesmo 
em relação á proposta do Executivo! · 

Ou não nos entendemos ou fallamos na realidade linguas diversas: que 
equilibrio singular é esse, dentro de um só capitulo da despeza, sem attenção. 
ao conjunto .das finanças publiCfiS e tendo como unico ponto de referencia 
a proposta do Governo?! 

Equilíbrio orçamentarlo perdoem:.me o truismo, é o que resulta da compa-
ração do total da "Receita Geral" com a somma de todas as verbas de '' Des-· 
peza" dos diversos departamentqs da administração nacional e, si queremos 
realizar esse equilibrio como de\'emos, ou havemos de fazer esse confronto· 
ou ... zombamos da Nação. 

Essa a verdade indiscutível e aquelle o dever elementar e impreterível 
para cada um de nós . 

. Sabe-se que o Sr. Relator propôz á Comrnissão de Finanças reducções. 
no valor de cêrca de sete mil contos no orçamento da Guerra, sabendo que· 
a "proposta" do orçamento da Despeza Geral enviado pelo Governo era, 
pcir assim dizer, phantastica e destinada apenas a dar a apparencia illusoria 
de um equi!ibrio fictício. 

E mais - que aquellas redjlCÇÕes nas superfluidades da Guerra have-· 
riam de ser absorvidas no preencher determinadamente e·xcesso de despezas,. 
além das propostas para os dema,is ministerios. 

Ahi estão presentes os Srs. membros da Commissão para confirmai-a . 
. ou desmentil-o. E' ou não verdade que a C.ommissão destinava a somma da-
quellas reducções a despezas im1ireteriveis em outros departamentos? 

O SR. MANOEL BORBA - .E' verdade: combinÓu-se na Comissão que o. 
resultado das . reducções possiveis no orçamento da Guerra seria applicado 
a supprir deficiencias dos orgam\!ntos da Viação, Agricultura, Interior e Ex-
terior, tanto que este ultimo poude ser augmentado de .cêrca de mil contos . de: 
réis. (Apoiados dos Srs. Pereira {'{unes e outros.) 
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O SRi CARLOS PEIXCTO FILHO - Ahi tem a Camara a confirmação do que 
acabo de affirmar, mas bastaria abrir as tabellas explicativas de 1913 e 
comparai-as com as de 1914 para verificar desde logo que nestas ultimas não 
figuram diversas dotações, que entretanto não podem absolutamente deixar 
de ser concedidas, porque são todas ellas ordenadas e exigidas em leis an-
teriores ou em contractos a cujo ·cumprimento não é possivel faltar. 

Não é só . A Camara não póde ignorar que, de cinco ·annos a esta parte, 
todos os nossos exercicios financeiros se teem encerrado com deficits, que 
sommam juntos mais de 500.000 contos de réis, ou seja uma média superior 
a 100.000 contos annuaes e sem grande esforço póde-se prever e assegurar 
que o deficit do exercicio de 1913 excederá de muito essa média, já de si for-
midavel. 

A Camara não póde além disto ignorar que a receita orçada llara 1914, 
mais ou menos nas mesmas bases da calculada para o anno corrente, ha de 
ser-l he forçosa.mente inferior e desgraçadamente não podemos sinão conje-
cturar que a depressão das rendas publicas haja de accentuar-se profunda-
mente: presente está o Sr. Relator da Receita e poderá contestar essa forte-
mente presumivel depressão, si julgar que exagero. 

E para coroar, não ha como pretender dissimular que o recurso ao em-
prestimo para compensar o deficit orçamentario, esse mesmo recurso exe-
cravel e nefasto nos escapa, porquanto, como muito bem diz o nosso hon-
rado collega de S . Paulo, parece fechada a sete chaves a porta desse appel-
lo ao credito. 

Verificamos por conseguinte 1 º, o desequilibrio no proprio orÇamento 
da Guerra; 2º, que tal desequilibrio existe mesmo em relação á proposta d.:> 
Executivo, a qual, como disse, não foi prudentemente organizada; 3º, a suc-
cessão dos deficits permanentes e avultadissimos, que se inveteram na Re-
publica, como no Imperio, e a certeza de que o do anno corrente será ainda 
maior que o de 1912; 4º, finalmente a segura previsão de que decrescerá a 
Receita em 1914 comparada com a de 1913, estando ao demais fechada a 
porta dos empresfimos ! ! 

Sobretudo coqsiderem, meditem na suggestiva eloquencia destes numero3 
cfficiaes: deficits verificados: em 1908 (numeros redondos), 69. 753 :000$ ; 
1909, 65.545:000$ ;' - 1910, 99.777:000$ ; em 1911, 132.470:000$ ; em 
1912, 148.605 :000$ ; fota! de cinco annos, 516.150:000$ ; quinhentos e dese-
seis mil contos! 

Pergunto á Camara: deante desse quadro, seguros de que com deficil: 
talvez superior ao de 1912 ( 148 mil contos) ha de encerrar-se o exercicio de 
1913, sabendo que forçosamente teremos de dar em outros ministerios verba 
total superior á proposta, como não discutir , nestas condições, o augmento 
do effectivo do ponto .de vista financeiro? Como não hesitar em augmentar 
a despeza com mais 7 mil contos, sobretudo quando asseguram autorizadamen-
te á Camara que um tal augmento é indifferente á defesa nacional e a noss <l. 
efficiencia militar?! 

Nem procúram convencer-nos do ponto de vista technico, nem do fiiian-
ceiro; mas ha ainda outro argumento de ordem pratica. 

Sabe a Camara que o effectivo no anno corrente era de 25. 300 homens, 
com verba no orçamento; sabe igualmente, por informação do Grande Estado 
Maior, que não tivemos .mais de 19. 000; é razoavel, pois, indagar por que 
não attingimos os 25 mil ? 

E si, havendo verba, não tivemos os 25 mil, com que direito, -estando 
aggravadas as nossas condições financeiras, veem pedir-nos de novo a mesm'l 
verba sem apresentar as razões que em 1913 impediram o cumprimento da 
lei? 

·O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que restrÍnja as suas con-
siderações. 
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Hei de fazei-o com prazer . ( Continuan-
do.) Vê bem a Carnara que este argumento tem valor: não chegamos aos 
25.000 em 1913 provavelmente por falta de recursos pecuniarios e não po-
demos si não acreditar que em 1914 essa razão subsista aggravada .. . , de 
sorte que votar o augrnento do effectivo nessas condições é fazer obra de 
simulação. 

Sr. Presidente, de,sejo que se execute a lei de 1908, a que dei o meu 
voto: desejo, Sr . Presidente, que o Exercito Nacional seja aquillo que merece 
ser pela distincção dos seus filhos, pela capa·cidade do nosso povo e por 
urna série de qualidades que andam desconhecidas, mas que no momento 
opportuno, quando dellas se precisa, teern sempre apparecj.do. (Apoiados.) 

Bem o desejo, mas evidentemente para conseguil-o é indispensavel ter-
mos, antes de mais nada, recursos para manter esse mesmo Exercito e para 
isso julgo• que a primeira cousa a fazer é retirar da sua organização tudo 
quanto ahi existe de super fluo e parasitario. Seri·a assim necessario que 
ernprehendessernos intelligente e corajosamente essa obra de regeqeração. 

Ahi vem a discussão do orçamento em 3º turno: façà.in essa bel la obra e 
dentro da verba global de 70 . 000 :000$ poderemos encontrar recursos para 
40. 000 homens, supprirnindo outras despezas inuteis si não perniciosas; to-
rnem cornrnigo este compromisso e votarei desde já pelo effectivo mínimo 
da lei. 

O SR. CALOGERAS - E' possivel fazei -o. 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Toda a gente o diz: officiaes, meus 

camaradas, com os quaes convivo , dizem-me insistentemente que o parasi -
tismo no orçamento da Guerra· é o que determina a escassez de verba para 
o pagamento do soldado. 

Supprirnarn a burocracia, cor10 a chama o Sr. Deputado Amaral, cor-
tt:rn os desperdícios, proponham em 3" discussão esse conjuncto de medida<; 
t todos nós dar-lhe-hemos o nos~o voto, assim começaremos a dar ao Exer-
cito organização efficiente, e iremos mesmo além dos 30 . 000 homens, numero 
sem duvida ainda inferior ao necyssario. 

Sobretudo, porém, Sr. Presidente, é preciso não esquecer neste mo-
mento que ter um exercito nacional digno da· sua grande missão é muito, 
mas ha alguma cousa que, si n~o é superior corno aspiração, é igualmente 
indispensavel e chama-se a cultura moral. 

Sem esta cu~ra moral que, êntre as nações, se exterioriza principal -
mente pela sua fé inviolavel no cumprir os seus compromissos, não ha nação 
que possa ter um Exercito digno desse nome, porque os exer.citos devem e 
não podem deixar de ser o expoente do espírito da nacionalidade. (Apoiados; 
muito bem.) 

-Ora, si proclamamos não poder pagar as proprias condemnações impos-
tas ao Estado, pelo judiciario, como poderemos em um tal momento desprezar 
esse aspecto do problema? 

Si confessamos não pod·er pi,Lgar pontualmente a credores, si ·da impon-
tualidade do Thesouro da União no cumprimento de suas obrigações gerou-
se a desconfiança e della a chamíida crise commercial, não é excessivo affir-
mar que nos falta no momento autoridade para discutir livremente qualquer 
:augrnento de despeza. 

Aquella elevação moral a que alludi não póde co-existir com tal desor~ 
dem financeira e positivamente n~o ha nação que, vivendo desses expedien-
tes condemnaveis, possa aspirar a, ter um exercito digno desse nome, po.i:ttue 
as qualidades elementares constitiltivas do espírito militar fundam-se exacta-
mente na condemnação de taes nor)Tias e de taes processos menos dignos. 

O espirito militar é 'feito de coragem, de lealdade, de altivez, de abnega-
ção e de desinteresse e aos que o possuem ;repugna forçosamente mantel-o á 
custa do sacrifício da honra e d ~ dignidade da nação . 
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Para terminar, meus senhores, recordarei que si a força militar é indis-
p ensavel , não o é menos á defesa nacional a força financeira; já um velho 
chanceller allemão affirmou-o, dizendo ser preciso não esquecer que esta ul-
tima - a força financeira é, pelo menos, tão exactamente impor.tante para 
a nação como a sua força militar. 

A Camara resolva como entender o problema. (Muito bem; muito bem. 
O orador é muito felicitado.) 

O Sr. RaDl!i.ro Bll'aga (pela ordem) ( *) - Como V. Ex. tem visto, 
Sr . Presidente, o presente debate tem profundamente interessado a Cama-
ra; o numero de oradores que sobre o assumpto se manifestaram, é disto 
prova eloquente. 

Realmente, o assumpto .é digno do nosso acurado estudo e demorada me-
ditação, pois que, se me afigura ser elle a pedra de toque pela qual póde 
auferir do procedimento ulterior da Camara nesta questão palpitante, cujas 
necessidades têm sido proclamadas e amplamente divulgadas - a campanha 
inflexível em pró! das economias orçamentarias ; e se formos assim golpean-
do desde o começo o estudo consciencioso, harmonico de conjunto feito pela 
Commissão de Finanças, eu não sei amanhã qual o entrave que possa ser 
posto á marcha accelerada pelo despenhadeiro, em cujo terminio está o defi-
cit orçamentaria ao envez do superavit annuncia<lo pelo Governo e cuja no-
ticia repercutio no extrangeiro com manifestação de gaudio pela nossa oren-
tação financeira. 

Hoje, são motivos palpitantes da defesa nacional; amanhã serão necessi-
dades imperiosas dos nossos desorganizados serviços; mais tarde, o dever 
inilludivel que nos assiste de amparo ás fontes de nossa producção ; e assim, 
no invocar habil , intelligente de necessidades e motivos, cada qual mais 
imperioso, teremos construido o descalabro de nosso credito e uma situação 
financeira prementissima, mais angustiosa ainda do que a actual e quasi 
irremediavel. 

Não desconheço, Sr. Presidente, a magia, a influencia perturbadora 
mesmo, pois que e)la põe de manifesto os nossos mais caros sentimentos, que 
em nosso espírito ~x.ercem os vocabulos ."defesa nacional ", que têm sido 
sempre invocados nest.e debate. 

Mas, eu pergunto: em que vem beneficial-a directamente este augmento 
certo, inflexível, seguro de ·uma dotação orçamentaria em um orçamento pro-
blematico , duvidoso, de effectivo real de nosso Exercito ? 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - No papel, 25 mil; na realidade, 18 mil. 
O estorno de verbas é real . 

O SR. RAMI RO BRAGA - V . Ex. tem razão . 
Pergunto ao honrado Relator da Guerra, a ·cujo espírito .calmo, pru-

dente, patriotico, illuminado, a Camara muito naturalmente já se habituou 
a prestar as homenagens de seu acatamento e respeito, se o effectivo do 
Exercito vigente é de facto o orçamentario. 

O SR. JOÃo· SIMPLICIO - Actualmente, é de 19.100 homens. 
O SR. RAMIRO BRAGA - Ainda hontem, respondendo a um aparte meu, 

em que pedia ao meu amigo Deputa.do por Pernambuco, autor da emenda, 
me explicasse os motivos por que não estão preenchidos os claros do Exer-
cito. S. Ex. respondeu que era isso devi.do á falta do voluntariado. 

Ha pouco, nós votamos uma emenda da autoria do nobre Deputado por 
Minas, emenda que revalidava uma disposição legislativa revogada por um 
arbítrio ministerial, prohibindo o engajamento. 

Pergunto : se nós não temos, como disse o nobre Deputado por Per-
nahbuco, na fonte ·do voluntariado, elementos para preencher os 25 mil ho-

( •) Este cl !scurso não fui r.evis to pelo orador, 
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roens do Exercito; se a fonte do engajamento está estancada pela emenda pro··· 
hibitiva que nós votamos; onde e como vamos apanhar o effectivo para, de 
facto, chegarmos a 25 mil homens? 

UM SR. DEPUTADO - Obrigando-se o Governo a cumprir a lei do sortei.:> 
militar. 

O SR. RAMIRO BRAGA - VV. EExs. querem que nós demos desde já, 
em diQheiro, uma quantia avultada, unicamente na presumpção do -cumpri-
mento de uma lei que está para ser executa-da desde 1908 e que até hoje 
não o fo i ! (Apartes.) 

O SR. MAUR1c10 DE LACERDA - Ainda hontem o illustre relator do orça-
mento da Guerra, salientou que o Governo, no seu gesto, preciza excepcional-
mente se submetter ás deliberações do Congresso. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Estou certo de que o desejo da Camara é o de 
que essa lei de sorteio militar seja executada, e. quando o fôr, caso falleçam 
recursos, a Camara absolutamente não os recusará, tendo para isso o re-
curso dos creditos supplementares. 

O SR. MAURICJO DE LACERDA - Para uma reorganização séria, mas não 
µara essa fantasia. -

O SR. RAMIRO BRAGA - Ahi estão, portanto, estancadas duas fontes que 
até hoje concorreram para o preenchimento dos claros do Exercito, preenchi-
mento que nunc;a chegou ao effectivo orçamentario - a fonte do volunta-
riado e a do engajamento, (Apartes.) 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - A fonte do engajamento não ficou estan-
cada; ficou um pouco limitada. 

O SR. RAMIRO BRAGA - A emenda prohibe o engajamento. 
O SR. MAURICJO DE LACERDA - A emerida do Sr. Augusto do Amarai 

é ap=nas no sentido de impedir qtfe em vez de se amputar o braço, se ampute 
a mao. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Eis1 portanto, porque, Sr. Presidente, acredito 
que acim~ da nossa defesa nacional com esse effectivo, está a questão pri-
macial, o problema precipuo, da delicadeza da nossa situação financeira no 
momento, o problema dos nosso;; creditos, que por ahi vão aos trancos e 
barrancos. (Muito bem; muito bem!). 

O Srl. João 1S:iimplfoi0 ( 1
') (pela ordem) - Sr. Presidente, já cumpri 

o meu deevr explicando o motivo por que apoiava esta emenda. 
Não me traz á tribuna, neste momento, a recapitulação . ·desses factos, 

mas simplesmente uma referencia do illustre representante de Minas Geraes. 
que póde dar logar a uma interpretação menos conveniente á minha attitude 
na Commissão de Finanças. 

O SR. CARLOS PEIXCTO FILHO - Devo desde já declarar a V. Ex. que 
essa não foi a minha intenção. 

· O SR. JOÃO SIMPLICJO - Cuq1pre-me declarar, Sr. Presidente, que estou 
convencido , com toda sinceridade, ,que a proposta do Governo é real e. qua.ndo, 
como Relator do orçamento da querra, fiz economias no projecto de orça. 
mento do Governo, não foi com o fim absolutamente de que essas economias 
pudessem servir a outros orçamer1tos. 

O SR. CARLOS PEIJ«>To FILHO - Foi o que disseram collegas de V. Ex. 
O SR. joÃo S1MPL1c10 - O meu objectivo foi reduzir e cortar em um 

ou em outro ponto em ·que a proposta do Governo pudesse ter falhas, afim 
de que a despeza geral da Republica pudesse ser feita com a receita na es-

.. pectativa da depressão dessa receita. Portanto os seis mil contos qu~ reduzi 
na proposta do Governo, o fiz sem vis.ar ser esta quantia applicadà em ·outro--· 
orçamento, e, a proposito, Sr. P11esidente, discutindo na Commissão de fi- · 

( * ) E s te a :scurso n;to foi revisto pelo orador . 
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nanças o orçamento das Relações Exteriores, me oppuz tenazmente como 
póde testemunhar o illustre Relator desse orçamento, o meu distincto colle-
ga o Sr. Galeão Carvalhal, a todo accrescimo de despeza neste Ministerio .. . 

O SR. GALEÃO CARVALHAL - Mas eram despezas necessarias. 
O SR. JoXo SIMPLICIO - ... e no discurso do illustre representante do 

Rio Grande do Sul, que extranhava fosse a verba - Commissão de Limites 
- accrescida de 800 contos, o illustre Relator do orçamento do Exteríor, o 
Sr. Carvalhal, fez uma declaração cuja opportunidade o illustre representan-
te de Minas Geraes me offerece opportunidade de dizer que S. Ex. o Sr. 
Galeão Carvalhal estava equivocado . Refiro-me ao aparte dado pelo illustre 
Relator do orçamento do Exterior, dizendo ao Sr. Pedro Moacyr que o . nobr~ 
Ministro da Fazenda declarára ao seu collega das Relações Exteriore.s que 
não tinha conhecimento sobre o andamento das Commissões .de Limites . 

Sr. Presidente, o illustre e eminente Sr. Ministro da Fazenda autorizou-
me a declarar que absolutamente não trocou palavra com o Sr . . Ministro das 
Relações Exteriores sobre a questão da verba para Commissão de ·Limites e 
mais que •julgou sempre excessiva essa verba, incluída na proposta do orça-
mento das Relações Exteriores. 

O SR. P EDRO LAGO - E' grave. 
O SR. PEDRO MoACYR - Essa declaração divide o Governo . 
O SR. JnÃo SIMPLICIO - Já fiz a declaração necessaria provocada pel» 

meu ili ustre amigo Deputado por Minas. Como Relator do orçamento da 
Guerra, fazendo as economias que a Nação espera, não tive em vist.1 
fazei -as para attender ás necessidades de outro Ministerio. (Muito bem; 
muito bem.) 

O SD. Ped1'\o Moacyr (pela ordem) - E' sómente para pedir a V. Ex. 
que se vote a emenda em duas partes: a 1 • até a palavra Exercito e a 2" 
dahi em deante, até o · fim . 

O Sr. PresiJden.te - O Sr. Deputado Pedro Moacyr pede a votação da 
emenda em duas partes, sendo a 1 • até a palavra Exercito e a 2• até o final. 
(Pausa.) 

Vou submetter a. votos a 1 • parte. 
Approvada a 1 • parte da emenda n. 11 . 

O · Si~. Mauricio d:e Lwce'.l'da (pela ordem) - Requeiro a verificação da 
votação. 

O Sr . . Preisiiden.te - Vae-se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 75 Srs. Deputados e contra 44; total 119. 
Approvada a 1" parte da emenda n. 11 . 

O S1". Pre~dente - Vou submetter a votos a 2" parte da emenda n. 11 , 

O Sr~ João Sfanplicio (pela ordem) - Sr. Presidente, a Camara, at-
tendendo a solicitação do illustre representante do Estado do Rio, acaba de 
votar na 1• parte da emenda a elevação do effectivo do Exercito a 31 mil 
.e tantas praças. (Sensação). Si não votar, portanto, a 2• parte eleva a des-
peza do prçamento em 13 mil e tantos contos. (Ha muitos apartes e pro-
iestos. ) 

Chamo a attenção da Camara dos Deputados para não deixar de vota r 
a 2• parte da emenda, porque, então, teremos augmentado o orçamento da 
Guerra em 13 mil e tantos contos. 

E' necessario, é forçoso, é imperioso qu ~ a Camara approve a 2• parte 
<ia emenda. · 
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O SJO. Mauriciio de L111c,erd:a (pela ordem) - Sr. Presidente, . eu faria 
um appello ao Sr. Deputado Amaral . Com a sua emenda, o que elle qu~z 
foi organizar o Exercito e dar-lhe um effectivo capaz de tornai-o um Exerci-
to digno desse nome. Eu, pois, faria um appello a S. Ex. para retirar a ou-
tra p;i.rte da emenda, afim da Gamara fixar o effectivo em 31.000 homens. 

O Sv. Augusto dJo ADlWJ.'lal (pela ordem) - Sr. Presidente, quando 
apresentei essa emenda, foi attendendo ás condições mais precisas de nosso 
Exercito: e o fiz com a maior lealdade e com a maior sinceridade. Nessa 
situação, não posso corresponder ao appello do meu nobre collega. Era ::> 
que tinha a dizer. · (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. . . Prel!lliide:wte - Vou submetter a votos a 2" parte da emenda. 
Approvada a 2" parte da emenda n. 11 . 

O .Slf. Mauricfo ·de LaJo'eI'lita (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

O S1'. Presiiide:nile - Vae-se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado a fa-

vor 80 Srs. Deputados e contra 41; total 121. 
Approvada a 2" parte da emenda . 

O S~. Miaucldo de Lwoel:'da (pela ordem) - Sr . Presidente, pedi a pa-
lavra para fazer uma declaração de voto. 

O voto dado pela Gamara é contradictorio. 
A primeira parte da emen1da approvou o effectivo fixado pelo Grande 

Estado-Maior, isto é, 30. 000 homens; a segunda parte approvou o effectivo 
em 25. 000, o effectivo orçame11tario, isto é, o effectivo fixado pela propria 
'Gamara. Isto é uma contradicç(ío. 

Votar assim não é, segurarpente, dar uma prova de grande .clarividencia, 
de grande penetração na orientação do voto , A approvação ·da emenda, em 
duas partes·, que se contradizem e .se entredestroem, não se explica; e na 3ª 

·discussão procurarei , em emenc,la que hei de apresentar, corrigir o voto da 
Gamara. 

O S1' AugU'sto do Ailnrur~l (pela ordem) - Sr. Presidente, eu tenho 
em mão um boletim n. 26 do Departamento da Guerra, de 28 de Fevereir0 
deste anno, que traz os differentes quadros de distribuição das praças de 
-pret para o Exercito; e o quadro a que me refiro na minha emenda e esse, 
de 25 . 300 homens. 

Portanto a Gamara não procedeu contradictoriamente; e era esta a 
declaração que tinha a fazer. . 

O .Sv. Caloger.aJs (pela ordem) - Sr. Presidente, é perfeitamente exa-
-cta a allegação do nobre Deputado por Pernambuco. 

O que ha é o seguinte: 
Pela nossa .Jei n . 1 . 860, de 1908, um dos effectivos que ahi figuram , é 

'O chamado orcamentario. 
O SR. MÁ uR1cro DE LACERPA - São tres: maximo, médio e mínimo, e 

agora mais um quarto, ·que é ~ste que estamos votando . 
O SR. CAiiOGERAs - E' um desses, digo eu, não quero saber si é bom ou 

si é máo. E' essa a lei. 
De accôrdo .com o que a Camara votou, foi feita pelo Estado-Maio.r dis-

tribuições das forças, e é esta a distribuição a que se refere a emenda que 
<> Sr . Deputado Augusto do Arpara! apresentou. Não houve, portanto, .o me-
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nor disparate no voto da Camara em approvar uma distribuição de forças. 
já estudada pelos proprios orgãos .competentes do Exercito . 

Agora, o que me cabe fazer, além dessas explicações que veem re-
forçar o que o nobre Deputado por Pernambuco acaba de dizer, é dirigir 
um appello ás autor~dades superiores do Exercito. Esse appello é o se-
guinte: em vez de se distribuírem as sete mil praças a mais sobre o effecti-
vo existente, e para o que foi concedida a verba pela Camara, em vez de se 
distribuirem essas praças pelos corpos todos, adaptando como base uma 
distribui ção equitativa por todas as unidades inferiores, por todas as com-
panhias, organizem-se de modo definitivo certo numero de unidades, afim d~ 
que possam funccionar com seu effectivo normal, deixando as outras na si-
tuação em que se encontram .. 

Essas, então, servirão de nucleo para o desenvolvimento progressivo do-
Exercito, até se chegar ao effectivo mínimo, compatível com as forças fi-
nanceiras do paiz, e que vem a ser 31. 000 homens, pelo calculo do Estado-
Maior, e 50.000, segundo o meu modo de pensar. (Muito bem; muito bem. 
Apartes.) 

E' considerada prejudicada a emenda n. 12, pela approvação da emenda 
n. 11. 

Votação da seguinte emenda n. 13, <lo Sr. Joaquim Osorio e outro: 
Propomos que á verba 3", consignação "Auditores . , accrescentem-se 

12:000$ para -completar os vencimentos a que teem direito os auditores dos 
antigos 4º e 6° districtos militares. 

Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a abrir o credito necessario para pagar a dif-

fe rença de vencimentos que deixaram de receber os auditores de Guerra 
dos antigos 4º e 6º districtos militares. 

Approvada a primeira parte de "Propomos" até "militares"; e rejeitada 
a segunda . 

Votação da seguinte emenda n. 14, do Sr. Maria Hermes e outros: 
Art. O quadro de auditores <le guerra compõe-se de 14· magistrados 

assim distribui-dos: um na 2ª Região Militar com jurisdicção sobre a l" e a 2" ~ 
um na 5" Região Militar com jurisdicção sobre a 3", 4ª e 5" regiões; um na 
7" Região Militar .com jurisdicção sobre a 6ª e a 7"; tres na 9" Região Militar 
com jurisdicção sobre. a 8ª e a 9"; tres no Departamento da Guerra com ju .. 
ris dicção sobre todo o territorio nacio·nal; um na 10" Regi ão Militar; um na 
11" Região, dous na 12" Região e um na 13ª Região (decreto n . 257, de 12 
de Março de 1890; decreto n. 38, de 29 de Janeiro de 1892; art. 20 da lei 
n. 2 . 290, de 13 de Deezmbro d'e 1910). 

Os auditores de guerra da 2", 5", 7", 10", 11\ e 13ª, Regiões Militares 
terão os vencimentos regulados pelo art. 21 da lei n. 2.290, de 13 de Dezem-
bro de 1910, e os da 9" Região, do Departamento da Guerra e da 12ª Região 
terão os vencimentos fixados no art. 2° do decreto n. 2.586, de 31 de Julho 
de 1912. 

Redija-se assim a rubrica 3" do Orçamento da Guerra da parte relativa 
a auditores: 

na 2" Região Militar (comprehendendo a 1") de accôrdo 
com o art. 21 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 
1910, e art. 1° do decreto n. 821, de 27 de Dezembro 
de 1901 .. . ............... . ..... . ... . .. . ........... . 

na 5" Região Militar (.comprehendendo a 3" e a 4ª) de 
accôrdo com o art. 21 da lei i1. 2 . 290 de 1910, e art. 1 º 
do decreto n. 821, de 1901. ........................ . 

9:000$00.0 

9:000$000 
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1 na 7• Região Militar ( comprehendendo a 6ª) de accôrdo 
com o art. 21 da lei n . 2. 290, e art. 1 º do decreto 
n. 821, de 1901 ... . . . . .. ... .. ..... .... .... .. ...... . 

6 na 9ª Região Militar ( comprehendendo a 8ª) de accôrdo 
com o art. 20 da lei n. 2.290, de 1910, art. 2° do de-
creto ·n . 2.586, de 31 de Julho de 1912, a 15:000$ ..... . 

6 no Departamento da Guerra (comprehendendo todo o ter-
ritorio da Republica) de accôrdo com o art. 20 da lei 
n. 2.290, de 1910, e art. 2º do · decreto n. 2 .586, de 31 
de Julho de 1912, a 15:000$ .. .... .. . ..... .... .. .... . . 

na 10" Região Militar, de accôrdo com o art . 21 da lei 
n. 2.290, de 1910, e art 1° do decreto n. 821, de 1912 ... 

2 na 12" Região Militar, de accôrdo com o art. 21 da lei 
n. 2.290, de 1910, e art . ! º do decreto n. 821, de 1901 .. 

2 na 12ª Região Militar, de accôrdo com o art. 2° do decreto 
n . 2.586, de 31 de Julho de 1912, a 15:000$ ........ . 

na 13ª Região Militar, de accôrdo com o art. 21 da lei n. 
2.290, de 1910, e art. 1° do decreto ·n. 821, de 1901 .... 

9:000$000 

45:000$000 

45:000$000 

9:000$000 

9:000$000 

30 :000$000 

9:000$000 

174:000$000 

O Sr. Pre·Sli:dente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguinte 
s ubstitutivo: 

RUBRICA 3ª 

1 
Auditores 

na 2ª Região Militar ( comprr hendendo a 1") de accôrdo 
com o art. 21 da lei n. 2 . 290, de 13 de Dezembro de 
1910, e art. 1° do decreto n . 821, de 27 de Dezembro 
de 1901 . ........ . . . . . . .. , . . .............. .. - · ..... . 

na 5ª região militar ( compfehendendo a 3ª e a 4ª) 
idem, idem .. ... .............. • ...... . .... . .... . ..... . 

1 na 7ª Região Militar ( comprehendendo a 6") idem, idem . . . 
6 na 9• Região Militar e Depp.rtamento da Guerra (com-

. prehendendo a 8ª Região e todo o territorio da Repu-
blica), de accôrdo com os ~rt . 20 e 21 da lei n. 2.290, 
de 1910, art. 2° do decreto n. 2 .586, de 31 de Julho de 
1912, sendo um a 21 :000$ \! cinco a 15 :000$, dos quaes 
o primeiro o antigo auditor do 4° districto militar e 
dos ultimas quatro que sel'Viam como auditores ou au-
xiliares de auditores na Qapital Federal, por occasião 
da lei n. 2.290 ... . ............. . . . ...... , ... ...... . 

na 10• Região Militar, de acqôrdo com o artigo 21 da lei 
n. 2.290, de 1910, e art . 1° do decreto n. 821, de 1912 . . 

1 na 11 ª Região Militar, idem, idem ........ . .. . . ... .... . 
2 na 12ª Região Militar, de acçôrdo com os arts . 20 e 21 

da lei n. 2 . 290, art. 2º do decreto n . 2. 586, de 31 de 
Julho de 1912, sendo um o antigo auditor do 6° districto 
militar a 21 :000$ e o outrq a 15:000$ ............... . 

na 13" Região Militar, de ac.côrdo com o art. 21 da lei 
n. 2 .290, de 1910, e art. 1º do decreto n. 821, de 1901 . . 

Approvado o substitutivo ficando prejudicada a emenda . 

9:000$000 

9:000$000 
9:000$000 

96:000$000 

9:000$001'.l 
9:-000$000 

36:000$000 

9:000$000 

186:000$000 
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O S:d. So;a1r·es ·dos Santos (pela ordem) - Sr. Presi·dente, declaro a 
V. Ex. que votei a favor desta emenda, mas tambem lembro que a mesma 
emenda augmenta de 26 :000$ a proposta do Governo. 

·votação da seguinte emenda n. 15, do Sr. Moniz Sodré e outros: 
Accrescente-se onde convier: 
Art. Os actuaes auditores auxiliares serão conservados nps seus 

respectivos Jogares, com os vencimentos que actualmente percebem, até 
que seja reorganizada a justiça militar. 

O S11. João Sim.pld;cio (pela ordem) - Sr. Presidente, á Commissão 
tinha dado parecer não achando a emenda n. 15 redigida de fórma a merece:' 
approvação, mas agora, por meu intermedio, pede á Gamara que a acceite, em 
2" discussão, para em 3" dar-lhe outra redacção. 

O .Sr. Pre·sidewte - Vou submetter a votos a emenda n. 15, com pa·· 
racer que acaba de ser emittido, da tribuna, pelo Sr. Relator. 

Approvada a referida emenda n. 15. 
Votação da seguinte emenda n. 16, <lo Sr. Galogeras: 
Supprimam-se, por contravirem a lei de vencimentos militares e salvo 

tão sómente os direitos adquiridos reconhecidos pelo Poder Judiciario, todas 
as gratificações especiaes que, a titulo diverso, ainda percebam officiaes nu 
desempenho de funcções de caracter militar ou que se prendam a estas. 

O Sx•. Pre\Siiidell'te - A esta emenda a Gommissão offereceu i;> seguinte 
additivo: 

"Os officiaes do Exercito no desempenho de funcções technicas pode-
rão perceber, durante o tempo em que estiverem em serviço, afastados das 
sédes de suas commissões, uma diaria que lhes esrá arbitrada pelo Ministe-
rio da Guerra." · 

Approvada a referida emenda n. 16, com o additivo da Gommissão. 
Votação da seguinte emenda n. 19, do Sr. Augusto do Amaral e outros: 
Onde convier: 
Os officiaes que .exer.cerem o cargo de docentes, além dos que são vi-

talícios em virtude do .art. 11 da lei n. 2. 290, de 13 de Dezembro de 191 O, 
ou de leis anteriores, terão direito aos vencimentos de taes cargos além do 
soldo de sua patente. 

O Sri • .So,ail"es ·dos San.to.s (pela ordem) - Sr. Presidente, começo jus-
tificando o meu voto acerca da ultima emenda; porque devo dizer que a Ga-
mara votou a autorização ao Poder Executivo, para, a juízo do Governo, dar 
diarias a officiaes, segundo as funcções . technicas por elles exercidas; quer 
isso dizer, sacrificando o art. 3° da lei n. 2.290, de 1910 . .. 

Ditas estas palavras, entro na justificação da emenda n. 17: 
Sr. Presidente, um dever de ordem moral obriga-me a dizer algumas 

palavras med.itadas na defesa desta emenda, .cuja votação acaba V. Ex. de 
annunciar. 

Fui professor da antiga Escola Militar do Rio Grande do Sul, Jogar que 
alcancei por concurso, estando hoje em disponibilidade, como consequench 
da extincção da referida escola. 

As vantagens resultantes da minha situação individual, são, por força 
de direitos adquiridos, iguaes ás que percebem os demais professores no 
exercício das respectivas cadeiras. Não seria logico que a simples condição 
de vitaliciedade, que me assiste, pudesse influir para estabelecer uma diver-
gencia de vantagens, reduzindo os vencimentos dos que trabalham, como · pre-
tende o proj ecto da honrada Gommissão de Finanças. 
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A minha intervenção, contrariando essa medida injusta, significa que eu 
não encontro em nenhum texto de lei permanente um dispositivo qualquer· 
em que se baseie a proposta da referida Commissão. 

E, quando a lei não distingue e o Governo , que executa os regulamentos 
do ensino militar, não tem procurado incluir em nenhum delles uma tabella 
d·e vencimentos, correspondendo aos intuitos do parecer sobre o orçamento 
da Guerra, não ha de ser uma lei annua que se deverá estabelecer direitos 
novos para os funccionarios investidos de igual funcção e que por isso mesmo 
precisam ser igualmente recompensados . 

A honrada Commissão de Finanças procura, entretanto, justificar a sua 
intenção, lembrando o art. 3° da lei n . 2. 290, de 1910, que estabelece os. 
vencimentos geraes de uma taoella fixa para os militares, no desempenho 
de commissão technica profissional. 

Todavia, Srs. Deputados, é a propria lei n. 2.290 que abre a excepção 
para os professores , dlspondo textualmente , no seu artigo 11, o seguinte: 

"Art. 11. Os lentes ou professores e os substitutos ou instru-
ctores com func ções de professor ou de substituto dos institutos de 
ensino do Exercito e da Armada terão os mesmos direitos, garantias 
e vantagens que teem ou vierem a ter, respectivamente, os lentes 
e os substitutos civis do ensino superior, percebendo os que forem 
militares, alem dos vencimentos que lhes competirem, como do-
centes , apenas o soldo de sua patente." 

Ora, os professores das escolas civis percebem os vencimentos mensaes 
de 800$, havendo até uma escola profissional, custeada pela União , no Estado 
de Minas, .cujos professores p~rcebem 1 :000$ por mez, conforme discrimina-
ção feita na lei de organizaçãq do mesmo estabelecimento de ensino . 

)'a! era a situação que se apresentava anteriormente á reorganização d.:> 
Sr. Rivadavia e que continuo11 sem nenhuma alteração, depois de executado 
este regulamento, para os professores que são pagos pelo Thesouro Nacio-
nal. Situação identica foi creada para os professores militares, os · quaes 
estão equiparados aos profes~ores dos institutos civis, em face do art. 11 
da lei n. 2.290, a que "acima me •referi. 

Para justificar a modifica,ção de sua proposta, a maioria da Commissão 
de Finanças argumentou com a clausula contida . na lei de autorização para 
a ultima reforma do ensino militar, a qual determinava que essa reforma se-
ria feita sem augmentar as v~rbas do orçamento em vigor. 

E a Commissão propondo a reducção dos vencimentos de professores e 
até a suppressão de alguns lugares, parece indicar que o Governo excedeu 
aquella autorização. 

Em primeiro Jogar, torna-se preciso declarar que os professores militares, 
. em sua quasi totalidade, estão no exercício de seus cargos desde muito antes 
de ser mandada vigorar a all11dida reforma. 

Os algarismos seguintes, mostram tambem que o Governo, usando da 
autorização legislativa, não e:x;cedeu os termos da mesma, como parece in-
sinuar a Commissão de Finanças. 

Com effeito, a verba - Instrucção Militar - orçada pela lei n. 2 . 738, 
de 4 de J aneiro de 1913, é de 2.848:902$ ; a proposta de orçamento futuro 
computou a referida verba em 2.842:740$, com uma differença para menos 
de 6 :494$928, sobre o orçamento vigente, convindo mencionar que no pro. 
jecto deste anno, como nos anteriores, foram incluídos os vencimentos dos 
professores militares de f\ccôrqo com o art. 11 , da lei n. 2 . 290, de 1910. 

A Commissão de Finanças registra este facto no seu primitivo parecer 
mas pa ra illud ir o s aldo verificado pela proposta em globo, compara as ver~ 
bas distribuidas para as escolas e para os collegios militres; e, como pela 
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proposta deste anno, o Governo pediu para executar a reforma do ensino 
nas escolas militares mais 111 :4-65$ sobre o orçamento vigente, a Commissã<1 
propõe que se negue esse excesso de verba, com prejuizo do ensino, emborn 
o Governo tivesse diminuido de 367 : 160$ a proposta relativa aos collegios 
militares, apresentando em resultado definitivo um saldo favoravel ao The-
souro na importancia de 255 :695$, segundo os dados fornecidos pela propria 
Commissão em seu alludido parecer. 

Ha, porém, um outro facto importante que revela uma anomalia deter-
minada pela exigencia da honrada Commissão de Finanças e eu chamo para 
este facto muito especialmente a attenção de meus dignos collegas membros 
daquel!a Commissão. 

Emquanto a Commissão propõe a reducção de vencimentos de professo-
res militares, revo gando a disposição clara de uma lei permanente, os civis 
que exercem os cargos de professores .dos institutos militares continuarão 
no gozo .dos 800$ mensaes, porque os mesmos não estão sujeitos ás restri-
cções indicadas no referido pa·recer. 

Resta combater o argumento relativo ao augmento de despeza, que se 
diz, a emenda trará, considerando como realizado o plano de economia resul-
tante da diminuição de vencimentos dos professores militares. 

Ao que tenho ouvido de murmurio pelas bancadas fechadas pelo interesse 
de defender o Thesouro, essa reducção virá desafogar as despezas publicas 
de uma quantia approximadamente de mil contos de réis. Este argumento 
em surdina, Sr . Presidente, trnuxe ao meu pobre espírito muitas apprehen -
sões. Como é que eu me deixei arrastar pelo interesse pessoal, sacrificando 
o Thesouro, que precisa de economias ás quaes não procuro attender, corren-
do ao encontro .da Commissão de Finanças? 

Sr. Presidente, lembro que o projecto de orçamento não excluiu a 
verba para os professores e que esta medida foi apenas indicada no parecer 
do Relator como uma reducção a fazer futuramente, talvez na 3" discussão 
do projecto. Não faz parte portanto das economias realizadas até a presente 
discussão. 

Todavia, a eme.nda preveniu a hypothese de ficar a Commissão armada 
com as declarações de seu primeiro parecer, sem nenhum protesto da Camara, 
o que importaria em reconhecer a legalidade da reducção. A emenda apressov 
portanto uma solução; ºgue não póde ir de encontro aos direitos garantidos 
pela legislação anterior. 

Vamos, porém, estudar a referida emenda no ponto de vista da despeza 
que realmente ella produz . 

Antes de tudo, preciso relatar á Camara que os officiaes do Exercito e 
da Marinha pe~dem, quando no exercício do magisterio, as gratificações rela-
tivas aos postos da hierarchia militar. O engano da Commissão provém, 
talvez, de não contar com essa differença. Assim dos oitocentos mil réis 
rnensaes que recebe o professor militar deve ser abatida, para computo da 
despeza, a importancia que elle perde de gratificação de seu posto. 

O parecer fez o favor de afastar, por emquanto, da tarrafa de suas eco-
nomias os professores, decidindo que, como taes, devem ser considerados só.-
mente os que foram garantidos pela lei n. 1. 860, de 4- de Janeiro de 1908. 

E' um criterio inseguro que não póde ser aproveitado para uma disposi-
ção de lei annua; demais, os vencimentos a que se refere o art. 11, da lei 
n. 2.290, de 191 0, não são deduzidos pela característica de vitaliciedade f.' 
sim pelo exercício da profissão, como recomp.ensa ao trabalho e garantia 
do funccionario, que cumpre o seu dever. 

Mas, eu quero acompanhar o parecer da maioria da Commissão de Fí-
. na?ças'. nas suas deducções, p~ra mostrar que a emenda não impedirá que: 
seia feita uma grande economia no orçamento ·da Guerra, por isso que :! 
relação _dos professores sendo relativamente pequena, a sommu dos venci-
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mentos por elles consumidos não attingirá á previsão dos calculas exagerados . 
No quadro que se segue, estão computados todos os casos duvid osos, ~e·

gundo o rigor adoptado pela Commissão, e no emtanto a despeza consum1d~ 
com esses professores e adjuntos, fica restricta a 238 :000$ por anno , a 
saber: 

Na Escola de Estado -Maior, 12:939$996, na Escola Militar, 138 :744$, 
nos co llegios militares, 86 :604$000. . 

· Torna-se preciso mencionar as condições especiaes dos professores do 
Collegio Militar do Rio Grande do Sul, que figuram com uma das maiores 
parcellas neste quadro , reconhecidos vitalícios nos seus cargos, com os títu-
los de nomeações apostillados e tendo pago os respectivos impostos. Ultima-
mente, um decreto declarou-os interi nos e elles recorre ram ao judiciario, de-
mandando a União. Admittamos, comtudo, que o Governo os demitta, e 
que, para os substituir, em falta de professores em disponibilidade, procu re 
preencher os togares vagos com os docentes civis ou, então, com os vitalícios . 
já em exercício , naquelle estabelecimento. A despeza em vez de diminuir, 
deverá crescer, porque cada um dos novos professores vencerá, integralmente, 
800$ por mez, o que não se dá com os actuaes professores. Para eco nomizar, 
não se torna preciso contrariar um texto de lei insophysmavel como é a dis -
posição do art. 11 da lei n. 2. 290, reduzindo os vencimentos de militares, 
alguns dos quaes, estão servindo, proficientemente, no magisterio, ha mais 
de cinco annos, no gozo de vantagens que nunca foram co ntestadas pela legis -
lação anterior. 

Exposta a questão nos termos ern que ella foi feita, a Camara que deli-
bere como julgar acertado. Quanto a mim, apezar das declarações balbu-
ciadas na tribuna pelo illustre Relator, julgo de meu superior dever vot1r 
a favo r da emenda, que não onéra os cofres publ icos, porque não repre-
se nta uma despeza nova e qu~ evi ta rá seja cons ummado o esbulh o de um 
dire ito, sob o fundamento de filzer economia , quando é certo que não foram 
esses pequeninos compromisso \) que originaram as difficuldades financeiras 
da situação actual do paiz. · 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; mui to bem. O orador é cu mpri-
mentado .) · 

O Sr•, Prei;i.dente .:.__ Vou su6metter a otvos a emenda n. 17. 

O S1-. João Simplicio, respondendo ao Sr. Deputado Soares dos San·· 
to_s, mostra longamente que a emenda ao con trario do que suppôz S . Ex . . 
nao tem fundamen to lega l, e que, sob o ponto de vista do orçamento do Min is-
terio da Guerra , _contribue para o seu desequilíbrio, não devendo, pois, me 
recer a approvaçao da Camar:i.. (Muito bem; 1nuito /Jem. O orador é feli -
citado.) 

O S 1·. Mauric!iJo cl:~ Laicter·r1a (pela ordem) man ifesta-se favorave l á 
emenda n. 17, porquanto a providencia da sua rejeição é incompleta e iní -
qua, além de attentar .contra direitos . 

O Sx1• Fon·seca lfe:rmes (pela ordem) - Pedi a pa lavra para dec larar 
á Camara dos Deputados, que, em consequencia de um accôrdo estabelecido 
entre o Relator desse orçamento , o Presidente da Republica e o Ministro da 
Guerra, eu acompanharia S. Ex. , na votação das diversas emendas e ha-
víamos concertado um meio de, economizando nas diversas emendas 'nas di-
versas .dotações, naq~e l ~as em que era preciso co rtar, conco rdá.mo; que os 
accresc1mos que dah1 viessem se destinassem ao a ugmento do effectivo do 
Exercito. 

Pelas razões expostas pelo nobre Relator da Guerra eu votaria com 
S. Ex . , quanto á emenda, ora em votação, isto é, votaria ~ontra a emenda. 
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E, uma vez que a Camara dos Deputados acaba de votar a emenda n. 16, 
que diz: "Supprimam-se, por contravirem a lei de vencimentos militares, 
salvo tão sómente direitos adquiridos e reconhecidos pelo Poder judiciario, 
todas as gratificações especiaes que, a titulos diversos, ainda percebem offi-
ciaes em funcções de caracter militar, ou que se prendam a estas"; desde que 
a Camara dos Deputados, votando essa emenda, orientou-se perfeitamente 
bem pelo caminho da economia; a rejeição da emenda n. 17 se impõe; pois, 
a sua approvação vem trazer desequilibrio no orçamento da Guerra, segunc\o 
o plano do digno Relator, e desde que esse precedente inaugurado possa 
abrir valvula a novas despezas, que desequilibrem ainda mais o orçamento , 
devo declarar que acompanho o Relator e espero do espirito dos nobres 
Deputados, que ora se empenham pelo equilibrio orçamentario, se dignem de 
acompanhar o voto por elle ·espendido, em seu parecer: (Muito bem; muito 
bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 17. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação . 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
fvaor 65 Srs. Deputados; e contra, 48. 

O Si•. 'PreS1idente - A emenda n. 17 foi approvada. (Trocam-se 
apartes.) 

O S11. Presidente - Attenção ! Lembro aos Srs. Deputados, que o voto 
da Camara não pôde estar em discussão. 

O Si'. So,all'les ·ck>s Santos ( '' ) (pela ordem) - Sr. Presidente , sei bem 
o compromisso que assumi, quando, desta tribuna, sem paixões , lendo pala-
vras meditadas (apoiados), defendi aqui ll o que considerava ser direito (muito 
bem), contra as soluções fallazes da politica partidaria. (Muito bem.) 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que resolvi uma causa governamen-
tal . (Muito bem.) 

Ninguem, neste .Governo, tem dado prov'.'ls mais inequivocas de que 
quer que o Sr. Marechal Hermes conclúa em paz e na ordem a sua admi-
nistração. 

Sei, Sr. Presidente, que essas questões politicas me teem trazido muito 
constrangimento. Constantemente eu sinto os effei tos dessas contrariedades, 
porque as injustiças dos homens são sempre a causa de que a virtude peri-
clite, e os bons sentimentos nem sempre possam sobresahir. 

O honrado l eader da maioria declarou sinceramente que esta emenáa 
viria trazer a fallencia e o desequilíbrio orçamentario; e, pQr honra minha, 
declaro que assumiria a responsabilidade de ser o Relator do orçamento da 
Guerra, e, por honra minha, declaro mais, que esse equilibrio se faria sem 
trazer di fficuldade alguma ao Sr. Presidente da Republica. 

Qu~nto ao Sr. Ministro da Guerra, tenho delle a opinião formada . 
Mas, Sr . Presidente, passemos sobre este ponto. 
O regimen é presidencial e a responsabilidade vem para o Presidente 

da Republica. Não se fazem economias quebrando palitos. (Apoiados.) 
O SR. PRESIDeNTE - Perdão; peço permissão para lembrar ao nobre 

Deputado que S. Ex. não pôde si não fallar para fazer declaração de voto. 
O SR. SOARES oos SANTOS - V. Ex. tem razão. Eu estava expli cando 

o meu voto; mas, tenho concluido. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto; 
Declaro que votei contra a emenda n. 17. 

( ') Es te discu rso não fo i r i;\' is t o pelo o r ador . 
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Sala das sessões, 25 de Novembro de 1913. - Carlos Maximiliano. 
São successivamente rejeitadas as emendas ns. 18, 19 e 20. 

o .Sr. Alf:r:edo Ruy (pela ordem) - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor: 14 á esquerda e 23 á direita, e contra: 40 á esquerda e 36 á direita. 

o .Sr • . P ,-:rie·sliiden.te - Votaram a favor da emenda 37 Srs. Deputados e 
contra 76. Foi, portanto, rejeitada . 

São successivamente rejeitadas as emendas ns. 2 1? 22, 23 e 24 . 

O R. PE·dr1B M ·o•a1cyr (pela ordem) - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem · votado a 

favor da emend~ n . 24: á di.reita, sete; á esquerda, tres; e contra: á di-
reita, 56, e á esquerda, 47 Srs. Deputados. 

O Sr. PrestiJdente - Votaram a favor da emenda 10 Srs . Deputados, 
e contra 103; foi rej eiteda. 

Votação da seguinte emenda n. 25, do Sr. Augusto do Amaral e ou -
tros: 

Ao n. 6 do paragrapho unico - Supprimam-se as palavras: "que te-
nham transacção com o Ministerio da Guerra". 

o .Sr. Pres.iidente - A esta emenda a Commissão· offereceu o seguinte 
substitutivo: 

"Supprimam-se as palavras: "e casas commerciaes, que t~nham trans-
acção com o Ministerio da Gu:erra, com o fim unico de acquisição de far-
damento." 

Approvado o substitutivo, ficando prejudicada a emenda n. 25. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 26. 
Votação da seguinte emenpa n . 27, do Sr. Ca logeras: 
Reduza-se de 150 :000$ a v,erba para transferencias de officiaes e praças. 
Approvada . . ., • · 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 28 e 29. 
Votação da seguinte emen\la n . 30, do Sr. AuglJ.sto do Amaral: 
Accrescente-se onde convi (l r : · 
O Governo adquirirá directamente na· Europa, sob a fiscalização da 

Commissão de Compras, o fardamento e as peças do equipamento do Exer-
cito. 

O Sr. August<> elo Am.a:t'flll (pela ordem) - Sr. Presidente, ao apre-
· sentar esta emenda não tive occas ião d.e justificai-a da tribuna, e, como me 
foram emprestados sentimento$ que não tive ao propol-a, eu, resalvando 
o direito, que tenho, de reproduzil-a em 3'' discussão, peço a V . Ex . con-
sulte a Casa sobre si consente ra retirada da dita emenda. 

Consultada, a Camara cnnçede a retirada da emenda n. 30. 
Rejeitada a emenda n. 31. 
Votação da seguinte emen\la n . 32, do Sr. Calogeras: 
"Accrescente-se onde conv\er: 
O Governo mandará proceçler ao projecto e orçamento das obras fodis-

pensaveis para a completa ex~cução da lei numero 1. 860, no tocante ao 
aquartelamento dos corpos. Os projectos serão organizados com a maior 
simplicidade, reduzidos a seus traços essenciae.s, mas de modo a não sacri-
fica.r as exi~encias militares çlos serviços correspondentes. Em plano de 
coniunto sera presente ao co·ngresso, na sessão legis lativa de 1914 afim 
de que este se pronuncie sobr~ sua opportunidade, sqbre os !lleios ct~ ex.e--
cução e methodos para o re,ali zar." 
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O Si•. Pre1si.iJrlen te - A esta emenda a Commis.são offereceu o seguinte 
additivo: 

"Na sessão legislativa de 1914 o Governo tambem indicará ao Con-
gresso os recursos de que necessita para a execução do plano <le defesa na-
cional, quer quanto ás construcções de fortificações, como quanto á acquisi -
ção de material bellico necessario ao Exercito." 

O S r . . Pedro Mi0acyr (pela ordem ) - Sr. Presidente, pedi a palavra 
a ver si é possível conseguir preferencia para a emenda n . 37, sobre aquella, 
cuja votação V. Ex. acaba de annunciar. 

Póde se afigurar que a votação da emenda n. 32, que dis põe sob:-e 
edificios para aquartelamento de corpos, não tem muita ligação com a ma-
teria da emenda n . 37, que se refere á verba para conclusão das obras, já 
iniciadas, no corrente exercício, no edificio do Hospital Central do Exer-
cito; mas acho conveniente a preferencia, que em nada prej udica os nos-
sos trabalhos ; e acho conveniente porque, apezar de não pa recer existir 
connexão entre as duas emendas, a Commissão de Finanças declara que a 
de n. 37 fica prejudicada pelo parecer dado a respeito da de n. 32 . (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Ca;logeras (pela ordem ) - Sr . Presidente, sou autor da emen-
da n . 32 . 

De facto , affigura-se-me que a redacção dada pela Commissão de Fi-
nanças ao parecer que emittiu, não foi muito feliz: uma emenda não pre-
judica a outra . 

A emenda n . 37, a que se refere o nobre Deputado, visa terminar as 
obras do Hospital Central do Exercito; a emenda n. 32, de que sou autor, 
tem por fim providenciar. de mada geral, sobre o aquartelamento dos corpos . 

A objecção, porém, feita agora, suggere uma modificação possivel, plau-
sível e até conveniente, que seria a seguinte: approvado o parecer da Com-
missão accei ta portanto a minha emenda com a modificação suggerida pela 
mesma Commissão , .no tercei ro turno. accrescentar "Aquartelamento" as 
palavras "e mais serviços do Exercito" . 

Seria o modo de abranger o aspecto integral, a significação material das 
necessidades do Exercito quanto ao aquartelamento e ao serviço hospital ar. 
(Muito bem; muito bem.) 

Consultada, a Camara, rejeita a preferencia requerida . 
Approvada a referid a emenda n . 32, com o additivo da Commissão. 
Votação da seguinte emenda n. 33, do Sr . Augusto ido Amaral e outros . 
A verba destinada a obras militares deve ser augmentada de 80 :000$, 

para os .concertos do Laborato rio Chimico e Pharmaceutico Mi litar e para a 
construcção de um galpão, conforme o orçamento já feito e approvado. 

O S r . Augu•sto do Am,a.raJ. (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
que apresentei ao orçamento da Guerra e que tem o numero 33, não é de 
grande relevancia; é apenas o pedido de verba para a construcção de um 
barracão no Laboratorio Militar, afim de resguardar machinismos de valor 
muito maior do que o da construcção que é de necessidade fazer. A Ca-
mara, acceitand·o esta emenda nota uma pequena verba que servirá para 
conservação de machinismos já comprados pelo Governo e que se estão es -
tragando, por não haver Jogar onde sejam guardados. 

E' o que eu tinha a dizer . 
Rej eitada a referida emenda n. 33. 
São consideradas prejudicadas as emendas ns. 34, 35 e 36 . 
Votação da seguinte emenda do Sr . Mario Hermes e outros: 
Accrescente-se onde c0nvier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a despender até á quantia de 
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1 .. 000 :000$ com a conclusão das obras já iniciadas no correnre exercici?, 
no edificio do Hospital Central do Exercito, e bem assim a mandar construir 
pavilhões de isolamento para os doentes atacados de molestias infecciosas, 
observada a regra da concurrencia publica . 

O Sr. Pedro Moacyr ( '') (pela ordem) - Sr. Presidente, esta emen-· 
da diz que o Poder Executivo fica autorizado a despender até á quantia 
de 1.000:000$COO, com a conclusão das obras já iniciadas, no corrente exer-
cício, no edifício do Hospital Central do Exercito, e bem assiin a mandar 
construir pavilhões de isolamento para os doentes atacados de molestias in-
fecciosas, observada a regra da concurrencia publica." 

Eu precisaria de um esclarecimento do nobre Relator. 
Estou segur~mente informado de que foi por ordem expressa do Sr. 

Marechal Hermes da Fonseca, Presidente da Republica, que se começou 
a construir esse Hospital Central do Exercito. 

Esta informação é exacta, pois foi -me fornecida por pessoa autorizada; 
e o nobre Relator da Guerra sabe que estou dizendo singelamente a verdade. 

O hospital chegou a ser durante as phases da construcção visitado pelo 
Sr. Presidente da Republica, e pessoal do officialisrno. 

S. Ex. fkou mesmo satisfeito com a marcha que tinham as obras, elo-
giando os empreiteiros constructores ou que melhor nome tenham, e até em 
uina certa occasião, lhes declarou que podiam fazer com segurança encom-
menda de material para as mesmas obras. na Eurooa. 

Confiados na palavra do chefe da Nação, .que lhe.s foi transmitlida dire-
ctamente, e outras vezes pelo Ministro da Guerra e por outras pessoas au-
torizadas, esses constructores encommendaram o material, que vem em ca-
minho, e que tem de ser entrelgue e pago. 

Segundo estou informado, ' as obras, até ao ponto em que se acham, or-
çam em 500 contos; e o que ha a fazer importa em outros 500 contos, to-
mando a ci~ra em grosso. 

Pois bem; não ha l)m contracto em que esses constructores se baseem 
para fazer qualquer operação çle credito. 

Elles não receberam até hoje um vintem; confiaram .na palavra do 
Governo. 

Dirigiram-se então ao .Prepid~nte da Republica, ao Ministro da Guerra; 
todo o mundo nas alturas offi~iaes sabe disto. 

Foi por confiar exactamente nas palavras do Governo que as obras con -
tinuaram. encommendas se fizeram, e estão para chegar, ·e devem ser p·a-
gas, tendo sido até este anno os credores embalados por esta esperança 
de que haja dinheiro para ao menos serem pagas as obras já feitas. 

Sr. Presidente. tratando-s~, oortanto, de obra mandada cnnstruir dire , 
ctamente pelo Sr. Presidente qa Republica ... 

. O SR. DIO>NYSIO CERQUEIRA - Jndispensavel. 
O SR. PEDRO MoACYR - Jndispensavel, diz o nobre Deputado; eu não 

entro nessa apreciação . . . Obp manticja durante toda a sua execução até 
agora pelo compromisso da palf!vra presidencial, pergunto ao honrado Relator 
da Guerra si é passivei negar-se approvação a esta emenda, que, aliás, não 
considero bem ·redigida? · 

Se o honrado Relator da Guerra me prestasse um pouco de sua a tten-
ção .. . 

O SR. JoÃo S1MPL1c10 - p stou prestando toda a attenção a V . Ex. 
O SR PEDRO MoACYR - ... eu lhe suggeriria um alvitre, que seria este: 

approvar-se a emenda, mas em 3" discussão , e reduzir-se a verba de mil 
contos, que ella pede. para 500 contos ou para a verba que attendesse ao pa-
gamento das obras já executadas. 

( *) I~ste diacu rso não fo i rev is to pelo orador. 
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A emenda não é minha, é dos Srs. Mario Hermes, Mauricio de Lacer-
da, Dionysio de Cerqueira e Pereira Teixeira. A emenda manda dar mil 
contos para a conclusão das obras ... 

o SR. RAPHAEL PINHEIRO - Obrigada a que? 
o SR. PEDRO MOACYR - A concurrencia. 
O SR. RAPHAEL PI·NHEIRO - Imagine V. Ex. que alguem apresenta pro-

posta mais barata. 
O SR. CALOGERAS - Quer se legalizar uma cousa illegal. (Ha outros 

apartes.) 
O SR. PEDRO MoACYR - A verdade é que houve necessidade do Hospi-

tal Central do Exercito; o edificio devia ser feito por concurrencia publica, 
mas não se fez por este processo e sim por administração, porque o Mare-
chal Hermes assim o entendeu, porque o Ministro da Guerra assim o enten-
deu e porque todos os orgãos da administração assim o entenderam. 

Não é verdade? (Dirige-se ao Sr. joão Simplicio.) O nobre Deputado 
sabe que é verdade a que ninguem poderá oppôr a menor objecção. 

Nessas obras foram gastos até agora 500 contos, sendo pelo menos pre-
cisa a quantia de 500 contos pa ra se pagar a essa gente que fez as obras 
em nome da administração publica. O não pagamento será um erro, um 
desastre, uma imprudencia, um crime, uma inepcia commettida pela alta 
administração da Republica. 

Portanto, parece que a emenda deve ser approvada, apenas para o effei-
to de se reduzir a verba na 3" discussão, de mil contos para a quantia que 
bastar para o pagamento das obras já executadas. No caso contrario, o Pre-
s idente da Republica terá compromettida a sua palavra para com homens 
que vão receber, em vez de dinheiro, pelo trabalho honrado que fizcr:::m, um 
remata do calote. 

A recusa do credito com esta restricção a que me estou reportando .üo 
é mais do que a consagração do calote official. Ninguem mais quererá con-
tractar com o Govern0; aliás, já ha muitos que hesitam em tratar ::om a 
administração brazilefra . . . 

O SR. NICAN OR NASCIMENTO - Essas obras estavam autorizadas pelo 
Congresso? · 

o SR. PEDRO MoAc'YR - Estavam. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Si não estivessem V. Ex. tomaria a 

ralavra para censurar o Presidente da Republica. 
O SR. PEDRO MOACYR - Neste ponto é que está o erro c!o Marechal 

Hermes. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - Eu não acredito que o erro seja do 

Marechal Hermes. 
_ O SR. PEC·RO MoACYR - Para V. Ex. elle é infallivel; para mim não 

o e. 
O que eu quero agora e conciliar os interesses da administração e do 

serviço publico com os interesses daquelles que construiram a obra por or-
dem do Governo. 

O SR. NICANOR NASCIM EN TO - Si o Governo estivesse devendo essa 
quantia, naturalmente a teria pedido ao Congresso por mensagem. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Póde não querer pagai-a. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - Não tendo pedido, é porque não preci-

sa d~ssa quantia. Elle, devedor, é o unico responsavel; nós nada temo:; 
com ISSO. 

O SR. PEDRO MOACYR - Em todo caso fica contida a doutrina no aparte 
do nobre Deputado. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - Naturalmente; o Governo é que tem 
de nos pedir as verbas de que precisar; nós não temos que offerecer verbas 
a ninguem. 
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o SR. MAURICIO DE LACERDA - Desde que ha insinuação, peço a palavr?. . 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - Não ha insi nuação; respeito os meus 

collegas e sou incapaz de fazer insinuações ou de desrespeitar a qualquer 
collega. 

O SR. PEDRO MoACYR - Fa!lei apenas para que, na 3ª discussão, se pu-
desse votar, não os 1 . 000 contos, contra os quaes sou, mas uma quanth 
qualquer que attendesse a essa situação que foi creada pela palavra e pela 
acção do Presidente da Republica. 

Pouco me importa que seja esta ou aquella a quantia então votada ou 
com a solução que o Relator offereça ao caso . (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. M·auricio ide Lacerda (pela ordem ) declara que, embora não 
sendo o autor da emenda, sinão um dos seus signatarios , vem , na ausencia 
do autor, affirmar que se o Deputado bahiano a apresento u, foi para que 
pudessem ser satisfeitos os compromissos assumidos, visto ter a proposta 
governamental omittido a verba necessaria á conclusão das obras do hospi-
tal militar. 

Esta emenda teve, pois, por fim corrigir uma omissão do orçamento . 

O .Sr. Nica.nor Na.sd·ll1ent'!> ( '') - Sr. Presidente, a questão, para 
mim, se reduz a termos milito estrictos. Nem é preciso ... 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V. Ex. fr.z uma insinuação ferina. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - ... a indignação do illustre Deputado 

pelo Districto Federal , nem a insinuação esboçada pelo meu encantador a:ni-
go o Sr. Mauricio de Lacerda. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Obrigado pelos encantos. (Riso.) 
O SR. N1CANOR NASCIMEN'J\o - Sr. Presidente, o caso dessa indignação 

é o mesmo que arrombar port~ aberta e repellir injuria não feita. 
Sou o primeiro a recon hecer a honorabi lidade dos signatarios da emen-

da, e que qualquer delles está acima de qualquer suspeita. E ao demais , 
Sr. Presidente, V. Ex. sabe quanto sou franco e sem duvida se duvidasse 
dessa respeitabilidade eu não insinuaria, eu. o teria dito. 

A questão é a seg,µinte: todl!S as vezes que o Governo da Republica 
precisa de qualquer quantia para paga mento de despezas solicita da Ca-
mara; esta, é o regímen legal, concede. Nós não podemos nem devemos ir 
ao encontro do Poder Executivo ·para lhe offerecer recursos para solução 
das necessidades publicas das que elle não declarou precisar, nem o quan -
tum era necessario. 

O SR. D10NYSIO CERQUEIRA - Essas obras foram ou não começadas ? 
Houve ou não orçamento? Foram ou não autori zadas? 

o SR. NICANOR NASCIMEl'{TO - Só quem póde responder ao illus tre 
Deputado é o Governo da Republica, declarando si, effectivamente, essas 
.obras foram autorizadas, si precisa da verba e a quanto ellas montam. Em -
quanto o Governo não nos tiver dito isto , não temos · o dever de votar esta 
verba, porque não sabemos si l\ obrigação existe. 

A palavra no nobre Deputado me merece muito, mas, S. Ex. não tem 
elementos para me fa zer um <~ tal affirmativa, até quanto montam essas 
obras . 

O SR. RA PHAEL PINH EIRO - Mesmo porque a ultima parte da emenda 
prejudicaria. o SR. NICA NCR DO NASCIMENTO - Além de que a emenda em si contem 
contradicção: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a despender até á quanti a 
de 1. 000 :000$ com a conclusão das obras já iniciadas no corrente 

($ ) ~s te discurso não fo i rev isto p01o orador . 
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exercicio, no ec!'ficio do Hospital Central do Exercito, e bem ass im 
a mandar cons truir pavil hões de isolamento para os doentes ata-
cados_ de mo lestias infecciosas, observada a regra de concurrencia 
publica. " 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Logo, si é para pagar, está prejudicada. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO - Si é p:ua pagar o que está feito e sem 

concurrencia publica, contém em si propria ::. propria morte, porq·.;e ella é 
contradictoria no principio e no fim. 

O SR. DmNYSIO CERQUEIRA - Attenda bem: para conclusão .. . 
O SR. NICANOR NASC IMENTO - Não é possível mais a concurrencia pu-

blica. · 
O fundamento do nobre Deputado é que o Governo já deve. Si o Go-

verno ·_:já deve, si a obrigação já está instituída, como querem os nobre'.3 
Deputados, agora, que se vá .a.brir · concurrencia publi ca pa ra uma constru-
cçao que já temos obrigação de pagar? 

O SR. MAURJCIO DE LAC ER DA - Já o Sr. Deputado Moacyr,- com o meu 
apoio , se conformou com o alvitre suggerido pelo nobre Deputado por Minas, 
Sr . Calogeras, que propõe se accrescente: "para remodelação ou construcçâo 
de .quarteis ·e tambem para hos,pitaes". Nestes· .termo.3 -é que es tá a questão. 
A emenda vae cahi r para esse fim. Não retiro a e menda, porque não sou 
seu autor. 

O SR. PEC·RO MoACYR - Eu não sou pel a emend a; sou apenas por es-
clarecimentos do Relator , para que em 3·' discussão haja meio de se expli-
car a altitude do Governo no caso. 

O SR. N1CANOR NASCIMENTO - Não ha necessid ades de explicar a atti-
tude do Sr. Presidente da Republica, porque está naturalmente exp\icadrt 
pela correcção constante do seu tracto. 

O SR. MAURICJO DE LAC ER DA ~ Nós vamos accrescentar, em 3" discus-
são, á emenda já approvada pela Camara, estas palavras: "e para remode-
laçã o de hospitaes. '~ 

O Governo .que gosa da confiança de V. Ex. orçar·á essa despeza. 
O SR. N1CANOR N ASC IMENTO - t<estas condições, si chegarmos a esta 

t.:o nclusão , de ficar .o·. Governo autoriizado, dentro· ·dos limites mar'cad-os pela 
Camara, a assim proçeder, n ão terei duvida de, em 3" discussão, acceitar 
a emenda com essa fórma. Estamos todos de a ccôrdo. Como está redigida 
é que não póde passar . E' este o objectivo que eu queria a ttingir. · (M uito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Diony,sio Ce:rqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, o espirita 
que dictou -esta emenda a~signada pelo Sr. Deputado Mario Hermes, pel o 
S r. Maurício de Lacerda e o orador, é o seguinte: o director do Hospita l 
Centra l do Exercito necessita , para concl usão das obras desse hospi tal, de 
uma quantia, que foi arbitrada, de accôrdo com o P,oder Executivo, em 
1.000:000$000. 

S r . Presidente, todo mundo sabe como estas emend as são offerecidas 
á Camara; dieta-se sempre um elevado espírito de satisfação a reaes neces-
sidades da causa publica . 

Foram esses, em absoluto , os motivos que a dicta ram . Dahi o se dizer, 
co mo o meu collega de representação, Sr. Nicanor Nascimento, que o Go-
verno, desde que precisasse, mandaria uma mensagem pedindo ao Con-
g resso essa verba, é evidentemente, absurdo . 

Insi nuações dessas, como outras, a S . Ex. as devolvo intactas. 
Era o que tinha a dizer. 
Rejeitada a referida emenda n. 37. 
Votação da seguinte emenda n . 38, do Sr. Calo geras: 
"Accrescente-se onde co nvier: 
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Serão dissolvidos os pelotões de estafetas e incorporadas as praças ao::i 
corpos de cavallaria da região militar correspondente." 

O Sr. C.aloger.as (pela ordem ) - Sr. Presidente, reservando-me o di-
reito de reproduzir esta e mais atgumas emendas em 3" discussão, por não 
poder discutir agora o parecer elaborado sobre ellas, eu solicitaria de V. Ex. 
consultasse a Camara sobre si consente na retirada das emendas sob ns . 38, 
40 e 41. 

O Sr. Fln~·s:Lden.te - O Sr . Deputado Calogeras requer a retirada da 
emenda n. 38. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
E' submettida a votos e rejeitada a emenda n. 39. 
Consultada, a Camara consente na retirada da emenda n. 40, em vir-

! ude de reqt;erimento do Sr. Calo geras. 
Consultada, a Camara consente na retirada da emenda n . 41 , em vir-

tude de requerimento do Sr. Calo geras. 
Votação da seguinte emenda n. 42, do Sr. Nabuco de Gouvêa: 
Verba 14• - Commissões em paizes estrangeiros: 
Accrescente-se na 3• sub-consignação: "sendo oito o fficiaes da armn 

de cavallaria para praticarem na Escola de Applicação de Saumur". 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offi;:receu o seguint :: 
substitutivo: 

"Os officiaes da arma de c!livallaria de que trata o n. 2 do paragrapho 
un jco do projecto deverão praticar na Escola de Applicação de Saumur, obr~
da a devida licença do Governo francez." 

Approvado o s ubstitutivo, ficando prejudicada a emenda n. 42. 
E' considerada prejudicada a emenda n . 43. 
Re'j eitada a emenda n. 44. 
Votação da seguinte emenda n . 45, do Sr. Vespucio de Abreu: 
Ao paragrapho unico do art. 10. ac~rescente-se: 

A mandar, com os vencimentos das commissões, de que estiverem in-
vestidos , estudar em paizes estrangeiros , para se aperfeiçoarem em .suas 
res pectivas armas, até 1 O officiaes de cada um dos quadros das armas de 
engenharia, artilharia, cavallaria p infantaria. 

O Sr. Vespnc.io d·~ Abreu (pela ordem ) - Sr . Presidente, a emenda 
cuja· votação V. Ex . acaba de annunciar não acarreta augmento algum de 
despeza no orçamento da Guerra . 

Elia tem por obj.ectivo permittir que officiaes do Exercito, com os 
vencimentos das commissões de que estiverem investidos, possam ir ao 
estrangeiro praticar nas suas respectivas especialidades. 

A Commissão deu um pareç:er que se não póde di zer propriament:: 
contrario. 

A Commissão não acha que a emenda actualmente seja conveniente, 
e diz que o projecto já autoriza o Governo a manter no estrangeiro 63 offi-
ciaes. 

Sr . Pr-esidente, si o effectivo do nosso Exercito estivesse completo; si 
todos os corpos estivessem organi i ados, tod a a officialidade seria necessaria 
nesses corpos, não se poderia dispensai-a, porque cada Ull) desses officiae5 
teria sua funcção propria a desenlPenhar. 

Attendendo a que não se trata de augmento algum de despeza, peço a 
approvação da emenda. (Apoiados .) 
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O Sr. Dio.nyi!.lio Cerqueira (pela ·ordem) - Sr. Presidente, peço :, 
V. ' Ex. se digne c·onsultar a Camara sobre si concede preferencia para a 
votação da emenda n. 46 sobre a de n. 45 . 

Consultada a Camara concede a preferencia pedida . 

O Sr. Miaui•foio de Loa,cerdla (pela ordem ) - Sr . Presidente, visivel-
mente, não ha mais numero. 

Requeliro verificação da rejeição do requerimento do Sr. Deputado 
Dionysio Cerqueira . 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 
favor da preferencia 28 Srs. Deputados e contra 61; total 89 . 

O Sr. Pre;silderute - Votaram a favor da preferencia 28 Srs. Deputado:; 
e contra 61 ; total 89. 

Não -ha numero . Como, porém, está dada a hora para a terminação dos 
trabalhos da sessão, não ha logar para se fazer a chamada. 

Continuação da votação das emendas offerecidas ao projecto n. 88, de 
1913, fixando a despeza do Ministerio da Guerra para o exercicio de 19 14 
(vide projecto n . 88 A, de 1913 ) (emenda n. 45 e seguintes) (2ª dis-
cussão). 

O Sr. Pres.i!derute - Vou submetter a votos. a seguin te emenda n . 45, 
do Sr . Vespucio de Abreu e outros, cuja votação ficou interrompida hontem: 

"Ao paragrapho unico do "'art. 1 º, accrescente-se: 
A mandar, com os vencimentos das commissões de que estiverem in-

vestidos, estudar em paizes estrangeiros, para se aperfeiçoarem em suas 
respectivas armas, até 10 officiaes de cada um dos quadros das armas de 
engen har ia, artilharia, cavallaria e infantaria." 

O Srr. Vre,spucio ele Abreu (pela ordem) - Sr . Presidente, tive a 
honra de ser o auto r da emend a, cuja votação V. Ex. vae submetter á 
deliberação da Camara. 

Esta emenda autoriza o Poder Executivo a mandar, com os •verncimentos 
das commissões de que estiverem invest idos, estudar em paizes estrangei-
ros, para se aperfeiçoarem, em suas respectivas armas, até 10 officiaes de 
cada um dos quadros das armas <le engenharia, artilharia, cavallaria e in-
fantaria. 

•E' uma emenda esta, Sr. ~residente, que não traz a·ccrescimo de despe-
za, porquanto, esses offri'ciaes irão apenas com 0.3 vencimentos das .commis-
sões que tiverem, sem que o Governo seja obrigado a fazer qualquer outra 
despeza . 

Hontem, quando pedi a palavra, pela ordem, ti ve ensejo de dizer que si 
o nosso Exercito tivesse o effectivo regular, si os corpos estivessem organi-
zados e tivessemos o minimo no tempo de paz, seria talvez inconveniente 
a sahida desses officiaes. Desde que o effectivo do nosso Exercito não está 
completo, desde que o pensamento é formar unidad es -completas, .deixan<lo 
desfalcadas outras, ficarão muitos officiaes sem ter serviço, sendo, por-
tanto, preferivel que vão aperfeiçoar seus conhecimentos no estrangeiro, a 
ficarem aq ui , burocraticamente, em repartições militares . 

Trazendo a emenda grande vantagem riara o Exercito, penso que a 
Camara praticará acto de justiça, ap provando-a. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Dio·nyslio C~rquedra (pela ordem) - 'Sr . Presiden•te, mais uma 
vez peço a V. Ex., que consulte a Casa si concede prefernncia para a 
EJmenda n. 46. 

Rejeitada a µreferencia. 

Sessão de 26 
de Novembro 
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O Sr. Dio11~"J11o Cerqueiixia (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se que votaram a 
favor 20 Srs. Deputados, contra 91; total, 111. 

Rejeitada a preferencia. 

O Sr, Pres~otlen te - Vou submetter a votos a emenda n. 45 . 

O E1r. João Simplido (pela ordem) - Sr. Presidente, o Poder 
Executivo está autorizado a mandar ao estrangeiro, em commissão, 63 offi-
ciaes . 

o SR. RAPH AEL PINHEIRO - Já é exagerado. 
O SR. j oÃo SIMPLICIO - Essa emenda existiu em orçamentos anteriores 

em épocas em que o Governo enviava ao estrangeiro officiaes em commis-
são, a praticar em outros exercitos. A sua permanencia no orçamento da 
guerra determinará muito justamente que outros Mj,nisterios como os do 
Exterior, Viação, Agricultura e Marinha, enviem funccionarios technicos 
para estudarem na Europa seus diversos officios, com todos os vencimentos, 
por um ou dous annos, accrescendo que os funccionarios em commissão são 
s ubstituídos por outros, que no exercicio dessas funcções , percebem a gra-
tificação correspond·ente. A emenda dará Jogar a qugmento de despeza , 
pelo que a Commissão não póde da·r a sua approvação. (Muito /J em; muito 
bem. ) 

Rejeitada a referida emenda n . 45. 
·Rejeitada a emenda n. 46. 
Votação da seguinte emendr n. 47, do Sr. Augusto do Amaral e ou-

tros: 
Nas autorizações ao Presidente da Republica: 
Art. A permittir iJ.Ue lirpitado numero de offjciaes do Exercito de 

notorio merecimento que quizere; m aperfeiçoar seus conhecimentos milita·re<> 
possam permanecer em paiz estrflngeiro, á sua escolha, de um a dous annos, 
percebendo sómente os vencim entos militares que lhes couberem por ki, 
em papel, e sem a juda dé custo. • 

O Sr. Augus.t.o do Amava~ _:__ Sr . Presidente, o nobre Relator do or-
ça ment·o da Guerra, ao d·ar parecer ás emendas apresentadas, diz que "a 
emenda n. 47 fica prejudicada pelo parecer dado á de n. 45". 

Esta, cujo autor é o nobre Deputado pelo Rio (Jrande do Sul o Sr. 
Jo ão Vespucio, permittia que os officiaes fossem para a Europa com os 
vencimentos das commissões em que se achavam, ao passo que a emenda 
n . 47 diz que "o Governo permittirá que os officiaes possam ir para a 
Europa fazer seus estudos apenffS com os vencimento~ simples da tabella". 
Isto é, o official , pela minha em~nda, poderá ir para a Europa com os mes-
mos vencimentos que tem no baralhão . 

Permitta-me a Camara ler a emenda n. 47: 

"Art. A permitrir •que limitado numero de of.ficiaes do 
Exercito, de notorio m~recimento, que quizerem aperfeiçoar seus 
conhecimentos militares, possam permanecer em paiz estrangeiro , 
á sua escolha, de um a dous annos, pernebendo sómente os venci-
1iientos militares que lh es couberem por lei, em papel, e sem ajuda 
-Oe custo." 

O SR. PEDRO LAGO - Qual é esse limite? 
O SR. Au cusTo DO AMARAL - Certamente, o Governo não vae mandar 
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todo o Exercito para a Europa. Ha de mandar officiaes em numero res-
tricto, e de reconhecida competencia. Não é qualquer official que poderá 
ir para lá . 

O SR. PEDRO LAGO - Convem limitar. E' da nossa funcção. 
o SR. AUGUSTO . DO AMARAL - vv. EExs. todos os dias clamam pel :t 

autonomia dos poderes; entretanto, quando se t rata deste assumpto sob 
um aspecto sério, quer se fazer partidarismo pequeno. 

Sr. Presidente, não é esse o terreno em que me quero achar. A emen-
da faculta a offici-aes do Exercito de notavel merecimento (já vê V. Ex. 
que não é a qualquer ) viagens para estudos á Europa. 

o SR. RA PHAEL PINHEIRO - Isso é muito relativo. 
O SR. AucusTO DO AMARAL - Não é relativo, porque o merecimentJ 

do official é publico e obedece a ap reciações e ao criterio das a utoridades 
mais elevadas da Republica . (Ha muitos apartes, que deteem o orador em 
longa interrupção.) 

Permittam-me os nobres Deputados que continue no es tudo da questão, 
porque do contrario vamos muito longe. 

A emenda autoriza que os officiaes do Exercito que quizerem a perfei-
çoa r os seus conhecimentos profissionaes possam permanecer no es trangei r0 
de um a dous annos, percebendo tão sómente os vencimentos militares que 
lhes couberem por lei, em pa pel, e sem ajuda de custo. 

O SR. PEDRO LAGO - Com que obrigações ficam esses officiaes na 
Europa? 

O SR. AUGUSTO DO AMAR AL - Com a obrigação de dar ao Governo, em 
relatorio, provas de que estudaram. (A partes.) 

O SR. PEDilO LAGO - Isto não é bastante. E' preciso que elles tenham 
deveres res trictos. 

O SR. AUGUSTO no AMARAL - Sr. Presidente, quero responder ao no -
bre Deputado pela· Bahia; quero da r-lhe uma prova de apreço. 

O que eu desejo que se pratique porque ha 10 annos se vem pratican-
do, é o que consignàva a lettra j da disposição orçamentaria, votada um:-i 
porção de annos consecutivos nesta Casa . 

o SR. RAPHAEL PINHEIRO - E já deu resultados? 
O SR. AUGUSTO no · AMARAL - J á, sim, senhor; posso lhe dizer em pu-

blico ou em particular. -
Nas varias nações, como Argentina, Uruguay, Chile, Peru', Colombia , 

Venezuela e Paraguay, se permitte que os officiaes possam ir á Europa par2 
fazer estudos apropriados da vida que a braçaram, e até hoj e gove rno a l-
gu m dessas Republicas se arre pendeu dessas medidas tão liberaes. Peço 
desculpa á Camara pelo calor das mi nh as palavras, que se não inspiram em 
outro desejo si não o de oriental-a , para se fazer justiça. (Muito bem; 
muito bem. ) 

O Sr. Ra.p·hruel P imhetlro (':') (pela ordem.) - Sr. Presidente, são li-
geiras as considerações que tenho a addu:zir. 

E' possível que meu animo não esteja absolutamente ser.eno , neste in s -
tante visto como, segundo tenho observado, o resultado da ida dos nossos 
officiaes á Europa é, a meu vê r, altamente attent·a tori o ao fim que nós co l-
limamos, quando para lá os enviamos. 

Tod as as vezes que regressam e que dão em publico testemunho dessn 
estadia, sente -se claramente - e para não ir mais longe, aconselho á Camara 
que leia uma conferencia , publicada no jorn al dq Comm ercio de domingo --· 
que elles trazem o que se deve chamar o degout de son pays. 

(O) Este cl!~curso n:lo fo i rc,·islo pelo orn 1or. 
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O SR. CALOCERA~ - Abra-se uma excepção para aquelles que servem 
arregimentados na Europa e que constituem uma pleiade brilhantíssima po 
Exercito. . 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Não discuto isso; mas V. Ex. percorra 
as columnas do Jornal do Commercio e encontrará, ·immediatamente; de en-
volta com o elogio extraordinario da obe-diencia allemã, uma referencia tã1~ 
pouco honrosa para nós outros Deputados, que eu, francamente, Sr.. Pre-
sidente, acho que todo aquelle trabalho de exaltação á disciplina, cahe por 
terra. 

Eu perguntaria mais, Sr. Presidente: desses 63 officiaes que vão para 
lá, são os imbecis ou são os de algum aproveitamento, dentro das classes 
armadas? Era o que eu queria indagar de V. Ex. Si são 63 nota veis, os 
rnandacic-s ·para a Europa, porque enviar ma<is 10 ? Si os 63 são os que 
nada valem, então só esses 10 é que devem ir, como representantes da alta 
mentalidade do Exercito. 

Não tenho outro intuito, si não o de defender o Exercito Nacional. Não 
estejamos com meias palavras. Nós já vimos o que custou deixar, durante 
largos annos, na Europa, moços que dalli voltaram mais ou menos inclina-
àcs a uma porção de cousas que não foram ·positivamente aquelas para as 
quaes os mandamos para lá. 

O si._ Joã,o Silllpliclio (pela ordem) - Sr. Presidente, a Commis~ão 
ele Finanças jugou a emenda n. 47 prejudicada, pelo parecer d::: do á emen-
da n. 45. A emenda n. 47 é mais lata. 

Respondendo ao ili ustre Deputado por Pernambuco, meu caro amigo, 
devo dizer ·que ha, por parte de S. Ex., um equivoco. A primeir1 emooda 
diz: "com os vencimentos da~ commissões de que estiverem investidos" ... 

O SR. AUGUSTO DO AMAR"f L - Logo, o que estiver com vantagens espe-
ciaes, vae com essas vantager1s. A segunda, não diz isto. 

O SR. JdÃo SIMPLICIO - A segunda emenda do nobre Deputado diz: 
"com os' vencimentos fixados em lei" . . . 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - "Vencimentos militares"; está escripto. 
O S R. JoÃo SIMPLICIO - Os vencimentos fixados em lei são os venci-

mentos das commíssões que exertem os officiaes. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - São vencimentos militares; o soldo e a 

gratificação. Não ha outros vencimentos. 
O SR. JoÃo SIMPLICIO - E' a mesma cousa. Diz a lei dos vencimentos 

militares, que "qualquer que seja a commissão militar, os officiaes terão a 
gratificação de uma tabella" determinada. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Mas si houver duvida, será uma questão 
de redacção. 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - Vamos coll ocar a questão simplesmente, mais 
. praticamente . 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Declaro que é soldo e gratificação, nad a 
mai!:. 

O SR. JoÃo S1MPLICIO - Sr. Presidente, no Exercito ha os seguintes 
vencimentos: officiaes que teem soldo e gratificação, officiaes que teem sol-
do e vencimentos de lente. Nij. o ha mais distincção alguma. Esses vencimen-
tos estão determina-das po·r lei. Portanto, com a permis•sào paora ir á Europa , 
si o official fõr arregimentadq, si servir em uma coi;nmissão de fortificações 
ou outra, irá com soldo e gratificação; si for lente, irá com soldo e vencimen -
tos de lente civil. Ora, em UIT) e em outro caso, o que substituir o que for :í 
Europa perceberá: na prime\ra hypothese , a gratificação; na segunda, o 
vencimento de lente civil. 

Nestas condições, ha augq1ento de despeza, e a Commissão não podia s,.r 
favoravel á emenda. 

Rejeitada a referida emeqda n . 47. 
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Votação da seguinte emenda n . 48, do Sr. Augusto do Amaral e outros : 
Augmente-se o num ero de officiaes que devem servir arregimentados em 

exercitos estrangeiros de mais tres officias da arma de engenharia (sendo 
um de patente superior, um capitão e um subalterno), em virtude de não 
havet· sido contemplada no projecto ora em estudos e muito haver que apren-
der nesse importante ramo dos conhecimentos militares. 

O Sr. Presiclente - A esta emenda a Commissão deu o seguinte pa-
recer: 

A Commissão acceita a emenda sem ser preciso augmentar o numero de 
officiaes de que trata a terceira sub-consignação da verba 14". 

Approvada com a modificação. 
E ' considerada prejud icada a emenda n. 49 . 
Votação da seguinte emenda n. 50, do Sr. Calogeras: 
Accrescente-se onde convier: 
O Governo rr:iandará proceder aos estudos preliminar.es para o estabeleci-

mento de quatro depositos de remonta, sendo um no Rio Grande do Sul ( Say-
can), o segundo no Paraná ou no Oeste de S. Paulo, o terceiro no Trian-
gi..lo Mineiro e o quarto no Estado do Rio de J aneiro. Para esses estudos 
preliminares poderá despender até 100 :000$, papel. 

O Sr. Oalog.e1··ais (pela ordem) - Sr. Presidente, o motivo do parece1• 

contrario a esta emenda foi a consignação de uma verba de 100 :000$, papel , 
para attender ao serviço que a mesma emenda tem em vista. Diz a Commis -
são que não ha necessidade de consignação especial, porque dentro de um a 
dotação que existe na tabella de orçamento, ha meios de fazer face ao serviço. 

Nestas condições, eu pediri a a V. Ex . que a emenda fosse votada por 
partes, indo a primeira até ás palavras "Estado do Rio de Ja neiro", e a se-
gunda parte, que é a consignação da verba, ficando para ser votada em 
seguid a. ·· 

Creio que, nesta!? condições, a Commissão não teria escrup ulo em dar seu 
voto favoravel á primeira e contrario á segunda parte. (Mllifo bem; muito 
bem.) 

Approvada a primeira parte da referida emenda n. 50, até ás pa1avras 
"Estado do Rio de Jàn'eiro". 

Rejeitada a segunda parte até final. 
Votação da seguinte emenda n. 51, do Sr. Calo geras :. 
O Governo mandará es tabelecer nas fortalezas da defesa littora nea postos 

de tolerancia e jogos de alvos fluctuantes destinados ao trenamento das ba-
terias de artilhari a de posição na pratica do tiro de combate, sobre alvos mo-
veis e a distancias varia veis. Para esse fim poderá despender até 100 :000$, 
papel. · 

O Sr. Oaloge1•2;s (pela ordem) - Sr. Presidente, faço identico pedido 
em relação á emenda 5 1, isto é, que seja votada por partes, indo a primeira 
parte até "variaveis", e sendo a segunda constituída pela consignação da 
verba. 

O motivo é o mesmo em que fundamentei o meu pedido anterior. 
Approvada a primei ra parte da referida emenda n. 5 1, até á palavra 

"variaveis". 
Rejeitada a segunda parte até final. 
Votação da seguinte emenda n. 52, do Sr. Moreira Guimarães : 
Accrescente-se onde convier: 
Os patrões e machinistas das lanchas do Departamento da Administ ração 

da Guerra terão as mesmas diarias que os das lanchas do Arsenal de Ma-
rinha da Capital Federa'!, isto é, patrões 12$, machinistas, 12$000. 
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O Sr. Moreira Guimarães ( ''') (pela oráem) - Sr. ·Presidente, o no-

bre Relator do orçamento da Guerra, tratando desta emenda, faz crer que a:; 
diarias que cabem aos patrões e machinistas do Departam ento da Administra-
ção. são vencimentos mensaes. 

Ora, Sr. Presidente, o absurdo do parecer do nobre ·Relator está fóra de 
toda duvida: diarias não são absolutamente vencimentos mensaes. 

A lei que regula o assumpto diz o seguinte, no art. 29: 
"Ficam extensivas ás ta bel las de vencimentos dos empregados c1v1s d:> 

Arsenal de Guerra, desta Capital, aos do Departamento da Administração; in-
clua-se a respectiva maruja, nesta conformidade." 

Vem ahi a relação, com os vencimentos mensaes, de um lado, e, de ou . 
tro lado, a lista de outros empregados, da maruja, que teem diarias: 

Mais adeante, ha uma observação: 
"Dous terços dos vencimentos mensaes dos empregados são considera-

dos ordenado , e um terço gratificação." 
Ora, Sr. Presidente, no caso dos patrões, dos machinistas do Depãr-

tamento da Administração, não se trata de vencimentos mensaes: trata-se de 
diarias, e, em relação a essas diarias, nem nós podemos cogitar de ordenado, 
nem de gratificação. 

Assim, o parecer do nobre Relator não se applica ao caso da emenda 
apresentada pelo humilde orador. 

Dessa sorte, eu pediria á Camara que tivesse a gentileza de reflexionar 
bem sobre o parecer apresentado pelo illustre Relator do orçamento da Guer-
ra, porqu e com esse parecer e!le faz entender que si não se tratasse de or-
denado nem se tratasse de gratificação estaria de accôrdo com a emenda 
apresentada pelo orador que neste momento occupa a tribuna. 

Pois bem, eu declaro á crmara que não se trata de ·vencimentos men-
saes e que não ha, portanto, nem ordenado, n.em gratificação, mas sim diaria. 

Peço, por conseguinte, á Camara que medite bem sobre as palavras do 
honrado Relator do orçamento da Guerra e approve a emenda que submetti 
ao seu alto cri terio . · 

O Sr. João Simp.1,icio (f:iela. ordem) - Sr . Presidente, parece que o 
parecer da Commissão de Fin~nças é claro: si absurdo existe por parte do 
Rela tor, o absurdo é da lei de vencimentos militares approvada pelo Con-
gresso Nacional e que consigna em tabella, nos arts. 29 e 32 citados, a diaria 
desses funccionarios e declara em nota que dous terços dessas diarias serão 
considerados como ordenado e um terço como gratificafção. 

E', portanto, da lei de Copgresso o absurdo. 
Ora, uma vez que não poç!emos augmentar ordenados, a Commissão de 

Finanças não podia deixar de ç!ar esse parecer contra a emenda . 
Rejeitada a referida emenda n. 52 . 

O Sr. P.edr•'.> Lago (pela prdem \ - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que a emend'.l 

n. 52 foi rej ei tada , havendo votado a favor da mesma 13 Srs. Deputados, 
4 á direita e 9 á esquerda; e votado contra 105, á direita 59 e á esquerd a 46 . 

Rejeitada. 
Votação da seguinte emenda n. 53, do Sr. Antonio Moniz e outro: 
•·Onde convier: 
O pessoal da lancha Bahiq. , na 7" região militar, terá as mesmas diarias 

que o das lanchas do serviço da Capitania do Porto do mesmo Estado, e dos 
arsenaes da marinha e de guerra do Rio de .1 aneiro, isto é, patrão, 12$ ; m'.l -
chinista, 12$ ; foguista, 8$ ; reinadores, 5$000." 

( • } Es te u:scul'so nã o fo i r eYisto pelo Ol'a ,1or . 
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O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - A Camara votou hontem, com estre-
pito enorme, a emenaa que deu aos militares, que exercem funcções civis, o 
u1reito de accumular vencimentos, isto é, a Gamara, derrotando o leader e o 
Governo, augrnentou des·propositadarnente os vencimentos daquelles que sãc 
tartarnente ·pagos. 

Venho noie pedir á Camara, para os foguistas e marinheiros da lancha 
da 7" região militar, não nababescos vencimentos, mas uma retribuição parca 
ao seu trabalho, uma equi·paração aos mesmos funccionarios de outros arse-
naes e creio que, si ·quizer ser justa e proceder com equidade, ao envés de 
fazer um cumprimento a poderosos, a Gamara estará no dever de votar tam-
bern esse pequeno augrnento para o patrão e mais pessoal da lancha da 7" 
região militar . (Muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 53. 

O Sr. Pecma Lago (pela ordem) - Requeiro a verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se que a emenda n. 53 

foi rejeitada, tendo votado a favor 14 Srs. Deputados, ( 12 á direita, 2 á es-
querda), contra 97 (51 á. direita, 46 á esquerda); total 111. 

H.ejeitada a menda. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 54, 55 e 56. 
Votação da seguinte emenda n. 57, do Sr. Pires de Carvalho: 
Ao art. 1 º, verba 13": o patrão e remadores do escaler de serviço da 

fortaleza S . Marcello, Estado da Bahia, perceberão dia rias iguaes ás que 
tem a mesma classe de empregados.· da Capitania do Porto do mesmo Estado. 

O Sr. ·Pires de .Oa1~V1alho (')) (pela ordem) - Sr. Presidente, contra 
o parecer do honrado Relator ·do orçamento da Guerra, tenho considerações 
de ordem moral, de ordem jurídica e até de pura logica. 

O parecer simplesmente diz: "Prejudicada pelo parecer dado á emenda 
n. 53 . " 

A emenda n. _53, do honrado representante de Sergipe, trata de uma 
medida geral. S . Ex., aliás com os mais· justos intuitos, pediu equiparação, 
igualdade de vencimentos para homens do mesmo o fficio. 

O SR. ARLINDO LEONE - Muito bem. 
O SR. PIRES DE· CÁR\o'.ALHO - ... para operarios do mesmo esforço, do 

rnesrnçi valor, do mesmo rjsco. A Carnara negou, louvando-se na palavra do 
honrado Relator da Cornmissão, que desta vez sustentou da tribuna o parecer 
escripto. (Riso.) 

. Como, porém, S . Ex. costuma, na sua benignidade, propugnar por cau-
sas nobres, espero ·que, quanto á minha emenda, S. Ex. faça como hontem 
fez, reformando seu parecer e adoptando a minha emenda (riso), o que será 
um precedente muito honroso para um homem de talento .e princípios como 
S. Ex . 

Tratando -se da sagração de um direito, e direito de pequenos que deve 
ser respeitado pelo Governo; tratando-se de uma pequena esportula que 0 
erario publico dá ao funccionario que exerce funcção arriscada, que presta 
~erviços valios?s, esper_o _que o honrado Relator i:io~ifique seu parecer, porque 
e um parecer 1llog1co, rniusto e attenta contra d1re1tos respeitaveis sancciona-
dos pelas leis orçamentarias anteriores. 

Na Bahia, corno em todos os Estados em que os serviços militares estão 
rnan~~dos e ha portos, ~xistern _ rei;iadores - trabalhadores do mar, quer da 
Marrnha, quer do Exercito, e nao e natural que os da Marinha percebam pelo 
mesmo serviço , gratificação ou ordenado maior do que os do Exercito. 

Os remadores da 7" região militar recebem dous mil e tantos réis. En-
tretanto, trabalham dia e noite, estão á mercê de todas as ordens ao serviço 
de todos os favores. Não é natural, portanto, que a esses home~s, que são 

( *) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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oito ou nove e representam um augmento insignificante de 18$ ou 20$.por dia, 
augmento já consagracto em leis anteriores, seja, de surpresa., m1s.eravel-
mentt:: arrancada essa gratificação com que contam para sua subs1stenc1a e ae 
suas familias. Não é em nome destas economias que se deve postergar o 
direito dos pequenos, quando esses principios são esquecidos nos momento;; 
em que está em jogo o direito dos graúdos. (Apoiados.) 

fortanto, a minha emenda é a sancção da justiça, é o reconhecimento de 
um direito e não póde abso lutamente deixar de merecer o applauso do il1us-
tre Relato; da Guerra, mesmo porque nenhuma relação tem a minha emenda 
com a do honrado representante de Sergi,pe. 

Peço, portanto, Sr. Presidente, si nao a justiça <la Gamara, a sua indul-
gencia e a sua benevolencia para essa emenda. Conto, em primeiro logar, 
com o apoio da maioria, com o apoio do honrado Relator da Guerra, com o 
apoio da propria minoria, que está sempre ao lado das causas justas, e quando 
me fa ltassem, Sr. Presidente, esses elementos, quando me faltasse o apoio 
da minoria, eu appellaria ainda para um terceiro poder, o do nosso honrado 
collega pelo Rio Grande do Sul, cuja presença eu noto neste recinto para meu 
gaudio e para garantia da minha emenda, Sr. Soares dos Santos. (Riso .) 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. João .Siinpl:lci'o (pela ordem) - Sr. Presidente, o ill ustre repre-
sentante da Bahia foi injusto para com o Relator do orçamento da Guerra. 
Desta tribuna o Relator não reformou parecer nenh.um dado sobre este orça-
mento. E, si tivesse reformado o s.eu parecer no caso que foi solicitado pelo 
Sr. Presidente da Republica, não seria o caso. para desejar-me tanto mal, 
porquaMo parece-me que o illustre representante da Bahia, pol:itko como é, 
não teria tambem resistido a semelhantes solicitações ... 

o SR. MAURICIO DE LACERD!i\ - o forte de s. Marcello ainda existe? 
O SR. j oÃo S1MPL1c10 - q criterio que a CoT)lmissão de Finanças assu-

miu, ao dar parecer sobre essa emenda, foi o mesmo seguido quanto á emenda 
n. 55, de que, por equidade, a Commissão de Finanças deveria attender a 
todos os augmentos pedidos, o que não seria possível , no momento actual. 

Esta foi a opinião da Commissão de Finanças, opinião que ella mantém 
nesta occasião. Era o q1,1e tinhii. a dizer. (Muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 57. 

O Sr. Pires de C.a:dviaJ.ho (pela ordem) - Requeiro verificação da vo· 
tação . 

Procedendo-se á verificaçãp, reconhece-se terem votado a favor 43 Srs. 
Deputados e contra 80; total 123. 

Rejeitada. 
Rejeitada a emenda n. 58 . 
Votação da seguinte emenda, n. 59, do Sr. Augusto do Amaral e outros: 

. Nas autorizações ao Presiçlente da Republica: 
Considerando que as sociedades de tiro são agremiações que muito po-

derão concorrer para o preparo dos cidadãos braziJ.eiros no manejo das ar .. 
mas, seu conhecimento e aproveitametno, e, ainda, que podem ser uma das 
fontes de reservistas para o nosso Exercito, e attendendo a que é ao Grande 
Estado-Maior do Exercito que compete superintender a instrucção das tropas 
de terra e preparar e regular o serviço de suas reservas; 

_Considerando mais que, em virtude das disposições em vigor, é á 3• 
secçao do Departamento Centra) da Guerra que ~stão affectas as funcções de 
direc.çã? das sociedades d~ tiro, pois ·?ell a faz parte a Confederação do Tim 
Braz!le1ro, e attendendo ainda a que e ao Grande Estado-Maior que compet::: 
o serviço de alistamento, sorteio e reservas do Exercito: 

Propomos: 
a) que o Governo transfira para a immediata direcção do Grande Estado-

Maior do Exercito o serviço iqherente ás sociedades de tiro pertencentes á 
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Confed·eração do Tiro Brazileiro, ao qual ficará tambem subordinada, afim d~ 
que aquelle possa ter sob sua inspecção todos os serviços que se prendem a 
organização da defesa nacional; 

b) que o Governo faça as precisas modificações, de accôrdo com as ne-
cessidades julgadas convenientes pelo Grande Estado-Maior em proposta ao 
Ministerio da Guerra, nos decretos ns . 2. 067, de 7 de Janeiro de 1909, e 
7. 350 de 11 de Março do mesmo anno, de modo a tornar sem effeito as 
grand~s difficuldades que se notam em toda§ as actuaes sociedades de _tiro 
para a sua existencia e favorecer o maior rendimento de que ellas seiam 
capazes. 

O Sr. AUJgus.to -do Ama·l'\&l - Sr. Presidente, não estou de accôrdo 
com o parecer da Commissão; por isso peço a V. Ex. consulte á Camara si 
consente que minha emenda seja destacada para constituir projecto á parte. 

O Sr. P ·resild:ente - O requerimento do nobre Deputado para que a 
emenda n. 59 seja destacada para constituir projecto ã parte só póde ser 
submettido a votos si a emenda for approvada. 
· Rejeitada a referida emenda n. 59. 

Votação da seguinte emenda n. 60, do Sr . Erasmo de Macedo e outros: 
O Laboratorio Militar de Bacteriologia, fundado em 1896, dispõe apenas 

de 4 :000$, annualmente, para as suas despezas. Esta ,verba que foi suffi-
ciente nos primeiros annos de sua existencia, é por demais escassa actual-
mente. 

Comparando-se as estatisticas dos trabalhos feitos no laboratorio: 
De 1896 a 1903 os exames não attingiram a 500 por anno. 
Em 1904 attingiram a 2. 766. 
Em 1905 attingiram a 2.827. 
Em 1906 attingiram a 2.876. 
Em 1907 attingiram a 2.847. 
Em 1908 attingiram a 3.350. 
Em 1909 attingiram a 3. 328. 
Em 1910 attingiram a 3.442. 
Em 1911 attingirain a 3 .464. 
Em 1912 atingirâm a 4.901 . 
Este anno, pelos exames feitos até agora, o numero de exames excederá 

de 5.000. 
Resulta que os trabalhos augmentam progressivamente, continuando sem-

ore a verba escassa de 4 :000$000. 
- Só esse facto assignalado sem mencionar a necessidade da acquisição de 
novos apparelhos com a creação de serviços varios, justifica o augmento da 
verba. A quantia de 10 :000$ annuaes não será excessiva. 

Este augmento plenamente justificado será de proveito á instituição, que 
tão grandes serviços presta, não só ao Exercito como á Armada, á Policia, 
aos Bombeiros e muitos funccionarios federaes. Assim propomos que a quan-
tia destinada ás despezas do Laboratorio Militar de Bactereologia seja de 
10:000$ no exercício de 1914 . 

O S1·. P .resi1dente - A esta emenda a Commissão offereceu a seguinte 
modificação: 

"Em vez de 10;000$, diga-se 6:000$000". 
Approvada com a modificação. 
Rejeitada a menda n. 61. 
Votação da seguinte emenda n . 62, do Sr. Calogeras: 
Estabeleça"se para a Fabrica de Polvora do Piquete a consignação de 

300 :000$ para ma teria prima, combustível, conservação, etc., (verba 13", ma .. 
teria!, n. 16). 

Approvada. 
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Rejeitada a emenda n. 63. 
Votação da seguinte emenda n. 64, do Sr. José Bonifacio e outros: 

, Destaque-se da verba 13ª - Material - n. 17, na consignação "Diver-· 
sas despezas" a quantia de 82:000$ - augmentando-se em 11 :000$ a dotação 
do Collegio Militar de Porto Alegre para mais 10 serventes e em 71 :000$ a 
do de Barbacena, sendo 11 :000$ para mais 19 serventes e 60 :000$ para 
construcção de .recreio coberto, um tanque de natação e as baias para os 
animaes de tracção. 

O Sr. PresiJd;e;nte 
recer. 

A esta emenda a Commissão deu o seguinte pa-

A Commissão acceita a consignação de 60 contos para a construcção, 
de que trata a emenda, no Collegio Militar de Barbacena. 

Quanto ás despezas com serventes dos Collegios Militares de Porto 
Alegre e Barbacena entende que o Governo póde autorizar os mesmos colle-
gios a fazerem essas despezas, si necessarias forem, por conta ·dos saldos 
dos cofres dos mesmos collegios. 

A Com missão dividiu em 2 partes. a ma teria desta emenda. Emittiu 
parecer contrario relativamente á primeira parte e favoravel quanto á se-
gunda . 

Vou submetter, portanto, á votação a primeira parte relativa aos ser-
ventes, com parecer contrario. Os Srs. que a approvam queiram levantar-se 
(pausa). 

Foi rejeitada. 
Segunda parte com parecer favoravel . 
O .Sr. Mauricio de Lace~·,cl:a occupa-se da 2ª pa-rte da emenda que au-

toriza a despeza de 60 :000$ çom a construcção de um recreio coberto no 
Collegio Militar de Barbacena, ponderando que essa despeza perten.ce ao nu-
mero das adia veis. 

O Sr. Pedro Mo•aicyr (*). (pela ordem) - Sr. Presidente, duas pala-
vrinhas em additamento ,ás que acabam de ser proferidas pelo nobre Deputado. 

Estou informado de que íl- casa onde funcciona o CoUegio Militar de 
Barbacena fôra dada pelo gov<1rno do Estado de Minas. 

UM SR. DEPUTADO - E' exa·cto. 
O SR. PEDRO MoACYR - ~i assim é, não seria demais que agora o pro-

prio governo do Estado, em a\tenção ao facto do collegio se achar em seu 
territorio, offerecesse mais a lguma cousa para completar as obras do mesmo 
edificio, para fazer com que esse edificio preenchesse seus fins. 

O SR. AFRANIO DE MEL LO FRANCO - A Camara póde, no e:ii:ercicio de 
um direito, rejeitar a emenda, mas não tem neces_sidade de envolver nesta 
questão o Estado de Minas, que já fez doação do edificio e que a mais não 
póde ser obrigado . 

O SR. P EDRO MoACYR - V. Ex. tem razão. 
O Estado não tinha obrigação de dar a casa, deu-a -por gentileza. 
O SR. MAUR1c10 DE LACERpA - Entrou o leader. 
o SR. AFRANIO OE MELLO FRANCO - Sou leader de mim mesmo. 
O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex . não é leader, mas tem todas as qualida-

des para esse cargo. , 
Mas, si V . Ex. não é o le(l.der, estou quasi, com o direito que me confe-

re a amizade, a dirigir-lhe uma pergunta. Quem é o leader? (Risos.) 
O SR. AFRANIO DE MELLO fRANCO - E' um assumpto que só interessa á 

bancada mineira. 
O SR. MAURICIO DE LACERQA - Hoje é a pergunta a premio. 

(*) -Este cliecur30 não fo i rev isto pelo orador. 
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O SR. P EDRO MoACYR - Para mim o leader da bancada mineira, eu já o 
disse, é o nosso illust re Presidente, o Sr. Sabino Barroso. 

O SR. MAuR1c10 DE LACERDA - O Sr. Sabino Barroso é o nosso super-
leader. 

O SR. B UENO DE ANDRADA - Deus o conserve sempre assim! 
O SR. P EDRO MoACYR - Voltando á minha argumentação, dizia eu que o 

governo de Minas, que doou a casa, podia dar agora, em reforço da sua an-
terior gentileza, o que fosse neces~;ario para tornar o edificio apto para o fim 
a que realmente serve. 

Portanto, a verba de 60 :000$ não deve, no momento actual , ser dada 
pelo Governo Federal, tanto mais quanto acabamos de negar a pequena quan-
tia de 4 :000$ que foi pedida pelo sympathico Deputado bahiano, Sr. Pires de 
Carvalho, que appellou até para o Sr. Soares dos Santos como uma especie 
de Nosso Senhor dos Afflictos e que, apezar disso, nada conseguiu. 

Não é, pois, natural que demos agora esses 60 :000$ para Minas , que é 
mais rica e que vae ter a maior das riquezas, que é o Presidente no futuro 
quatriennio. Não podemos ter dous pesos e duas medidas. 

Não vae nas minhas 'Palavras a menor hostilidade ao generoso Estado de 
Minas, mesmo porque acompa nho a proci ssão mineira no pl ano de economias, 
á frente do qual se acham exactamente dous honrados collegas nossos repre-
sentantes dessa circumscripção da Republica , os Srs. Antonio Carlos e Ri-
beiro Junquei ra. 

Votando com elles de accôrdo com o plano de economias e córtes e tra-
tando-se de despeza adiavel, acho que a Camara deve rejeitar a emenda. 
(M uito bem; muito bem.) 

O Sr. MieLlo F1"anco (pela ordem) - Pedi a palavra simplesmente para 
explicar o a parte _que tive a honra de dar ao meu prezado collega e amigo Sr. 
Pedro Moacyr. 

Quando fallava .o meu honrado amigo, o joven deputado fluminense, Sr. 
Maudcio de Lacerda, o nobre representante da Bahia, o illustre collega Sr. 
Pedro Lago, em aparte que ouvi , declarou que ao Estado de Minas competia 
fazer essa obra, cujo_. orçamento a emenda fixou em 60 contos . 

Não podia, no momento objectar, ao illustre aparteante, mas o meu pen-
samento teve opportunidade de ser expedido na occasião que orava o honra-
do reoresenta nte do Rio Grande. 

O que aui z declarar é que seria curioso e interessante aue o Estado d~ 
Minas, que fez do ação de um vastissimo esta belecimento ao Governa Federal, 
na qual este instituiu a Callegia Militar de Barbacena, fosse obrigada. ao 
tnenas moralmente. depois dessa espontanea doação, depois de estar em pleno 
funccionamento o instituto militar. a vir construir novos pavilhões. a fa zer os 
augmentas, a realizar obras, emfim julgadas necessarias pela administração 
federal. (Apoiados.) 

o SR. LAMOUN!ER GODOFREDO - Nem isso seri a possivel. 
O SR. MELLO FRANCO - Se assim é, não se comprehende que o honrado 

representante da Bahia, Sr. Pedro Lago, venha envolver o Estado de Minas 
na questão que se discute; devia certamente obedecer a um arriére pensée. 
E foi para protestar contra isso que tive a honra de o fferecer a a parte que 
está consignado nos Annaes e cujo pensamento ora, assim, esclareço. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.). 

O Sr. P e'd110 Lago (pela ordem) - Sr . Presidente. produziu e não 
podi a deixar de produzir, extranhesa á Camara o voto da Commissã~ de Fi-
na nças, de que são membros conspicuos os Srs. Antonio Carlos e Ribeiro 
Junqueira,. em favor de um augmento de despesa de sessenta contos quando 
não sómente estes i!14stri;:s Deputados, como todos os membros da ' bancada 
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mineira, votam cerradamente contra as emendas que favorecem alguns Esta-
dos do norte. 

Com relação ao discurso do nobre Deputado por Minas, devo dizer que 
o anno passado, quando o Sr. José Bonifacio aqui pleiteou a creação do 
Collegio Militar de Barbacena, declarou que o Estado de Minas forneceria 
edifício completo, adequado ao collegio, e um edifício nestas condições deve 
ter recreio e todos os compartimentos necessarios. Verifica-se que o Estado 
de Minas entregou este edifício sem estes compartimentos. (Não apoiados.) 

A União, no momento, não póde fazer esta despeza, que é adiavel. 
Apenas tomei a palavra, Sr. Presidente, para tornar saliente a incoheren-

cia da bancada mineira. (Muito bem.) 

O Sr. AugTUsrbo .te Lim:a ( • ) (pela · ordem) - Sr. .Presidente, como 
slgnatario desta emenda, corre-me o dever de vir em sua defesa. 

Não me parece que assista razão a esses illustres Deputados que aca-
bam de impugnar esta emenda, nem quanto á obrigação que elles suppõem 
ter o Estado de Minas de concorrer para as installações julgadas necessarias 
ao Collegio de Barbacena, nem quanto á autorização que se deva ao Poder 
Executivo para que applique os 60 contos para a realização desta installa-
ção julgada necessaria para o Collegio .Militar. 

O Governo de Minas, como acaba de declarar o meu illustre collega, 
companheiro de bancada, Sr. Mello Franco, offereceu ao Governo da União, 
para a installação de um collegio militar em Barbacena, o antigo edifício do 
Gymnasio, C·om todas as suas dependencias, com todas as suas servidões. E 
a mais não era obrigado. O Estado de Minas não se comprometteu a estabe-
lecer uma fundação propria, te·chnicamente apropriada e adaptada a um es-
tabelecimento de educação militar; elle offereceu o edifício em que funccio-
nava o Gymnasio com todas as accommodações necessarias, a titulo de cessão 
gratuita, sem o menor o nus. 

O SR. PEDRO LAGO - A Bahia fez a mesma offerta e não conseguiu n 
collegio militar. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Mas, uma vez installado o Collegio Militar, 
não vejo razão para que se rejeite a emenda, não se levando a effeito essas 
installações, sem as quaes não se comprehende a educação perfeita do militar. 

O que se pede aqui é a quantia necessaria para a construcÇão de um 
recreio coberto . Este recreio não é uma installação sumptuaria, de luxo, é 
uma installação hygienicament~ essencial para a commodidade do collegio . 
(Um tanque de natação e as báias para os animaes de tracção.) 

Um tanque de natação não é essencial a um gymnasio, porque os ba-
n.heiros podem supprir as necessidades da hygiene; mas em se tratando de 
um collegio militar, elle é esseT)cial. As báias para os animaes de tracção são 
uma dependenciia julgada essepcial para o collegio militar ... 

o SR. PEDRO LAGO - Isto é obra adiavel. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Essas despezas não são sumptuarias nem 

adia veis. Si fosse adiavel a rel\lização dessas despezas, neste caso seria' adia-
vel a installação do proprio collegio. · 

Ti:ata-se, .sr. Pre~idente, qe uma despeza irremediiavelmente tornada ne-
cessana e creio que foi esse pensamento que presidiu a elaboração do parecer 
da. h~nrada Commissão que, entretanto, foi muito escrupulosa em negar a 
primeira parte da emend a que consignava a dotação de 11 contos para mais 
dez serventes, parte de que abro mã.o. (Muito bem; muito bem.) 

. O Sr. João Si·ma>lti(}io (pela ordem) - Sr. Presidente, a Commissão de 
Finanças mantem o seu voto d11do a esta emenda : acceita-a. Não ha absoli.-
tamente despeza, porquanto, é uma verba destacada d~ outra. 

\ •) E ste disc\u·so não foi revis to pelo orador. 
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O SR. PEDRO LAGO - V. Ex. já provou que augmentando o effectivo do 
Exercito não augmentava a despeza ! 

O SR. jOÃO SIMPLIGIO - A justiça nessa medida foi perfeitamente pro-
vada ao Relator do orçamento da Guerra, por uma clara exposição do illustre 
official do Exercito que dirige aquelle estabelecimento de ensino, e que 
demonstrou a necessidade da medida sem augmentar a proposta do Go-
verno. (Muito bem; muito bem.) 

Rejeitada a segunda parte da emenda n. 64. 
Votação da .seguinte emenda n . 65, do Sr. Nabuco de,)Jouvêa e outros: 
Acocescente-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a mandar publicar todos os 

trabalhos techniéo-profissionaes da autoria de officiaes do Exercito apresen-
tados ao Ministerio da Guerra e julgados de valor pelo chefe do Estado-Maior 
do Exercito. 

O Sr. Dlionyisio 'Cerquoona (pela ordem) - Sr. Presidente, esta emen-
da tem por fim acoroçoar aos que estudam. 

Por antiga disposição do Ministerio da Guerra os Ministros eram obriga-
dos, quando os officiaes que vinham de estudar na Europa, apresentavam os 
seus relatorios, a fazei-os publicar. Esta disposição legi slativa visa apenas 
pôr ordem a uma série de disposições do Executivo, que não tinham verda-
deiramente cabimento legal. Portanto, esta emenda tem por fim, desde que 
o Governo possue uma imprensa nacional, por ahi serem dados á publicidade 
os tra.balhos julgados de valor, acor.oçoando, assim, como disse, ao iniciar as 
minhas considerações, aos que estudam e revelam competen.cia para as cou-
sas militares; (Muito bem; muito bem). 

O 'Sr. Mauricio de Ila.ceii"clla (pela ordem) defende a emenda que sub-
screveu com o Sr. Nabuco de Gouvêa e narra o facto do desapparecimento 
da Secretaria de Marinha de desenhos relativos a um explosivo de invenção 
de um distincto official da Armada, desenhos que o seu autor foi encontrar 
depois em uma fabrica de armas na Europa. 

Rejeitada a emenda n. 65 . 
Votação da seguinte emenda n. 66, do Sr. Frederico Borges: 
Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a mandar impr.imir na Imprensa Na-

cio1nal o trnbalho - Leguslação Militar - do Tenente do Corpo· de Saude do 
Exercito, academico de direito, Luiz Curio de Carvalho, cuja edição será de 
mil exemplares, pertencendo ao Ministerio da Guerra metade da referida 
edição. . 

O .Sr. Frederico Borgieis (pela ordem) - Sr . Presidente, a unica e 
triste emenda que tive a honra de apresentar ao Orçamento da Guerra foi 
votada a ser decapitada, sob pretexto de augmento de despeza. 

Esse pretexto, aliás, não é exaoto; no di zer da honrada Com missão ha 
uma falsa apreciação; mas, como desejo poupar á Camara o desgosto de re-
jeitar medida de incontestavel utilidade e necessidade, requeiro a V. Ex. que 
consulte á Casa sobre si concede a retirada da emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
Votação da seguinte emenda n. 67 do Sr. Moreira Guimarães: 
Onde convier: 
E' consignada a verba de 100 :000$ para acquisição de material de tran-

sporte (carroça para trem regimental, carros para transporte de muares.) 

O Sr. Presti.den.te - A esta emenda a Camara deu o seguinte parecer: 
A Com missão acceita a emenda, destacando do n. 27, da consignação ma-

terial, rubrica 13", a importancia pedida, 
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Approvada com a modificação. 
Votação da seguinte emenda n. 68, do Sr. Calo geras: 
Accrescente-se onde convier: Da verba 5" (Arsenaes, Depositos e Forta-

lezas) desta.quem 40:000$ para o proseguimento dos estudos e aperfeiçoa-
mentos no torpedo dirigivel Torquato Lamarão. 

O Sr. MaTti1m Fra.nciiS'Cr> (pela ordem) - Sr. Presidente, chamo a at-
tenção da Camara para a votação da emenda n. 68; trata-se do aproveita-
mento de forças hoje descobertas pela sciencia, a•proveitamento em prol da 
solução de problemas que interessam grandemente á humanidade pensante, e 
a quantia a dispender é exigua, diante, já não do resultado, mas da simples 
expectativa, da bel la promessa de resultado. 

Devo-me, Sr. Presidente um prazer, ao reclamar, neste momento, a at-
tenção da Camara para a emenda, que mereceu, infelizmente, um rapido pa- . 
recer contrario, da illustrada Commissão de Financas; ha 31 annos. neste re-
cinto, fui um dos sete Deputados que votaram pela emenda pedindo ao Go-
verno Brazileiro 60:000$, em auxilio do balão inventado por Julio Cesai: de 
Souza, balão cuja fórma é hoje a vencedora, em experiencias tambem vence-
doras (muito bem), e, Sr. Presidente, na occasião em que o meu duplo chefe 
via cahir a emenda entre . a risota da Camara. respondia com estas palavras, 
que tenho satisfação em repetir: "Os que hoje de mim riem hão de ser ob-
jecto do niso da posteridad·e". (Muito bem.) 

T.f'.(l:ta~se agora de um homem que applicou o seu tempo, o seu merito, 
no aproveitamento da força oriunda das ondas hertzianas, para solver um 
problema militar. Nunca recusei o meu voto, nem a minha palavra ao desen-
volvimento dos arm.amentos militares: quanto mais os armamentos .se desen-
volverem, tanto mais o pacifis1'no vencerá, tanto maior será a improbabilidade 
de guerra. 

Sei que a emenda vai car1ir; sendo, porém, um dos Deputados mais ve-
lhos da Camara, convido alguns moços a que ad·quiram o direito,· que hoje 
adquiri. o direito de rir dos q\Je de mim se riram quando esta Casa recusou 
60 :000$ para o balão de Julio Cesar. . 

Tenho dito. (Muito bem; mIJito bem. O orador é vivamente felicitado). 

O Sll'. RiaphaeJ. 'Pinheiro (pela ordem)-:Solicitei a palavra apenas como 
um protesto .contra o descaso 9ue· entre nós se manifesta·, ·em relação áquelles 
que teem a desgraça de inventar, de descobrir qualquer cousa ( muitá bem.) 

Si V. Ex. soubesse, Sr. Presidente, do numero dos misera veis, dos du-
plamente miseraveis, que por esta cidade andam, com inventos que dentro de 
poucos dias terão de apparecer no estrangeiro; s·i V. Ex. conhecesse as ago-
nias por que está passando q homem que inventou aquelle relogio que se 
acha den 'aro do Cattete, homem que · vive a offerecer a sua invenção por 500$; 
si soubesse que esse homem, no auge do desespero, já pediu que quebrassem 
o_ apparelho, par.a que lhe restitui·ssem o relogio e elle pudesse assim negociar, 
matando a sua fome; si V. El' . conhecesse o grande numero dos problemas 
de aviação que estão talvez resolvidos dentro do Brazil - -comprehenderla 
bem que neste instante, em que os minutos são urgentes, tenho o direito de 
me levantar e defender esta emenda, que só cahirá para que mais uma vez 
se •verifique 1que não ha ma1ior desgraça do .que ser um invento.r brasileiro. 
(Muito bem; muito bem. O orador é felicitado). 

O Sr . . Ndcainor Nnscdm~nto (pela ordem) - Sr. Presidente serei 
brevíssimo; a Camara não se assuste. ' 

A emenda que •Se vo·ta é ·fl seguinte: 
"Acorescénte-se onde convier: Da verba 5" (Arsenaes, Depositas e Forta-

lezas), destaquem 40 :000$ p ~ra OS proseguimentos çiQS eStl!dQS e aperfei-
çoamentO$ 110 torpedo ç!irigive! Torquato Lamarão. '1 
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Como V'. Ex. vê, não ha augmento de despeza, absolutamente. 
Além de não haver augmento de despeza, quer me parecer que os ar-

senaes de guerra e de marinha da Republica foram creados exactamente para 
isso, para fabricar e experimentar armamento. 

Si elles não produzem isso; si vivem para que importemos todos os ar-
mamentos, até os que inventamos, quer me parecer que elles perderam a 
utilidade. 

O parecer da ·commi·ssãoo diz o seguinte: 
"A verba determinada não comporta o destaque de 40 :000$ por ser 

toda destinada a pagamento do pessoal do ·quadro." 
Não é exacto e o ·parecer é absolutamente inconcludente. Si a verba não 

comporta, não ha mal algum na auto11ização, porque o Governo não a pode-
rá pôr em pratica. Não ha nisto prejuízo possível, nã-0 ha despeza a accrescen-
tar com esse auxilio a um brazileiro illustre, •que ha 20 annos trabalha in-
cessantemente para uma descoberta de alto valor scienti fico, fabricando as 
proprias pecas, os proprios apparelh os mecanicos de que se serviu, porque 
nunca teve dinheiro para mandar fazei-os, sendo elle proprio ferreiro, limador, 
electricista, desenhista, etc. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - ·o typo classico do inventor. 
O SR. NICANOR NASCJMENTO - Divernos deputados foram ver as expe-

riencia.s. feitas á custa dos amigos do inventor, que entre si obtiveram quatro 
contos de réis para tal fim; e essas experiencias foram coroadas de completo 
exito. 

Na ha. repito, augmento de V·er'ba, mas um simplels destaique de verba. 
Si é verdade o oue diz a Commissãó. a disposição será inocua, nenhum mal 
fará, porque o Governo não a poderá executar. 

Chamo a attenção da Camara para isso, mostrando que, ainda quando 
esses quarenta con_tos não sejam a·nolicados, por impo.ssivel, haverá um in-
centivo a esse trabalhador, fazend·o-lhe ver que a Camara observou, viu, es-
tudou o seu invento _e .o quer auxrnar. (Muito bem.) 

O Sr. Calog·e1'1as (pela ordem) - Sr. Presidente a emenda que está 
provocand-0 essa explicação é da minha lavra. Elia obedeceu a uma convi-
cção profunda de minha ·parte e alérp disso aos dicta,me.s da mais severa pro-
bidade scien1ifica. 

Tive occasião de ver o invento de que se trata, de apreciar o modo pelo 
qual, por meio das radiações hertzianas á distancia, se póde dirigir o movi-· 
mento do leme do apparelho, permittindo, portanto. aue no mar, sustentado 
o t·orpedo pelo fluctuador conveniente. se possa diri:gir essa mina automovel, 
pôde-se dizer. conforme as necessidfldes verificadas. 

Reconheci tambem ·aue neste apparelho, tal qual se apresenta agora, 
existem defeitos que precisa,m ser concertad-os, ·quer ll'uanto á sua visibilidade, 
quer quanto a detalhes do seu funccionamento . Por •isso é que muito de pro-
posito redigi a emenda, para o fim de se applicar uma determinada verba aos 
estudos de aperfeiçoamento do que ali existe. Por outro lado , quanto á de-
claração de que a verba não comporta o destaque em questão, pec;o licença 
oara discordar do meu prezado amigo, Sr. Relator <la Commissão. Basta 
lembrar que essa verba consigna os fundos necessarios para o trabalho nor-
mal , durante todos os dias uteis do anno, para todos os operarias de arse-
naes, depositos e fortalezas e é obvio que nem todos poderão trabalhar du-
rante o anno inteiro . · 

Portanto , fatalmente, •sobras existirão nesta verba; e, em uma verba 
que no seu total se eleva a dous mil -e cem contos, essa apára de 40 contos 
é perfeitamente possível. e estou convencido de que, :rea lizados os melhora-
mentos possíveis nesse invento , se pódJ tornar uma arma de guerra de real 
valor para o paiz. (Muito bem; muito bem.) 
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O .Sr. Joãin ·SimpLici!o (pela ordem) - Sr. Presidente, a Camara dos 
Srs. Deputados resolverá o assumpto como entender na sua soberania . 

Ha duas emendas a respeito desse a·ssumpto. 
A actual manda ql!e se destaque a quantia e a tabella 5" do Ministeri'.J 

da Guei'ra dá verba discriminada para o pessoal . 
Não sei como se possa destacar dahi essa verba. 
UM SR . .0.EPUTADO - E' simples auto.rização. 
O SR. joÃo SIMPLICIO - Mas eu não posso destacar a verba. Si a Camar·t 

quizer dar seu assentimento poderá fazei-o na emenda seguinte; na actual 
não póde, porque eu não posso destacar da verba 5" a quantia de 40 contos . 

E' o que eu tinha a dizer para elucidar a votação. 

O Sr. P ,ires ld·e 1CaT'Vlalloo - Sr. Presidente, em vista das ·consi·derações 
apresentadas pelo honrado relator· do Orçamento da Guerra, requeiro . prefe-
rencia na votação para a emenda .n. 69. 

Rejeitado o requerimento de preferenoia. 
Approva;da a rreferida emenda n. 68 é considerada prejudicada a emen-

da n. 69 . 
São successivamente rejeitadas as emendas ns. 70 e 71 . 
Votação da seguinte emenda n. 72, do Sr. Moreira Guimarães: 
Art. Continúa em vigor a doutrina do art. 3° da lei n. 1.687, de 13 

de Agosto de 1907, para paga;mento dos saldos devidos aos voluntarios e re-
lativos aos exercícios anteriores ás datas dos reconhecimentos dos direitos 
dos alludidos volunt·arios aos soldos vitalicios em questão, ficando prorogado 
o prazo para habiliitação de que cogita o art . 2º da mesma lei. 

Approvada. 
Votação da seguinte em~nda n. 73, do Sr. Calogeras. 
Nos campos de instrucção, serão organizadas escolas praticas de tiro 

para a infantari·a e para a ar.tilharia, segundo as bases ·Seguintes: 

Escola de tiro para a infantaria 

1. A escola de tiro para a infantaria destina-se principalmente a disse-
minar entre os subalternos dessa arma .os methodos da instrucção do tiro e 
da direcção do fogo no combate. 

2. O ensino desta escola obed·ecerá á doutrina consagrada no regula-
mento de tiro adoptado para a infantaria, cujas modificações, á vista da ex-
periencia a.dquirida, a mesma escola deverá, quando se tornar necessario, 
pro.pôr ao Minis.terio da Guerra. 

3. Para todos os effeitos administrativos e disciplinares, a Escola de Tiro 
para a Infantaria estará directamente subord,inada ao Departamento da 
Guerra. 

4 . O ensino desta escol~ será ministrado annualmente em dous cursos 
de oito semanas. Cada curso comprehenderá 20 officiaes, primeiros e segun. 
dos-tenentes da arma de infantaria . 

5. O primeiro curso abrir-s·e-ha a 15 de Março e o segundo a 1 de Junho. 
6 . De 15 a 30 de Agosto de cada anno, funccionará na Escola de Tiro 

um curso de informações para 20 capitães e officiaes superiores da arma de 
infantaria. 

7. Dous terços dos officiaes designados para os cursos da Escola de Tiro 
provirão dos corpos d·e tropa e o terço restante das repartições militares com 
excepção dos .institutos de eflsino. · 

8. O.urante os dous pri1f11eiros annos de existencia da escola, só serão 
designados para os cursos de tiro officiaes servindo na 9• e 811 regiões mi-
litares. 

9. Nenhum official designado para um curso de tiro poderá, sob qualquer 
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pretexto, perma.necei' na escola por prazo superior a oito semanas. A falta 
de aproveitamento não constitui·rá motivo para que um o fficial repita o curso. 

10. Nenhum official ·poderá ser designado mais de uma vez em cada pos-
to para frequentar a Escola de Tiro. 

11 . Terminado o curso de tiro , o commandante da escola enviará, dentro 
do prazo de 15 dias, um relatorio dos trabalhos executados ao chefe do De-
partamento da Guerra, mencionando a nota de aproveitamento dos officiaes 
que a frequentaram, a qual será, para os devidos effeit0s, mandada averbar 
nos seus assentamos. 

12. Os officiaes que frequentarflm o curso de tfro serão obrigados a re-
sidir na escola, que lhes fornecerá cama sem roupa e rancho, recebendo para 
esse fim o intendente da escola, da Co:::.tabilidade da Guerra, a improtancia 
de uma etapa por official. As despezas que excederem dessa receita serão 
distribuídas equitativamente pelos officiaes que participarem diariamente 
da mesa. 

Organização da escola 

13. O quadro permanente do pessoal da Escola de Ti.ro para a Infantaria 
será o seguinte: 

Commandante, capitão de infantaria com ·o curso de sua arma; 
Ajudante, segundo-tenente de infantaria com o curso de sua arma e mais 

de tres annos de posto; 
Instructores, quatro primeiros-tenentes de infantaria com o curso de sua 

arma; 
Um primeiro-tenente medico; 
Um segundo-tenente intendente; 
Um primeiro-sargento intendente; 
Um l º sargento de material belJico; 
Um 1 º sargento archivista; 
Um sargento de · saude; 
Um 2° sargento carpinteiro; 
Um cabo de saude; 
Tres ordenanças; · 
Quatro carpintekos "(um cabo e tres carpinteiros); 
Dous serralheiros; 
Um correeiro; 
Um alfaiate; 
Cinco conductores. 
14. A Escola de Tiro, além do material necessario para a installação dos 

alvos, abrigos e apparelhos de signaes nos stands do tiro individual e para a 
installação semi-permanente dos mesmos serviços e ·do serviço telephonico 
no campo de tiro possuirá o material seguinte: 

a) 30 fuzis regulamentares m J 1908 . 
b) 30 fuzis regulamentares mJ1895. 
e) os apparelhos balistoicos necessarios para a medida das velocidad.es 

fniciaes, da duração do trajecto dos projectis e pressão dos gazes de polvora · 
. d) duas metralhadoras Ma>:im com todo o material supplimentar para ~ 

tiro e transporte no dorso de ammaes; 
e) tres telemetros de inversão para a infantaria; 
f) oito cavallos de se11a; 
g) quatro animaes de dorso para as metralhadoras· 
h) duas bycicletas; . ' 
i) um carro de munição de companhia; 
j) uma cozinha de campanha; 
k) um carro bagagem de companhia; 
l) uma galéra. 
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15. A escola possuirá uma ambulancia devidamente preparada para 
prestar os primeiros soccorros em carn de molestia ou de accidentes occorri -
dos com as armas de fogo. 

16. Pa.ra ·os trabalhos annuaes da Escola de Tiro existirão na mesma es-
cola uma companhia · de infantaria e uma secção de metralhadorns ass im 
constitui das: 

A - Companhia de infantaria. 

Primeiro sargento ..•..... . ....... . ....... . ...... . .. : . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Terceiro sargento do materi·al bellico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Terceiro sargento intendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Terceiro sargento do material de estaci·onamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo de rancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo de saude.. .. ..... . .. ..... ...... . .. . .... .. ......... . .. . . . . . .. 1 
Cozinheiros e empregados do rancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Segundos sargentos combatentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Terceiros sargentos combatentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Cabos· combatentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Anspeçadas e soldados combatentes . ........... .. .. ... •. . . . . . . . . . . . . '84 

B - Secção de metralhadoras~ 

Segundo sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo do material bellico . . . 1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Conductores ........ . . . ..... . . .. . .... ........ .. .. . : . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cabos combatentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Soldados simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

17. O pessoal da secçã·q de metralhadoras provirá da companhia de me-
tralha-doras da 1" brigada es trategica e da compa.nhia de infantaria dos corpoo 
de infantaria das g• e 8" regiôes militares, deYen rto satisfazer as condiçõeJ 
seguintes: 

a) ter revelado aproveitarn·ento na instrucção regulamentar do tiro; 
b) possuir excellente copducta; 
e) ser sol·teirn. 
18 . Todo o pessoal com patente e não combatente da companhia e seccão 

de metralhadoras e dos demais serviços da Escola de Tiro será arranchado. 
19. Emquanto não fôr fixado no Exercito a época de incorporação dos 

recrutas só serão designados para a companhia de infantaria e seccão de 
metralhadoras da Escola de Tiro. cabos, anspeçadas e soldados que tiverem 
mais de seis mezes de praça, sob pena de ser feita ao director da mesma 
esco la carga das despezas decorrentes da substituição de qualquer desses ho-
mens que conclua seu tempo de servico na escola . 

20. Os inferiores comqa.tentes dessas unidades serão ai nd a obrigados , 
depois do seu destacamento na Escola de Tiro, a servir dous annos na tropa 
com direito a serem promoy.idos a segundos tenentes de reserva depois da 
cone! usão do serviço activo. . 

21. Os so ldados não co1nbatentes e os inferiores das unid ades de instru-
cções serã-0 substituídos de dous em dous annos, mas o resto do pessoal dessa 
unidade será annualmente renovado. 

22. O pessoal que tiver de ser annualmente renovado voltará a seus cor-
pos de origem dentro do prqzo de quinze dias que se seguir á conclusão do 
curso de .informação, e o pessoal ·que o subs1ituiir, para "º anno seguinte, apre-
sentar-se-ha na escola de l a 1 O Janeiro deste anno . . 
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23. As praças destacadas para a escola transportarão comsigo o arma-. 

inento ·e eqmpam·ento completo de marcha e todas as peças do umform~ qu:; 
se acharem em serviço das mesmas. O intendente eia escola recebera dos 
cor.pos de que provierem as praças da companhia e da secção de metralhado-
ras as peças ae uniforme que o mesmo pessoal tiver de vencer durante o 
tempO em que estiver destacado. 

24. A companhia de infantaria será commandada pelo capitão comman-
dante da Escola de Tiro, tendo para subalternos tres aos primeiros tenentes 
instructores; a secção de metralhadoras será commandada pelo quarto pri-
meiro tenente instructor, e em vez de constituir uma unidaae independente, 
ficará para todos os effeitos disciplinare's e administrativos, subordinada ao 
commandante de escola. 

Directores de ensino 

25. Os trabalhos annuaes da Escola de Ti.ro começarão a 15 de Janeiro 
de cada anno. Desde ·esa data, inclusive, até 15 de Março, inclusive, o pes-
soal da companhia e da secção de metralhadoras será pratica e theorica-
mente instrui do no tiro individual e no tiro de combate da infantaria. 

26. O curso de tiro para officiaes obedecerá ao seguinte .plano: 
1 º periodo - tres semanas: 
a) pratica do tiro individual, do fuzil e das metralhadoras; 
b) conferencias sobre a theoria geral do tiro, p'ropriedade da traj ectoria 

isolada e do feixe de trajectorias do fuzil, proprieaade do feixe de trajecto-
rias da metralhadora nas differentes especies de fogo dessa arma; 

e) exercicios de quadros no terreno, sobre a designação e orientação dos 
objectivos e estudo das fórmas e obstaculos naturaes e artificiaes do terreno 
para augmentar a efficada e diminuir a vulnerabili-dade do fogo; 

d) exerci cios (com trnpas e cartuchos de festim), para applicação dos 
principias do regulamento sobre a largura e profundidade de c·ombate de in-
fantaria, distribuição, direcção, disciplina do fogo e reaprovisionamento de mu-
nições em combate . ·. 

2º periodo - tres semanas: 
a) tiros de esquadra,. de pelotão, de companhia e da secção de metra-

lhadoras; . 
b) conferencias sobre .a effkacia do fogo da infantaria contra a infan-

taria e as outras armas, vulnerabilidade das formaturas de infantaria e da 
artilhaTia, ligação da infantaria com as metralhadoras. 

3º periodo - duas semanas: 
a) tiros de exame e de appUcação; 
b) conferencia sobre os problemas especiaes do tiro da infantaria na 

guerra de campanha e de sitio. 
27. Nas quartas-feiras não haverá exercicio de tiro na escola, ·mas nas 

tardes desse dia o commandante ou um dos instructores da escola f.ará obriga-
toriamente uma conferencia sobre a parte do "Combate" do "Regulamento 
de Exercícios para a infantaria", á luz de um exemplo hist.orico. 

28. O programma do curso de informaçõe·s, para capitães e officiaes su-
periores de infantaria, será annualmente organizado pelo commandante da Es-
cola de Tiro e submeHido um mez antes da abertura . do curso ao Departa-
mento de infantaria ( G.) por intermedio do chefe do Departamento Geral da 
Guerra. 

Escdla Pratica de Tiro de Artilharia 

29. A Escola Pratica de Tiro de Artilharia, directamente subordinada ao 
Departamento da Guerra, tem por fim desenvolver a instrucção de tiro ent.r~ 
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os officiaes subalternos e ca·pitães de artilharia de campanha, experimentar 
integralmente o regu.!amento d·e .exercicios e o tiro, bem como as modifica-
ções a elles necessarias, das quaes a escola será a fonte ou examinadora 
indispens·avel, dar parecer sobre os boletins de tiro das baterias do Exercito. 

Paragrapho umco. Duas vezes por anno funccionará um curso de in-
formações para officiaes superiores de todas as armas. 

30. Os officiaes .de arttlharia deverão frequentar o curso respectivo d:i 
escola uma vez em cada p·osto . 

3 1. Não haverá gratificação nem diaria, quer para os officiaes da escola, 
quer para os alumnos de qualquer categoria. 

Paragrapho .unico. Haverá na escola um dormitorio sem roupa para 
os officiaes e um refeitorio para cujo custeio o cofre da escola deverá receber 
da Contabilidade da Guerra o valor de uma etapa para cada official. 

32 . Emqunto o Governo não adquirir material exclusivamente para a es-
cola, ella será constitui da por uma bateria destacada permanentemente do 1 º 
regimento de a.rtilharia, detle ·emancipada, e ·pelo armameinto de uma das ba-
tenas de obuzeiros não -organizadas. 

Organizações 

,33 . A officialidade da escola constará de um capitão, commandante, e 
um instructor da escola e da batena, ne,; primeiros tenentes, instructores da 
escola e subalternos da bateria, um segundo ·tenente ou aspirante, ajudante 
da esco la, um medico, um veterinario e um Intendente . 

34. O pessoal comprehen.derá: 
Comoatentes - Sargento1s: um primeiro, quatro. segundos e quafro ter-

ceiros, quatro cabos, quatro ~fnspeçaaas, vinte e quatro arti lheiros e vinte e 
sete conductores. 

De saude - Um cabo de saude- e um cabo veterinario. 
1Je administração - Um segundo sargento intendente, um cabo de ran-

cho e dous soldados auxiliareis. 
De material - Um segupdo. sargento, um terceiro e dous cabos. 
Artífice ----.., Um segunao sargento ca11pinteiro, um cabo dito e dous sol-

dados ditos, um cabo serralh(liro., um cabo ferreiro, um cabo correeiro e um 
soldado correeiro, um cabo alfaiate e dous soldados ferradores. 

Clarins - Um cabo e dous soldad-os. 
Ordenanças - Um anspeçada e quatro soldados . 
35. Os cavai los serão: nove parà officiaes, tres para clarins, cinco 

-para ordenanças, quatro para os cabos de saude e veterinario e para os sar-
gent-os intendentes e do arm1,1mento, nove p_ara os sargentos combatentes e 
cincoenta e quatro para a tracção de nove viaturas a tres .parelhas. 

36. Os officiaes da escola serão nomeados mediante proposta do com-
mandante da escola . . 

37. O pessoal não combatente · e os sargentos combatentes serão substi-
tuidos de dous em dous anrios, sendo a metade annualmente, a .partir do 
fim do segundo anno. 

Paragrapho unico. Os inferiores que terminarem o tempo de destaca-
mento na escola são obrigados a passar em seguida ·pelo menos ainda dous 
annos na tropa; ao terem, então baixa ~erão nomeados officiacs do primeiro 
posto da reserva, dispens~do o exame ~statuido no art. 76' do regulamento 
para o alistamento e sorteio, çle 8 de Maio de 1908. 

38 . A' excepçã-o dos sargentos, que ·podem ser casados, todo o pessoal 
destacado para a escola deve ser solteiro, de bom comportamento, de prefe-
rencia sabendo ler e escrev~r, e não será desar,ranchado sobre pretexto 
algum. 
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39. Emquanto o Governo não cumprir os arts. 11 e 12 do citado regula· 

mento de 8 de Maio de 1908, só devem ser designados para a escola cabos, 
anspeçadas e soldados que tenham no maximo seis mezes de praça, sob pena 
de ser feita ao respectivo commandante de grupo a carga das despezas de-
correntes da substituição de qualquer praça que conclúa o tempo na escola. 

40 . A bateria do 1 º regimento de artilharia, que fôr designada para con-
stituir a escola , se.rã completada por pessoal e cavallos dos outros dous gru-
pos e do grupo provisorio de obuzeiros. 

41 . '1 odas as praças destacadas para a escola terão o fardamento e a 
roupa de cama para toda fundação do destacamento remettido pela respectiva 
bateria á intendencia da escola, que o pagará á medida do vencimento. 

§ 1 º. As praças levam para a escola o seu fardamento e equipamento, e, 
terimnado o aestacamento, com elles voltam para sua bateria. 

§ 2º. Os officiaes arregimentados, designados para frequentar o curso , 
levam sua montada e um ordenança (sem cavallo). 

Funccionamento da escola 

42. O anno escolar comprehenderá: 
Janeiro a Maio, inclusive: preparação do pessoal da bateria; 
Junho a Agosto, inclusive: primeiro curso de officiaes; 
15 de Setembro a 15 de Dezembro, segundo curso de officiaes. 
Na primeira quinzena de Setembro e. na segunda de Dezembro, o pes-

soal da escola poderá ser licenciado em duas turmas consecutivas de oito 
dias de férias. 

43. Para cada curso serão designados quatro capitães e oito tenentes 
(sendo dous segundos), dos quaes um quarto será tirado dentre os que se 
acham no Rio de , Janeiro em varias funcções, os restantes arregimentados. 

§ 1 ". Para os cursos de informação serão designados: dous officiaes su-
periores de cada regimento de infantaria, dous officiaes superiores arregi-
mentados de artilharia, um of.ficial superi·or de cada batalhão de caçadores, 
de engenharia e regimento de cavalllaria, dous ·officiaes supeniores não arre-
gimentados de cada a:rma, todos do Rio de Janeiro. 

§ 2º. Todos os officiaes voltarão aos seus corpos ou repartições quando 
c·on~lt1irem o curso da Escola Pratica d,e Tiro de Artilharia e os capitães (: 
tenentes terão o seu aproveitamento publicado no Boletim do Exercito, me-
diante participação da escola ao Ministerio da Guerra. 

44. Em cada curso haverá: exercícios de marcha, evoluções de bateria, 
themas de tiro simulado no terreno com a bateria em acção; themas tacticos 
no terreno sem a tropa, conferencias sobre o regulamento do tiro, sobre a 
tactica de artilharia', ·noções da tactica das outras armas, tactica das armas 
combinadas; durante a primeira metade do período, diariamente uma hora 
e meia de equitação, e, uma vez por semana, gymnastica para os tenentes; 
na segunda metade do período, terão Jogar os exercicios ·de tiro de guerra, á 
razão de dous ·por semana. 

45. o ' curso de informações para officiaes superiores durará tres sema-
nas, dentro dos cursos dos ca·pitães e tenentes, em coincidencia com as refe-
ridas conferencias e com alguns exerci cios de tiro de guerra. Os Srs. offi-
ciaes superiores deste curso assistirão, além desses, a todos os exercícios a 
que a escola se entregar durante esse tempo. 

Di:sposições geraes 

46. O Ministro da Guerra encarregará os com mandantes das escolas 
praticas de tiro para infantaria e para artilharia de organizar os regulamentos 
necessarios para o serviço, consolidando disposições communs. 
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N. 74 - Onde convier: 
Fica em vigor a disposição do art. 29, lettra f, da lei n. 2. 738, de 4 de 

Janeiro de 1913. 
Sala das sessões, 10 de Outubro de 1913. - Moreira Guimarães -

Augusto do Amaral. 
A Commissão não acceita a emenda, de accôrdo com o voto da Ca-

mara dado por occasião da votação do orçamento da Marinha, em 2" dis-
cussão. · 

O Sr. Oaloge·ras (pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a retirada 
desta emenda , reservando o meu direito de reproduzil-a opportunamente. 

Consul1ada, a Camara concede a retirada pedida. 

Rejeitadas successivamente as emendas ns. 74, 75, 76, 77 e 78. 

e Sr. P:1·e·siidente - Vou submetter a votos as emendas da Commissão. 
1Approvada a seguinte emenda da Commissão: 

N. 1 

· VERBA 8ª 

Saldos e gratificações de officiaes 

Reduza-se de 318 :900$,
1 

assim discriminados: 
Menos 2 coroneis a 17 :400$000 ........ . .. . ... . ......... . 
Menos 2 cap_itã~s a 9 :000$poo .......... .. . . ............ . 
Menos 19 primeiros tenente\> a 6 :900$000 . . . . ............ . 
Menos 25 segundos tenentes a 5:400$000 ................. . 

. ! ' 

34:800$000 
18:000$000 

131 : 100$000 
135:000$000 

-----1---

318:900$000 

A tabella da proposta accusa a existencia de 88 coroneis, 596 ·capitães, 
852 primeiros tenentes .e 85~ segundos tenentes. 

Com as alterações decqrrentes depois da confecção da proposta, como 
se verifica do Almanach Militar do Exercito, e de :;iccôrdo com as leis 
ns. 1.860 e 2.232, de 4 de Janeiro de 1908 e 6 de Janeiro de 1910, esses 
numeros de officiaes ficaram reduzidos a 86 coroneis, 594 capitães, 833 pri-

. meiros tenentes e 834 segundos tenentes. Torna-se pois desnecessaria a do-
tação dessa quantia na verba 8". · 

O Sr. Mauricdo ele Lacer·da (pela ordem) - Requeiro verificação de 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reco'nhece-se que a emenda foj. 
approvada por 108 votos, (52 á direita, 56 á esquerda), contra um á direita 
e nenhum á esquerda. Total 109. 

Approvada a seguinte emenda da Commissão: 

N. 2 
VERBA 9ª 

Soldos, etapas e gratificações de praças de pret 

Reduza-se de 303 :738$400 as sub-cons.ignaçôes "Soldos e gratificações. 
Addicionaes de 20 e 25 o lo i;obre os vencimentos nos Estados do Amazonas, 
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Pará e Matto Grosso e Territorio do Acre", substituindo-se assim no proj ecto, 
na ve.rba 9", as palavras "·pa·ra menos 1.504 praças, 21·8:681$600", pelas se-
guintes "para menos 1.504 praças e de accôrdo com os arts. 25, 26 e 27 da lei 
n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910 - 522:420$000." 

Os arts. 25 e 26 da lei n. 2 . 290, acima citada, dividem os vencimentos 
das praças, constantes das tabellas C e D, em soldo e gratificação. 

O art . 27 da referida lei, estendendo ás praças a disposição contida no 
art. 4º, manda abonar-lhes a quota addicional de 20 ou 25 oJo sobre os seus 
vencimentos (soldo e gratificação), conforme a região do paiz em que se 
acharem. 

As quotas constantes da tabella da proposta devem, pois, ser alteradas . 
Dahi a reducção proposta de conf.orrni·dade com a lei. 

Votação da seguinte emenda da Commissão: 

:N. 3 - Ao n. 17 do paragrapho unico do artigo unico. 
Em vez de "officiaes generaes, superi·ores ou inferiores" diga-se "offi-

ciaes generaes, superiores, s ubalternos e inferiores." 

O Sr. M auricfo de Laicercla faz considerações sobre a emenda n. 2, 
que manda reduzir 20 a 25 oJo sobre os vencimentos dos militares nos terri-
torios do Amazonas, Pará, Matto Grosso e Acre . 

O Sr. João Shnphlici!o (pela ordem) - Sr. Presidente, a Commissão 
não alterou a lei de vencimentos militares. Houve na tabella da proposta 
um equivoco e a Cornrnissão corrigiu esse equivoco. A porcentagem de 20 
a 25 oJo não estava exacta, de modo que houve essa reducção. A lei dos 
vencimentos dava 25 oJo a praças nessas regiões do pai z. A Commissão man-
teve fazendo a correcção necessari a. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Era isso que eu desejava saber. 
E' approvada a referida emenda n . 3 da Commissão . 
Votação da segufote emenda da Commissão: 

IN. 4 - Augmente-§e. de 76: 139$ a sub-consignação - Etapa - da ver-
ba 9", para mais 149 alqmnos gratuitos existentes no Collegio Militar de 
Porto Alegre. 

O Sr. Bueno d-e Allldrfa,da ( *) (pela ordem) - Sr. Presidente, parece-
me que a Camara não deve approvar a emenda n . 4, ou, fallando mais cla-
ramente, a Camara · não póde approvar esta emenda porque ella dispõe: 
"Augmente-se de 76:.139$ a sub-consignação - Etapa - da verba 9" par:-i 
mais 149 alumnos gratuitos existentes no Collegio Militar de Porto Alegre". 

A lei orçamentaria vigente que autorizou a creação desses collegios de-
terminou o numero maximo de al umnos, bem como a porcentagem de matri-
culas gratuitas. 

A lei orçamentaria deste anno, no art. 22, Jettra N, n. 3, determina o 
numero de alumnos do Collegio Militar do Rio, ficando absolutamente veda-
do elevar o quadro, sejam quaes forem as razões allegadas . 

De modo que sejam quaes forem as razões allegadas, em cada collegio 
não póde haver mais de 200 alumnos. 

Tambem no n. 4 diz: "O numero de ai um nos gratuitos de\'erá corres-
ponder á quinta parte do effectivo realmente existente, em cada um, não po-
dendo ser excedido em hypothese alguma e sob qualquer pretexto". 

Portanto , Sr . Presidente, no Collegio de Porto Alegre, bem como no 
Collegio Militar de Barbacena, o numero de alumnos que a lei permittiu é 

(*) 'Este d!scu1·so nào foi revisto pelo orador. 
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de 200 e o maior numero de alumnos gratuitos permittido por lei não póde 
exceder da quinta parte isto é, de 40. 

Como é, pois, que a Commissão augmenta de 79 contos a sub-consigna-
ção - Etapas - da verba 9•, para mais 149 alumnos gratuitos? 

Um c-0llegio creado por lei, que não póde ter mais de 40 alumnos gra-
tuitos, póde ter assim um numero superior de alumnos gratuitos? 

Appello para ·todos os pod.eres desta Casa (risos) para virem dizer si no 
plano de economias está este esbanjamento, com violação nitida, clara da 
lei, (Muito bem, muito bem. ) 

O Sr, Peclr:o MoaicyT (pela ordem) - Sr. Presidente, compulsando a 
tabella 9" da proposta do orçamento da Guerra, vejo o seguinte: "Etapas, 
300" isto é, para 300 alumnos do Collegio Militar de Porto Alegre. 

Além desse numero, marcado por lei, a emenda manda dar mai'5 
76 :000$ em nova consignação, para mais 149 ai umnos gratuitos. Logo, o Col -
Jegio Militar de Porto Alegre deverá ficar com 449 alumnos, o que é positiva 
e insophismavelmente contra a lei. 

Si já nos 300 alumnos marcados na tabella ha 100 alumnos gratuitos, 
quando deveriam ser 60, isto é, a parte correspondente a um quinto d-0 total 
de 300, como é que agora, pela emenda da honrada Commissão, contra lei 
expressa e contra as necessidades orçamentarias do momento, invocada a 
cada passo, se vae augmentar a verba de 76 :000$ para mais 149 alumnos 
gratuitos? 

Quer dizer isso que o Collegio Militar de Porto Alegre ficará com 60 sob 
os 300 da estimativa da lei e mais 149, isto" é, com 209 alumnos gratuitos, 
contra 240 que pagam. 

Fica, portanto, o Collegio Militar com mais alumnos gratuitos do que 
pagantes, ou contribuintes. E isto é evidentemente um absurdo. 

Nem sei como o honraçlo relator do orçamento da Guerra poderá, ra-
zoavelmente, explicar a crear;ão desta sub-consignação de 76 :000$000. 

Ahi ficam minhas perguntas muito claras, muito exp licitas e faço votos 
para que o honrado re lator dê uma explicação que me satisfaça e que me 
possa convencer do contrario do que penso, istci é, de que se deve rejeitar a 
emenda. (M uito bem; muitq b·em.) 

O Sr, Mlaurõ.clio de Lai\lerda estuda o parecer do relator do orçamento 
da Guerra, reco rdando o qu (: se deu em relação á matricula de alumnos no 
Collegio Militar do Rio de J apeiro, quando Ministro da Guerra o Sr. Marechal 
Hermes da Fonseca. · 

O Sr, João SiDLpliJcilo (pela ordem) - Sr. Presidente, peço toda a at-
tenção da Camara para o qu~ vou dizer·. 

Si a minha .altitude ao a.cceitar esta emenda, apresentada por um collega 
de Commissão, o illustre representante de Matto Grosso, fosse menos leal 
para com a Commissão e para com a Camara, outro procedimento não me 
cabia ter neste momento do que resignar o Jogar que immerecidamente oc-· 
cupo (não apoiados) de relator deste orçamento. 

O SR. FONSECA H ERMES - V. Ex. occupa o Jogar de relator muito dis-
tinctamente . 

O SR. joÃo S1MPLic10 - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, quando relatei o orçamento da Guerra disse no meu pa -

recer: 
"Na sub-consignação - Etapas - a Commissão corrigiu os seguintes 

numeros : 18.226 praças para 13.659 praças, 8.444.640 rações para 
S.288.485 rações, 8.618.0lEi rações para 8.428 . 215 rações , por pedir a sub-
consignação - Soldo - a importancia para 13. 085 praças e não poderem 
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.ihi figurar tambem 600, 300 e 200 alumnos dos Collegios Militares do Ri o 
de Janeiro, Porto Alegre e Barbacena, mas sómente 500 para o primei ro, 40 
para o segundo e igual numero para o ultimo . 

De sorte que, si a Gamara dos Srs. Deputados não vae votar etapas 
para 600, 300 e 200 alumnos dos Collegios Militares do Rio de Janeiro, de 
Porto Alegre e de Barbacena, respectivamente, é isto devido ao estudo feito 
pelo relator do orçamento da Guerra. 

Sr. Presidente, a lei do anno passado, que autorizo u a reforma do ensi-
no militar, di zia: "Os Collegios Milltares de Porto Alegre e Barbacena não 
poderão ter mais de 200 alumnos, dos quaes um quinto sómente ·será de gra-
tuitos". 

Portanto, os Collegios Militares de Porto Alegre e Barbacena não pode-
rão ter mais de 40 a lumnos gratuitos e o do Rio de Janeiro 120. Mas a Com. 
missão manteve o numero de 500 alumnos gratuitos do Collegio Militar do 
Rio de Janeiro, porque anteriormente a essa autorização dada pelo Congresso 
já existia um numero de gratuitos excedentes ao estabelecido e 'ª reforma 
não mandou dispensar ~sses aluamos. 

O Coll egio Militar do Rio de Janeiro está fundado ha muitos annos; o 
de Porto Alegre foi fundado antes da reforma do ensino militar e o de Bar-
bacena por occasião da reforma. 

Portanto, a reforma do ensino militar veiu encontrar os Collegios Mi lita-
res, de Porto Alegre e do Rio de Jan eiro em que condições? 

O do Rio de }aneiro com 500 e tantos alumnos gratuitos e o de Porto 
Alegre com 200 e tantos, porquanto, pela antiga lei, o Collegio Militar de 
Porto Alegre podia ter 300 alumnos, dos quaes 200 gratuitos, 

Nestas condições, o illustre representante do Estado de Matto Grosso, 
cujo nome declino com a devida venia, Sr. Caetano de Albuquerque, por 
occasião da Commissão elaborar o seu parecer sobre as emendas em se-
gunda discussão, apresentou telegrammas, documentos do commandante do 
Coll egio Militar de Porto Alegre, reclamando quan to ao numero de alumnos 
que lá existia. . . · 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - E' verdade. 
O SR. J OÃO SIMPLICIO - . . . e o que poderia fazer. Em uma das re-

uniões, expuz o facto á Commissão de Finanças e perguntei: devemos despe-
dir esses al umnos ou deveres conservar a verba ? A Commissão respondeu: 
conservar a verba. 

Esta, portanto, foi a attitude honesta e lisa do relator do orçamento cfa 
Guerra, apoiado por toda a Commissão. (M uito bem; muito bem.) 

O Sr. Oaetano de Albu.qu.erqu.e (pela ordem) - Sr. Presidente, o 
meu illustre collega, relator do orçamento da Guerra, já deu á Camara cabaes 
explicações . 

Eu, porém, não posso deixar de dizer meia duzia de palavras, em relação 
a este assumpto. 

Na verdade, eu fui o conducto pelo qual chegou ao meu illustre collega, 
não uma reclamação, mas uma mera lembrança de que me encarregou o 
coronel commandante do Coll egio Militar de Porto Alegre. 

Sr. Presidente, estou privado de dizer quem é esse official . 
o SR. PEDRO MOACYR - Aliás muito distincto. (Apoiados.) 
O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Devo, porém, informar esta Camara 

que, si ha no Exercito officiaes de cultura, respeitadores da lei e cumprido-
res dos seus deveres, um delles é o coronel commandante do Collegio Miiita r 
u-e Porto Alegre (apoiados), que, fazendo semelhante pedido , por meu inte r-
medio , nunca me deixar-ia mal, nem comprometteria o nome do seu illus tre 
camarada, relator do orçamento da Guerra. 

Tenho dito . (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. Calogera.s (pela ordem) - Sr. Presidente, estou convencido da 

procedencia das razões expostas á Camara pelo digno relator da Guerra. 
Penso aue se trata de um regimen de translação entre um regi;;.en anterior 
e o que ·foi regulado pela lei nova. Pergunto á Comrnissão si não haverá um 
meio de, na redacção da lei, tornar bem claro que não se trata d.e modificar, 
de alterar os limites estabelecidos pela lei em relação ao numero de gratui-
tos das matriculas dos collegios militares, mas simplesmente do regímen de 
transição. 

O SR. JOÃO SrMPLICIO - No projecto existe um dispositivo. 
O SR. CALOGERAS - Tenho concluído. (Muito bem; muito bem). 
Approv.ada a emenda n. 4 da Cornrnissão. 

O Sr. Mauric!i.o de Lacerc1'a (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 
favor 74 Srs. Deputados contra 33. Total, 106 . Com o Sr. Presidente, 107. 
Foi approvado. 

O Sr . .Pires de Carvalho (pela ordem) - Peço a V. Ex., Sr. Presi-
dente, mande constar na acta que votei contra a emenda . 

. O SR. PRESIDENTE - Peço a V. Ex. mandar por escripto sua declaração 
de voto. 

Approvada .a seguinte emenda da Cornrnissão; 

5ª - §§ - do ar.t. 1 º : 
Na vigencia da presente le'i o Governo não fará nomeações de segundos 

tenentes dentistas nas vagas qi1e se possam dar nesse quadro. 
Esta medida impõe-se por desnecessario que é no Exercito o quadro de 

dentistas. 
O Sr. Ministro da Guerra, no relatorio que apresentou ao Sr. Presidente 

da Republica sobre os serviços qo Exercito, em Maio do corrente anno, justifica 
a conveni·enda deste alvitre. 

Foi o seguinte o que dissl' o illustre titular da pasta da Guerra nesse 
documento: 

"Fixando a composição do qÚadro d.e officiaes do corpo de saude, a lei 
de reorganização inclue 24 deqtistas, cuja hierarchia cornprehenre os postos 
de 2° tenente a capitão. . · 

E' um característico singular do corpo de saude do nosso Exercito, este 
de que tnata a ad-lineam y do art . 120 da lei 1. 860, de 4 de Janeiro de 
1908, na parte que se refere a dentistas: 

De facto, a inclusão de deptistas no corpo de saude do Exercito não en-
·contra justificativa, quer sob o ponto de vista historico, quer sob o ponto de 
vista scientifico. 

Assim é que um exame r~trospectivo nas organiz,ações que tem tido o 
Exercito, desde os tempos mais recuados da nossa historia até hoje, não mos-
tra urna só época em que um quadro semelhante tenha tido existencia entre 
nós, mesmo no tempo que precedeu ao do emprego do cartucho rnetallico. 

As organizações dos exercitas modelares, tanto do Novo corno do Velho 
Continente, silenciam a este respeito. 

Porque um quadro de especialistas em moJ.estias d·e boca, quando não 
os ha nas do appaTelho respiN\torio? 

Porque possuirmos um quadro de dentistas quando não o temos de ou-
tros especialistas, de oculistas, por exemplo? 

julgo que este quadro d\!ve ser extincto, . respeitados os direitos dos 
actuaes serventuarios, ficando os proprios medico~ in·curnbidos da cirurgia 
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dentarià e do tratamento das molestias da bocca, sendo, quando houver neces-
sidade, o serviço de prothese feito mediante contracto com dentist.as civis. 

O quadro de dentistas é sobremodo oneras-o á nação e representa uma 
installação luxuosa, que destôa do estado do nosso Exerci·to, não provido 
ainda de todos os elementos indispensaveis ao bom desempenho de suas 
funcções constitucionaes." 

---~-~~- :tr'\ 

O Sr. Mauriciio de Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação d e 
votação . 1 1 1 i 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a fa-
vor 106 Srs. Deputados. Não houve votos contra. Com o Sr. Presidente 107. 

Approvada a emenda n. 5. 
~--· . ·-. ,. ~· \ -; ~t :.~ ..... ~~- . •-: -7-·:-·· - ,-·. 

O Sr. Presildente - Os senhores que entendem que o projecto assim 
emendado e aprprovado em 2• discussão passe á 3•, queiram se levantar. 
(Pausa.) 

-O projecto passa á 3• discussã-o, indo antes á respectiva Commissão para 
ser redigido de accôrdo com o vencido. 

REDACÇÃO PARA 3• D!SOUIS·SÃO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. O Presidente da Republica é autorizado a despender pe1'J Ses,ão ele 30 Ministerio da Guerra, com -os serviços designados nas seguintes verbas, a 

quantia de 78.871:727$431, papel, e 250:000$, ouro . de Novembro 

1". Administração geral - Conforme a 
tabella correspondente da proposta, 
augmentada de 57:170$, a saber: 

Consignação - Departamento da ad-
ministração. 

Officina de ai faiates: 

mestre: 

Ordenad-o .............. . 
Gratificação . . .. ... .. .. . . 

contra mestre : 

Ordenado ... . . . . . . . .... . 
Gratificação . . . ... ...... . 

4:000$ 
2 :000$ 

6:000$ 

3:600$ 
1 :800$ 

5:400$ 

Papel Ouro 
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Pelo § 13 - material: 

21. Fardamento: 

6 operarios de 1 • classe, diaria de 8$. 
11 ditos de 2" classe, diaria de 7$ . 
6 ditos de 3" classe, diaria de 6$ . 

14 ditos de 4" classe, diaria de 5$ . 
4 ditos de 5" classe, diaria de 4$. 

Empreiteiros: 

32 operarios de 5" classe e costuras ma-
nufacturadas fóra do departamento . 

Dispensados do serviço: 

Patrões, machinistas e operarios 
dispensados do serviço e 
gratificação de tempo de 
serviço aos opera rios. . .. . . 15 :000$ 

Consignação - Empregados 
de repartições extinctas: 

1 

Arsenal de Guerra do Pará: 

secretario: 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . 2 :400$ 
Gratificação ... . ·1. • • • • • • • •• 1 :200$ 

Arsenal de Guerra de Per-
nambuco: 

official de secretaria: 

3:600$ 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . 800$ 

2 mestres: 

Ordenado 

contra-me).;tre, ordenado ... , . 
operario de 1' classe, diaria 

de 4$ ................... . 
dito de 2" classe, diaria de 3$ 

2:400$ 

. 2:000$ 

4 :000$ 

1 :600$ 

1 :460$ 
1 :095$ 

Papel Ouro 
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Arsenal de Guerra da Ba-
hia: 

mestre, ordenado. . . . . . . . . . . 2 :000$ 
contra-mestre , orde~1ado. . . . . 2 :000$ 

o fficial: 

Ordenado .. ... .. ... .... . 
Gratificação . .. . ........ . 

escrivão: 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

Ordenado ....... ·. . . . . . . . 1 :600$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . 800$ 

2:400$ 

escrevente de l " classe: 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . 800$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . 400$ 

1 :200$ 

operaria de 2" cl'âsse, di aria 
de 3$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :095$ 

Hospital do Andarahy: 

primeiro escripturario: . 

Or-denado . . . . . . . . . . . . . . . 1 :440$ 
Gra~ificação . . . . . . . . . . . . . 720$ 

Companhia de Aprendizes 
Artífices: 

mestre de esgrima: 

2:160$ 

Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 800$ 

2:400$ 
Escola Militar do Brazil: 

Papel 

1 continuo, P.rati ficac iio. . . . . . . . 960$ 1 . 259 :935$000 
2. Estado Maior do Exercito: Conforme 

a tabella correspondente da proposta 11 O :709$000 
3. Suorerr0 Tribunal Militar e audito-

res: Conforme a tabella correspon-
dente da proposta, augmentada de 
25:200$024, sendo 12:000$ na con-

Ouro 
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signação "Auditores", para comple-
tar os vencimentos a que teem direi-
to os a ntigos auditores dos antigos 
4° e 6º districtos militares; e de 
13:200$024 na mesma consignação, 
assim redigida: · · 

Auditores 

na 2" reg1 ao militar ( comprehendendo 
a 1" ) de accôrdo com o art. 21 da 
lei n. 2.290, de 13 de Dezembro 
de 1910, e art. 1 º do decreto n. 821, 
de 27 de Dezembro de 1901 .... .. . 

na 5" região militar (comprehendendo 
a 3" e a 4") idem, idem. . .. ..... . . 

na 7" região militar ( comprehendendo 
a 6") idem, idem .. .............. . 

6 na 9" região militar e Departamento 
da Guerra, ( comprehendendo a 8" 
região e todo o territorio da Re pu-
blica) , de accôrdo com os arts. 20 
e 21 da lei n. 2 . 290, de 1910, art. 2º 
do decreto n. 2.586, de 31 de Ju-
lho de 1912, sendo um a 21 :000$ e 
cinco a 15 :000$, dos qpaes o pri-
meiro o antigo a uditor do 4º dis-
tricto mi litar e dos ult jmos quatro 
que serviam como auditpres ou au-
xiliares de auditores na Capital Fe-
deral, por occasião da lei n. 2 . 290 .. 

na 10ª regiã-o milita r, de ac~ôrdo com o 
art. 21 da lei n. 2 .290, de 1910, e 
art. 1º do decreto n. 821 1 de 1912 .. . 

1 na 11 ª regi ão milita r, idem, idem ..... . 
2 na 12" regi ã-o militar, de accôrdo com os 

arts. 20 e 21 da lei n. 2.290, art. 2° 
do decreto n. 2. 586, de 31 de Julho 
de 1912, sendo o antigo a uditor do 6º 
districto militar a 21 :000$ e o outro 
a 15:000$ ........ . . .... . .. . . . .... . 

na 13" região mi li tar, de ::iccôrdo com 
o art. 21 da lei n. 2 . 290, de 1910, e 
art. 1º do decret-0 n . 821 , de 1901 ... 

4 . Instrucção Militar: Diminµida de réis 
407 : 265$, a saber: 

Consignações - Escola de Estado 
Mai-0r, Escola Militar, Esco la Prati-
ca do Exercito, 11 O :465$000; 

Consign ações - Collegiq Militar do 
Rio de Janeiro, Collegip Militar de 

Papel Ouro 

9:000$000 

9:000$000 

9:000$000 

96:000$000 

9:000$000 
9 :000$000 

36:000$000 

9:000$000 

186:000$000 294:550$000 
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Papeb Ouro 
Porto Alegre, CoHegio Militar de 
Barbacena, 28 :800$000; 

Consignaçã-o - Diversas vantagens -
De addicional de tempo de serviço, 
etc., 118:000$000; 

Ordenado e gratificação, etc., réis 
150 :000$000. . . . ...... .. ... . . . .. . . . 

5 . Arsenaes, e Depositas, Fortalezas: Con-
forme a tabella correspondente da 
proposta, destacada a quantia de réis 
40 :000$, para o proseguimento dos es-
tudos e aperfeiçoamentos no torpedo 
dirigível Torquato Lamarão. . . . . . . . . 2. 083 :435$495 

6. Fabricas: Conforme a tabella corres-
pondente da proposta . . . . . . . . . . . . . 1 . 218: 166$600 

7. Serviço de Saude: Conforme a tabella 
correspondente da proposta. . . . . . . . . 855 :_697$500 

8. Soldos e gratificações de officiaes: 
Conforme a tabella corresp<0ndente da 
proposta, diminuída de 923 :700$, a 
saber: 30 vagas de segundos tenentes 
de engenharia 162 :000$, 82 vagas de 
segundos tenentes de artilharia, réis 
442 :800$; menos dous coroneis a réis 
17 :400$, 34 :800$ ; menos dous capi-
tães a 9 :000$, 18 :000$ ; menos 19 pri-
meiros tenentes a 6:900$, 13:100$; 
menos 25 segundos ··tenentes a réis 
5 :400$, 135 :000$000 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 779 :300$000 

9 . Soldos, etapas e gratificações de praças 
de pret: Dimipuida de 3 . 045 :738$, 
a saber : Na consignação - soldos e 
gratificações addicionaes de 20 e 25 
olo, sobre os vencimentos nos Esta-
dos do Amazonas·, Pará, Matto Grosso 
e Territorio do Acre, para menos 
1 . 504 praças, substituidas na propos-
ta as quotas addicionaes de 20 e 25 
olo por outras, de accôrdo com os 
arts . 25 e 26 da lei numer<t 2. 290, de 
1910, que estabelece esses addicio-
naes sómente sobre soldo e gratifica-
ção - 522 :420$ ; da consignação -
etapas, corrigidos os ns, 18. 226 pra-
ças p·ara 13.659; 600 alumnos do Col-
J.egi-o Militar ·do Rio de Janeiro para 
500, 300 ditos do Collegio Militar 
de Porto Alegre para 40 e 200 do de 

2. 435: 142$072 
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Barbacena para 40, emendado o 
n. 8 . 444 . 040 rações para 5.288.485 
e o numero total de 10. 284. 970 ra-
ções para 8 . 428. 215, e a parcella de 
14.398:958$ para 11. 799:501 $ ; ou di-
minuída, seja de 2.599:457$; na con-
signação - etapas-augmentadas de 
76: 139$ para mais 149 alumnos gra-
tuitos existentes no Collegio Militar 
de Porto Alegre, antes da reforma do 
ensino militar; augmentada de réis 
5. 608 :805$, para soldo, gratificação e 
etapa correspondente á el·evação do 

Papel Ouro 

numero de soldados para mais 7 . 7 15 26. 256 :825$800 

10 . Classes inactivas: Conforme a tabella 
correspondente da proposta, diminui.da 
d_e 7.0~ :000$000 na consignação soldo 
v1ta!tc10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O . O18 :265$964 

11. Aj udas de custo: Conforme a ta bel la 
correspondente da proposta ....... . . . 

12. Obras militares: Conforme a tabella 
correspond.ente da proposta .... . .. . 

1 

13 . Material: diminuída de 7q8 :800$, a 
saber: 

Consignação - lnstrucção Mili ,tar n. 10, 
lettra c) de 14:400$000, lettra e) 
.de 14:400$000; • 

Consignação -· Serviço de saude· n. 18, 
30:000$000; 

Consignação - Fardamento n. 21-réis 
500:000$000. 

Consignação-Diversas Despezas n . 25.,..-
. 40 :000$000 .. ... ... . ............. . 

Consignação Des pezas especiaes - Espe-
cificação, forrage ns e ferragens para 
3 . 000 animaes - 200 :000$000. 

Feitas as seguintes modificações nos ns. 
27, 28 e 29 da consignação - Diver-
sas Despezas, assim redigidas: 

N. 27 - Transporte de tropas, etc., s'up-
primidas as palavras "custeio de auto-
moveis, gratificações aos motoristas ·e 
ajudantes ao serviço do Ministerio da 
Guerra" - 150:000$000. 

300:000$000 

750:000$000 
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N. 27 A - Custeio de automoveis, gra-
tificações aos motoristas e ajudantes 
ao serviço do Ministerio da Guerra -
50:000$000. 

N. 28 - Alugueis de casa para o porteiro, 
quarteis e enfermarias, etc., o mais 
como está. 

N. 29 - Para os trabalhos de levanta-
mento da carta geral da Republica, 
etc. - 200 :000$000 .. 

Feitas as seguintes modificações na con-
signação Despez.as especiaes; 

Exclusivamente para os extraordinarios 
com as grandes manobras annuaes 
das tropas - 100 :000$000. 

Acquisição de aeroplanos, sua conserva-
ção e auxilio a uma Escola de Avia-
ção - 100:000$000. 

Para eventuaes e serviços extraordinarios 
- 100 :000$000. 

Reduzida ainda de 150:000$ o n. 27 -
Transporte de .tro.pas, etc . 

Elevada de 2 :000$ a importancia n. 20 
para Laboratorio de Bacteriologia. 

Elevada de 100 :000$ a dotação do n. 16, 
para a Fabrica de Polvora sem Fu-
maça do Piquete . 

Destacado do n. 27 - Transporte de tro-
pas, etc. - a quantia de J 00 :000$ para 

acquisição de material de transporte 
carroça para trem regimental, car-
ros para transporte de muni çífo) . 

A ugmentada de 1 . 388 :700$ a consignação 
- Fa•rdamento - n. 21 para mais 

Papel Ouro 

7 .715 soldados ..... . .... . .... .. ..... 11.509:700$000 

14. Cornmissão em paiz estrangeiro -
Diminuída de 50 :000$, ouro, e assim 
redigida: 

Para differença de vencimentos, de accôr-
do com o art. 18 da lei n. 2 .290, de 
13 de Dezembro de 1910, para 5 offi -
ciaes, addidos milita res- 15:000$000. 
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Idem, idem, para oito officiaes em com-
missão de compras, fiscalização e re-
cebimento de material de guerra, réis 
40:000$000. 

Idem, idem, para 50 officiaes mandados 
servir arregimentados nos exercitos 
estrangeiros e praticar em ·escolas ·es-
peoiaes estrangeiras, 145 :000$000 

Por ajudas de custo e diarias, 50 :000$000 

Papel 

78.871 :'727$431 

§ 1. 0 E' o Presidente da Republica autorizado: 

Ouro 

250:000$000 

250 :000$000 

a) a mandar a outros paizes, como addidos militares, em commissão, 
cinco officiaes superiores ou ca·pitães habilitados, de comprovada capacidade, 
correndo a ·despeza com a differença de vencimentos e aj uda de custo, de 
accôr.do com o art. 18 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, e re-
spectivas ta1beJ.las, .pela ver.ba 14" do arti•g·e> unico: 

b) a mandar, correndo a despeza com ·a differença de vencimentos e aju-
da de custo, de accôrdo com -0 art. 18 da lei n . 2.290, de 13 de Dezembro de 
1910, pela verba 14" do artigo unico, servir arregimentados nos exercitos es-
trang·eif<os os seguintes officiaes d.as armas de engenharia, artilharia, cavalla-
ria e infantaria: 

Engenharia: 

1 tenente-coron el; 
1 capitão; 
1 1° tenente. 

Artilharia: 

1 tenente-coronel; 
1 major; 
3 capitães; 
4 primeiros tenentes; 
4 segundos tenentes ou aspirantes. 

Cav·allaria: 

1 tenente-coronel; 
1 major; 
3 capitães; 
4 primeiros tenentes; 
5 segundos tenentes ou asRirantes. 

Infantaria: 

tenente-coronel; 
major; 

4 capitães; 
3 primeiro·s tenentes; 
7 segundos tenentes ou aspjrantes. 
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Esses officiaes irão em grupos de cada arma e formarão no seu regresso 
as offici·alidades de unidades respectivas do Exercito, que ficarão constituindo 
as unidades modelo de instrucção; send-o que os de cavallaria deverão servir 
na Escola de Applicação de Saumur, obtida a devida licença do Governo 
francez; 

e) a manter no estrang.eiro oito officiaes na commissão de compras de 
material de guerra para o Ex.ercito, correndo a despeza com a differença de 
vencimentos e ajuda de custo, de accôrd·o c-om o art. 18 da l.ei n. 2. 290, de 13 
de Dezembro de 1910, pela verba 14" d-o artigo unico; 

d) a mandar tres officiaes praticarem em uma escola de artilharia de po-
sição e acompanharem os progressos d·a artilharia de grosso calibre, correndo 
a despeza com a differen ça de vencimentos e aj uda de custo nos termos do 
numero anterior; 

e) a mandar fazer o curso em uma das escol.as praticas de el·ectricidade 
do paiz, sem onus nenhum para o Thesouro, quatro ou seis inferiores do Exer-
cito com as necessarias habilitações; 

f) a mandar distribuir pela Direcção de Contabilidade t: pelas Delegacias 
fis.caes nos Estados as .quantias necessarias dos ns. 21, 22, 2ó, 26, 27 e 28 e 
consignação "Forragens e ferragems", do titulo "Despezas Especiaes", da ru-
brica 13", aos commandantes de inspecção, de brigadas -ou das differ.entes uni-
dades do Exercito na Capital Federal, nos Estados do Paraná, Santa Catharina, 
Rio Grande do Sul, M1atto Grosso , Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 
Geraes, Parahyba, Pernambuco, S. Paulo e Goyaz, para que as diff.erentes 
unidades do Exercito façam directamente ·os supprimentos dos artigos que lhes 
são necessiarios e cujas despezas C·orrem por conta de.ssas mesmas con-
signações; 

g) a tornar annuaes os contractos de forneciment-os de viveres, forragens, 
ferragens, artigos de asseio •e illuminação ás differentes guarnições do Exer-
cito e aos hospitaes e enfermarias miJit.ares, bem assim as fixações dos valores 
para arraçoament.o e dietas, ficando nesta parte revogados os arts. 1 ! e 23 
do regulamento baixado com o decreto n. 2.213, de 9 de Janeiro de 1896; 

h) a vender em c-oncurrencia .publica o material impr.estavel existente na 
Fabrica de Cartuchos e de Artefactos de Guerra e na Fabrica de P.o!vor.a sem 
Fumaça, podendo applicar o prnducto que fôr apurado nas construcções e na 
acquisição de materiaes para as officinas e laboratorios dos mesmos estabeleci-
mentos. · 

§ 2. 0 Aos officiaes promovidos ou graduados serão abonadas, mediante 
requerimento, as s·eguintes importancias, para serem descontad as pela deci ma 
parte do _respectivo soldo mensal: 

De segundos tenentes a: capitães ............................. . 
De majores e coroneis .. , .................. . .. . ..... ...... . . 
De generaes ....... .... ........ . ... .. .... .. ..... .... . .... . . . 

600$000 
800$000 

1 :200$000 

Nenhum outro abono previsto em lei se fará, sinão sob condição do pa-
gamento integral dentro do anno corrente. 

§ 3.º Na vigencia desta lei sómente serão permittidas consignações até 
dous terços do sold-o ou ordenado, que forem estabelecidos por officiaes e 
funccionarios civis ás suas familias, a instituições que, por disposições espe-
ciaes, já gosem desse direito , mantidas as actuaes que não estejam compre-
hendidas naquellas concessões legaes, ·até s·e liquidarem sem prorogação de 
prazo nem renovações. 

§ 4.º Os lentes, professores ou adjuntos dos institutos militares de ensino 
que forem vitalícios, sómente poderão ser postos em disponibilidade por ex~ 
tincção dos lugares que exerçam. 
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§ S.º O Governo, de accôrdo com as deducções feit.a~ na v_erba 4" da pro-

posta, supprimirá os Jogares de docencia ou de admi.mstraçao cr~ados n.as 
Escolas de Esta.a.o Maior, Escola Militar e Escol•a Pratica do Exercito, assim 
como os tres Jogares de profess·ores de musica dos collegios militares, dispen-
sando o respectivo pessoal. 

§ 6.º O numero de alumnos gratuitos nos colJegi·os militares será de 120 
no do Rio de Janeiro e 40 em cada um dos colJegios çte Porto Alegre. e Bar-
bacena , garantidas as matriculas d·e alumnos gratuitos excedentes, existentes 
nos mesmos collegios em 3 .de Abril de 1913. 

§ 7.º Respeitadas as matriculas já effectuadas nos colJegios militares, em 
caso nenhum ·e sob nenhum pretext0 poderão ter os collegios militares do 
Rio de Janeiro, Porto Alegre e Barbacena mais de 600 alumnos o primeiro e 
mais de 200 cada um dos outros.. 

§ 8 . 0 Não poderá exced•er de 200 o numero de alumnos da Escol•a Militar. 
Aos actuaes alumnos que excederem desse numero fica garantida a respectiva 
matricula. 

§ 9.º Na vigencia da presente lei, nenhum offidal poderá receber mais de 
uma ajuda de custo de um Estado para outro ou para a Capital Federal, salvo 
por motivo de promoção e consequente tmnsferencia. · · 

§ 10. Os officiaes generaes, superior·es, .subalternos e in feri·ores só per-
c:eberão a gratificação dos seus postos, na vige.ncia da presente lei , no desem-
penho de commissões militares ou de funcções que lhes são attinentes . 

'§ 11. Na vigencia da presente lei, não serão ·chamado·s 'ª servi.ço do e; 
conselhos militares os .officiaes reformad·os , devendo tamhem as vagas que 
estes deixarem nas repartições militares, pol' morte ou demissão voluntaria, 
ser preenchidas por officiaes effectivos do Exercito. 

§ 12. Continúa ·em vigor a doutrina do art. 3º da lei n . 1 . 687, de 13 
de Agosto de 1907, para pagamento dos soldos devidos aos volunt:arios e rela-
tivos aos exercicios anteriore\l ás datas dos .reconhecimentos dos direitos dos 
alJudidos voluntarios aos soldos vitalicios em questão, fic ando prorogado o 
prazo para habilitação de que cogita o art. 2º da mesma lei. 

'§ 13. Continúa em pleno vigor o art. 67 da lei n. 1 . 860, de 4 de J aneiro 
de 1908, que prohibe o engajamento de praças de pret e só o permitte par ::i 
inferior1es. , • 

§ 14 . Nas transfer.encias de inferiores de um para outro corpo na mesma 
região, ou de uma para outra região, só lhes serão garantidos a effecti:vidade 
e os prov.entos do posto , no caso de preencherem vagas nas unid ad·es para as 
quaes forem transferidos . Nas transferenci as de praças é vedado deslocar 
aquellas cujo tempo de serviço es tej a preste a t.erminar . 

§ 15 . Ficam suspensos o engajamento e reengajamento de inferior.es até 
se restabelecerem os limites para o Estad·o-Menor nos corpos fixados na or-

.ganização feita pelo Estado-Maior do Exercito. 
'§ 16. O Governo mandar~ proceder aos estudos preliminares para o es ta .. 

belecimento de quatro depositos de remonta, sendo um no Rio Grande de 
Sul (Saycan), o s·egundo no Paraná ou no Oeste d.e S. Paulo o terceiro no 
Triangulo Mineiro e o quarto no Estado do Rio de Janeiro. ' 

§ 17. O Governo mandará est·abelecer nas fortalezas da defes•a do litto-
ral postos de telemetria e jogqs d·e alvos fluctuantes destinados ao treinamen-
to das bateri·as de artilharia ele posição na pratica. do tiro de combate, sobre 
alvos mov.eis ·e a distancias varia veis . · 

·§ 18. O Governo ma.ndafá proceder ao projecto e orçamento das obras 
indispensav.eis pam a compl·et·~ ·execução da lei n . 1. 860, no tocante ao aquar-
telamento dos corpos. Os prpjectos serã.o organizados com a maior simpJi. 
cidad·e, reduzidos a seus traçqs essenciaes, mas de modo a não sacrificar as 
exigenci•as militares dos serviços correspondentes. Em plano de conjunto será 
presente ao Congr.es.so, na sessão l·egislativa de 1914, afim de que es te se pro-
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nuncie sobre sua opp-or.tunidade, sobre os meios de execução e methodos para 
0 realizar, e n·a mesma sessão legislativa de 1914 o Governo lambem indicar§. 
ao Co ngress.o os recursos de que necessita para a execução do plano de defesa 
nacional, quer quanto ás construcções de fortificações, como quanto á acqui-
sição d·e material bellico necessario ao Exercito . 

:§ 19. Ficam supprimid as, por contravirem á lei de vencimentos militares 
e salvo tão sómente os direitos adquiridos reconhecidos pelo Poder Judiciario, 
todas as gratificações especia,es que, a titulo diverso, ainda percebem officiae5 
no desemp enho de funcções de caracter militar ou que se prendam a estas; 
sendo que os officiaes do Ex·ercito, no d·esempenho de func ções technicas, po-
derão perceber, durante o tempo em que estiverem em serviço, afast·ados das 
séd•es de suas commissões, uma diaria que lhes será arbitrada pelo Ministerio 
da Guerra. 

§ 20. Na vigencia da presente lei o Governo não fará nomeações de se-
gundos tenentes dentistas nas vagas que S•e possam dar nesse quadro. 

§ 21 . Os actuaes auditores auxiliar.es serão conservados nos seus res-
pectivos logares, com os venr.imentos que actualmente percebem, até que seja 
reorganizada a justiça militar. 

§ 22 . Os offi ciaes que exercerem o cargo de docentes, além dos que são 
vitalí cios -em vil'tude do art. 11 da J.ei n. 2.290, de 13 de Cezembro de 1910, ou 
de leis anteriores, terão direito aos vencimentos de taes cargos além do soldo 
de sua patente. 

Sala ~as Commissões, 29 de Novembro de 1913. - Ribeiro Junqueira, 
Presidente. - joão Simplicio, Relator. ·- Homero Baptista. - Mano el Borba. 
- Galeão Carvalhal. - OctaviQ Mangabeira. - Caetano de Albuquerque. 

3" DISCUSSÃO 

O Sr. Augus-to do Ama11a1 ent.ende que, em geral. os proj ectos, quando 
e.ntram em 3" discussã.o, já veem mais ou menos em condicões de se fazer uma 
analyse muito prompta sobre ·O seu texto. O pro}ecto n. 88, de 1913, que tra-
ta do orçamento da guerra para o exercício de 1914, agora em 3" discussão, 
lhe dá ensejo de ·apresentar-lhe ainda algumas ·emendas e fazer reparos sobre 
alguns dos seus artigos, para o que pede venia aos seus coll egas e ao mesmo 
tempo o attenc.ioso carinho do nobr·e relator , para os pontos que vae abordar. 

Está c·erto de que esses reparos serão amparados por S. Ex . , pois, como 
bom profissional que é, melhor do que o orador, vae conhecer a razão de ser 
das ponderações que. tenho a fazer. 

Para ser breve nas· c,onsiclerações que vae adduzir, abordará o assumpto 
peJ.o § 3° do art. 1 º, quan1.o ás autorizações dadas a·o Exm. Sr. Presidente da 
Republica. 

Toma a liberdade de chamar a a.U.enção do Sr . r-elator para a ultima 
par.te do paragrapho, para não roubar de S. Ex. os momentos de que precisa 
dispôr para outro5 mistéres . 

S . Ex. me dará licença d-e lêr immediatamente ·O meu substitutivo, por 
ond·e verá que tenho razão de propôr a modificação dessa disposi ção : 

O orador não quer absolutamente concorrer para que os officia·es do 
Exercit·o est·e jam ·exclusivament·e subordinados á Cooperativa Milita.r. 

Deseja que os officiaes militares t·enham o seu credito assegurado em 
casas de c.ommercio de r.ec.onhecida confiança na praça do Rio d·e J aneiro ou. 
em outras em que as respectivas guarn ições queiram entrar em transacção com 
essas casas e não fica.rem adstrictos ao modo imperativo da chamada casa 
Cooperativa Militar . 

f'ess1ío de 2 
de Dezembro 
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O outro ponto de que pretende tratar é o ref.erente ao paragrapho 5°. 
Parece que, como está redigido· esse paragrapho e isso se está sentindo 

em confronto com os pr.ojectos anterio.res 88 ·e 88 A, eUe constitue uma emenda 
da propria Commissão que diz: 

"O Governo, de accôrdo com as deducções f.eitas na verba 4" da proposta, 
supprimirá os logar·es de docencia ou de administração creados nas esoolas 
de Estado-Maior, Escola Militar, Escola Pratica do Exercito, assim como •s 
tres Jogares de prof.essor·es de musica dos coUegi,os militares, dispensando o 
respectivo pess·oal." 
· A doutri1na estabelecida no art. 190, § 1º, do nosiso Regimento, reza que 
não é permittido apresentar aos proj ectos de leis annuas emendas com .ca-
racter de proposições ·prundpaes. 

O SR. Jo.àio SJMPLICIO - Em primei r.o Jogar, não é emenda, é um pro-
jecto; não é emenda da Commissão, é projecto da Comimssãio. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Está no proj.ect,o? 
O SR. J OÃO S1MPLICIO - Está no projecto, que passo ás mãos de V. Ex. 
(0 impresso passa ás mãos do Sr. Deputado Augusto do Amaral, que o 

verifica). 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Realmente, a medida faz parte do primitivo 

projecto n. 88, que f1oi dado á dfacussão em primeiro Jogar. Nestas condi-
ções o art . 190, no § que citou, não tem propriamente, uma applicaçfoo no caso. 

V.ae discutir, então, mais simplesmente ainda a materia do '§ 3º e dizer 
o modo por que pensa que as cousas se vão pass·ando no Ex·ercito, chamando, 
assim, com .as suas fracas palavras, a attenç~ó do Governo, do Ministro da 
Guerra, executo.r immedi,ato da lei d·e meios, do orçamento, quanto á pasta 
que dirij.e, e accrescentará que, 

1
em face <la autorizaçã·o do Congresso , foi que 

o .Gov.erno reformou esse annq o ensino militar, cuj.o regulamento se acha 
publicado no Diario Official de 9 de Maio do corrente anno, e foi approvado 
pelo decreto s·ob n. 10.198, de ;m de Abril. Essa autorização dada pelo Con-
gresso, ao apagar das luzes ao se encerrarem os trabalhos legis!Mivo·s, pelos 
processos um pouco apressados que por _todos é conhecido, essa autorizaçãu 
foi muito ampla, não s·endo apenas permittido p ·augmento de d·espeza com 
o ensino. ' • 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - E' a creaçã·o de Jogares. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - A disposição diz que o Governo fica aut.o-

riza·d.o, sem augment·o de despez,a ... 
O SR. JOÃO S1MPLICIO - E não creando Jogares, nem augment.ando v·en-

cimentos; taxativamente . 
O SR. AUGU STO DO AMARAL - Verifica-se o contrasenso: não augment-an-

do. despezas , está correcto ; mas não creando Jogares, quando se criam no -
vas escolas, com denominações povas, subdividindo-se as materias ensinadas, 
é uma coisa exquisita . .. 

O SR. JOÃO S1MPL1c10 - Mas é lei. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - No r·egulamento actual, ha cadeiras intei -

ramente novas, de accôrd·o com as bases que foram dadas para a regulamenta-
ção do ensino, como as cadeiral;) referentes á tactica das quatro armas com-
batentes, a cadeira de hippologja, a div-isão da balística em duas cadeiras, 
a de balist.ica elementar .e (~ de balística propriamente dHa. Dar-se-
ha, portanto, o seguinte: não sendo mantidos esses lagares, obrigando-se o 
Governo a voltar atraz quanto ao seu acto, estabelecido pelo decreto n. 10.198, 
regulamento expedido e executado pelo actual Governo . . . 

O SR. C ALOGERAS - Mas u{tra vires do Governo . 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - . . . terá de se dar a suppressão de va-

r ias cadeiras, importando esphai.:elamento completo do ensino. 
O SR. CALOGERAS - Tendo de se desfazer o que foi feito illegalmente. 
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O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Chama a attenção dos nobres Deputados: 
está aqui o Regulamento creando cadeiras, é um ensino inteiramente diffe-
rente do programma anterior; o Governo, pelo paragrapho que estamos dis-
cutindo, para cumprir a lei, será forçado a acabar com essas cadeiras, sete, 
oito ou onze. 

O SR. CALOGERAS - Sim, desde que estão fóra da lei. V. Ex. não faz 
mais do que salientar a illegal~dade do acto do Gov·erno. Note-se: não estou 
discutind·o si é .bam ou mão o· •que foi feito, estou tratando do as·pecto legal 
da questão. 

O SR. JOÃO S1MPLICIO - Além do mais, o Governo não terá i·ntroduzi.do 
ma terias novas; terá separado, por exemplo, duas disciplinas, que estavam 
na mesma cadeira. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Ha ma terias inteiramente novas; então 
será obrigado a ir mais longe. 

O SR. CALOGERAS - V. Ex. sabe o interesse com que é ouvido. (Apoia-
do.) 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - O Governo diminuiu a despeza, com a 
suppressão de alguns estabelecimentos: desde que elles desapparecem a de1>-
peza correspondente parece tambem desapparecer. 

O SR. CALOGERAS - Parece, diz V. Ex. muito bem, porque ás vezes 
contlnúa. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Está argumentando com lealdade e sin-
ceramente. 

Foram creadas outras, e, cotejada a despeza das creações com a apparen-
te diminuição das suppressões, ha em globo, no computo de todos os gastos, 
uma diminuição de seis contos quanto ás verbas anteriores ás do orçamento 
passado. 

O SR. JOÃO S1MPLICIO - V. Ex . me dá licença para um aparte? 
o SR. AUGUSTCi DO AMARAL - Pois não. 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - Ahi é preciso distinguir: no ensino militar havia 

institutos de ensino secundaria e de ensino superior: O Congresso não per-
mittiu, por exemplo, que o Governo apanhasse as verbas todas do ensino 
secundaria e as applkasse ao ensino superior, tanto que elle, alludindo ao 
CoHegio Militar de Parlo Alegre, disse que se poderia transformar em escola 
pratica, não excedendo a · respectiva lotação. 

As autorizações são dadas em duas letras: uma para o estudo secunda-
ria, e outra para o superior . 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - o que é facto é que o Governo sentiu a 
necessidade de alterar, mas deve dizer, entre parenthesis, que essa necessida-
de não é bem pensada, porque o que nos mata e prejudica em todos esses 
pontos da administração é o pouco caso que se faz do serviço bom ou má\l 
aquillo que temos. 

Por exemplo tem-se um mecanismo creado , estabelecido, funccionando; 
não se verifica se ha necessidade de se substituir uma ou outra peça; desde 
que ha um qualquer esbanjamento no funccionar, não se 'procura descobrir 
onde está o mal; substitue-se tudo .. . 

. o SR. CALOGERAS - Isso é verdade. 
O \SR. AUGUSTO DO AMARAL - De fórma que levamos sempr·e subs!iituin-

do e nunca se estuda uma cousa convenientemente. 
O SR. CALOGERAS - Não ha correcções successivas; ha substituições 

taes. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - E os resulta.d.os são sempre mãos . 
Os nobres Deputados sabem melhor do que o orador que houve o Re-

gulamento de Ensino de 1874; em seguida, o de 1889, depois o de 1890 e 
ainda depois o de 1898 e, finalmente, o de 1905, este, e outro já em especta-
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tiva. Que ac., ... .:.v~? Parece que é uma doença, uma preoccupação de todo 
udministrador que vc.:i ao Ministerio ... 

O SR . .MOREIRA Gu .,' tARÃES - Tem a preoccupação das originalidades. 
O SR. AUGUSTO DO AMn~AL ... de ver o seu nome ligado a um a creação, 

mas não aos resulta dos de uma creação. 
O SR. MOREIRA G UIMARÃES - O dever essencial é r espeitar as tradicções 

e kva1 por deante uma continuidade, até que a obra seja fecunda. 
O SR. AUGU STO DO AMARAL - Os militares que estudaram pelo Regul a-

ment'J de 1894 e de 1890, e o orador que iniciou por este o seu curso e '' 
terminou pelo de 1893, E-<:he-se que, quer o de 1894, o de 1890 ou o de 1898, 
eram cursos bastante completos e muito complexos. 

O SR. CALOGERAS - Talvez, theoricos de mais. 
o SR. MOREIRA GUIMARÃES - o de 1874 era admiravel . 
o SR. CALOGERAS - Não era muito theorko? 
UM SR._ DEPUTA DO - O que a Republica instituiu era muito theo rico . 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - O de 1890, 'º chamado de Benjamin Con-

stant, era muito córnplexo e theorico; o de 1898 teve a preoccupação de re·· 
duzir ·O numero de annos, accumulando as materias; o de 1905 foi feito com 
a preoccupação de r,ealizar um curso mais pra tico do que theorico. 

Pois bem: o de 1905 foi executado pela primei ra vez em 1906; dahi ato§ 
1913, foram, portanto, seis annos de urgencia, mas, este anno já está em 
execução o que foi autorizado no fim do anno pelo Congresso, de fórma que 
seis annos parece que já revelaram que o Regulamento de 1905 não presta, 
e deve ser" posto á margem . Vem este agora dando ensejo á creação de novas 
cadeiras, á divisão de rnaterias, feita não sei se bem ou mal, com autoriza-
ção que o Congresso deu com o systema nocivo de delegar as suas funcções 
ao Executivo. 

O que acontece é que o !Executivo faz urnas tantas cousas, parecendo 
talvez que as tenha feito acert~<larnente e o Congresso diz que elle exhorbi-
tou, vendo-se forçado a pagar umas tantas cadeiras creadas e com alumnos 
matriculados e professores lecçionando, ou então supprimindo-as. 

Nestas condições, o Governo supprimindo oito ou dez cadeiras é obri-
gado a alterar o regímen regular do ensino necessario ao estudo das armas, 
artilharia, engenharia e infantarja ... 

O SR. CALOGERAS - Tudo isto repl'esenta o desdobramento de cadeiras 
que já existiam. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Disciplinas que estavam accumuladas; discipli-
nas novas ha de ser muito di f ficil: V. Ex. notará nas autorizações letras 
M e N, os vocabulos são diversos. Quanto aos institutos de ensino secunda-
rio , mande reorganizar; quanto aos de ensino superior manda rever, alterar, 
consolidar. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Mas o Governo não fez is to, fez regula-
mento novo. 

O SR. J oii,o SIMPLICIO - Os vocabulos estão ahi em analyse mais intima. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - O momento é muito conveniente para 

dizer es tas cousas, de maneira que o Legislat ivo vá vendo os erros do Exe-
cutivo ... 

O SR. j OÃO SIMPLICIO - Errare humanum est. Erra o Legislativo, o 
Executivo, erram todos. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - ... para que não deixe de fazer aquillo 
que é de sua obrigação . 

O SR. C ALOGERAS - Tanto não deixou que a censura foi feita pelo voto 
do. Camara e figura no orçamento. 

O SR. DIAS DE -BARROS - No ponto de vista das escolas civis, o Leg-isla-
tivo fez isso mais de uma vez . 
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O SR. Aucusro DO AMAHAL - Não estou discutindo o valor do novo Re-
gulamento do Ensino, mas apenas me referindo ao desdobramento das ca -
deiras. , , . : 1;t: 1~li~. AI 

Devo dizer mais que, havendo a creação de estabelecimentos inteiramen-
te novos, como sejam a t:scola Militar que não existia . .. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - A Escola Militar existia; existia a Escola de 
Applicação ou não Militar; actualment,e é que não existe a Escola de Appli-
caçao; é questão áe vocabulos. o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Não quero que V. Ex. se prenda ao ti-
tulo dos estabelecimentos; refiro -me ao modo por que as materias estavam 
descriminadas em regulamentos para uns e outros estabelecimentos, e V. Ex. 
corhp.rehende que o . levaria muito longe o confronto entre o ultimo Regu-
lamento, que foi posto de lado, o de 1905,, e este executado pela primeira vez 
este anno, isto é, o Regulamento de 1913. 

O SR. CALOGERAS - Permitta V. Ex. este estudo comparativo, pois o pa-
rallelo será interessantíssimo, mesmo para provar o asserto de uma soluÇão, 
que a muitos parece discutível, qual seja o desdobramento de certas cadeiras 
puramente praticas. . 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Peço ao Presid·ente o favor de providen-
ciar para que me chegue ás mãos o regulamento do ensino militar de 1905. 
(Pausa). 

Pretende o § 5° do orçamento da guerra que sejam supprimidos, como 
já disse, Jogares novos nas escolas que citei, isto é Escola Militar, Escola 
Pratica do Exercito, Escola do Estado Maior, e aindà tres Jogares de profes-
sores de musica no Collegio Militar . 

A primeira difficuldade que se a·presenta (e o aparte do nobre dep.utado 
dilmno relator do orçamento da guerra salientou), é saber ·qua.es sejam os lo-
gar.es novos, pois que á.s escolas citadas são tambem integralmente novas e 
novas denominações !he deram a par da nova regulamentação. 

Parece-me, pois, que o Congresso poderia fazer, opportunamente, seria 
determinar que o Governo modificasse o regulamento de ensino militar, dis-
criminando de·spezas e · fixando· o quadro. 

Chamo a attenção para este ponto, dos docentes, professores e instructo-
res, porque assim o Governo não poderá crear este ou aquelle logar, para 
depois o Congresso não desfazer esses actos privativos do Poder Legislativo, 
que não devia delegar essas attribuições ao Executivo. 

O SR. CALOGERAS - Neste ponto V. Ex . tem razão quanto á deJ.egação, 
mas note V. Ex . que o Congresso poz limites á faculdade ampla de reorga-
nizar o ·ensino militar, duplo limite .da despeza e da prohibição da creação de 
Jogares novos. 

O SR. JoÃo SIMPL1c10 --; E de augmentar vencimentos. o SR. AUGUSTO DO AMARAL - .o que é facto, () que é evidente, o que 
é claro, pelo que está estabelecido no ·§ 5º, é que o Govenno tem que supprimir 
estas cadeiras. 

o SR. CALOGERAS - Não ha dÚvid·a. 
O SR. AUGUSTO Do AMARAL - Não ha duvida, como diz o nobre collega. 
'ü SR. CALOGERAS - Posso até adeantar, pelo que tenho lido em jornaes 

e por uma série de reclamações, que já me chegou ao conhecimento, que, 
ei;n relação a muitas dessas cadeiras novas a H!egalidade do acto é tão fla-
gtante que os vencimentos não teem sido pagos. Em relação á cadeira de 
musica, por exemplo. 

O SR. AUGUSTO Do AMARAL - Quasi todas as cadeiras das novas ~scolas 
são differentes das ca<deiras analogas dos regulamentos anteriores (parn 
verificar .esse ponto vae procedendo ao confronto) principalmente porque o 
regulamento actual de 1913 tomou_ um caracter .theorico e pratico. 

O SR. JOÃO SIMPLICJO - Imposto pela auto·rização. 
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O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Como já disse, as cadeiras que não podem 

substituir, desde que seja executado o § em · discussão, são as que q Go-
verno, pelo regulamento, discriminadamente estabel·eceu: "tactica de infan-
taria, tactica de cavallaria, tactica de engenharia. Mas a cadeira de hippo-
logia ... 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Em que escola? 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Escola Militar. Na escola de infantaria ... 
Sabe que ha o curso de infantaria, curso de cavallaria, curso de arti-

lh aria e curso de engenharia . 
O Relator es tá, como o orador, habituado, ás cadeiras communs dos re-

gulamentos pelos quaes ·estudaram, e111 que o curso era commum a todas as 
armas: para isso teem o curso geral das armas. Estes novos regul amentos 
entenderam que deveriam dar um curso para cada arma. Não entro nessa 
analyse, porque condemno o systema da divisão. 

O SR. CALOGERAS - De pleno accôrdo. 
O SR. JOÃO S1MPL1c10 - Supponho que o Governo decompuzesse a ca-

deira de mecanica racional. 
O SR. CALOGERAS - E as cadeiras de dynamica e estatica. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - E talvez outras, como a mecanica appli-

cada. 
o' SR. JOÃO S!MPLICIO - Talvez outra de calculo das variações, prece-

dendo o estudo da mecainica. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Já que se cheg·OU a este po.nto, terei op-

portunidade de dizer que sou contrario a essa · subdivisão de ensino, até por 
uma razão simples, e é que todo cidadão que ass·enta praça, com destin-0 a 
ser official, presume-se que tenha a aspiração de ser general. Si bem que lá 
não chegue. 1 

Que acontece então? E' que, muitas vezes, o individuo tem o curso de 
infantaria, e é obrigado a faz~r um curso especial mais tarde, na escola do 
Estado-Maior. E, então, ·com o éurso de infantaria do Estado-Maior, está ha-
bilitado a ser general. Não é çoherente, portanto. 

O SR. CALOGERAS - Não é na aula; é o •trabalho no terreno. 
o SR. AUGUSTO ob AMARAL - E' o ensino applicado. 
O SR. CALOGERAS - Para isso, todos propugnamos pela creação de cam-

pos de instrucção. _ 
O SR. AUGUSTO DO AMARAj~ - Mas esse paragraipho está levando •a dis-

cussão muito longe. E já que me chegou ás mãos o regulame·nto de ensino 
de 1905, vou consultai-o: Ahi, encontram-se: a escola d·e guerra, a escola de 
applicação de infantaria e cavallaria, a escola de artilharia e a escola de en-
genharia, escola de applicação de artilharia ·e de engenharia. 

Quando se sahe da Escola Militar, vem-se á Escola Pratica do Exercito, 
onde ha o -conjunto de differentes cursos, e depois á Escola de Estado-Maior. 

· Notem os nobres Deputadps que não esto u fazendo uma critica, senão 
tratando deste assumpto, já desviado do seu primeiro objectivo. 

O SR. CALOGERAS - Aliás, com muit.J proveito para todos nós. (Apoia-
dos.) 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - E' muita generosidade <la parte de V. Ex. 
O SR. CALOGERAS - Justiça apenas. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL (prnseguindo·) - Vem a Escola Miifüar, um 

dos primeiros estabelecimentos, e dá o curso fundamental em dous annos. 
"Primeiro anno (ensino theorico e pratico) : 1 • aula - conhecimentos 

e5senciaes de geometria analytica e calculas transcendentes; 2• aula - co. 
nhecfmentos essenciaes de direito constitucional, de direito administrativo de 
direito internacional, legislação militar brazileira; 3" aula - principias ge~aes 
de oíganização dos Exercitas, qoção de tactica e estrategia1 historia militar do 
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Brazil; 4" aula - co·nhecimentos essenciaes de geometria descriptiva, perspe-
ctivas. sombras e desenhos correspondentes. " 

Este é o programma do primeiro anno da Escola Militar, pelo regula-
mento de 1913. 

Vejamos, agora, o 1 º anno da Escola de Guerra: . 
"Escola de Guerra: - 1° anno (vamos confrontar as materias): 1" aul.·1 

- arte e historia militares, Mganisacão e comno!" icão rio Exercito Brazileiro; 
2" aula- estudo pratico do a rmamento e uso pri Ex1e rcito; ralistir<t elementar 
e sua aoplicacão ao tiro das arma ~ rortateis; .'3" :i.ula - geometria analytica 
e calculo integral e differen cial: 4" aula - ph ysica." 

VV. EExs. estão vendo, pelo confronto, que a seriação, o methodo de 
encaminhamento de ensi.no, na seriação ascendente dos estudos, é muito dif-
ferente. 

V,ej aJJTIOS O 2° anno. 
"Conhecimentos essenciaés de mecanica racional. noções fundamentaes 

de aerostatica militar; 2". aula - physica, ·conhecimentos essenciaes de ther, 
mologia, electrotopia, chimica orirnnica e inorganica, chimica descriptiva, or-
ganica e inor.ganica; 3" aula - hygiene militar. precedida de noções geraes 
de hygiene; 4" aula - topographia, especialmente militar, desenho corres-
pondente . 

.Q orador faz um confronto do 2° anno do regulamento de 1905 com o 
do regulamento de 1906. 

Pelo regulamento actual estes dous annos são communs. 
Agora, os alumnos que se destinam ao curso de infantaria, teem uma 

primeira, segunda e auarta aulas no anno seguinte, que é o terceiro. A pri-
meira, trata da organizacão da infantaria nos exercitos em geral. e, especià1-
mente, nos exercitos sul americanos, ·e, mais particularmente. da infantaria 
brazileira; a segunda. trata das armas oorta.teis, das metralhadoras, da tacti-
ca e serviço da infantaria; a terceira, da balis.tica elementar e app!icaçõe~ do 
tiro das armas oortateis. e metralhadoras; a . quarta, finalmente, de fortifica-
ções de campanha, noções de fortificações permanentes e da propriedade e 
emprego dos explosivos. Além disto, ha a oarte do ensino puramente pratica. 

O SR. CALOGERAS ...:_ Ha uma deslocaçã-o de cadeiras. 
O SR. JOÃO SIMPLICIO -~á um aparte. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL -· Ha coisa nova inteiramente. o curso de infantaria tem dous annos rommuns; no terceiro anno de in , 

fantaria, não mais commum. lia um curso de oea,vallaria com as seguintes au-
las: primeira aula, organização da cavallaria (como. se faz para a infan-
taria) nos exercitas em gera(, nos sul-americanos em particular e em especial 
no Brazileiro. 

O· SR. CALOGERAS ·_ Convem 'saber, si. nesse estagio preliminar em que 
se formam os officiaes aue se não esoeciali zara m ainda . essa divisã o foi 
bem delineada desde o começo, cstabele.ccndo a separação completa des tes 
cursos . 

O SR. Au c.us ro no AMARAL - Dá as razões por que nií.o responde ao 
apart~ do illustre Deputado. 

Ha neste regulamento uma parte que se 111a.nrla (não affirma com cer-
teza. mas parece-lhe) oue o individuo no 1 º e no 2° anno do curso commum, 
se vá ·e·ncaminhando par.a uma arma correspondente. 

o SR. CALOGERAS - E' cedo demais. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - V. Ex. tem razão. 
O SR. CALOGERAS - Para especialisação, dentro da arma, convem depois 

do official estar com o seu curso geral prompto . 
O SR. AUGUSTO oo AMARAL - Deve o seu collega comprehender o quanto 

é conveniente. e o diz por í:'xperiencia p_ropria, deixar-se o individuo seguir a 
a rma que é do seu gosto. Está co nve ncido de que d·a ria ·um · bom official de 
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cavallaria, e, no emtanto, prefere a infantaria, do que não se devia gabar, 
porque se caminhà muito . . . 

O SR. CALOGERAS - Si tivessem os capitães montados, já V. Ex. nãc 
andaria a pé. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - O nosso regulamento já cogita <listo nos 
casos de guerra, manobras, etc . · 

O que V . Ex. pretende com o seu a•parte é talvez atirar o orador contra 
o seu querido companheiro e amigo, o nobre Relator, que não quiz dar o for-
rageamento preciso para a cav·alhada. Imagine agora V. Ex . si os capitães 
fossem montados! Isto iria muito longe. (R iso .) 

O SR. ]oÃo S1MPL1c10 - Não me parece muito natura'! forragear 700 
cavallos, onde existem 70 praças . 

. Q SR. AUGUSTO DO AMARAL - Poderia continuar nessas observações em 
relação aos dous regulamentos, mas o assumpto leval -o-hia muito longe,. e 
por isso se limita .a chamar a attenção dos seus collegas ·para as matef!as 
dos differentes cursos <lo ensino actual, estabelecer as secções e ahi ver o 
desdobramento feito ·por este ensino e a série extraordinaria de cadeiras per-
tencentes a cada Uilla dessas secções . 

O que é facto, é que como .está· delineado o regulamento de •ensino, este 
anno ·executado, a suppressãü d0essas cadeiras vae trazer uma verdadeira 
balburdia, o que fo rçará a Camara para o anno, a tratar seriamente do 
assumpto. 

O SR. CALOGE RAS - Não acredito que possa haver balburdia pelo se-
guinte: 

Os alumnos que começaram o seu estudo pelo Regulamento anterior, por 
uma concessão, que aliás julg~ abusiva, por parte do Executiv-o, estão autori-
zados a completar os seus estudos pelo Regulament<J antigo. 

Para os n<Jvos não ha trabalho feito: que balburdia póde haver? 
O SR. AUGUSTO DO AMARA f- - Ainda as·sim appell<J para o nobre relator, 

com o criterio que lhe é peculiar faça o estudo, completo, perf~to da materia, 
aliás já feito, pelo que está vendo, obtendo ·<lesta arte que o Governo ponha 
em seus just.os termos ·esta sub-divisão do ensinõ, r·egul.arisando-o de forma 
a não collocar em situação difi'ici l (e é este o motivo capital, porque roçou 
pelo assumpto) os que foram designados para reger estas cadeiras. 

O SR. JOÃO SIMPL1c10 - Mas essas cadeiras não funccionam ! 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Funcciona11am. 
O SR. CALOGERAS - P.oderão funccionar sórriente .as do 1 º anno. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Funccionar.am todas na Escola Militar. 
Ha alumnos da antiga Escpla de Guerra, que continuam pelo regulamen-

tp anterior. Este mal, foi permittido pelo Gov.erno, a exemplo do que se pra-
ticou anteriormente. E' um mal, que vem de longe . .. 

O SR. CALOGERAS - Não é peculiar ao Exercito; nas reformas feitas nas 
escolas civis o mesmo mal se nota. 

o SR. AUGUSTO DO AMARAL - E. ficava odi·OSO ao actual Ministro da 
Guerra cortal -o, no que aliás fari•a muito mal. 

O SR. CALOGERAS - Evidentemente ·em uma r·eforma qualquer, tendo em 
vista o serviço publico, não se comprehende que se attenda de preferencia 
a conveniencia dos alumnos. . 

O SR. AUGUSTO DO AMAllAL - Perfeitamente. Elle não quiz ass umir esta 
responsabi lidade apparente e es tabeleceu dous cursos parall-elos; um, para 0 
regulamento actual e outro, para ·o regul·amento de 1905. 

O orador lê o § 3º do regulamento, dizendo que deseja antes restringir 
que ampliai-o . 

Eis porque apresenta uma ~menda nesse sentido, e com a qual o Sr . 11ela-
!ºr ha de ficar ~e. accôrd-0, ~aqdando. suppri:nir esta parté que prohibe enga -
i amento aos off1crnes supeflores e so perm1tte aos inferiores. 
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O SR. CALOGERAS - V. Ex. tem toda a razão. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Agora vae dizer a razão por que assim 

procedeu: 
O art. 67 diz o seguinte: "Os vol untarios ou sorteados de bom procedi-

mento (isso ainda com relação a engajamento) poderão servir em qualquer 
arma até 35 annos de idade completos, desde que satisfaçam as seguintes con-
dições: 

a) si tiverem graduação de cabo de esquadr.a (que corno VV. Exs . sabem 
não é official); 

b) si for.em corneteiros , tambores ou musicas". 
Sobre esse ponto, portanto, não é mais necessario se dete r . 
Um -0utr-0 ponto que vae tocar, é o que se refere ao paragrapho 11. 
Pelo texto dest,e ·p•aragrapho vê-se, 1 º - Não sendo perrnittido chamar of-

ficiaes reformados para o serviço do Conselho, o que vae 'acontecer é que 
serã·o ch·arnad.os officiaes da guarda nacional e que teri\o d·e se subrnetter á 
lei processual militar . Esses offici-aes, urna vez nomeados, terão todos os ven-
cimentos. 

Agora, admitta-se que o governo não quiz,esse cumprir a lei processual 
militar e não chamasse .officiaes refo rmados, nem os da ~uarda nacional, mas 
os officiaes de differentes guarnições . 

A lei pl'evê o caso geral. Sãq officia·es que terão de tl~r deslocados de um:i 
guarnicão para outra, com ajudás de custo e o mais ..• 

( Trocam-se apartes.) 
Começa por isto: nas guarnições pequenas não póde haver essa patente 

de coronel, porque, .em geral . . . 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - Escolhamos um ca.pitão. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Pois bem, tome-s·e o oaso do capitã.o. 
O SR. JoÃo SIMPLICIO - O capitão é deslocado . Escolhamos o capitão do 

R~o de Janeiro por ponto mais longinauo - Matto Grosso . Passagem, quanto? 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Tresentos mil réis para ida, outros tantos 

para a volta, seiscentos mil réis ... Ajuda de custo, seiscentos mil réis; já 
temas um conto e duzentos mil réis. Ha ainda mais quinhentos mil réis pa ra 
paiz estrangeiro , ma is dous terços de um cornto e cem mil réis, ou setecentos e 
tantos mil réis; emfim, tres contos e tantos mil réis vae consumir este capitão, 
só para viajar. . 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - Imagine V . Ex. um capitão nomeado par.a um 
conselho, .que dura, auasi sempre, um anno: Setecentos e cincoenta vezes doze 
- nove contos de réis. Imagine uma precataria de Matto Grosso para o Pará! 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Isto quer dizer que os rnossos processos 
miJit.ares teem de ser modifica d.os. 

o SR. CALOGERAS - Fatalmente. 
O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Dá-se ainda uma cousa que .deve ser es-

tudada convenientemente. 
O offidal reformado , chamado para .esse serviço, devia ter uma pequena 

di aria, e nunca as vantagens que a lei lhe dá. AcPedito ter a minha argumen-
tação toda a razão de ser . 

Passemos agora á 2" parte, na qi.t al S. Ex . dispõe sobre o preenchimento , 
por officiaes e ffeotivos , dos Jogares que os reformados forem deixando. O 
nobre collega achará is to vantajoso? 

O SR. J OÃO SIMPLICIO - Não são muitos os togares. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Os corpos, <:orno s. Ex. sabe, já estão des-

falcados. Ora, ha serviços que, co m quanto devam ter á sua testa ·o fficiaes, não 
são todavia de natureza a exigirem a pr·esença de um official effectivo. Ha 
muitos officíaes reformados por aquellas tabellas, que representam verdadeira 
miseria, ·com r·elação á relativa abundancia que a tabella actual permitte, e ha 
necessidade de se ser humano para .com elles. 
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Cito um, por exemplo, um 2° tenente, que foi meu collega de batalhão , 
que apanhou impaludismo em Matto Grosso, tendo de se refor.mar pela tabella 
de 1894, não t·endo os vinte ·e cinco annos de praça e que está com setenta e 
tantos mil réis .de vencimentos mensaes, sem s•aude; ao passo que um 2º l'enen-
te, como o illustre Deputado sabe, pela tabella actual, se reforma com .tresen-
tos mil réis. 

A differ.ença é muito grande e por isto julgo que é preciso ser humano. 
E' uma questão de criterio do Governo, no distribuir os logar·es a esses 

reformados antigos, muitos dos quaes não os occupam porque não lh'os dão. 
Podia citar, •não dous .ou tres , mas dezenas, que conheço .nessas condições·. 

Estou prompto até a coll aborar parti·cularmente com S. Ex. nesse s•entido, 
afim de que se verifique o que ·se póde fazer; talvez mesmo conv·enha dizer 
que serão nomeados os reformados por taes e taes tabellas, pelas antigas, já 
que os actuaes não precisam disto. 

Estou argumentando de boa-fé, com sinceridade, e chamo a attenção 
para este ponto. 

O SR. JoÃo SIMPLICIO - O projecto não mandou tirar quem quer que 
fosse desses Jogares; refere-se ás vagas p@r mor.te ou demissão voluntaria. 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Pelo que diz S. Ex. aqui, fica taxativa-
mente prohibida a nomeação dos officiaes reformados, devendo tambem as 
vagas que esses deixarem nas repaJ11tições militares, •por morte ou demissão 
voluntaria, ser preenchidas por offici.aes effectivos do Exercito. 

Pretendo até a.presentar emenda, modifkando, o que farei para que o 
digno relator tenha ensejo de se manifestar sobr·e o assumpto. 

Muitas outras considerações terei a fazer, si não prooriamente com rela-
ção ao projecto de lei em di ~cussão , mas a respei.to da situação do EX'ercito , 
que vem por ahi sendo debatida pelos que são, de facto. ·competentes, porém 
oue, olhando através d·e certq prisma, obs·ervam como entendem ou como lhes 
apraz. 

A. prooosito da emenrla. felizmente vencedora no rl'cinto da CamR.ra, aue 
ITI8 nr1Ava aul!mentar o effectivo das nraças rie oret do Exe rcito, um rios mais 
cs turl ' nsos officiaes. ·e r11 entrevistas dada a jornal desta Cnfiital, decl arou ClU•' 
n poder effici ent'e do Ex•tercit.o seria o mesmo com os 18. 000 ou cem 25 . 000 
homens. poraue as condições de organi7ação e aquellas aue regem os ·exercitos 
em combate tinham si.do dP"'Curadas, não havia·m merecido o cuidado necessa-
rio da parte do Gov·erno, de maneira que esse augmento só vinha contribuir 
para Recrescer a despeza publica. 

Com o conhecimento aue tenho da minha incompetencia em assumptos mi .. 
li tares (não apoiados geraes), responderei apenas . . . 

O SR. PRESIDENTE - Perdão, está a findar a hora. V. Ex. deseja proro-
gação? 

O SR. AUGUSTO DO AMARAL - Agr.adeço ao Sr. President·e a communica-
cão e, sob <todos os as•pecto!5 por aue possa ser ·enca·rado por si, de disciplina 
ou de educação , tenho summo prazer em obedecer cegamente ao Regimento e . 
a S. Ex . , que tão bem o interpreta e delicadamente o executa. 

Ia dizendo que responderei aue a somma de forças, quando estas teem 
o mesmo signal, dá como re~ultado ~ dessas forças. 

Si ·era pequeno o valor efficiente cÍo mosso Exercito com dezoito mil e 
poucas praças de pret, é um err·o crasso dizer-se nue ell e tem o mesmo valor 
com vinte e cinco mil praças ; poraue, auer seia elle encarado sob o ponto de 
vista da instruccão, quer sob o ponto de vista da somma de forca". é uma 
cousa dara, precisa, e não é necessario demonstra r - oue o valor effidente de 
um Exercito de 25 mil homens ha de ser superior evid entemente ao el e um 
de 20 mil hom ens, desde 1que haja a mesma lns1rucção , o mes mo cuidado e o 
mes mo carinho e a mesma qrganização. 
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Era o que eu tinha a dizer, mandando á Mesa as emendas. (Muito bem; 
muito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Calogeras - Sr. Presidente, eu teria de me desempenhar de um 
compromisso assumido para com varios Deputados, e especialmente para com 
o nobre Relator, discutindo alguns aspectos do orçamento da Guerra, que foi 
redigido para a 3" discussão. 

Reservo-me, entretanto, para fazei-o na discussão do parecer, relativo 
ás em·endas, sendo que, sobre alguns pontos essenciaes, que motivaram a 
minha intervenção, tivesse ensejo de mandar á Mesa a minha collaboração 
no assumpto. 

Encerrada a 3" discussão do proj ecto n. 88 B, de 1913, e adia.ia a vota-
ção até que a respectiva Commissão dê parecer sobre as emend~s offere-
cidas. 

PARECER N. 88 C 

FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA GUERRA PARA O EXERCICIO 
DE 1914; COM PARECER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS SOBRE 
AS EMENDAS EM 3" DISCUSSÃO. 

l" - Considerando que a manutenção de empregados de repartições Sessão de 18 
extinctas .não representa uma despeza necessaria á existencia dos serviços de ['czembro 
permanentes e regulares do Exercito, propomos a seguinte emenda ao or-
çamento do Ministerio da Guerra: 

Supprima-se a dotação de 30 :700$ corresponciente aos vencimentos dos 
funccionarios dos es·tabelecimentos extinctos - Ar<;enaes elo Pará, de Per-
nambuco e Bahia, Hospital Militar do Andarahv. Cornf'la·nhia de Aorendizes 
Artifices e Escola Militar do Brazil, dotação esta que deve passar para o or-
çamento do Mini'.i~erio da Fazenda. 

Sala. das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Dif)ny.sio Cerqueira. -
Mario Hermes. :...._Raul Alves. - Antonio Moniz. - Ubaldino de Assis. -
Maurício - de Lacerda. - Moniz Sodré. 

Os funccion arios dos estabelecimentos e~tinctos no Mi.nisterio da Guer-
ra poderão ser aproveitados em outros estabelecimentos do mesmo ministerio. 

Além disso, o Orçamento da Fazenda já foi remett ido ::to Senado pela 
Camara. 

Não póde, pois, a Commissão acceitar a emenda. 

•2• - Sejam reduzidas: de 700 :000$ a consignação n . 27 (transporte 
de tropas, etc.); 50:000$. a consig·nação n. 29 (Carta Geral da Republica); 
e, finalmente, de 130 :000$ a consignação n. 18 (medicamentos, etc.,), fican-
do estabelecido aue os medicamentos serão fornecidos quer aos officiaes, 
quer ás suas familias, mediante indemnização . oelo custo, na fórrna da lei. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Dionvsio Cerqueira. 
Maria Hermes. - Raul Alves. - Moniz Sodré. - Ubaldino de Assis. 
Maurício de Lacerda. - Antonio Moniz. 

Nenhuma das r.educções propostas é aconselhavel. 
A ultima parte da emenda estabelece doutrina já contemplada em lei 

n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1'910, art. 10. 
Acceita.ndo-a, a Commissão dá-lhe uma fórma pratica propondo o seguin-

te s ubstitutivo: 
"Os estabelecimentos militares que fornecerem medicamentos aos offi-

ciaes do Exercito enviarão no fim de cada mez ás repartições pagado ras ci-
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vis ou militares notas das importancias dos medicamentos fornecidos, afim 
de serem feitos os descontos devidos nos vencimentos dos mesmos officiaes." 

3• - Seja reduzida de 50 :000$ a verba destinada a ajudas de custo. 
Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Dionysio Cerqueira. 

Maria Hermes. - Raul Alves. - Moniz Sodré. - Antonio Moniz. - Ubal-
dino de Assis. - Maurício de Lacerda. 

A Commissão não póde acceitar a emenda. A dotação da verba não é 
demasiada. 

4 • - Seja mantida a proposta do Governo na consignação para forra-
gem e ferragens. ( Despezas especiaes) . 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Dionysio Cerqueira. -
Maria Hermes. - Raul Alves. - Moniz Sodré. - Antonio Moniz. - Ubal-
dino de Assis. - Mauricio de Lacerda. 

A Commissão acceita a emenda, attendendo ao oossivel accrescimo de 
animaes em serviço com o augmento do .effectivo do El<iercito . 

5• - Sejam supprimidas as dotações: de 143 :200$, das lettras c e e 
do n. 10 da rubrica "Material " (lavagem de roupa e expedient·e dos colle-
gios militares, cuja despeza deverá correr por conta do Ministerio do In-
terior) ; de 100 :000$, ainda da rubrica "Material'', d·estinados á acquisição 
de aeroplanos, sua conservação , etc. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Dionysio Cerqueira. -
Maria Hermes. - Raul Alves. - Antonio Moniz. - Moniz Sodré. Ubal-
dino de Assis. - Maurício de Lacerda. 

A Commissão não póde a\:ceitar a ·emenda. 
6• - Onde convier: 
Art. 1 º, §. Na vigenda desia lei, o Governo tra-nsferirá para os corpos da 

mesma arma e da mesma região militar as praças das companhias isoladas e 
dos pelotões de estafetas e sujeitará todos os corpos de cavallaria á inspe-
cção de um official general, com a denominação de inspector geral da arma. 

Sala das sessões, ·2 de Deiembro de 1913. - Calogeras. 

r ~·:-· · ---
Justificação 

Quanto ás companhias isoladas, sua dissolução é aconselhada porque, 
por sua fraqueza, não podem ter funcções militares; nellas agem victoriosa-
mente os factores dissolventes do meio, e, em breve prazo, ellas se transfor-
mavam em tropa que a nivela ç:om as policias locaes (vide relatorio do Mi-

. nisterio da Guerra) . . · 
Para manter espirita militar, solidariedade, unidade· de methodos e de 

conceitos, a tropa deve estar seplpre enquadrada. 
Quanto aos pelotões de estafeta, além dessas razões, accrescem algu-

mas . Em cavallaria, o ideal a attingir é a unidade de doutri<na, de processo, 
de espirita offensivo e de inicifl,tiva . Por isso, nos proprios paizes onde se 

. estabeleceu dualidade de regímen (as chamadas cavallaria independente e a 
cavallaria divisionaria), todo o esforço se faz no rumo de acabar com essa 
distincção, ponderando -se que não ha cavallaria disto ou daquillo e sim, só-
mente, .cavallaria apta para todos os serviços e agindo sempre do mesmo 
modo, seguindo uma doutrina de iniciativa e de offensiva commum. 

Entre nós, seguia-se a orientação opposta e orçavam-se tres categorias 
de corpos da arma: a cavallaria independente, a de brigada e os estafetas . 

. Dessa pulverização , que cumpre combater, é esse elemento de desintegração 
da mentalidade propria da arma que se deve eliminar. Para isso se impõe ;:t 
suppressão dos estafetas (élite que deve existir -em todos os corpos) e se 
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impõe tambem crear o orgão central impulsionador, a cujo esforço se deverá 
formar a· alma unica, a doutrina una dos corpos montados. 

A maioria da commis·são nã·o recommenda a ado·pção da emenda. 

7• - Onde convier: 
Art. 1º, § O augmento do effectivo sobre o da proposta será distribuido 

pelos corpos das regiões 9", 10", 11" e 12", de modo a que o .effectivo ~as 
companhias de infantaria não desça abaixo de 80 homens, o dos esquadroes 
abaixo de 120 homens e o das bater ias de artilharia montada e a cavallo 
abaixo de 90 homens. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913 .. - Calogeras. 

] ustificação 

Esta providencia visa organizar um nucleo mintar em que se possam 
ministrar ensinamentos profissionaes continuos e efficazes, cousa que depen-
de essencialmente do effectivo das unidades basilares. Ainda está longe do 
que se affirma'!'á, quando nosso Exercito, racionalmente organizado, tiver 
seus serviços normalizados. sem recrutamento, com desempenho por todos 
acceito, sua instrucção regulada e intensamente posta em pratica. Mas é um 
pnimeiro passo, até q ue .se ·consi•ga, desses eHectiv'os unitarios, fazer inillu-
divelmente, effectivos de comba1entes e não da reunião de cómbatentes, em-
pregados e embusqués de todo genero. Para tal fim, o essencial não é e 
effectivo global de Exercito, mas o effectivo presente nos elementos consti-
tuidos da organização; o princi·pio allemão - a fixidez ou o limite minimo 
nos orgãos fundamentaes em que se subdividem unidades de categoria su-
perior. 

A maioria da Commissão não acceita a emenda. 

8 • - Ao art. 1 º, § 13, accrescente-se: 
Paragrapho. A incorporação de voluntarios só se poderá effectuar de 1 

a 31 de Dezembro de cada anno . Os claros serão preenchidos de accôrdo 
com a lei n. 1.860. Voluntarias de um anno só se admittirão nos corpos de 
infantaria,, não vencerão soldo nem gratificação. 

Paragrapho. Voluntarios de dous annos e sor.teados vencerão 200 réis 
diarios, de soldo e gratificação. 

Paragrapho. A's p·raças exclui das da fileira por cone! usão de tempo po-
derá o Governo dar, nas colnnias federaes. um lote rural. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Calogeras. 

] ustif icação 

Essa providencia visa estabelecer o regimen de transição entre o estado 
actual (exercito profissional) e o que decorre da lei de Janeiro de 1908 (na-
ção armada) . Assim acontece porque, vencendo-se em épocas diversas os 
contractos entre o Estado e as praças (quer na sua incorporação inicial. 
quer nos engaj3mentos e reengaiamentos), começando a funccionar a lei 
n. 1. 860, haverá simuJ.taneidade de presença na tropa de contractados e de 
sorteados. Esse regimen de adaptação precisa ser regulado. 

A maioria da commissão não acceita a emenda. 

9• - Considerai;ido que a approvação da presente emenda não acarreta 
augmento de despeza; 

Considerando que ha flagrante iniustiça e disparidade na aoplicacão 
da lei n. 2.092, de 31 de Agosto de 1909, conforme claramente se verifica 
dos decretos ns. 7 . 388, de 29 de Abril de 1909, 7. 540, de 9 de Setembro de 
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1909, 8.816, de 5 de Julho de 1911 e accordão do Tribunal de Gontas de 4 
de Dezembro de 1909 (Diario Official de 5); 

Considerando .qu·e não é justo nem coherent.e a desi1gualdade dentro de 
uma mesma classe e de uma mesma lei e claro se torna que o principio de 
equidade e as disposições das lei s sejam cumpridas; 

1Considerando que sendo a lei igual para todos e que as disposições le-
gaes devem ser interpretadas segundo o seu espkito mormente em decisões 
de casos que se igualam: 

Destaque-se da verba 13º "Material" , na consignação - Diversas des-
pezas - a quantia de 83 :400$ - e accrescente-se na verba 1 ª - Secretaria 
de Estado da Guerra - nas consignações: Departamento .da Guerra ( 6" divi-
são) e Departamento de Admini stração, d·e accô.r·do com o espirita da lei 
n. 2.092, de 31 de A.gosto de 1909, decret·os ns. 7 .388, de 29 de Abril de 
1909, 8.816, de 5 de Julho de 1911 e accordão do Tribunal de Contas, de 3 
de Dezembro de 1909. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Galeão Carvalhal. 
A maioria da commissão não aconselha a adopção da emenda. 

IO• - Onde convier accrescente-se : 
O Governo permittirá que até dez officiaes de cada uma das quatro ar-

mas do Exercito vão aperfeiçoar, em paiz·es es.trangekos , seus conhecimentos 
militares, percebendo apenas o soldo e a gratificação de seus respectivos 
postos. 

Saladas sessões, de Dezembro de 1913. - Vespucio de A breu. 
A Commissão não aconselha a adopção da emenda. 

N. II - Fica o Govt rno autorizado a vender materiaes inservíveis 
existentes no Arsenal de . Gu~rra de Porto Alegre e a appJ.icar a importancia 
resultante da venda .em melhoramentos do mesmo estabelecimnto. 

Sala das sessões , 2 de pezembro de 1913. - Vespucio de Abreu. 
A Commissão acceita a emenda, accrescentando o seguinte additivo: 
"e acquisição de ma1erial para as suas officinas, mediante concurrencia 

publica". -

N. I2 - Onde convier: 
Fica o Gover.no autorizado a vender o material inservível, exis-

tente no Ar.sena! de Guerra de PoM:o Alegre, applilcando o producto 
doosa l'enda na compra de machinismos novos, para o mesmo arsenal. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro d·e 1913. - Aurelio Amorim. 
Prejudicada pelo parecer dado á emenda anterior. 

N. I3 - Onde convier : 
Fica o Governo autorizaqo a reformar as fabrica s de polvora da Estrell::t 

e de cartuchos do Rea!engo, sem augmento de despezas. 
Sala das sessões. 2 de Dezembro de 1913. - Aurelio Amorim. 
A Commissão não pó.de ;iconselhar a adopção da emenda. 

14ª - Na rubrica Mat.e1fal - consignação - Serviço de saude - se ja 
mantida a dotação de 330 :00p$ pedida pelo Governo. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Salles Filho. 
A Commissão não accei.ta a emenda . 

15• - Onde convier: 
As tabell as que acompanharam a proposta do orçamento da Guerra para 

1914 devem ser calculadas tendo-s e em vista a adopção do "regímen das 
massas nos co rpos das tropas e estabelecimentos como ·taes considerados", de 
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co nformidad e com o regulamento dos serviços administrativos approvado peio 
decreto n. 9.996, de 8 de Janeiro de 1913, isto é: 

As despezas com o pessoal devem ser discriminadas per individuo do 
effectivo a manter e, detalhadamente, por posto e graduação, sendo que nas 
despezas com as praças de pret e eq uival entes ter-se-ha em vista a satisfação 
de suas necess idades, no que disserem respeito aos serviços, de fundos (ven-· 
cimentos ), subsistencia, saude, fardamento, equipamento e arreiamento , alo-
jamento, aquartelamento e acampamento, expedi ente e instrucção, armamento , 
etc., etc . 

No calculo das despezas de cada serviço é preciso ter em vista a quota 
média que coube por individuo nos effectivos dos annos de 19 11 , 1912 e 19 13. 

As despezas com os animaes serão calculadas de modo analogo ao in-
dicado para o pessoal. 

Discriminadas por individuos de cad.t posto .e graduação, as despeza:=; 
devem ser englobadas para as diversas unidades administrativas, por arma, 
estabelecimento, repartição, etc., etc . 

Além das despezas com o material, dotação do corpo , estabelecimento, 
:::te., que devem ser custeadas pelas 1 espectivas massas individuaes; as ta-
bellas da proposta consignarão verbas para a formação ·de stocks ·de guern 
do material de cada serviço . 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913 . - Mauricio de Lacerda. -
Pedro Moacyr. 

A Commissão acceita a .emenda com suppr.essão das seguintes palavras: 
''.de conformidade ·Com ·O regulamento dos serviços administrativos, ap-

provado pelo decreto n . 9. 996, de 8 de Janeiro de 1913" . 
"No calculo das despezas d.e cada serviço é preciso ter em vista a quota 

média que coube por individuo nos effectivos dos aninos de 1911 , 1912 e 
1913". 

N. 16 - Destaque-se da consignação "Diversas despezas com o mate-
rial" (verba 13") a quantia de 50:000$ para conclusão das obras necessarias 
no Collegio Militar de Minas, aproveitando nas mesmas os saldos do cofre 
àaquelle estabelec_imento. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Augusto de Lima. 
A Commissão acceita a emenda, destacando a quantia acima do n . 27 

da verba 13". 

N . 17 - Tabella 1": Fica supprimida a consignação de 24 :000$ an-
nuaes para gratificação ao ministro emquanto esse titular da pasta fôr um mi -
litar. Igualmente fica r·eduzida a 6 :000$ annuaes a verba para sua represen-
tação até que haja vendido os automoveis officiaes de sua conducção pessoal. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Mauricio de Lacerda. 
A Commissão não póde aconselhar a adopção .da emenda. 

N. 18 - Ao n. 27 A do artigo unico: Em vez de "50 :000$" diga-se: 
"40 :000$000". ) 

· Saia das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - ]osino de Araujo. 
A Commissão não póde aconselhar a adopçào da emenda. 

19° - Onde se di z, na tabella das despezas especiaes "acquisição de ae·· 
roplanos, etc ... , 50:000$", diga-se: "100:000$", supprimindo-se a dotação 
de 50:000$ para " despezas miudas" que passarão a ser feitas pela dotação 
"Eventuaes ", a qual será mantida na cifra fixada pela Commissão de 
150:000$000 . ' 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. ~ Mauricio de Lacerda. 
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Já existe no projecto a dotaÇao de 100:000$ para acquisição de aerop!a. 
nos. 

A .dotação para "Eventuaes" é de 100:000$, pois foi diminuida. 
A Commissão acceita a suppressão da dotação de 50 :000$ para despezas 

miudas na Capital Federal. 

20• - Da verba 13• - Material - n. 27 "Transporte de tropas", dedu-
za-se a quantia d.e 75 :080$ para gratificação annual aos sargentos amanuen-
:>es do D. G., D. C., D. A., Grande Estado-Maior, inspecções permanen-
tes e brigadas, de accô rdo com a tabella annexa ao decreto n. 7. 666, de 18 
de Novembro de 1910. 

Saia das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Alfredo Ruy Barbosa. 
A Commissão não póde aconselhar a adopção da emenda. 

21" - Substitua-se o § 3º do art. 1º, nas autorizações ao President·e da 
Republica, pelo seguinte : 

"Na vigencia da presente lei, sómente serão permittidas as consignações, 
até dous terços do soldo ou ordenado, que forem estabelecidas .por officiaes do 
Exercito ou empregados civis do Ministerio da Guerra ás suas respectivas fa-
milias, ás instituições que por disposições especiaes já gosam desse direito e, 
bem assim, aos estabelecimentos especialistas de uniformes militares, cuja 
idoneidade seja provada perante as repartições fiscalizadoras." 

Sala das sessões, 2 de Dezembro ·de 1913. - Augusto dd Amaral. 
A Commissfo não acceita o substitutivo e propõe que as consignações 

sómente sejam permittidas em favor das familias doo officiaes, pelo que apre-
senta ao § 3º do art. 1 º o seguinte substitutivo: "Na vigencia desta lei, só-
mente serão permittidas consignações até dous terços do soldo ou ordenado, 
que forem estabelecidas por 1 officiaes e funccionarios civis ás suas familias, 
mantidas as que não tenham sido feitas com esse fim até se liquidarem, sem 
prorogação de prazo nei:n renovação. " 

22ª - Ao § 13 do art. 1 º - Supprimam-se, por perturbadoras e desne-
cessarias, as palavras " que prohibe o "engajamento das praças de pret e só o 
permitte para inferiores", pois basta que fique o enunciado constante da pn-
meira parte, que é bastante claro e positivo. 

Sala das sessões, 2 de D~zembro de 1913. _- Augusto do Amaràl. 
A Commissão acceita a emenda. 

,23• - Accrescentem-se no § 18 do artigo unico, depois das palavras 
"aquartelamento dos corpos", as segu~ntes: "e hospitaes do serviço de saude 
do Exercito". 

Sala das sessões, 2 de D~zembro de 1913. - Pedro Moacyr. 
A Commissão accei.ta a emenda. 

24ª - Supprima-se o § 11 do art. 1 º, pelas razões seguintes: 
1", não sendo chamados a serviço dos conselhos militares os officiaes · 

refo11mados, serão chamados os officiaes da Guarda Nacional; portanto, a 
economia que se pretende fa;ier é uma verdadeira burla, pois, na hypothese 
de não serem chamados os officiaes da Guarda Nacional ao serviço de conse-
lhos, ter-se-hão que deslocar officiaes effectivos de guarnições differentes e 
assim, além das passagens precisas a bordo ou em trens de f.erro, temos que 

, levar em conta as ajudas de custo que deverão· ser pagas a esses officiaes; 
2', -o facto das vagas qu~ se for.em dando nas repartições militares, em 

conseqüencia da mor,te ou demissão voluntaria dos officiaes reformados, se-
rem preenchidas por officiaes effectivos do Exerdto é um grande erro que se 
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vae praticar, porquanto ainda mais ficarão desfalcadas as umaa<.t<:::l .1u Exe:r· 
cito. 

Com o que acabamos de dizer, julgamos plenamente justificada a sup-
pressão, que propomos, do referido paragrapho. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Augusto do Amaral. 
A Com missão não acceita a emenda. A medida consignada no proj ecto 

é de importante economia e não perturbará a vida das unidades do Exercito. 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

l" - Diminua-se de 5. 608 :805$ a dotação da verba 9ª e de 1 . 388 :700$ 
a da verba 13" n. 21, destinadas essas importancias ao augmento de 7. 715 sol-
dados, accrescentando-se ao proj ecto o seguinte artigo: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a elevar de 7. 715 soldados o numero 
de soldados constante da proposta do orçamento, podendo despender para 
es.se fim so ldo, gratificação, etapa, fardamento, a .quanbia de réis 
6.997 :505$000. 

Até essa importancia o Poder Executivo poderá abrir os creditos que fo-
rem sendo necessarios proporcionalmente ao numero que exceder do effecti-
vo orçamentario de 18. 300 praças de pret e á razão annual de 907$ por 
praça." 

2• - Substitua-se o § 22 do arti go unico pelo seguinte: 
"Ar.t. Os officiaes do .Exercito que . exercerem a.s funcções docen-

cia nos institutos militares de ensino perceberão unicamente os vencimentos 
de seus postos, sem direito a nenhuma outra gratificação ou a outros venci-
mentos .especiaes. 

Paragrapho unico - Os officiaes do Exercito que actualmente desempe-
nham essas funcções e, além do soldo de suas patentes, percebem outros 
vencimentos, continuarão no goso das vantagens especiaes até que se finde 
o prazo de suas com missões de docencia. Terminado esse prazo, si forem 
reconduzidos nos cargos de docencia, perceberão unicamente os vencimentos 
dos seus postos. 

Tambem sómente vencimentos de seus postos perceberão os officiaes do 
Exercito que forem nomeados docentes dos institutos .militares do ensino de-
pois da pr.omulgação da presente J ei." 

3• - Substitua-se o § 21 do artigo unico pelo seguinte: 
"Art. Até que seja reorganizada a justiça militar, os actuaes auxi-

liares de auditor poderão, a juizo do Governo, .ser mantidos nas funcções que 
desempenham de accôrdo com as leis em vigor. 

4• - Lettra h do § 1 º do artigo unico, accrescentem-se depois das pa-
lavras - Fabrica de Polvora sem Fumaça - as seguintes: "Fabrica de 
Polvor.a da Estrel!a." 

5• - Lettra f do § 1º do artigo unico, accrescente-se: "e o n. 24'', qu·~ 
trata da dotação para remonta de cavallos, etc. 

6• - Veróa 13" - Consignação "Despezas especiaes ", sub-consignação 
"Para eventuaes e serviços extraordinarios ", modifique-se: "Para eventuaes 
e unicamente para serviços extraordinarios do Estado Maior do Exercito." 

7• - Accrescente-se o seguinte artigo: 
"Ficam supprimidas as gratificações especiaes que ainda percebem os 

sargentos amanuenses em repartições do Ministerio da Guerra." 



Se3são de 2 
de Dezembro 

8 • - Verba 4" - Sub-consignação "Diversas vantagens" depois ·das 
palavras - addiccional de tempo de serviço aos docentes vitalícios, ordenado 
e gratificação ao mesmo pessoal em disponibilidade, accrescente-se; "e vita-
lícios não aproveitados". 

9" - Aos ai umnos do curso de infantaria e cavallaria da extincta Escob 
de Guerra, que tinham tres annos de frequencia nessa Escola, fica concedido 
mais um anno para completarem o mesmo curso, frequentando as aulas do 
2° anno que ainda funccionarem. 

10• - Para as despezas de que tratam as consignações dos ns. 25 e 26 
da verba 13º o Ministerio da Guerra fixará dentro das dotações das mesmas 
consignações, para cada unidade ou estabelecimento do Exercito uma deter-
minada quantia. A despeza que exceder dessa quota que foi distribuída será 
attendida pela mesma unidade ou estabelecimento com os rcursos ·de que dis-
puz.erem os cofres dos seus conselhos economicos. 

Sala das Commissões, 17 de Dezembro qe 1913. - Ribeiro Junqueira, 
presidente. - joão Simplicio, relator. - Raul Fernandes. - Homero Baptista. 
com restricções. - Antonio Carlos. - Galeão Carvalha'l, com restricções. 
-Pereira Nunes, vencido quanto á emenda l" da commissão . . -Caetano de 
Albuquerque, com restricções. 

EMENDAS NkO ACCEITAS 

Supprima-se o § 5º do artigo unico. 
Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Augusto do Amaral. 

1 

Onde convier; 
Os alumnos tri ~nnados este anno na Escola Militar terão direito a mai~ 

um anno de frequencia , f! ÍÍm de completarem o respectivo curso. (Regula-
mento de 1905, Escola d~ Guerra). 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Aurelio Amorim. 

Considerando que existe uma auditoria de guerra na 1 • Brigada Estrate-
gica, creada pelo decreto n. 7. 054, de 6 de Agosto de 1908 e mantida pele 
decreto n. 7 . 039, de 7 de Abril de 1910, ambos baixados por força de lei; 

Considerando que essa auditoria não foi supprimida por nenhum act:> 
expresso do Legislativo, pem do Executivo; 

Considerando que, a11ezar disto, ella se acha acephala desde 26 de Julho 
de 1911, pela indevida tr ~rnsfer.encia do respectivo auditor, o que tem causa-
do sérios embaraços á acjministração da Justiça Militar; · 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal tem por diversas vezes 
oonhecido que os auditores d·e guerra são vitalício.s e inamovíveis; 

Considerando que os mesmos ·auditores teem seus direitos garantidos 
pelos arts. 20 e 21 da lei n. 2.290, de 13 de Dez.embro de 1910, mas que a 
garantia desses direitos não se tem tornado effectiva, por deficiencia das deter-
minações orçamentarias; 

Propomos a seguinte emenda ao orçamento :da Guerra; 
O Governo fica autoriza.do a reintegrar na auditoria da 1 • brigada estra-

tegica o antigo auditor qu~ serviu como chefe da 6° secção da mesma brigada, 
ao qual, nos termos do art. 20 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, 
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competem os mesmos direitos conferidos pela lei n. 26, de 30 de Dezembro 
de 1891, ao auditor geral de Marinha. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1913. - Frederico Borges. 
Na sessão de 20 de Dezembro é encerrada, sem debate, a discussão uni-

ca do parecer n. 88 B. 

VOTAÇÃO 

Votação do projecto n. 88 B, de 1913, fixando a despeza do Ministerio 
da Guerra,.para o exercicio de 1914 (com emendas) (vide projecto n. 88 C, 
de 1913) (3" discussão). ('*) . 

. o .Si·. Presil.den.te - Vou submetter a votos . as emendas. 
Votação da seguinte emenda n. 1, do Sr. Dionysio de Çerqueira e 

outros: 
Supprima-se a dotação de 30 :700$ correspondente aos vencimentos do<> 

funccionarios dos estabelecimentos ·extinctos - Arsenaes do Pará, de Per-
nambuco e Bahia, Hospital Militar do Andarahy, Companhia de Aprendizes 
Artifices e Escola Militar do Brazil, dotação esta que deve passar para o 
orçamento 0do Ministerio da Fazenda. 

O .Sr. Dtio:ny,silo Oerqu.etil.'la - Peço á V. Ex., Sr. Presidente, que con-
sulte á Carriara, se consente na r·etirada das ef11endas ns . 1, 2, 3, 4 e 5. 

Consultada a Gamara, é concedida a retirada das emendas ns. 1, 2, 3, 
4 e 5. 

O Sr. Mia.uricio de Lacer:da (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. . 

Procedendo-se á vçrificação da votação, se reconhece terem votado a 
favor da retirada das emendas, 11 O Srs. Deputados, sendo 58 á direita, e 
52 á esquerda, não havendo votos contrarios. 

Retiradas as emendas ns. l a 5. 
Votação da emenda n. 6, do Sr. Calogeras: 

O Sr, ·OaI!iog>e':r.~1> (pela ordem) - Sr. Presidente, v·enho fazer pedido 
identico ao ·ao nob.re Deputado que ha pouco occupou a tribuna, isto é, que 
V. Ex. consulte ií Gamara si consente na retirada .das emendas por mim 
subscriptas, que são as de ns. 6, 7 e 8 . 

. consultada, a Gamara consente na retirada pedida das emendas ns. 6, 
7 e 8. -

Votação da seguinte emenda n. 9, do Sr. Galeão Oarvalhal: 
Destaque-se da verba 13" "Material", na consignação - Diversas despe-

zas - a qua·ntia de 83 :400$ - e accrescente-se na verba l " - Secretaria 
de Estado da Guerra ,- nas consignações: Departame nto da Guerra ( 6" divi-
são) e Di:wartamento de Administração, de .accôrdo com o espírito da lei 
n. 2. 092, de 31 de Agosto de 1909, decretos ns. 7. 388, de 29 de Abril de 
1909, 8.816, de 5 de Julho de 1911 e accórdão do Tribunal de Contas, de 3 
de Dezembro de 1909. 

O Sr. Jaicques Outjque (':') (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
pàlavra: para chamar a •attenção da Gamara para a emenda n. 9. 

Trata-se da applicação de lei existente. Pela lei n. 2. 092, de 31 · de 
Agosto de 1909, decretos ns. 7. 388, de 29 de Abril de 1909, 7. 540, de 9 
de Setembro de 1909, e, por parecer do Tribunal de Contas, os funcciona-

( *) iNa·sessão .ae 20· <l·e D ezembro é encerrada, s em debate, a discussão. uni·ca 
ao parecer. 

( • •) Este discurso nã-0 d'oi revisto :pelo ora'dor. 
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rios do Departamento da Guerra, que fôra a antiga Intendencia da Guerra, 
teem os mesmos vencimentos que os da Secretaria de Estado dos Nego-
cios da Guerra. O Departamento da Guerra e o Departamento ·de Adminis-
tração teem os mesmos vencimentos pela lei actual. 

Os funccionarios desse Departamento, onde eu servi como chefe de di-
visão, advogaram sempre seus direitos e o Tribunal de Contas .deu parecer 
favoravel á sua reclamaçã-0. 

Agora a emenda pede que se destaque dia verba "Material" - Diversas 
despezas - a quantia de 83 :400$, que não augmenta o orçamento para se 
pagar aos funccionarios do Departamento da Administração cujos trabalhos 
são excessivos, porquanto por alli correm toda a fiscalização e distribuição 
de material d·e guerra. · 

Pois bem, a maioria da Oama:ra, si bem que essa maioria seja de quatro 
contra tres, acha que a ado'jlção da emenda não é conveniente. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - E quanto á de n. 16 ella aconselha sua 
acceitação . 

O .SR. JACQUES OURIQUE - Eu lembro á Camara que a mesma Commis-
sã·o e em caso identico opina de modo ·contrario, isto é, aconselha a acceitação 
da emenda n. 16, que mandJa destacar da consignação "Diversas d·espezas 
com o material" a quantia de 50 :000$, para conclusão das obras necessarias 
no Collegio Militar de Minas, 1aprov·eitando nas mesmas os sal.dos do cofre 
daquelle estabeleeiment-0. 

Vê a Gamara que a Commissão tem dous pesos e duas medidas. 
A pratica de quem serviu no Departamento da Administração me faz 

dizer á Camara que esses funccionarios teem direito á differença de venci-
mentos já reconhecida, e que lhes ha de ser paga no futuro. 

E', .portanto, de justi~3: .que se, equi·parem os vencimentos .dos tres 
departamentos da Gue~ra, visto a lei mandar ·que elles recebam a mesma 
cousa. 

Peço por isso, ·O voto cfa Camara para a emenda. 
Rejeitada a emenda n , 9. 

O Sr. J,~cqu~,s Ourique (pela ordem) - Requeiro verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que a emenda 
foi rejeitada, tendo votado a favor 23 Srs. Deputad-0s, contra 86; total 109. 

Rejeitada a emenda. 
Rejeitada a emenda n . 10. 
Votação da segunda emenda n. 11 , do Sr. Ves'jlucio de Abreu: 
Fica o Governo autorizado a vender materiaes inservi veis existentes · 

no Arsenal de -Guerra d·e Porto Alegre e a aipplicar a importancia resultante 
da venda em melhoramentos do mesmo estabelecimento. 

O Sr. Presildente - A esta emenda a Commissão offereceu a seguinte 
modificação: 

"e acquisição de material para as suas officinas, mediante concurrenc'ia 
publica". 

Approvada com a moqificação da Commissão. 

O .Sr. M!aUJmcio de La,.ce11dla (pela ordem) - 'Requeiro a verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verifjcação da votação, reconhece-se terem votado a 
fav·or 104 Srs. Deputados, .e c-0ntra 8; total, 112. 

O Sr. Presidente - ~ emenda foi approvada com a modificação. 
~· çonsiderada prejudicada a emenda n. 12 , 



Votação <la seguinte emenda n . . 13, do Sr. Aurelio Amo.rim: 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a reformar as fabricas de polvora da Es-

trella e de cartuchos do Realengo, sem augmento de despezas. 

<) Sr. Alll'elio &m.oci= (pela ordem) - Sr. Presidente, ·peço a atten-
ção da Casa para essa emenda, que autoriza o Governo a reformar as fa-
bricas de polvora da Estrella e de cartuchos do Realengo, sem augmento de · 
despezas. . 

Tendo o Governo contractado um habil profissional para dirigir a parte 
technica da importante Fabrica de Cartuchos e, á vista das modificações que 
nella .devem ser introduzidas, referentes sómente á parte technica, o illustre 
director desse estabelecimento, coronel Villanova, tem necessidade dessa auto-
rização, para melhor adaptar a fabrica a bem desempenhar o · seu fim . 

. Quanto á Fabrica de Polvora da Estrella está ainda se regendo por um 
regulamento archaico, que precisa ser modificado. Estas modificações não 
augmentam absolutamente as despezas e nem criam togares; por isso, Sr. 
Presidente, tomo a liberdade de pedir aos meus ili ustres collegas a approva-
ção da emenda. 

O Sr. Mo-rei'.l'la GuittnM·ães (pela ordem) ( * ) - Sr. Presidente, eu qui-
zera que -0 Relator do orçamento da Guerra convencesse á minha pessoa e á 
propria Camara as razões por que a Commissão não acceita .essa emenda, 
apresentada pelo nobre Deputado Aurelio Amorim. 

O illustre Relator estudou, naturalmente, a emenda e procurou reflectir 
sobre os intuitos do seu autor; mas todos nós verificamos que S. Ex. se 
limita a enunciar esta proposição - "A Commissão não pôde aconselhar a 
approvação. da .emenda." 

O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - Por que razão? 
0 S·R. MOREIRA GUIMARÃES - Por que razão? 
O SR. N1cANOR NASCIMENTO - E' o magister dixit. 
O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Cada um de nós está a perceber que se 

trata de um corpo . technico, de serviços technicos reclamados pelas duas fa-
bricas que consultam os interesses da defesa nacional . 

O SR. Auc usrn DO AMARAL - E onde já existem machinismos qlJe lá se 
estão estragando. 

O SR. MOREIRA GUIMARÃES - Sabemos que o Governo, •em relação á 
Fabrica -do Realengo, admiravelmente montada, entendeu de contractar para 
a direcção technica um profissional competente, belga. Si não se fizer essa 
modificação proposta pela emenda, si o Governo não ficar autorizado a re-
fon:nar o actual regulamento, ficará impossibilitado de levar por diante as 
medidas nec·essarias para que essa fabrica produza aquillo que é chamada a 
produzir em prol da defesa nacional. 

Como vem, portanto, ·O illustre Relator, em fórma de um magister dixit 
perigoso, declarar simplesmente que a "Commissão não pó de aconselhar a 
approvação da .emenda" ? 

Não sei por que, quando é certo que cada um de nós está a ver que ha 
necessidade palpitante, urgente, de se conceder ao Governo essa autorização, 
para refundir, -dentro da verba orçamentaria, o regul::imento dssas fabricas. 

Sr. Presidente, não se trata de augmentar o orçamento da Guerra, de 
modo que cada um de nós, collocado no ponto de vista da economia, cada um 
de nós tem que votar por esta emenda; e eu peço, appello para a Camara, 
porque o que se pretende fazer com esta emenda é um beneficio em prol da 
defesa nacional, sem augmento da despeza. E' o que eu tinha a dizer. 
(Muito bem; muito bem.) 

( *) Es·té ·dis'Curso não ·foi rev.i·sto pelo ·0N1K'lor , 
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O Sr. João Sim.pliclio (pela ordem) - Sr. President·e, vou responder 

ao illustre representante de Sergipe. Estudando esta emenda ao orçamento 
da Guerra, a Commissão de Finanças não teve abs-0Jutamente intui~o nenhum 
de doutoralmente, ou como mestra, dizer á Camara dos Deputados como de-
veria proceder. A Commissão de Finanças, não obstante a declaração da 
emenda - sem augmento de despeza - nã-0 quiz dar assentimento á reforma 
das fabricas de polvora da Estrella e de cartuchos do Rea!engo, porque, tendo 
cada uma dessas repartições uma quota destinada a pessoal e outra quota 
destinada a material, a reforma poderia se dar sem augrnento de despeza 
dentro d-0 quantum destinado a cada um destes estabelecimentos, com a crea-
ção de Jogares . O augmento de despeza não podia ser para 1914, mas para 
1915 e, como a Commissão de Finanças tomou este criterio de não autorizar 
reforma de regulamento de repartições, no caso dessas repartições militares, 
nã-0 obstante esta clausula, adoptou este alvitre. Eis porque a Commissão 
de Finanças não pó de aidoptar o alvitre proposto. 

Rejeitada a referida emenda n. 13. 

O Sr. Aurelio .Aniorim (pela ordem) - Requeiro verificação da vota-
ção. 

Procedend·o-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a fa-
vor 55 Srs. Deputados e contra 63; total 118 . 

Rejeitada a emenda n . 13. 
Rejeitada a emenda n . 14. 
Votação da seguinte emenda n. 15, do Sr . Mauricio .de Lacerda e outro : 
Onde convier: 
As tabel!as que acompanharam a proposta do orçamento da Guerra 

para 1914 devem ser calculad~s tendo-se em vista a adopção do "regímen das 
massas nos corpos das trop~s e estabelecimentos como taes considerados", 
de conformidade com o regulamento dos serviços administrativos approvado 
pelo decreto .n. 9.996, de 8 ~e Janeiro ·de 1913, isto é: 

As despezas com o pes$oal devem ser discriminadas por individuo do 
effectivo a manter e, detalhaçlamente, JlOr posto· e graduação, sendo que nas 
despezas com as pr<\ças de p ret e equivalentes ter-se-ha em v•ista a satis-
fação de suas necessidades, I\O que disserem respeito aos serviços de fundos 
(vencimentos), subsistencia, $aude, fardamento, equipamento e arreiamento, 
alojamento, aquartelamento e acampamento, expediente e instrucção, arma-
mento, etc., etc. 

No calculo das despezas de caida ·serviço é preciso ter em vista a quota 
média que coube por individuo nos effe ctivos dos annos de 1911, 1912 e 1913. 

As despezas com os animaes serão calculadas de modo ana!ogo ao indica-
·do para o pessoal. 

Discriminadas por indivi.cluos de cada posto e graduação as despezas 
devem ser englobadas para a;:; div·ersas unidades administrativas, por arma, 
estabelecimento, repartição, etç., etc. 

Além das despezas com o material, dotação do corpo, estabelecimento, 
etc., que devem ser custeadas pelas res·pectivas massas individuaes, as tabel-
las da proposta consignarão v~rbas para a formação de stocks de guerra do 

·material de cada serviço. 

O Sr. Presildente - A esta emenda a Commissão off.ereceu as seguin~ 
tes modificações: 

" . . . . de .conformidade com o regulamento dos serviços administrativos, 
approvado pelo dec;reto n . 9.996, de 8 de Janeiro de 1913". 

"No calculo das despezas de cada s·erviço é preciso ter em vista a quota 
jllédia que coube por individuo 11os effectivos dos annos de 1911, 1912 e 1913". 
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o . Sr. Maumoio de .Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, ·eu, com 
o meu collega o Sr. Pedro Moacyr, somos os autores da emenda n. 15. 

Eu me conformo com a alteração feita pela Commissão, visto como as 
quotas médias a que me referi dariam um excesso de despeza, porque as des-
pezas são excessivas actualmente: por isso acceito a emenda com a modifica-
ção proposta pela Commissão. 

Approvada a emenda n. 15 com a modificação da Commissão. 
Votação da seguinte emenda n. 16, do Sr. Augusto de Lima: 
Destaque-~e da c·onsignação "Diversas despezas com o material" (verba 

13") a quantia de 50:000$ para conclusão das obras necessarias no Collegio 
Militar de Minas, aproveitando nas mesmas os saldos do cofre daquelle esta-
belecimento. 

·O Sr. Pre.side!lllte - A' essa emenda a Commissão deu o seguinte pare-
cer: 

A Commi.ssão acceita a emenda, destacando a quantia acima do n. 27 
da verba 13". 

Approvada com a modificação; 

O Sr. FlooüaThn;/o de Britto (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

O Sr. Pres:idewte - Vae se proceder á · v·erificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

favor 95 Srs. Deputados, e contra 15 ; total 110. 
Approvada a emenda n. 16 com a modificação. 
Votação da seguinte emenda n. 17, do Sr. Mauricio de Lacerda: 
Tabella 1 •.: Fica supprimida a .consignação de 24 :000$ annuaes para gra-

tificação ao Ministro einquanto esse titular da pasta fôr um militar. Igual-
mente fica reduzida a 6 :000$ annuaes a verba para sua representação até 
que haja vendido os automoveis officiaes de sua conducção pessoal. 

O Sr. M'2111ricio de Lacertda (pela ordem) - Sr. Presidente, esta emen-
da é apenas um effeito .da logica das nossas deliberações. 

Mandou-se vender os automoveis officiaes, entretanto, em tod6s os or-
çamentos foi consignada a quantia de 12 contos para a conducção dos mi-
nistros. 

Entendo que desde que se tenha mandado vender os automoveis, essa 
quantia deve ser mantida; mas, emquanto os automoveis não fossem vendidos, 
a quantia não devia ser dada, visto como a verba "Conducção" será guar-
dada pelos ministros. · 

A outra parte reduzindo o minist•ro simplesmente ao seu soldo, é justa-
mente para evitar accumulação dos ministros militares, do vencimento e do 
soldo. 

Mas não quero fazer mal ao Sr. Ministro da Guerra. Homem velho, pre-
cisando automovel para ir ao seu departamento . .. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Não quer fazer mal e chamou-o de velho. 
O SR. MAURIC!O DE LACERDA - .. . não se preoccupando com as cousas 

sérias, precisando algum dinheiro para representação, afim de tornar mais 
alegres os seus ultimas dias, de sorte que não ha nada como os 36 contos, 
que pessoalmente vae receber do Thesouro, sejam mantidos pela Camara, em 
attenção mesmo ao talento de S. •Ex. para pilherias que poderiam se extin-
guir caso esses 36 c·ontos sejam supprimi·dos;· e é sabido que .deste Governo o 
melhor que delle vae ficar são justamente as pilheria.s. 

Por isso requeiro a retirada da emenda. 
Consultada a Gamara, é concedida a · retirada da emenda n. 17 : 
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Rejei~ada a emenda n. 18. 
Votação da seguinte emenda n. 19, do Sr. Mauricio de Lacerda: 
Onde se diz, na tabella das despezas especiaes "acquisição de aeroplanos, 

etc., 50 :000$", diga-se: "100 :000$ ", supprimindo-se a dotação de 50 :000$ 
para ." despez·as miudas" que passarão a ser feitas pela dotação "Eventuaes ", 
a qual será mantida na cifra fixada pela Commissão, ide 150 :000$000 .· 

O Sr. PresiJden.te ____, A esta émenda a Commissão deu o seguinte pa-
recer: 

Já existe no projecto a dotação de 100:000$ para acquisição de aero-
planos. · 

A dotação para "Eventuaes" é de 100 :000$, pois foi diminui-da. 
A Commissão acceita a 'suppressão da dotação de 50 :000$ para despezas 

miudas na Capital Federal .. 
A Commissão deu parecer contrario. á emenda n. 19, salvo a parte que 

diz : "50 :000$ para despezas miudas na Capital Federal." Os Srs. que a·ppro-
vam esta parte, com parecer favoravel, queiram levantar-se. 

Appr-ovada. 
Vae-se votar a parte da emenda n. 19, com parecer contrario. 
Rejeitada. 

O Sr. Mall'rii cfl.o de L -acerdla (pela ordem) - Sr. Presidente, a parte 
approvada tira o chá e os biscoitos do Sr . Ministro da Guerra; a parte re-
jeitada manda adquirir aeroplanos por uma verba tirada dos eventuaes, por 
isso requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presti·dente - \(ae-se proceder á verificação da votação -da emen-
da n. 19, salvo a parte relativa "a despezas miudas, na Capital Federal'', 
já approvada. A parte que vae ser submettida á verificação é a que. tem pa-
recer contrario da Commiss~o. 

Os senhores que approvaram essa parte da emenda, queiram levantar-se, 
conservando-se de pé. 

Queiram senta,r-se, levantando-se os senhores que votaram contra. 
Votaram a· favor cinco e contra 118. 
Foi rejeitada esta parte . -da emenda. 
Rejeitada a emenda n. 20. 
Votação da seguinte eqienda n. 21, do Sr. Augusto do Amaral:· 
Substitua-se o § 3º do art. 1 º, nas autorizações ao Presidente -da Repu-

blica, pelo seguinte: 
"Na vigencia da preserite lei, sómente serão permittidas as consignações, 

até dous terços ·do soldo ott or.denado, que forem estabelecidas por officiaes 
. do Exercito ou empregados civis do Ministerio da Guerra ás suas respectivas 
familias, ás instituições que por disposições espedaes já gosam desse direito 
e, bem assim, aos estabelecimentos -especialistas de uniformes militares, cuja 

. idoneidade seja provacla perante as· repartições fiscalizadoras." , 
A esta emenda a Comrpissão offer-eceu o seguinte substitutivo: 
"Na vigencia desta lei, sómente serão penmittidas consignações até dous 

terços do soldo ou ordenadq, que forem estabelecidas por officiaes e funccio-
narios civis ás suas familias, mantidas· as que não tenham sido feitas com esse 

··fim até se liquidarem, sem prorogação -de prazo, nem renovação." · 

O Sr. Augusto do Amaral (pela ordem) -- Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne consultar a Casa, sobre si consente na retirada da emenda 
n. 21. 

A Camara, consultada, consente na retira-da da emenda n. 21. 
E' consi-derado prejud\cado o substitutivo da Commissão, 
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Votação da seguinte emenda n. 22, do Sr. Augusto ·do Amaral: 
Ao § 13 do art. 1 º - Supprima.m-se, por perturbadoras e desnecessa-

rias, as pala1Vras "que pTohibe o engajamento das praças de pret e só o 
permitte para inferiores", pois basta que fique o enunciado constante da pri-
meira parte, que é bastante claro e positivo. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda n. 23, do Sr. Pedro Moacyr: 
Accrescente-se no § 18 do artigo unico, depois das palavras "aquartela-

mento dos corpos'', as seguintes: "e hospitaes do serviço de saude <lo Exer-
cito". 

Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 24. 

O Sr, Pres:i!dente - Vou submetter a votos as emendas da Commissão. 
Votação da seguinte emenda da Commissão: 
Diminua-se de 5.608:805$ a dotação da verba 9ª e de 1.388:700$ a da 

verba 138, n. 21 , destinadas essas importancias ao augmento de 7. 715 sol-
dados, accrescentando-se ao projecto o seguinte artigo: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a elevar de 7. 715 soldados o nume-
ro de soldados constante da proposta do orçamento, podendo despender para 
esse fim com soldo, gratificação, etapa, fardamento a quantia de réis 
6.997:505$000. 

Até essa importancia o Poder Executivo poderá abrir os creditos que fo-
rem sendo necessarios, proporcionalmente ao numero que exceder do effecti-
vo orçamentario de 18. 300 praças de pret e á razão annual de 907$ por 
praça." 

O Sr. Oalllil1io Pirates (pela ordem) - Sr. Presidente, o nobre leader 
da maioria ha de relevar-me a pergunta que dirijo agora a S. Ex., em relação 
ás autorizações onerosas dadas o Governo, em cauda de orçamento. 

Bem sei que, com attinencia a esta emenda, o que houve foi retirar-se 
das verbas orçamentarias para uma autorização a <lespeza de cinco mil e 
tantos contos de réis. 

Mas como, em todo caso, se trata de uma ·autorização, em serviços desta 
ordem, eu desejava ouvir a palavra autorizada do illustre leader da maioria, 
a.fim de que eu possa regularizar o meu voto. 

O Sr . F onseca Herllle.s (pela ordem) - Sr. Presidente, acudo, com o 
maior prazer, ao appello do meu distincto collega, Deputado pelo Estado de 
Minas Geraes. 1 i i'1•.,.."" I 

A emenda da Commissão, a qual vae ser agora submettida ao voto da 
Camara, é uma medida providencial. 

Nós havíamos votado o augmento do effectivo do Exercito de 18. 000 
para 25,. 000 . h_omens, pelo que tínhamos de dotar o serviço com a verba ne-
cessaria. Que fez a Commissão? Dotou o serviço para 18. 000, deixando ao 
Governo a autorização para abertura de creditos para os 7 .000 que faltam, 
mas com a condição de só fazei -o á proporção que se fôr augmentando o ef-
fectivo do Exercito. 

Assim, a· verba só será aug.mentada á proporção que se fôr verificando o 
augmento do effectivo. 

E', portanto, uma emenda provi·dencial esta da Commissão. (Apoiados; 
muito bem.) 

O Sr. P<residente - Os senhores. que approvam ... 

O Sr. Pires de Carvialho (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa .. 
lavra, simplesmente para declarar á Camara que voto contra a emenda, a 
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despeito do muito respeito e apreço que me merece a palavra, sempre muito 
autorizada, do ili ustre leader. 

A emenda, 'como está redigida, não se acha de accôrdo com os principios 
que regulam a organização dos orçamentos. (Apoiados.) 

Uma vez que a Gamara deliberou, resolveu augmentar o effectivo do 
Exercito, parece-me que a inedida lembrada pela Commissão não satisfaz o 
pensamento da Gamara, nem obedece aos dictames da sciencia economica . 
(Apoiados; muito bem !) 

O Sr. Mauriic!i.o d'e Lacel.'lda (pela ordem) - Sr. Presidente, a inter-
pretação do meu illustre amigo e honrado representante de . Minas, Sr. Ca-
millo Prates, teve uma virtude que a opposição não pôde deixar de frisar. 

Acudindo ao appello de S. Ex . o não menos illustre Deputado, leader 
do Governo nesta Casa, declarou que tinha sido uma providencial lembrança 
da Cornrnissão de Finanças pôr embargos á ligeireza do Governo, que po-
deria dar á verba de cinco mil contos, destinada á elevação do effectivo do 
Exercito, applicação di fferente, isto é, praticar algum ex torno. 

Si algum Deputado da opposição qual,ificasse de providencial o freio 
ou o cabresto com que a Cornrnissão amarra o Governo pela redacção da 
emenda, para o fim do mesmo Governo não poder usar dos cinco mil contos 
sinão para o fim exclusivo do augmento do effectivo do Exercito; si algum 
Deputado da opposição declarasse providencial essa providencia, estaria lo-
gico. Mas, quando o leader da maioria acha que, quando as Cornrnissões ou 
a Gamara assim procedem, com ma-nifesta desconfiança na lealdade com que 
o Governo vae jogar com essa autorização; quando o l eader faz urna declara-
ção desta OI'dem parece que o proprio Governo , em auto-confissão, deixa cahir 
dos labios a sentença conde![Tlnaitoria do que elle seja, no momento, em face 
da -obra de orçamento que estamos preparando. 

o SR. jOSINO DE ARAUJO dá um aparte . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Salvo si o leader, como suggere indirecta-

rnente o illustre Deputado po,r Minas, que acaba de apartear-rne, já acha que 
a providencial medida da Cqrnmissão· poderá amarrar o Sr. Wencesláo, por 
fórma que esse candidato da· chamada conciliação ·da familia republicana, que 
Deus haja ... Não; parece-me que o l eader não quiz ou não pretendeu mais do 
que referir-se ao actual Governo, porquanto o _futuro só vae jogar com o pre-
sente -orçamento mez e m eio. S. Ex. quiz se referir ao actual Gov-erno, a que 
prestigia e de que é porta-vqz nesta Casa, cuja o,pinião phonographicamente 
traduz aos ouvidos de seus collegas, porque é a este Governo -que vae incum-
bir a· applicação immediata, np proximo anno, de todas as autorizações que os 
orçamentos lhe deem ou contenham . · 

· O actual Governo ainda tem 11 mezes de pode-r, quasi um anno; 'portan-
to, a elle precisamente se ref~re o leader, passando-lhe o di:ploma de leviano , 
de deslea·l, nas affirmações que faz de que vae economizar; de incapaz no 
uso das autorizações de ·que vae ser invertido nos orçamentos, quando diz 
que foi providencial a medi·da em que a Gamara expressamente dispõe que os' 
cinco mil contos só .poderão ter determinada applicação. 

Ratifico o providencial d~ providencia . 
De facto, ella é não só providencial como moraliza·dora, não só morali -

za·dora como verdadeiramente orçamentaria, evitando que o Governo, de posse 
de cinco mil contos, venha a,inda espatifar mais esta cousa que se chama as 
finanças publicas , neste momento, desviando ou extornando uma verba que o 
proprio l eader já declarou extp,rnada. 

Voto com eJ.le, cujo voto çle desconfiança ao Gov·erno só pôde ter os ap-
plausos da ópposição. (Muito bem; muito bem: ) 
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O Sr. Buen·o •dle Anid1'11Jda - <Sr. Presidente, creio que, s·i não fôr ap-
provac_!a esta emenda, o que fica de pé é a consignação do accrescimo que a 
Camara votou ultimamente. 

No momento •pensei que era inutil o augmento desta verba; julgo agora, 
porém, que esta emenda vem .collocar o Thesouro em melhores condições. 

Peço a V. Ex. consulte á Casa sobre si consente •na divisão da emenda 
em duas partes, indo a pr·imeira, desde a pa·lavra "diminua-se" até "soldados" 
e a segunda parte .quanto a creditos. 

Aquelles que, como eu, como a maior parte da Nação, como o Sr. Ministro 
da Fazenda, como o Sr. Wencesláo Braz, futuro Presidente da Republica, 
como o Sr. Ruy Barbosa, tambem futuro Presidente da Republica, pensam 
que se deva cortar nas despezas publicas, poderão votar aqui a eliminação 
desta despeza, referente ao augmento de tropas. 

Peço a V . Ex. consulte á Casa sobre si consente na divisão da· emenda . 

O Sr. Presildente - A consulta que o nobre Deputado pede á Casa é 
desnecessaria, ·por ser attribuição ·da Mesa. Nos termos do requerimento for-
mulado pelo nobre Depurtado, vou submetter a votos a emenda, por partes. 

A primeira é desde a palavra "·diminua-se" até a palavra "soldados". 
Os senhores que approvam esta parte da emenda queiram levantar-se. 

(Pausa.) Foi approvada. 
Submettida a. votos, é approva·da a s egunda parte da emenda. 

O Sr. Maur.Lcio c]e Im1cel.\da (pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro 
verificação ·da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a favor 
99 Srs. Deputados e contra 39; total , 129. 

Approvada a segunda parte da emenda n . 1, da Commissão. 
Approvadas successivamente as seguintes emendas da Commissão: 

N. 2 - .substitua-se o § 22 do artigo unico pelo seguinte: 
"Art. Os officiaes do Exercito .que exercerem as funcções de docen-

cia nos institutos militares de ensino perceberão unicamente os vencimentos 
de seus postos, sem dfreito a nenhuma outra g.ratificação ou a outros venci-
mentos especiaes. 

Paragrapho unico. Os o.fficiaes do Exercito ·que actualmente desempe-
nham essas funcções e, além ·do soldo de suas patentes, percebem outros ven-
cimentos, continuarão no goso ·das vantagens es·peciaes até •que se finde o 
prazo de suas commissões de docencia. Terminado esse ·prazo, si forem recon-
duzi-dos nos cargos de docencia, perceberão unicamente os vencimentos dos 
seus positos. 

Tambem sómente vencimentos de seus postos per·ceberão os officiaes do 
Exercito que forem nomeados · docentes dos institutos mHitares do ensino, de-
pois da promulgação da presente lei." 

N. 3 - Substitua-se o § 21 do artigo unico pelo seguinte: 
"Art. Até que seja reorganizada a justiça mili1tar, os actuaes auxilia-

res de auditor poderão, a juizo do Governo, ser manüdos nas funcções que 
desempenham de accôrdo com as leis em vigor. 

N. 4 - Lettra h <lo § l º do artigo unico, accrescentem-se, depois das pa-
lavras - Fabrica de Polvora sem Fumaça - as seguintes: "Fabrica de Pol-
vora da Estrella." 

N. 5 - Lettra f do § 1 º do artigo unico accrescente-se: "e O' n. 24'', 
que trata da dO'tação para remonta de cavallos, etc. 
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N. 6 - Verba 13ª - Consignação "Despezas especiaes'', sub-consigna-
ção "Para eventuaes e serviços extraordinarios " , modifique-se: "Para even-
tuaes e unicamente para serviços extraordinarios do Estado-Maior do Exer-
cito." 

Votação da seguinte emenda da Cómmissão: 

N. 7 - Accrescente-se o seguinte artigo: 
"Ficam supprimidas as gratHicações especiaes que ainda percebem os 

sargentos amanuenses em repartições do Ministerio da Guer.ra." 

·O ST. MeJrtim Frwncilsco (* ) (pela ordem) - Sr. Presidente, pan 
bem ser encaminhada a votação da emenda, .eu pediria ao illustre Relator do 
parecer o obsequio de um esclarecimento. Reza a emenda •que " f icam suppri-
midas as gratificações especiaes que ainda percebem os sargentos amanuenses 
em repartições do Ministerio da Guerra", e eu pergunto a S. Ex., em meu 
nome e em nome de alguns Deputados que não tiveram occasião de acompa-
nhar completamente o desdobrar do debate, o seguinte : 

1 º, estas gratificações são concernentes a muitos amanuenses, a todos os 
amanuenses, a alguns amanuenses, a poucos amanuenses? 

2º, por que cortar gratificações a amanuenses, mantendo, quiçá, gratifica-
ções a capitães,· majo.res e generaes? 

O SR. !RINEU MACHADO - E este é o unico meio de fazer o serviço barato 
ou de decretar-se serviço sem remuneração. ~· a justiça da época contra o 
sargento! (Trocam-se muitos apartes entre os Srs. Raphael Pinheiro e Jrineu 
Machado.) 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Pertenço ao numero da·quelles que entendem 
que um orçamento medianainente organizado, não per.mitte gratHicações, •por-
que a gratificação é um favor, a gratificação é um obsequio (apoiados) e nin-
guem póde fazer favores qu obsequios com os dinheiros pub!icos. (Muito 
bem.) · 

Na minha pergunta ao illustre Relator da Guerra, ha a manifestação da 
seguinte intenção: desejo e quero votar contra todas as gratificações; 
desejo e quero votar claramente, por verbas cfaras e expressas, determinadas 
no orçamento . . Sr :1 Presid.~nte, essa minha tendencia, esse meu modo de 
pensar, procede de um res11Itado a que cheguei. 

No ultimo golpe de vist11 em que procurei synthetizar o estado das finan-
ças do paiz, cheguei á segl.\inte conclusão, não quanto ao o.rçamento da Re-
ceita, mas quanto á effecfividade da despeza: O orçamento do Brazil, hoje, 
divide-se em· tres partes, m~is ou menos iguaes - uma parte para o serviço 
de dividas, outra parte para o serviço militar e outra pal'l1:e para o serviço do 
paiz ... 

Eis por que voto contra todas as gratificações e desejaria que o meu illus-
tre amigo e collega, Relator do Orçamento .da Guerra, explicasse claramente 
a que se referem as grati fícações que elle ·quer cortar, qual o numero das 
pessoas ·prejudicadas com a negação deste favor orçamentario e qual a sua 
importancia. (Muito bem ; muito bem. ) · 

O ·Sir. João Simpliciio (pea ordem) - 1Sr. Presidente, respondendo ao 
appelo do illustre representante de S .· Paulo, vou dar uma explicação concer-
nente a esta emenda. 

Por occasião da 2• discussão do orçamento da Guerra, o illustre repre-
sentante da Bahia, o Sr. AI fredo Ruy Barbosa, apresentou uma emenda man-
dando elevar (não me recorpo agora por que verba) uma determinada quan-
tia para o pagamento aos sarnentos amanuenses. Nessa mesma occasião, o il-

( * ) Est e dis cu rso não fo i rev is to pelo orador . 
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lust.re representante <le Minas, o Sr. Calogeras, apresentava uma emenda 
restabelecendo a doutrina da lei chamada Pires Ferreira. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - De gloriosa memoria. 
O SR. ]OÃO S1·MPLICIO - Dando parecer favoravel a essa emenda, a Com-

missão de Finanças não deu o·pinião favoravel á emenda do illustre represen-
tante da Bahia, relativa a augmento de vencimentos, porquanto os sargentos 
amanuenses por essa mesma lei já t-inham os seus vencimentos augmentados. 

Por occasião da 3• discussão, o illustre representante da Bahia renovou 
a sua emenda. A Com missão pelo seu Relart:or teve occasião de verificar que 
tres sargentos amanuenses recebiam além dos seus vencimentos, segundo a 
chamada lei Pires Ferrei-ra, uma gratificação mensal. de 50$, em virtude do Re-
gulamento de 1905, anterior á citada lei, gratificação essa que urgia ser sup-
primida. 

UM SR. DEPUTADO - A lei o prohibe expressamente. 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - Não podendo a Commissão dar párecer favora-

vel á emenda do illustre rep.resentante da Bahia, elle forçosamente não podia 
a·doptar outro alvitre levado pelos principias da justiça e da equidade, sinão 
supprimir essa gratificação que percebiam esses tres sargentos amanuenses . 
·Era essa a· explicação que devia ao il lustre representante de S. Paulo . 

Approvada a referida emenda n. 7, da Commissão. 

O ST, Irineu M achado (pela ordem)' requer a verificação da votação . 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem vota-do a fa-

vor 103 Srs. Deputados e contra 14; total 117. · 

O ST, Presi:dente - A emenda foi approvada. 

O Sr. Mia.ur'iciio de Lace1'da (pe'la ordem) - Sr. !Presidente, declaro ter 
votado contra a emenda, que aliás é boa, porquanto havendo lei expressa que 
revogou as grati ficacões esoeciaes, não será uma medida orça mentaria aue 
merecerá do Ministerio da Guerra acatamento maior do que aquelle !1Ue dis-
pensa ás leis do· Congresso. Por isso entendo que fazer leis para o Sr. Mi-
nistro violal-as não é fazer leis. 

Por isso voto contra. 
Approvadas successivamente as seguintes emendas depois das palavras -

addicional de tempo de serviço aos da Com missão: 

N. 8 - Verba 4" - Sub-consignação "Diversas vantagens". de docentes 
vitalicios, ordena-do e gratificação ao mesmo pessoal em disponibilidade, ac-
crescente-se: "e vitaHcios não aproveitados". 

N. 9 - Aos alumnos do curso -de infantaria e cavallaria da extincta Es-
cola de Guerra , que tinham tres annos de frequencia nessa escola, fica conce-
dido mais um a nno, para completarem o mesmo curso, frequentando as aulas 
do 2° anno que ainda funccionarem. 

N. 10 - Para as despezàs de que tratam as consignações dos ns. 25 '! 
26, da verba 13', o Ministerio da Guerra fixará -dentro das dotacões das mes-
mas consignações. para ca<la unidade ou estabelecimento do Exercito. uma 
determinada quantia. A despeza aue exceder dessa quota que foi distribuida 
será attendida pela mesma unidade ou estabelecimento com os recursos de 
que dispuzerem os cofres dos seus conselhos economkos. 

Approvado em 3ª discussão o projecto n. 88 B. de 1913, fixando a des-
peza do Ministerio da Guerra, para ó exerci cio . de 1914. 
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O Sr. Malllll'fiidio de Lace:l'ldia (pela ordem) - Requeiro verificação da 

votação. . 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a fa-

vor do projecto 120 Srs. Deputados, 60 á direita .e 60 á esquerda, não haven-
do votos contra. 

O Sr. Pres:i:dente - O projecto foi approvado e vae á Commissão de 
Redacção. 

REDACÇÃO FINAL 

Redacção final do projecto n. 88, deste anno, que fixa a despeza do Minis -
teri.o da Guerra para o exercício de 1914 

Sessão de 23 O Congresso Nacional resolve: 
de Dezembro Artigo 1 º. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministe-

rio da Guerra, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia 
de 72.024:222$431, papel, e 250:000$, ouro . 

1 •. Administração geral: Augmentada de 
57: 170$, a saber: 

Consignação - Departamento da ad-
ministração . 

Officina de alfaiates: 

mestre: 

Ordenado .. . ... . . . .... . 
Gratificação . . . .. . . . . . . . 

contra mestre: 

Ordenado ... . . ... .. . . . . 
Gratificação . : ......... . 

4:000$ 
2:000$ 

6:000$ 

3:600$ 
1 :800$ 

5:400$ 

Pela rubrica 13" Ma~erial : 

21. Fardamento: 
1 ' I'! :' t 

6 operarios de t • classe, di ;uia de 8$. 
11 ditos de 2• classe, diaria de 7$ . 
6 ditos de 3" classe, dia ria d~ 6$. 

14 ditos de 4• classe, diaría d~ 5$ . 
4 ditos de 5" classe, diaria de 4$. 

Empreiteiros: 

32 operarios de 5" classe e costuras manu-
facturadas fóra do departa,mento. 

Papel Ouro 



Dispensados do serviço: 

Patrões, machinistas e opera-
rios dispensados do servi-
ço e gratificação de tem-
po de serviço aos opera-
rios. . .... . ...... . 
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15:000$ 

Consignação - Empregados de re-
partições extinctas: 

Arsenal de Guerra do Pa-
rá: 

secretario: 

Ordenado . .... •. ....... 
Gratificação ........... . 

Arsenal de Guerra d e 
Pernambuco: 

o fficial de secretaria: 
Ordenado ........... . . 
Gratificação ........ , .. . 

2 mestres: 

Ordenado 

contra-mestre, ordenado ... . 
operario de 1 n classe, diaria 

de 4$ . . . . ............ . . . 
·1 dito de 2• classe, diaria de 

3$ ... . ....... ·.· ... ' ... . 

Arsenal de Guerra da 
Bahia: 

mestre, ordenado ....... . . . 
con~ra-mestre, ordenado ... . 

official: 

OrdenadÓ . ; ......... . . . 
Gratificação . . . . .... .. . 

2:400$ 
1 :200$ 

3:600$ 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

2:000$ 

4:000$ 

1:600$ 

1 :460$ 

1 :095$ 

2:000$ 
2:000$ 

l :600$ 
800$ 

2 •400$ 

Papel Ouro 

I.' ' ' 

J .: ' .. ~ 

.: ... 

' -. 

:..; 



escrivão: 

Ordenado ............. . 
Gratificação . .... .. .. . . 

escrevente de !" classe: 

....__ 342 -

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

Ordenado .. . ... .. .. .. .. 800$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . 400$ 

operario de 2ª classe, dia-
ria de 3$ . .. ........ ... . 

Hospital do Andarahy: 

primeiro escripturario: 

Ordenado ..... .... . ... . 
Gratificação .... ..... . . 

Companhia de Aprendizes 
Artifices: 

mestre de esgrima: 

Ordenado ..... .. ...... . 
Gratificação ...... , . .. . 

Escola Militar do B;azil: 

1 :200$ 

1 :095$ 

1 :4.40$ 
720$ 

2:160$ 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

Papel Ouro 

-1 continuo, gratificação. : . . . . 960$ · 1. 259 :935$000 
2.· Estado~Maior do Exercito: Como na 

proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 :709$000 
3~ . Supremo Tribunal Militar e audi~o

res : Augmentada de ~5 :200$024, sen-
do 12:000$, na consignação "Audito-
res", para .completar os vencimen-
tos a que têm direito os antigos au-
ditores dos antigos 4º e 6° districtos 
militares; e de 13 :200$024, na mesma 
consignação, assim r~digida: 

Auditores 

na 2ª régião . militar ( cóm-
prehendendo a 1ª ) de ac-
côrdo com o art . 21 çla lei 
n. 2.290, de 13 de De-
zembro de 1910, e a\i. 1º 
do decreto n. 821, c,le 27 
d~ Dezembro de 190l .. . . 9:000~ 
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na 5" regiao militar (com-
prehendendo a 3" e a 4") 
idem, idem . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$ 

na 7" região- militar (com-
prehenéiendo a 6") idem, 
idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$ 

6 na 9" região militar e Depar-
tamento da Guerra (com-
prehendendo a 8" região e 
todo o territorio da Repu-
blica) , de accôrdo com os 
arts. 20 e 21 da lei n. 
2.290, de 1910, art. 2º do 
decreto numero 2. 586, de 
31 de Julho de 1912, sen-
do um a 21 :000$ e .cinco 
a 15 :000$, dos quaes o 
primeiro o antigo auditor 
ao 4º districto militar e 
dos u!.timos quatro que 
serviam como auditores ou 
auxiliares de auditores na 
Capital Federal, por occa-
sião da lei numero 2. 290 96 :000$ 

na 10" região militar, de ac-
côrdo com o art. 21 da 
lei numero 2.290, de 1910, 
e art. 1 º do decreto··n. 821, 
de 1912....... . ........ 9:000$ 

na 11 " região militar, idem, 
idem . . . . . .. . . . ........ 9:000$ 

2 na 12" região militar, de ac-
côrdo com os arts. 20 e 21 
da lei n. 2. 290, art. 2° 
do decreto n. 2. 586, de 31 
de Julho de 1912, sendo o 
antigo auditor do 6º dis-
tricto militar a 21 :000$ e o 
outro a 15 :000$ . . . . . . . . . 36 :000$ 

na 13" região militar, de ac-
côrdo com o art . 21 da lei 
numero 2.290, de 1910, e 
art. 1 º do decreto n. 821, 
de 1901. .... .... ,. . . . . . . 9:000$ 

186 :000$ 

4". Instrucção Militar: Diminuida de réis 
407 :265$, a saber: 

Consignações - Escola de Estado 
Maior, Escola Militar, Escola Pra-
tica do Exercito, 110 :465$000; 

Papel Uuro 

294: 550~'.Nj 

-. 

1- ..J ,rf' 
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Consignações - Collegio Militar do 
Rio de j aneiro, Collegio Militar de 
Porto Alegre, Collegio Militar de 
Barbacena, 28 :800$000; 

Consignação - Diversas vantagens~ 
Addicional de tempo de serviço, 
etc., 118 :000$000; accrescentando-
se na tabella depois das palavras 
"pessoal em disponibilidade", as 
seguintes: "e vitalicios não apro-
veitados". 

Ordenado e gratificação, etc., réis 
150 :000$000 .................. .. 

5". Arsenaes, depositas e fortalezas: Des-
tacada a quantia de 40 :000$, P.ara 
o proseguimento dos estudos e aper-
feiçoamentos ·no torpedo dirigivel 
Torquato Lamarão ................ . 

6". Fabricas: Como na proposta ... . ... . 
7." Serviço de Saude: Como na pro.posta .. 
8". Soldos e gratificações de officiaes : Di-

minuida de 923 :700$, a saber: 30 
vagas de segundos tenentes de enge-
nharia 162:000$, 82 yagas de segun-
dos tenentes de artilp,aria 442 :800$ ; 
menos dous coroneis a 17 :400$, 
34 :800$ ; menos dous .capitães a 
9:000$, 18:000$ ; menos 19 primei-
ros tenentes a 6:QOO$, 131 :100$; 
menos 25 seg.undos .tenentes a 5 :400$, 
135 :000$000 .. . ... ... . ... ... . .... . 

9". Soldos, etapas e gratificações de p.ra-
ças de pret: Diminuid~~ de 3.045 :738$, 
a saber: Na consigníJ.ção - soldos 
e gratificações addicionaes de 20 e 
25 o)o, sobre os vencimentos nos Es-
tados do Amazonas, Pará, .Matto 
Grosso e Territorio do Acre para me-
nos 1 . 504 praças, substituídas na 
proposta as quotas addicionaes de 20 
e 25 o[o por outras, cte accôrdo com 
os arts. 25 e 26 da Iei numero 2. 290, 
de 1910, que estabelecie esses addicio-
naes sómente sobre sqldo e gratifica-
ções - 522:420$ ; da consignação -
etapas, corrigidos os ris. 18. 226 pra-
ças para 13.659; 600 alumnos do Col-· 
legio Militar do Rio c)e Janeiro para 
500, 300 ditos do Col\egio Militar de 
Porto ·Alegre 'Para 4Q e 200 do de 
Barbacena para 40, i:imendado o n. 
8 .444. 040 rações para 5. 288 .485 e 
~' puinero total de 10:284.970 rações 

Papel Ouro 

2 . 435 : 142$072 

2.083:435$495 
1. 218: 166$600 

855:697$500 

21. 772:300$000 

· -· --1 
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para 8.428.215, e a parcella de réis 
14.398:958$, para 11. 799:501 $ ; isto 
é, diminui da de 2. 599 :457$ ; na con-
signação - etapas - augmentadas 
de 76:139$ para mais 149 alumnos 
gratuitos existentes no Collegio Mili-
tar de Porto Alegre, antes da reforma 

Papel Ouro 

do ensino militar .... . ·' · . . . . . . . . . . 20. 648 :020$080 

TOª. Classes inactivas: Diminuída de 
700 :OOO;pOOO na consignação "soldo 
vitalício" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.018:265$964 

11 ª . Ajud as de custo : Como na proposta 300 :000$000 

12ª. Obras militares: Como na proposta 750 :000$000 

13". Material: Diminuída de 648 :800$, a 
saber: 

Consignação - lnstrucção Milita.r n. 10, 
lettra c) de 14:400$000, lettra e ) de 
14:400$000; 

Consignação - Serviço de saude n. 18, 
30:000$000; 

Consignação - Fardamento n. 21, réis 
500:000$000; 

Consignação - Diversas Despezas n. 25, 
40:000$000; 

Consignação - Despezas especiaes: Des-
pezas miudas e de 1prompto pagamen-
to , etc., 50 :000$000. 

Feitas as seguintes reducções, accresci-
mos e modificações nos ns. 27, 28 
e 29 da consignação - Diversas Des-
pezas, que ficam assim dotadas e 
redigidas: 

N. 27 - Transporte de tropas, etc. sup-
primidas as palavras "custeio de au-
tomoveis e gratificações aos motoris-
rns e ajudantes ao serviço do Minis-
terio da Guerra" - reduzida de 
300 :000$ ficando em 1. 100 :000$000. 

N . 27 A - Custeio de automoveis, gra-
tificações aos motoristas e ajudantes 
ao serviço do Ministerio da Guer-
ra - 50:000$000. 

N. 28 - Alugueis de casa para o porteiro, 
quarteis e enfermarias, etc., o mais 
coino está. 
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N. 29 - Para os trabalhos de levanta-
mento da carta geral da Republica, 
etc., elevada de 50 :000$, ficando em 
200:000$000 . . 

Feitas as seguin~es modificações, redu-
cções e accrescimos na consignação-
Despezas especiaes: 

Exclusivamente para os extraordinarios 
com as grandes manobras annuaes 
das tropas - 100 :000$000 . 

Acquisição de aeroplanos, sua conservação 
e auxi li o a uma Escola de Avia ção, 
elevado de 50 :000$, ficando em réis 
100 :000$000 . 

Para eventuaes e unicamente para servi-
ços extraordinarios do Estado Maior 
do Exercito, diminuída de 50 :000$, fi -
cando em 100 :000$000. 

Elevada de 2 :000$ a importancia n. 20 
para o Laboratorio de B~cteriolo gia. 

Elevada de 100 :000$ a dota~ão do n. 16, 
para a Fabrica de Polvora sem Fuma-
ça do Piquete. 

Elevada de 150:000$, a verl:>a to tal, se ndo 
a quantia de 100 :000$ para acquisi-
ção de m&terial de transporte (carro-
ça para trem regimental, carros para 
transporte de muni ção) ; e de 50 :000$ 
para co nclusão das obras necessarias 
no Coll egio Militar de Minas , aprovei-
tando nas mesmas os saldos do cofre 
daquelle estabe lecimento . Reduzida 
de 696 :800$ a verba total da 1Jropos-

Papel Ouro 

ta que fica em. . .. . ... .. ..... . . . . . 10.27 1 :OOJ$0CO 

14". Commissão em paiz es trangeiro -
Diminuída de 50 :000$, ouro, e assim 
redigid a : 

Para differen ça de vencimentos, de ac·côr-
do com o art 18 da lei n . 2 .290, de 
13 de Dezembro de 191 O, para 5 offi-
ciaes, addidos militares-- 15:000$000. 

Idem, idem, para oito offici1tes em com-
missão de compras, fisc alização e re-
cebimento de material de guerra, ré is 
40 :000$000 . 



- . 347-

Idem, idem, para 50 officiaes mandados 
servir arregimentados nos exercitas 
estrangeiros e praticar em escolas es-
peciaes estrangeiras, 145 :000$000 . . . 

Por ajudas de custo e diarias, 50:000$000 

Papel Ouro 

250:000$000 

Art. 2.º E' o Presidente da Republica autorizado: 
a) a mandar a outros paizes, como addidos militar.es, em commissão, 

cinco officiaes superiores ou capitães habilitados, de comprovada capacida-
de, correndo a despeza com a differença de vencimentos e ajuda de custo, 
de accôrdo com o art. 18 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, e 
respeotivas tabellas, '})ela verba 14" do artigo unico; 

b) a mandar, correndo a despeza· com a differença de vencimentos e 
ajuda de custo, de accôrdo com o art. 18 da lei n . 2 .290, de 13 de Dezembro 
de 1910, pela verba 14'.' do artigo unico, servir arregimentados nos exercitas 
estrangeii:os os seguintes officiaes das armas de engenharia, artilharia, ca-
vallaria e infantaria: · 

Engenharia: 

1 tenente-coronel; 
· 1 capitão; 
1 1 º tenente. 

Artilharia: .. 

1 tenente-coronel; 
1 major; 
3 capitães. 
4 primeiros tei;entcs; 
4 segundos tenentes ou aspir2rntes. 

CavalÍaria: 

tenente-coronel; 
major; 

3 capitães; 
4 primeiros tenentes; 
5 segundos terientes ou aspirantes. 

ln fantaria: 

1 tenente-coronel; 
1 major; 
4 capitães; 
3 primeiros tenentes; 
7 segundos Jtenentes ou aspirantes. 

Esses officiaes irão em grupos de cada arma e form arão no seu re-
gresso as officialidades de unidades respectivas do Exercito, que ficarão con-
stituindo as unidades modelo de instrucção; sendo que os .de caval!aria deve-
rão servir na Escola de A.pplicações de Saumur, obtida a devida licença do 
governo francez; 
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e) a manter no estrangeiro oito officiaes na commissão de compras de 
material de guerra para o Exercito, correndo a despeza com a differença 
de vencimentos e ajuda de custo, de accôrdo com o art. 18 da lei n. 2. 290, 
·de 13 de Dezembro de 1910, pela verba 14" do artigo unico; 

d) a mandar tres officiaes praticarem em uma escola de ar•tilharia de 
posição e acompanharem os progressos da artilharia de grosso calibre, cor-
rendo a despeza com a differença de vencimentos e ajuda de custo nos termos 
do numero anterior; 

e) a mandar fazer o curs·o em uma das esco)as praticas de electricida-
de do paiz, sem onus nenhum para o Thesouro, quatro ou s,eis inferiores do 
Exercito com as necessarias habilitações; 

f) a mandar ·distribuir pela Direcção de Contabilidade e pelas Delega . 
cias Fiscaes nos Estados as quantias necessarias dos ns. 21, 22, 24, 25, 26, 
27 e 28 e consignação "Forragens e fer ragens", do titulo "Despezas Espe-
ciaes '', da rubrica 13", aos commandantes de insp.ecção, de brigadas ou das 
differentes unidades do Exercito na Capital Federal, nos Estados do Paraná, 
Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro , Minas Geraes, Parahyba, Pernambuco, S . Paulo e Goyaz, 
para que as differentes unidades do Exercito façam directamente os suppri ·· 
mentos dos ar.tigos que lhes são necessarios e cujas despezas correm por 
cont~. dessas mesmas consignações; 

g) a tornar annuaes os contractos de fornecimentos de viv·eres, forra-
gens, ferragens, artigos de asseio e illuminação ás differentes guarnições do 
Exercito .e aos hospitaes e enfermarias militares, bem assim as fixações dos 
valores para arraçoamento e dietas, ficando nesta parte revoga.dos os arts. 11 
e 23 do regulamento baixa~o com o decreto n. 2.213, de 9 de janeiro 
de 1896; 

h) a vender em concurrencia publica o material imprestavel exis tenk 
na Fabrica de Cartuchos e qe Artefactos de Guerra, na Fabrica de Polvor-i 
sem Fumaça e na Fabrica de Polvora da Estrella, podendo a.pplicar o pro-
ducto que fôr apurado nas çonstrucções e na acquisição de materiaes para 
as officinas e laboratorios -dos mesmos estabe lecimentos. 

i) a vender· materiaes inservíveis existentes no Arsenal de Guerra de 
Porto Alegre e a appl icar a importancia resultante da venda em melhora-
mentos do mesmo estal:elecjmento e acquisição de material para as suas 
officinas, mediante concurrencia publica; 

j ) a elevar de 7. 715 soldados o numero de soldados constante da pro-
posta do orçamento, podendq despender para esse fim com soldo , gra tifica-
ção , etapa, fardamento a quant ia de 6 . 997 :505$000 . 

· Até essa importancia o Poder Executivo poderá abrir os creditQs q!le 
forem sendo necessarios prqporcionalmente ao numero que exceder do ef-
fectivo orçamentario de 18 . 300 praças de pret e á razão an nual de 907$ por 
praça. 

Art. 3. º Aos officiaes promovidos ou graduados serão abonadas me-
diante requerimento, as ~egujntes importancias, para serem descontada~ p.e! :i 
dec1ma parte do respectivo soldo mensal: · 

De segundos .tenentes a capitães . ... . ....... . .............. . 
De majores .e coroneis .. .. .......... . ... . . ........ ... . ... . . . 
De generaes ...... .. ........... . .. . . . ... . ...... . .. . .... . .. . 

600$000 
800$000 

1 :200$0CU 

Nenh.um outro abono previsto em lei se fará, sinão sob condição do pa-
gamento integral dentro do anno corrente . · 

. Art. 4. º Na vigencia desta lei sómente serão permittidas consignações 
ate dou~ terç.os d~ :;ol~o ou ordena.d?, que .for~m. e~tabelecidas por officiaes 
e funcc10nanos c1v1s as sua,s fam1 l1as, a mst1tm çoes que, po.r disposiçõe,; 
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e.speciaes, já gosem desse direito, mantidas as actuaes que não estejam com-
prehendidas naquellas concessões legaes, até se liquidarem sem proroga-
ção de prazo nem renovações. 

Art. 5.º Os lentes. professores ou adjuntos dos institutos militares de 
ensino, que forem vitalicios, sómente poderão ser postos em disponibilidade 
por · extincção dos Joga res que exerçam. 

Art. 6. º O Governo. de accôrdo com as deducções feitas na verba 4• _da 
proposta, supprimirá os !o)!ares de docencia ou de administração creados nas 
Escolas de Estado Maior, Escola Militar e Escola Pratica do Exercito, assim 
como os tres Jogares de professores de musica dos collegios militares, dis-
pensando o respectivo pessoal . 

Art. 7.º O numero de alumnos gratuitos nos collegios militares será d~ 
120 no do Rio de Janeiro e 40 em cada um dos collegios de Porto Alegrt 
e Barbacena, garantidas as matricul as de alumnos gratuitos excedentes , 
existentes nos mesmos collegios em 3 de Abril de 1913. 

Art. 8. º Respeitadas as matriculas já effectuadas· nos collegio.s militares , 
em caso nenhum e sob nenhum nretexto poderão ter os collegios militares 
do Rio de Janeiro , Porto Alegre e Barbacena mais de 600 alumnos o primeirr. 
e mais de 200 cada um dos outros. 

Art. 9.º Não poderá exceder de 200 o numero de alumnos da Escola Mi-
litar. Aos actuaes alum nos que excederem desse numero fica garantida a 
respectiva matricula. · 

Art. 10. Na vigencia da presente lei. nenhum official poderá receber 
mais de uma ajuda de custo de um Estado para outro ou para a Capital 
Federal. salvo nor motivo de promoção e consequente transferencia. 

Art. 11. Os officiaes generaes, superiores, subalternos e inferiores só 
perceberão a gratificação dos seus postos, na vigencia da presente lei, no 
desempenho de commissões militares ou de funcções aue lhes são attinentes. 

Art.. 12 . Na vigencia da presente lei não serão chamados a serviço dos 
conselhos militares os officiaes reformados, devendo tambem as vagas que 
es tes deixarem nas reoartições militares, por morte ou demissão voluntaria , 
ser preenchidas por officiaes effectivos do Exercito. 

Ar't. 13 .· Continú'a em vigor, a doutrina do art. 3º da lei n. 1. 687, d'e 
13 de Agosto de 1907. para pagamento dos solpos devidos aos voluntarios 
e relativos aos exercicios anteriores ás datas dos reconhecimentos dos direi-
tos dos ai! udidos voluntarios aos soldos vitalicios em questão, ficando pro-
rogado o prazo para habilitação de aue cogita o art. 2º da mesma lei. 

Art . 14. Continúa em pleno vigor o art. 67 da lei n. 1 . 860, de 4 de 
Janeiro de 1908:· 

Art. 15. Nas transferencias de inferiores de um para outro corpo na 
mesma região, ou de uma para outra região, só lhes serão garantidos a effe-
ctividade e os proventos do posto. no caso de preencherem vagas nas unida-
des para as quaes forem transferidos. Nas transferencias de praças é veda-
do deslocar aquellas cujo tempo de serviço esteja prestes a terminar. 

Art . 16. Ficam suspensos o engajamento e reengajamento de infe ri ores 
até se restabeleceram os limites para o Estado-Menor nos corpos, fixados 
na organização feita pelo Estado-Maior do Exercito. 

Art. 17. O Governo mandará proceder aos estudos preliminares para 
o es tabelecimento de quatro depositos de remonta, sendo um no Rio Grande 
do Sul (Saycan), o segundo no. Paraná ou no Oeste de S. Paulo , o terceiro 
no Triangulo Mineiro e o quarto no Estado do Rio de J a neiro. 

Art. 18. O Governo mandará ~stabelecer nas fortalezas da defesa ~o 
littoral postos de telemetria e jogos de alvos fluctuantes destinados a_o trena -
mento das baterias de artilharia de posição na pratica do tiro de combate. 
sobre alvos moveis e a distancias variaveis. 
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Art. 19. O Governo mandará proceder ao proj ecto e orçamento das 
obras indispensaveis para a completa execução da lei n. 1. 860, no tocante 
ao aquartelamento dos corpos e hospitaes do serviço <le saude do Exercito. 
Os projectos serão organizados com a mai·or simplicidade, reduzidos :i seus 
traços essenciaes, mas de modo a não sacrificar as exigencias militares dos 
s~n·icos correspondentes. Em plano de conjunto será pres.ente ao Congresso, 
na séssão legislativa de 1914, afim de que este se pronuncie sobr.e sua op-
portunidade, sobre os meios de .execução e methodos para o realizar, e na 
mesma sessão legislativa de 1914 o Governo lambem indicará ao Congresso 
os recursos de que necessita para a execução d·o plano de defesa nacional, 
quer quanto ás construcções d.e fortificações, como quanto á acquisição d~ 
material bellico necessario ao Exercito. 

Art. 20. Ficam supprimidas. por contravirem á lei de vencimentos mi- , 
litares e salv·o tão sómente os direitos adquiridos reconhecidos pelo Poder 
Judiciario. todas as gratificações especiaes que, a titulo diverso, ainda per-
cebem officiaes no desempenho de funccões de caracter militar ou que se 
prendam a estas; sendo que os officiaes do Exercito, no desempenho de fun-
cções technicas, poderão perceber, durante o tempo em que .estiverem ef!1 
serviço. afastados das sédes de suas commissões, uma diaria que lhes ser:1 
arbitrada pelo Ministerio da Guerra. 

Art. 21. Na vigencia da presente lei o Governo não fará npmeações de 
segundos tenentes dentistas nas vagas aue se possam dar nesse quadro. 

Art. 22. Até que seja reorganizada a justiça militar os actuaes auxi-
liares de audit·or poderão. a jui:io do Governo, ser mantidos nas funcções que 
desempenham, de accôrdo COIJl1 as leis em vigor. 

Art. 23. Aos alumnos do curso de infantaria e · cavallaria da extincta 
Escola de Guerra, que tinham tres annos de frequencia nessa escola, fica 
concedido mais um anno para completarem o mesmo curso, frequentando as 
aulas · do 2º anno, que ainda funccionarem. 

Art. 24. Para as despez~s de que tratam as consignações dos ns. 25 e 
26 da verba 13'', o , Minister10 da Guerra fixará dentro das dotações das 
mesmas consignações para pada unidade ou estabelecimento do Exercito 
uma determinada quantia. A çl_espeza que exceder dessa quota que foi distri -
buida será attendida pela m(ls~na unidade ou estabelecimento com os recursos 
de que dispuzerem os cofres dos seus conselhos economicos. 

Art. 25. As tabellas qu~ acompanharem a proposta do orçamento da 
Guerra para 1914 devem ser calculadas, tendo-se em vista a adopção d11 
"regimen das massas nos corpos das tropas e estabelecimentos, como taes 
·considerados", isto é: 

As despezas com o pessoal devem ser discriminadas por individuo do 
effectivo a manter e, detalhaqamente, por pesta e graduação, sendo que nas 
despezas com as praças de pr~t e equivalentes ter-se-ha em vista a satisfação 
de suas necessidades , no que disserem respeito aos serviços de fundos (ven- , 
cimentos), subsistencia, saude, fardamento, equipamento e arreiamente, a lo-
jamento, aquartelamento e acampamento, .expediente e instrucção, armamento, 
etc. , etc. 

As despezas com os anirriaes serão calculadas de modo analogo ao indi-
cado parn o pessoal . , 

Discriminadas por individuas de cada posto e graduação, as despezas 
de\·em ser englobadas para as diversas unidades administrativas, por arma, 
estabelecimento, repartição, etc., etc. 

Além das d·espezas com o material, dotação do corpo, estabelecimento. 
etc., que devem ser custeada::; pelas respectivas massas individuaes, as ta-
bellas da proposta consignarãp verbas para a formação de stocks de 1> uerra 
do material de cada serviço, º 
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Art. 26. Ficam supprimidas as gratificações especiaes que ainda perce-
bem sargentos amanuenses em repartições do Ministerio da Guerra. 

Art. 27. Os officiaes do Exercito que exercerem as funcções de docen-
cia nos institutos militares de ensino, perceberão unicamente os vencimentos 
de seus postos, sem direito a nenhuma ou:ra gratificação •OU a outros venci-
mentos especiaes. 

Paragrapho unico. Os officiaes do Exercito que actualmente desempe-
nham essas funcções e, além do soldo de suas patentes, percebem outros ven-
cimentos, continuarão no goso das vantagens especiaes até que se finde o 
prazo de suas commissões de docencia. Terminado esse prazo, si forem re-
conduzidos nos cargos de docencia, perceberão unicamente os vencimentos 
dos seus post-0s. 

Tambem sómente venc\mentos de seus postos perceberão os officiaes da 
Exercito que forem nomeados docent::s dos institutos militares do ensino, 
Llepois da promulgação da presente lei. 

Sala das Commissões, 23 de Dezembro de 1913. - Erasmo de Macedo. 
Camillo Prates. - Moreira Guimarães. 

O Si·. Mauricio de Lacerda ( "' ) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
me faça vir ás mãos o impresso da 2" discussão do projecto, a tabella e as 
emendas que hontem foram approvadas pela Camara. (Pansa. O orador é 
attendido.) 

Sr. President·e, desde já tranquillizo o leader; não venho obstruir, sinão 
aoenas notar o cri.t.erio que, data venia do illustre Relator do orçamento da 
Guerra, será não só interessante como original. 

Na tabella com que o Governo mandou a sua proposta de orçamento 
da despeza, na ·verba 4", sobre professor.es, instrucção militar. ha uma sub-
consignação em que verri explicado o seguinte. quanto ao credito que o Go-
verno pediu - "addicionaes de tempo de serviço aos docentes vitalicios, or-
denado ·e gratificações ao mesmo pessoal em disponibilidade, gratificações 
de regencia de ai um nos e accid·entes." 

Essà tabella. passando pelos varios turnos das discussões e votações 
da Camara, na 3" discussão a presentou-se assim carácterizada: verba 4ª -
lnstruccão militar, diminuida de tanto, a saber: "consignação, diversas van-
tagens", que é justamente aquella consignacão oue acabo de Iêr, "addicio-
naes em tempo de serviço, etc." Mais não diz. "Ordenados e gratificações" 
- "118 contos." 

Entre as emendas approvadas pela Commissão em 3• discussão e offe.. 
reciclas ao proj.e.cto, existe a de n. 8, que diz na verba 4": "sub-consignação 
- diversas vantage.ns" . Depois das palavras addicionaes "de tempo de ser-
viço aos docentes vitalicios, ordenado e gratificação, ao mesmo oessoal em 
disponibilidade, accrescente-se: e vitalicios - não aproveitados." 

Sem entrar na questão , como entrou o nobre Deputado por .S . Paulo. •) 
Sr. Valois de Castro, discutindo de meritis o accrescimo da Commissão, 
pergunto: a tabella discriminou in extenso quaes eram esses serviços ou es-
sas dotações a que a sub-consignação devia attender? 

O Relator oue redigiu na Commissão o projecto, que o trouxe á 32 

discussão, resumiu neste ponto com um eloquente etc., que nada diz. 
Não foram os dizeres da tabella que a Camara approvou, foram os di-

zeres. do proj ecto redigido para 3ª discussão; e estes dizeres conteem essa 
cousa inexpressiva "etc.", para distribuição de uma verba. 

V. Ex. sabe que um "etc." succede sempre na mesma ordem, no mes-
mo genero e na mesma especie varias cousas enumeradas e oue por commo-
didade se as deixa de repetir e de enumerar quaes sejam . Entretanto, si o 

( •) Este cliscu rso não fo i r evisto pelo orador . 



"etc." é natural no estylo litterario, elle não é natural no corpd de uma lei. 
O Sr. Relator substituiu por um "etc." toda a discriminação constante aa ta· 
bella . Agora, pergunto: o Governo pôde interpretar o "etc." como se refe-
rindo á ordem de cousas discriminadas anteriormente e reduzidas assim pel .) 
Relator, e pôde até estender, a cousas inteiramente di fferentes? Assim, a lei 
votada pelo Congresso contém essa cousa inexpressiva no discriminar de 
verbas para um serviço . 

Pôde o Sr. Relator advertir de que ·este "etc." se refere á mesma or-
dem de cousas já enumeradas na· tabella, mas o que nós não podemos negar 
é que por essa redacção da 3" discussão ficou prejudicada a redacção da ra-
bella, isto é, a redacção da proposta, porque não se reproduz a proposta tal 
qual é; não se evitando .que se accrescente ou se supprima ou, ·em fim , que se 
altere qualquer cousa. porque por ella se dá ao Governo esta porta amplis-
sima do "etc." Depois dos creditos supplementares, dos avisos reservados , 
teremos agora essa original creação do "etc." na tabella orçamentaria . Assim, 
a situação actual com todos os seus -desvios, os seus delictos, as -suas faci-
lidades e etc., e etc., e etc. . . vae montar mais sobre este corcél com qu ':! 
deve inverter a boa ordem das finanças enfileirada paulatinamente, descança -
damente pela Com missão de Finanças, deant.e a cavalgata das desoezas. O 
Governo vae fica r montado sobre alguns "etc." do proiecto e isto que ,-
dizer que vae entrar livr.emente dentro do orçamento, applicando verbas de 
cento e muitos contos, como muito bem entender, porque "etc. " é desd~ 
Deus ao Diabo. 

V. Ex., Sr . Presidente, comprehende que esta reclamação não é uma 
impertinencia nem tão pouco uma exigencia descabida, já que no projecto 
de reouisições militares se diss~ que elle precisava voltar á Commissão porque 
continha entre as obrigações ie numeradas como o Governo podendo exigir 
rios cidadãos um "etc." Em ~parte fiz sentir, quando orava o meu amigo 
Sr . .Tosi no de Araujo, que por alli se podia exigir desde o serviço pessoal 
do cidadão até ao serviço domestico, de sua esposa. 

O SR. Roc-OLPHO PAIXÃO - Com muito boa vontade de ampliar. 
o SR. MAUR!ClO DE . LACERDA - V. Ex. sabe que fui um dos defensore,; 

ria idéa; não podendo, entretanto, admittir que ficasse defeituosa a sua re-
dacção: porq ue não se admitte em paiz nenhum, a não ser neste, habitado 
pelo felicíssimo povo brazileirq, a existencia de creditos supplementares, de 
avisos reservados e agora de artigos orçamentarios redigidos com etc. 

O nobre Relator estará l\aturalmente pensando aue se trata de uma 
auestão de la na caprina. Para qemonstrar que não é assim, basta lembrar que 
hontem S. Ex . , no dizer do leader, teve ensej.o de apresentar uma emenda 
p·rovidencial. em virtude da aual o Governo usaria honestamente - isto é, 
usar como -0 Congresso lhe déra autorização (é nessa significação que em-
prego o termo - honestamente). de cinco mil contos no orçamento da Guer-
ra. O nobre Relator cortou o vôo das aguias que praticam e enriquecem na 
~dvocacia administrativa. nos v~rios ministerios da Republica . Portanto não 
é muito que S. Ex. tenha esse mesmo elementar cuidado de evitar que na 
verba em questão , desprevenidamente, figure um etc., cabul·oso no caso. 
porque es tá atrasando a march11 do orcamento. 

S. Ex. estenda essa meticulosidade tambem ás verbas approvadas pel 'l 
Camara. 

Declaro á Camara. que não as voto , etc. Nem a Camara pôde approval-
o, porque já estamos fartos desse processo, como já na Commissão de Fi-
nanças se demonstrou . 

O SR . .JnsÉ BoNIFACJn - V. Ex. pôde mandar uma emenda suppressiva. 
O SR. MAUR JCJO DE LACERDA - De sorte que pediria á Mesa que accei. 

tasse uma emenda minha, mandando restabelecer na redacção da proposta 
nos numeros da verba 4º " instrucção militar" , nessa parte que se encontra 
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na prooosta do Governo, os termos expressos da tabella, afim de evitar que " 
nobre Relator~ dê ao Sr. Ministro da Guerra uma formidavel· enxaqueca em re-
sohrer ou decifrar sobre o .que se applica o tal etc. 

(Em meio do discurso do Sr. Maurício de Lacerda, o Sr. Sabino Barroso , 
Presidente, deixa a cadeira da presidencia, que é occupada pelo Sr. Soares 
dos Santos, 1º Vice-Presidente .). 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão com a redacção a 
seguinte 

EMENDA Á REDACÇÃO FINAL 

Na verba IV, consignações: 
"Diversas vantagens" e "ordenado e grati ficaciio ", suoprimam-se os 

etc .. restabelecendo a redacção da -emenda, consignação contida na proposta 
do Governo, de accôrdo com o vencido. 

Sala das sessões, 23 de Dezembro de 1913. - M auricio de Lacerda. 

O Sr. João .S'impldcdo 1 vela ordem) - Sr. Presidente, a proposito da 
discussão do orçamento da Guerra, devo duas explicações: uma ao illu~tre 
representante de S. Paulo e outra ao illustre representante do Estado do Rio . 

Começar-ei pela ultima explicação. · 
Todo 'º orçamento é feito sempre sobre a base da proposta. Fazendo 

as modificações em uma das consignacões e empregando os etc., isso auer 
dizer que este vocabulo se refere ás palavras da proposta do Governo. Não 
fôra isso, mais perigosa entào seria a redacção cio orçamento da Guerra sob 
outro aspecto que o il-lustre representante do Rio de Janeiro não viu, já 
que elle quer ser tão meticuloso. Perigoso. então, seria consignar, por exem-
plo, no. verba 3" - serviço de saude. 1. 200 contos. Quando o Congresso vota 
PSses 1.200 contos, eile o faz de accôrdo com a orooosta que lhe é enviada. 
Essé era o perigo que o nobre Deputado devia evitar, fazendo oue o Governo 
não despendesse como entendesse 1 . 200 contos. Esse etc. está baseado so-
bre a proposta do Governo. Mas isto foi uma simples dissertação política 
do meu collega. · 

A mais grave observação é a do illustre representante de S. Paulo. Na 
verba 4", "instrucção militar", ha diversas sub-consignações . 

Uma dellas versa sobre differentes vantagens aue fazem imoortar 
essas consignações em 589 :810$082. Nessas sub-consignacões. a tabella do 
Governo divide· essa importancia em duas outras: uma. de addicionaes aos do-
centes vitalícios, pi·ofessores em disponi-bilidade etc .. 589 contos 900 e tantos 
mil réis; e outra, de ordenados a professores effectivos etc., 228 contos 372 
mil réis. 

O Relator do orçamento da Guerra, devendo fazer o es tudo meticuloso 
desse· orçamento, solicitou do respectivo Ministro a especificação dessa quan-
tia de 589 contos 900 e tantos mil réis, para addicionaes aos docentes vitalí-
cios, etc. Pediu que lhe désse uma explicação para saber si importa\'a ness:i. 
somma ou em menos. 

O Ministro da Guerra forneceu ao Relator a especificação dessas quan-
tias. 

Não esperava, Sr. Presidente, esta tormenta, sinão teria trazido o pro-
prio documento official. 

A especificação do Sr. Ministr-o, entretanto, é mais ou menos a seguin-
te: addic~onaes de tempo de serviço aos docentes vitalicios, ordenados e 
gratifi.caçoes ao mesmo pessoal em disponibilidade, trezentos e tantos contos 
de réis (está claro que de memoria não posso precisar as cifras) ; para pa-
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gamento de turmas supplementares, cento e oito contos; cventuaes, dez 
contos. 

Que fez o Relator? Supprimiu a verba para regencia de turmas, por-
quanto, de accôrdo com o proj.ecto, os officiaes que forem reger turmas 
supplementares, que appareçam conforme as necessidades do servi ço, terãn 
os vencimentos dos postos, exclusivamente; e supprimiu •OS dez contos d(; 
eventuaes, porque não sabia elle que eventuaes eram esses . . 

De sorte que o projecto . conservou trezentos e tantos contos para addi-
cionaes de .. tempo de serviço aos docentes vitalicios, .ordenados e gratifica-
ções ao mesmo pessoal em disponibilidade. 

Nem o Relator da Guerra, nem a Commissão de Finanças iriam tirar ven-
cimentos estabelecidos por lei. Nem o poderia fazer . 'Tirar vencimentos hoje 
para amanhã o Supremo Tribunal mandàr pagai-os, seria trabalho inutil , e 
esse não foi o traba!J:io da Commissão. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Caim.li.no Prates (pela ordem ) - Sr. Presidente, tive a honra de 
ser V·Otad.o pela Cama ra para fazer parte da Com missão de Redacção. 

Corre-me, portanto , o dev.er de dizer algumas palavras em relação á cri-
tica que se fez á redacção final do projecto de orçamento da Guerra. 

o SR. VALOIS DE CASTRO - Não fiz critica. 
o SR. MAU RI CIO DE LACERDA - Eu a : ii; e~tou presente. ' 
O SR. CAMILLO PRA TES ·- Ambos fizeram. 
O SR. VALO IS DE CASTRO - .Eu não fiz. 

· O SR CAMILLO PRATES - Sr . Presidente, a redacção final do orçamento 
da Guerra foi por mim assigna~a e por isso, repito, corre-me o dever inesti-
mavel de vir dizer aos nobres l1leputados que a Commissã-0 de Redacção não 
fez mais do que redigir a.qumo que a Camara votou. Ella não podia eliminar 
os "etc." a que alludiu o illustre representante do Rio de Janeiro e nãG 
podia commentar a disposição orçamentaria de modo a esclarecer o pensa-
mento do illustre collega de S. Paulo . · _ 

UM SR. DEPUTADO 'L- A Gamara votou e approvou os "etc." 
O SR. CAMILLO PRATES - A Camara votou e approvou os "etc." e nós 

não podiamos deixar de fazei -o, porque a Commissão não tem a Hb~rdadc nêm 
a autoridade de modificar o vo\o da Camara. A Commissão de Redacçiio o 
oue faz, é coordenar o text.o, evitando erros de lingul\gem que por acaso 
tenham passado des•percebidos pela Camara. 

Eu bem sei, Sr. President~, que a Commissão de Redacção tem sido, 
desde muitos annos, uma Commissão honoraria, uma especie de commenda-
dóres que a Camara nomeia. 

Essa tradição, porém, poder ia e deveria ser quebrada, em beneficio da 
boa redacção das nossas leis. · 
. Não sei por que até agora se tem attribui·do á Commissão um papel de 

somenos importancia na elaboração das leis por parte dq Congresso. 
O SR. !RINEU MACHADO - V. Ex. quer ver, por exemplo, os termos do 

ar('. 5 ~ da_ lei da despeza em_ vipor? " Auxilie-se com a quantia de 100 :000$ 
a reahzaçao de uma Expos1çao e Congresso da Imprensa ... " 

O SR. CAMILLO PRATES - E' possivel que essa djsposição tenha sido 
assim votada pela Camara e qu~ á Commissão de Redacção não fosse dado 
aiteral-a. 

O SR. M~u~ ICIO DE LACE~DA ::---- V. !=-x. não foi incrjminado, mesmo por-
que a Comm1ssa.o de Redacçao pao podia alterar o que a Camara fez, e foi 
es ta que votou o absurdo "etc. " 

UM ·SR. DEFUTADO - Para que existe a Commissão de Redacção? 
O SR. CAMILLO PRAT ES - Para fazer a redacção de accôrdo com o 

vencido. 
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O SR. JosINO DE ARAUJO - Com o pensamento; cvm as palavras nã:i 
O SR. CAMILLO PRATES - A Commissão não póde alterar; V. Ex. sabe 

que a nossa lingua se presta admiravelmente a, pelo simples accrescimo ou 
pela eliminação de uma conjuncção, mudar inteiramente o sentido. 

O SR . Josmo DE ARAUJO - Todas as linguas; basta ás vezes uma virgula. 
O SR. CAMILLO PRA TES - Como não legislamos ·em todas as linguas, 

fallo sómente do portuguez. 
Senhores, não nego razão ao nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, na 

sua louvabilissima opeJ\osidade dentro desta Camara, exercendo, · com muitJ 
proveito para nós todos e para o paiz, o papel de fiscal. 

O SR MAURICIO DE LACERDA - Sou apenas uma formiga carregadeira ... 
O SR. CAMILLO PRATES - Isto é scepticismo de V. Ex. 
S . Ex. faz bem em censurar o emprego do "etc." em nossa legislação: 

effectivamente, "etc." significa tudo e póde não significar cousa alguma. 
E', em todo caso, a prova de um certo desleixo do legislador, ou talvez de 
desidia, de deixar de escrever o que devia ter escripto para substituir por um 
termo de significaçáo indefinida e vaga. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nas plataformas politicas, por exemplo, 
o "etc.", ás vezes tem effeitos tenebrosos. Na do Sr . Wencesl á o Braz já ha 
quem interprete como declaração de 'que ell e pertence a o P . R . C . 

O SR. CAMILLO PRATES - A expressão, digamos, é um verdadeiro alforge 
sem fundo , onde cabe tudo. 

Respondo, porém, com um brocardo latino , já que sou mineiro: bonus 
est, sed non est hic locus. O nobre Deputado devia ter corrigido este defeito 
na discussão do project·o. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Corrigi agora, apresentando emenda á 
redacção. 

O SR. CAMILLO PRATEs - Tenho assim defendido a Commissão de Re .. 
dacção, que não é r.esponsavel pelos "etc. , etc." desta, como de outras leis 
aqui votadas. (Muito bem; muito bem.) 

Encerrada a -discussão da redacção final do projecto n. 88 D, de 1913, 
(orçamento da Gu.e(ra) . 

.Approvada. . 
Appr·ovada a referida emenda . . -,;; 
O Sr. Cardio.sio de Alm<ei:da, (pela ordern) - Requeiro verificação de: 

votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a 

~av~r .da emen.qa do Sr. Mauricio de Lacerda 28 Srs. Deputados, sendo 9 
a d1re1ta e 19 a esquerda ; contra, 86 Srs . Deputados, sendo 60 á direita e 
26 á e-squerda. · 

O Sr . . Pre.s:itde1I11Je - A emenda do Sr. Mauricio de Lacerd a foi rejeitada. 
O proJecto do orçamento da Guerra vae ser enviado ao Senado . 
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PARECER N. 288 

A Commissão de Finanças vem apresentar o seu estudo em relação ao 
orçamento da Guerra, deixando de dar longo desenvolvimento e fornecer 
ao Senado minuciosas considerações e impressões sobre o estado actual 
de diversos serviços e situação das forças armadas por absoluta falta de 
tempo, por ter vindo o projecto da Camara a 24 do corrente . 

Assim mesmo, a Commissão conseguiu reduzir a despeza em cerc :;i de 
duzentos contos, papel e duzentos e cincoenta contos; ouro, além de evitar 
consideravel despeza pela suppressão de diversos dispositivos do art. 2", que 
augmentavam os sacrificios do erario pub lico. 

A Commissão de'ixa de deduzir as etapas dos sessenta alumnos do Col-
legio Militar desta Capital, que concluem o curso este anno, como a impor-
tancia de fardamentos e livros por falta de e lementos e tambem em relaçã o 
aos collegios de Barbacena e Porto Alegre. 

Assim, a Commissão é de parecer que seja approvado o projecto da 
Camara, com as modificações seguintes: emendas: 

N . I - A' ruorica 3" - Supremo Tribunal Militar e auditores - Man-
tenha-se a · verba da proposição da Camara, supprimindó-se a discriminação 
em relaç.ão aos auditores. 

N. 2 - Augmentada de 25 :200$004, sendo 12 :000$, na consignação 
Auditores - para completar os vencimentos a que .teem direito os antigos 
auditores dos antigos 4" e 6" districtos militares e de 13 :200$004, na mesma 
consignação: 294:550$000. 

N . 3 - A' rubrica 5" - Arsenaes, depositos e fortalezas - Suppri-
mam-se as palavras: "destacada a quanti a de 40 :0005 para o proseguimento 
dos est udos e aperfeiçoamento no torpedo dirigivel Torquato Lamarão". 

N. 4 - A' rubrica 6" - Fabricas - Fabrica de Polvora sem Fumaça do 
Piquete - Supprimam-se os dous auxiliares de chi mica e diga-se: "dous 
segundos chimicos". 

Ordenado .. . .............. . . . .. . ...... . .... . 
Gratificação . . .................... . .. . . ..... . 

2:880$000 
1 :440$000 8:640$000 

N. 5 - A' rubrica 8" - Soldo e gratificações a officiaes - Consigne-se 
a verba de 38 :400$, para pagamento a oito ministros militares do Supremo 
Tribunal Militar da differença da gratificação actual e a de 1 :000$, de ac-
côrdo com as decisões judiciarias. 

Sessão de 27 
de De..embro 
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N. 6 - A' rubrica 13 - N. 29 - Para os trabalhos do levantamento da 
carta geral - Como na proposta .- 150:000$000. 

N. 7 - "Eventuaes e serviços extraordinarios" - Supprimam-se as pa-
lavras: "unicamente do Estado-Maior". J 00 :000$000. 

N. 8 - N. 27 - Supprima-se a verba de 50:000$, para as obras du 
Collegio Militar de Minas Geraes, accrescido sómente de 100 :000$000. 

N. 9 - Rubrica 14" - Commissão em paiz estrangeiro - Supprima-se 
a verba de 250 :000$, ouro. 

N. 10 - Art. 2º, lettras a, ú, e, d, h, e i - Supprimam-se. 

N. 11 - Art . 4º - Substitua-se pelo art. 33, da lei n . 2. 738, de 4 de 
Janeiro de 1913. 

N. 12 - Art. 5º - Sup·prima-se . 

N. 13 - Art. 6° - Substitua-se pelo seguinte: 
"O Governo supprimirá os tres Jogares de professores de musica dos 

collegios militares". 

N. 14 - Art. 7° - Supprima-se . 

N. 15 - Art. 8º - Sup prima-se. 

N 16 - Art. 9º - Supprima-se. 

N. 17 - Art. 14 - Supprima-se. 

N 18 - Art. J 6 - Supprima-se. 

N. 19 - Art : 17 - St~pprima-se. 

N . 20 - Art. 19 - Supprima-se. 

N. 21 - Art. 20 - Supprima-se ·a segunda parte, ficando assim re-
digido: 

"Ficam supprimidos, por contravirem a lei de vencimentos militares e 
salvo tão sómente os direitos adquiridos, reconhecidos pelo Poder Judiciario, 
todas as gratificações especi:'les que , a titulo diverso, ainda percebem offi-
ciaes no desempenho de funcções de caracter militar ou que se prendam 
a. estas." 

N . 22 - Art . 22 - S4pprima-se. 

N. 23 - Art. 23 - Supprima-se. 

N . 24 - Art. 25 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Fica o Governo autorizado a adoptar o regímen das massas nas unida-

des que julgar conveniente, podendo para isso fazer a distribuição, por inter- · 
medio da Contabilidade da Gi1erra e das delegacias fiscaes, das verbas que, 
a seu juizo, devam se.r utilizadas por esse processo, afim de que sejam en-
tregues ás unidades". 
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N. 25 - Art. 27 - Supprima-se o paragrapho unico deste artigo. 

N . 26 - Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a reformar o regulamento das fabri -

cas de Cartuchos e Artefactos de Guerra e de Polvora da Estrella, de accôrdc 
com as exigencias technicas actuaes, sem augmento de despeza. 

Sa la das Commissões, 27 de Dezembro de 1913. - Feliciano Penna, 
Presidente, com restricções. - Victorino Monteiro, Relator. - F. Glycerio. 
- Sá Freire, com restricções. - Urbano Santos. - ]oão·Luiz Alves, com res-
rricções. - Tavares de Lyra, com restricções. - Francisco Sá , - L. de 
Bulhões, vencido quanto ao art. 2º, lettra j. 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 88, de 1913, 
fixando a des·peza do Ministerio da Guerra para o exerci cio de 1914 . 

Approvada. 
Sao igualmente approvadas as ~eguin tl!S emendas: 

N . 1 - A' rubrica 3" - Supremo Trib:mal Militar e auditores - Mante-
nha-se a verba da proposição da Camara, S\tpprimindo-se a discriminação em 
relação aos auditotes. 

N. 2 - Augmentada de 25 :200$004, sendo 12 :000$ na consignação -
Auditores - para completar os vencimentos a que teem direito os antigos 
auditores dos antigos 4" e 6" districtos militares e de 13 :2005004, na mesma 
consignação: 294 :550$000. · 

N . 3 - A' rilbrica b·' - Arsenaes, depositos e fortalezas - Suppri-
mam-se as palavras: " destacada a quantia de 40 :000$ para o proseguimento 
dos estudos e aperfeiçoamento no torpedo dirigivel Torquato Lamarão. 

:N. 4 - A' rubrica 6" ~ Fabricas - Fabrica de Polvora sem Fumaça 
do Piquete - Supp,rimam-se os dous auxiliares de chi mica e diga-se: "dous 
segundos chimicos '. · · 

Ordenado ....... . . ................ .. .. ...... . 2:880$000 
Gratificàção . .. . ...... ... . .. . .. ......... .... . . 1 :440$000 8:640$000 

1 
N . 5 - A' rubrica 8" - Soldo e gratificações a officiaes - Consigne-se 

a verba de 38 :400$, para pagamento a oito ministros militares do Supremo 
Tribunal Militar da differença da gratificação actual e a de 1 :000$, de ac-
côrdo com as decisões judiciarias. 

N . 6 - A' rubrica 13 - N. 29 - Para os trabalhos do levantamento da 
ca rta geral - Como na proposta - 150 :000$000. 

. . 
N . 7 - "Eventuaes e serviços extraordinarios" - Supprimam-se as 

palavras: " unicamente do Estado-Maior" 100 :000$000. 

N. 8 - N. 27 - Supprima-se a verba de 50:000S, para as obras do Colle-
gio Militar de Minas Geraes, acrescido sómente de 100 :000$000 . 

N . 9 - Rubrica 14" - Commissão em paiz estra ngeiro - Supprima-se 
a verba de 250 :OOÇ$, ouro. 

N. 10 - Art. 2º, lettras a, b, e, d, h e i - Supprimam-se . 

~essão de 29 
de De?.embro 
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N. 11 - Art. 4º - Substitua -se pelo art. 33, da lei n. 2. 738, de 4 de 
Janeiro de 1913. 1· 

N . 12 - Art. Sº - Supprima-se. 

N. 13 - Art . 6º - Substitua-se pelo seguinte: 
"O Governo supprimirá os tres Joga res . de professores de musica do~ 

collegios militares". 

N 14 - Art. 7º - Supprima-se . 

N 15 - Art. 8º - Supprima-se . 

N . 16 - Art. 9° - Sttpprima-se. 

N 1 7 - Art. 14 - Supprima-se. 

N . 18 - Art. 16 - Supprima-se. 

N 19 - Art. 17 - Supprima-se . 

N 20 - Art. 19 - Supprima-se. 
E' rejeitada a seguinte emenda: 

N . 21 - Art. 20 - upprima-se a segunda parte, ficando assim re-
digido: 

"Ficam supprimidas, por contravirem á lei de vencimentos militares e 
salvo tão sómente os direito~ adquiridos, reconhecidos pelo Poder Judici ario, 
todas as gratificações especiaes que, a titulo diverso, ai nda percebem offi-
ciaes no desempenho das fu11cções de caracter militar ou que se prendam a 
estas " 

são approvadas ' as seg~intes emendas: 

N . 22 - Art. 22 - Su?prima-se. 

N 23 - Art. 23 - Supprima-se. 

N 24 - Art. ~4 - Slibsti.tua-se pelo seguinte: 
"Fica o Governo autorizado a adoptar o regimen das massas nas uni-

dades que julgar co nv-eniente, podendo para isso fazer a distribuição, por in-
termedio da Contabilidade da Guerra e das delegacias fiscaes, das verbas que, 
a seu juízo, devam ser utilizadas por esse processo, afim de que sejam entre-
gues ás unid ades." 

N . 25 - Art. 37 - Supprima-se o paragrapho unico deste artigo. 

N. 26 - Onde convier: 
Art . Fica o Governo autorizado a reformar o regulamento das fabri-

cas de Cartuchos e Artefactos de Guerra e de Polvora da Estrella, de ac-
côrdo com as exigencias technicas actuaes, sem augmento de d espeza. 

Vem á Mesa, e é lida a seguinte declaração de voto: 
Declaramos ter votado contra a disposição da lettra J do art. 2° do 

projecto do orçamento da Guerra que elevou de mais 7.715 soldados o effecti-
vo do Exercito. 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - F. Glycerio. - A. Gordc1. 
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3• discussão da.proposição da Camara dos Deputados, n . 88, de 1913, Sessão de 29 
fixando a despeza do Ministerio da Guerra, para o exercicio de 1914. de Novembro 

O ST. Pires Ferrecira (*) - Sr. Presidente, apresentei hoje á conside- (Nocturna) 
ração do Senado algumas emendas a este orçamento e desejo que V. Ex. me 
informe si ellas foram acceitas e si, além disso, posso apresentar outras ao 
mesmo orçamento. 

O SR. PRESIDENT E - As emendas de V. Ex. acham-se sobre á Mesa e 
serão lidas na occasião opportuna. V. Ex., entretanto, poderá mandar á 
Mesa as outras a que se refere. · 

O SR. PIRES FERREIRA - A primeira, Sr. Presidente, que vou apresentar 
é para ser submettida ao voto do Senado, caso não seja acceita a que já 
apresentei em relação ao Hospital Militar do Exercito. 

A segunda refere-se, Sr. Presidente, aos auditores de guerra . 
O Governo, no correr do exercicio, dispende 247 :000$ sómente com audi -

tores de guerra. 
Pedindo-se o restabelecimento da emenda da Camara dos Deputados 

que manda discriminar essa verba - auditores - tem-se um fim; é reduzi ~ 
a verba a 186 :000$000. E a razão é simples, bastando dizer ·que já no 
Exercito chegou-se ao des·proposito de, solicitado um general para obter a 
admissão de um auditor, esse general responder que andava procurando cri-
minosos para dar trabalho ao grande numero de auditores que existem no 
Exercito - cerca de 70. 

Este abuso foi minorado pela dispensa de grande numero desse funccio-
narios, pouco tempo depois, porém, as exigencias po!iticas, o filhoti smo des-
bragado, determinaram novamente a admissão de novos auditores, sem que 
para isso houvesse necessidade . ' 

O SR. JOSÉ EuzEBIO. - Alguns foram reintegrados em virtude de sen-
tença. 

O S.R. PIRES FERREIRA - Aproveitaram-se, Sr. Presidente, da remodelação 
da tabella dos vencimentos dos militares para augmentar o numero de audito-
res , porém, mandando dar aos _quatro que existiam em serviço naquelle tempo 
direito a lei que conferia aos antigos desembargadores, quando exerciam os 
cargos de auditores, sem comtudo lhes dar as vantagens que então auferiam 
esses desembargadores. Essas vantagens eram iguaes, quanto a vencimentos, a 
primeiros tenentes de marinha - 550$, hoje attinge a 21 :000$ por anno ! ... 

Accr(\3ce ainda que a tabella de remodelação dos serviços do Exerclro 
procurou fazer com que os segundos tenentes fossem medicos, auditores, 
pharmaceuticos, de infantaria, cavallaria, ou artilharia, todos teriam o mesmo 
soldo e a mesma gratificação . No emtanto vemos dar a segundos tenentcl3 
auditores 21 :000$, a outros 9:000$, a outros 14:000$; quando nas classes· an-
nexas do proprio Exercito os medicos, que estu_dam durante maior tempo e 
fazem maior <le&peza .para alcançar habilitação para o concurso e obter o 
Jogar de medico militar, entram como primeiros tenentes, com vencimentos 
iguaes aos dos primeiros tenentes combatentes. 

Comprehende-se que ficassem resguardados os direitos dct3 auditores que 
haviam tido nomeação antes da remodelação; mas dar a uma all uvião de au-
ditores vencimentos de 9, 14 e 15 contos não se comprehende. 

UM SR. SENADOR - Onde está isso? 
O SR. PIRES FERREIRA - Et>tá sobre a Mesa uma emenda, ass ignada por 

varios Senadores, pedindo o restabelecimento da discriminação feita pela 
Camara. 

Não se comprehende que em um Exercito de 18 ou 20 mil homens des-
pendamos tal verba para os auditor.es. Já basta o que se faz em cada refor-
ma, que deixa como aggregados um certo numero de lentes para dar entrada 

( ") Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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a nova ali uvião. Assim é que passou tambem aqui a verba para auditores 
de marinha, verba de 90 :000$, sendo esses auditores qúatro ou cinco. 

Sangr·a-me o coração porque tenho entre elles amigos dedicados, mas 
nesta occasião em que todos bradamos em favor do contribuinte é preciso cha-
mar a attenção para -c.ssas pequeninas cousas, porque das pequeninas gottas 
{; que se formam os grandes rios, e será assim que havemos de chegar ao fim 
desejado. 

O SR. JOÃO Luiz ALVES - Quanta cousa ha ainda para cortar! 
O ISR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Não no norte. No norte já se cortou 

tudo· quanto se podia cortar. 
O SR. PIRES FERREIRA - Nas forças armadas .todos tis córtes são re-

commendaveis, desde q·ue não diminúa o numero de soldados necessarios á 
defesa da patria. 

O SR. JOÃO Luiz ALVES - Não me referi ao orçamento da Guerra. 
O SR. V1cTORINO MONTEIRO - Si pudessemas cortar os reformadc:s ! 
O SR. PIRES FERREIRA - Já apresentei ao Senado uma emenda sobre as 

reformas, sem ins·pecção de saúde: sempre 'condemnei essas reformas. Por 
que razão a Commissão de Finanças recuou deante de minha emenda ? Por-
que? Não trazia ella grande economia para os cofres publicas? Não vinha 
ella acabar até com a insubordinação que se baseia nessas reformas? Todos 
os dias vemos officiaes que, por qualquer nomeação que lhes desagrada, por 
qualquer preterição nas promoções, lançam mão do recurso de r~forma. E 
essa se faz sem inspecç~o de saude, embora se trate de homens validei>. 

A outra emenda, Sr. Presidente, que apresentei á consideração do Se-
nado ... 

O SR. PRESIDENTE - P;eço permissão para interromper a V. Ex., lem-
brando que as emendas não foram apoiadas e não estão portanto sujeitas ;i 
discussão. 

O SR. PIRES FERREIRA - Mas V. Ex .. poz o projecto em discussão , ·: 
O SR. PRESIDENTE - J\ll,as não as emendas, que ainda nem foram lidas 

na Mesa. 
O SR. PIRES FERREIRA - Então peço a V. Ex. que me garanta continuar 

com a palavra, depois do apoiamento d~ls emendas. 
O SR. PRES:IDENTE - Sim, senhor. 
São lidas na Mesa, apoi ftdas e entram em discussão conjunctamente com 

o projecto as diversas emenpas. 

O Sr. Pres:itl'e:note - Continúa em discussão o orçamento do Ministerio 
da Guerra, com ais emendas lidas. 

O Sr. Pà1res Flerre.ir.a - Sr. Presidente, uma das emendas apresentadas 
por mim foi a que pede o pagamento das obras feitas no Hospital Militar do 
Exercito, afim de ver si os empreiteiros podem continuar com esses trabalhos. 
Et.>ta verba cujo pagamento se exige, é em virtude de contracto feito com .o 
Governo, mediante concurre11cia publica. 

Não é demais que eu chame a attenção do illustre Presidente da Com-
missão de Finanças, que lá foi e examinou todo o frabalho feito no Pavilhão 
do Hospital Central do Exercito, e que representa uma gloria para a enge-
nharia brazileira, tendo sido esse trabalho fiscalizado por um joven official 
que muito se recommenda, pela sua probidade e competencia. E' preciso qu~ 
o Governo se dEl3o·brigue dos compromissos -que tomou com os seus concida-
d~os que, a seu chamado, apresentam-se . á concurrencia para serviços pu-
bhcos, para que elles, tambern, como negociantes, possam satisfazer os encar-
gos que assumem. 

Um desse~ emi:r~itei~os1 cuja apresentaçãq solicitei, é o Sr. Heitor de 
Mello, engenheiro d1stmctiss1mo e competente. E' justo, portanto ; que 0 Go-



vemo mande pagar aos empreiteiros as obras já feitas para que elles possam 
continuar aquellas que se comprometteram a fazer. 

' · A outra emenda refere-se ao trabalho de um official, que para executai-o, 
gastou 14 annos, tendo publicado quatro volumes de uma obra necessaria á 
-instrucção .do Exercito, e tanto ella é necessaria que o Governo mandou pu-
blicai-a, dando em compensação ao seu autor alguns volumes, para que elle , 
com a venda dos mesmos, tivesse alguma recompensa. 

Mas, como se tornassem ne::,tisarios esses volumes, o Ministro da Guerra 
lançou mão delles e QS distribuiu pelo Exercito. E' o p:ii.gamento de uma quan-
tia de 22:000$, a um homem que trabalhou desde cadete, que é muito conhe-
cido, pois, não ha quem não conheça o ex-cadete Oliverio. Hoje, elle é ma-
jor, e até agora reclama o seu direito. Ora dizem que é preciso uma mensa-
gem, ora que é .preciso requerer. 

A outra emenda manda augmentar para 230 o numero de alumnos da Es-
cola Militar, que .era de 200. O regulamento actual determina que este nu-
mero .seja de 100, sem se lembrar que manda que os alumnos dos collegios 
militares que queiram continuar a carreira das armas e que tenham obtido 
boas notas, sejam admittidos na Escola Militar. Eu peço o augmento de 30 
alumnos e a Com missão está de accôrdo com este augmento. 

A outra .emenda refere-se aos auditores de guerra, que tinham doLl3 au-
xiliares, os Drs. Moraes Jardim e Barbosa Lima. Estes dous auxiliares foram 
augmentados de dous outros, os D1~3. Mario Carneiro e Ernesto Sá Pereira. 
Destes é que tratava a lei de remodelação. Pois bem, o Ministro da Guerra 
de então, General Dantas Barreto, que mandou tirar do quadro do Exercito 
60 auditores, entre elles alguns que tinham cinco annos de serviço, nomeou 
depois outros, que da·qui a pouco teem de ser compulsados. 

O Exercito é uma classe de homens · validos para a defesa da Nação, 
mantendo a ordem no interior e repellindo quem tentar contra a nossa sobe-
rania. Não co.ncordo com a admissão de homens de 35 a 40 annos no 
posto d'e segundos tenenms para no fim de tres ou quatro annos serem com-
pulsados e irem para a casa como pensionistas do Estado sem ter prestado 
nenhum serviço á Nação. 

E' por isso que peço a approvação da emenda apresentada por um grupo 
de Senadord3. 

Vejo ·tão boa vontade da parte do illustre Relator da Commissão e tã0 
esforçado tem elle se mostrado nesse assumpto que merece a continuação 
dos meus applausos. E' o mesmo digno membro da Commi:pão de M:arinha 
e Guerra de então, sempre propenso á justiça, garantindo o direito de tercei-
ros e sempre procurando cortar as despezas que não se recommendam. 

Peço ao nobre Relator um pouco de benevolencia para com os se rvidores 
do Estado, que não podem deixar de ser citados, embargados e espoliados no 
pouco que possam ter. E' preciso irmos em soccorro desses servidores do 
Estado, para que a Nação se veja alliviada de uma vez dessa vida tormentosa 
por que teem passado de algum tempo para cá.' 

Reitero, portanto, o pedido que faço ao nobre Relator, porque S. Ex. 
sabe que sem o apoio da Commissão de Finanças todos os direitos e todas 
as garantias desapparecem. E para que isto não aconteça é que eu appello 
para a justiça de, S. Ex. 

. O 1S:r. Viicto/rli.3110 Monteiro (*.) - Sr. Presidente, V. Ex. mais do que 
ninguem, poderá ajuizar quanto é desagradavel discutir assumpto desta natu-
reza, sabido como é que não sou um technico, e sim um simples amador, ·ten-
do de responder ao illustre Senador pelo Piauhy, que acaba de apresentar 
uma alluvião de emendas, as quaes, apezar da solicitação de S, Ex . na 

(*·) E·ste discurso não fo i rev isto pelá orador. 
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minha oprniao, não podem ser amparadas, porque, longe de trazerem benefi-
cio ao serviço publico, aggravam o Thesouro Nacional. 

E' verdade que a Commissão propoz que fosse eliminada a discriminaçãü 
de verba feita pela Camara dos Deputados, porque essa discriminação, refe-
rindo-se tambem ao exercicio, collocando os auditores aqui, alli ou acolá, sem 
nenhum interesse ·para o serviço publico, deve competir exclusivamente ao 
Ministro da Guerra e não ao Congresso Nacional, que não pód.e saber, Sr. 
Presidente, onde melhor podem s.ervir esses funccionarios. ê note o nobre 
Senador que a Commissão de Finanças propoz essa eliminação depois de ouvir 
o Sr. Ministro da Guerra; não o fez arbitrariame.nte. 

O que admira, Sr. Presidente, é que o meu velho e veterano amigo, Q 
honrado Senador pelo Piauhy, meu chefe desde o tempo em que fiz parte da 
Commissão de Marinha e Guerra, onde era soldado raso, desse em publico 
tamanho cochilo. 

Essa discriminação, Sr. Presidente, não importa nenhuma economia 
para os cofres publicos; a verba é a mesma que foi votada pela Camara dos 
Deputados. 

O SR. PIR ES FERREIRA - Ha 10 auxiliares a mais que teem recebido ven-
cimentos até hoje. 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - Labora ainda o honrado Senador em 
engano . Existem, é certo, sete auxiliares de auditores, não sei nomeados por 
quem, não sei si pelo Sr. Dantas Barreto como S. Ex. affirmou. Si foi pelo 
Sr. Dantas Barreto, S. Ex. merece as nossas mais acres censuras, porque 
não posso comprehend.er que haja tão pouco cuidado com o erario publico 
para se nomear um individuo/ nas vesperas da compulsoria, transformando-o 
em pensionista do Estado. 

S. Ex., porém, não tem razão quando diz que com a discriminação da 
verba o total diminue. A verba, Sr. Presidente, é a mesma: Supremo Tri-
bunal Militar e Auditores de Guerra 296 :000$. A proposta e a discriminação 
em nada alteram essa verba: continúa a ser de 296 :000$000. 

Onde foj S. Ex ,, encontrar esse augmento de despeza? 
O SR. PIRES FERREIRA - No Diario Official. 
O SR. V1CTORINO MONTEIRO - E por.que não leu V. Ex . a proposta e o 

projecto de Orçamento? 
Sr. Presidente, a Co1m11issão propoz a suppressão dessa discriminação 

por uma simples questão de ;idministração militar, e nada mais; discriminada 
a ,verba ou não o seu total é sempre o mesmo. 

S. Ex. citou quatro ou çinco nomes, individualizando a questão, dizendCJ 
- que taes ou quaes foram prqr:iovidos ou nomeados auditores de guerra, sem 

que para isso houvesse necesi;rdade. 
O caso não é assim propriamente. Um grupo de moços dos que exercem 

esses cargos requereu á Commissão de Finanças a inclusão no orçamento de 
determinada quantia para ·que .pudessem ser pagos. A Commissão, porém, não 
deu parecer favoravel a ess!\ pretenção e assim procedeu por entender que 
esses moços careciam de justiça. 

Pois si ell es teem esse çlireito porque razão o Governo não os contem-
plou , na proposta nem a ·Camara no projecto de Orçamento? 

O SR. PIRES FERREIRA - Os quatro já teem ver.ba no orçamento. 
o SR. VICTORINO MONTEIRO - Diga V. Ex. a verdade toda. o orça-

mento dá-lhe verba para o vencime nto de 600$, e o que elles pedem é verba 
para complemento de 1 :200$000. 

Como quer que seja, Sr . Presidente, o nobre Senador não tem razão. 
Trata-se de moços que procuram ser melhor galardoados pelo muito serviço 
que prestam na Se~retari a .~ª _Guerra. . . 

Mas, Sr. Presidente, Jª e tempo de entrar propnamente na apreciação 
das emendas. 
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A Commissão não acceita a emenda ·que restabelece a discriminação da 
verba simplesmente porque tal medida não traz diminuição de despeza. Si o 
nobre Senador tivesse justificado a sua emenda, nos convencendo de que com 
essa emenda se diminuiria a despeza, tal medida seria immediatamente acceita. 

E veja V. Ex . , Sr. Presidente, a gymnastica oratoria a que tenho de re-
correr, o esforço extraordinairo que tenho de fazer sobre mim mesmo para, 
discordando do honrado Senador, não provocar a sua ira. Quem ignora que eu 
represento uma conquista do nobre Senador desde longa data? (Riso.) 

Tratarei agora, Sr. Presidente, das demais emendas que se acham sobre 
a Mesa. 

E havia já dado oreferencia ás emendas do nobre Senador exactamente 
por esse carinho que lhe dedko e é tal que si não fossemos do mesmo sexo 
representaria um caso de real conquista. 

O SR. PIRES FERRE IRA - Agradeço essa manifestação publica. 
O SR. VIC'l'ORINO MbNTEIRO - Ao art. 9° - Onde diz "duzentos alu-

mnos", diga-se "duzentos e trinta". A Commissão mandou supprimir o dis-
positivo da Camara, mas foi informada de que ha muitos alumnos do Collegio 
Militar, que já terminaram o curso .e é justo que elles enco ntrem nos esta-
belecimentos militares Jogares em aue possam demonstrar o resultado de seus 
estudos e ao mesmo tempo conclui!-os, com exito para a causa publica. 

Pelo regulamento ficava o Governo autorizado a matricular até 300 alu-
mnos; portanto a emenda, restringindo esse numero para 230, além de a tten-
der aos justos interesses desses moços, ao mesmo tempo vem impedir que a 
despeza seja elevada. 

Esta emenda, portanto, merece o assentimento da Com missão. 
Outra emenda: "Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito de 

500 :000$. para oae:ar as_ despezas iá feitas com os dous pavilhões já construi-
dos 110 Hospital Central do Exercito e o material já encommendado na Eu-
ropa". 

Ora, eis-me de novo na tri ste sina de não estar de accôrdo com meu 
honrado collega, Senador relo Piauhy. Sr. Presidente, isso é um a •auestão 
administrativa e ninguem é mais interessado do aue o Poder Executivo em 
pagar desoezas dessa natureza, accrescendo que ·e lle tem para isso a verba 
"Obras Militares". . 

O SR. PIRES FERREIRA .-i Setecentos contos! Isso não chega nem para 
pagar as dividas , quanto mais para fazer obras novas . 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - Mas o Governo teve para isso 2.000 :000$ . 
Que fez delles"? Si porventura é necessario fazer esse pagamento, por que 
motivo o Governo não se dirigiu ao Congresso? Por que não diz que ha ne-
cessidade inadiavel de fazer esse pagamento? 

Eu não posso consdentemente dar parecer favoravel a essa emenda, 
sinão depois de ter ouvido o Governo . Sem isso não me parece razoavel aue 
estejamos gravando o· orçamento da Republica . Meu parecer é contrario. Mas 
creia o honrado Senador que estou quasi chorando ao di zer isso. (Riso.) 

O SR. PIRES FERREIRA - Isso é muito animador para os que fazem con-
tractos com o Governo. 

O SR. VICTORINO MONTEIRO - Aaui está outra emenda do honrado Se-
nador, que me merece a maior sympathia. Vou historiar o aue occorreu com 
relação a essa emenda e o Senado julgará . O Sr. major Oliverio, moço de 
real merecimento, ·escr.eveu uma obra sobre assumptos militares; essa obra foi 
impressa na Imprensa Nacional e seu autor recebeu metade dos exemplares 
ficando a outra metade com o Governo para pagamento das despezas de im~ 
pressão . Acontece, porém, segundo as informações que tenho do Governo 
que o autor da obra não conseguiu vender os exemplares que lhe coubera~ 
e · á vista disso entregou tambem· ao Governo ess·es .ex·emplares, e o Governo 
os distribuiu pelo$ corpos do Exercito . Inquirido sobre esse facto 0 Governo 



.;...._ 366 - · 

Federal assim o declarou, e mais, que os não pagara porque não tinha. verba 
para isso. Si não havia verba para esse fim, como se justificar agora ~ com-
pra já consumada sem autorização legal? Não parece regular a pratica de;: 
um acto desta natureza, sem prévia autorização do Congresso. 

Por conseauencia;. a Commissão entende, apezar de achar razoavel. e na-
tural o procedimento do honrado Senador. defendendo um compa~het.r~ de 
armas, que tem merecimento e valor, que é preciso oue o Governo 1usttf1q~e 
esse acto para que ella então se possa manifestar. Não podemos dar assenti-
mento a esta emenda sem este requisito que a Commissão julga indispensavel. 

Temos aqui um~ emenda do Sr. Senador José Euzebio, em relação . aos 
auditores. 

O SR. josÉ EusEBIO - .Tá pedi a retirada desta emenda porque o auditor 
a que ena se refere já está incluido na verba. 

O SR. V1croR1No MONTEIRO - Neste caso não tenho que me manifestar 
a respeito. 

Outra emenda, assignada pelo Sr. Oliveira Valladão, está assim conce-
bida: "Na vigencia da presente lei, só na falta absoluta de officiaes effectivos, 
poderão os reformados ser chamados a serviço de ·conselho de .guerra, de-
vendo tambem as vagas aue estes deixarem nas repartições militares, por 
morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas oor officiaes, salvo si o emorego 
fôr de natureza que possa tambern ser exercido por civil, caso em que ficará 
ao Governo a faculdade de escolha, excluidos em qualquer hypothese os of-
ficiaes arregimentados". 

Esta emenda, Sr . Presidente, é conveniente porque vem esclarecer o 
texto do projecto da Camara .1 Por conseguinte a Com missão a acceita. 

Sobre a- emenda que <liz: "Onde convier - Em vez de 38 :400$ para os 
membros militares do Supremo Tribunal Militar, diga-se - 96:000$ ", a opi-
nião da Commissão é de que não seja acceita. 

A emenda subscripta pelos Srs. Lauro Sodré, Pires Ferreira , Felippe 
Schmidt, Indio do Brazil e Gabriel Salgado, determinando diversas condições 
para aue os segundos tenentes do Exercito aue tiverem o curso de engenharia, 
pelo Regulamento da Escola M'ilitar de 1905, possam completar o curso de 
engenharia de accôrdo com q plano do ensino do mesmo regulamento. tra-
tando de assumpto referente á reforma do ensino , não póde ser incluída em 
lei orçamentaria, e a Commis$ão deixa para se manifestar a respeito quando 
se tratar da reforma do ensiqo. 

O SR. LAURO SOPRÉ - N~o apoiado. Não se trata disso. E' um equivoco 
lamentavel do orador. Outras reformas teem-se feito no orçamento mais ra-
dicae? do que esta. ' 

O SR. V1croR1No MIQNTEIRO - Temos aqui uma outra emenda que manda 
restabelecer o paragrapho uniço do artigo 27. 

O art . 27 determina oue os officiaes do Exercito que exercerem as fun-
cções de docencia nos institWos militares de ensino, perceberão unicamente 
os vencimento:; de seus pos~o,s, sem direito a nenhuma outra gratificação, ou 
a outros vencimentos espec1a~s. 

~ paragrapho unico, que se_ manda restabelecer, diz que os officiaes do 
Exercito que actualmente des~mpenham estas funcções, -e, além do soldo das 
suas patentes, percebem outros vencimentos, continuarão no gozo das van-
tagens especiaes até que se finde o prazo de suas commissões de docencia 

Parece á Commissão que isto representa uma justa retribuição ao traba~ 
lho, e trabalho intellectual da maior monta, e ao mesmo tempo, acha que, 
d.esde que a ~amara est~beleceu esta excepção não poderia, logicamente, 
d1gnam~nte, de1x.ar d~ :_on~1gnar a verba correspondente, porque então se esta-
belecena uma. d~spos1çao mocua, porque não dava verba correspondente . 

.('i. Comm1ssao entendera dev~r sup.primir o paragrapho unico, mas hoje, 
depois de nova consulta em relaçao ao assumpto, tendo ref!ectido melhor, en-
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tendeu por sete de seus membros, com excepção unica dos Srs. Senadores Fe-
liciano Penna e Francisco Sá, que esta emenda devia ser acceita como uma 
homenagem á justiça. 

Esse facto mereceu o apoio de quasi todos os Srs. Senador.es. 
Ha uma emenda do Sr . Senador Alcindo Guanabara e outros, mandando 

restabelecer o art . 22, da proposição da Camara dos Deputados. Refere-se 
~os officiaes auditores actualmente ·existentes, que são sete ou -0ito, e que, 
a juízo do Governo, continuam a servir, de accôrdo com a lei em vigor. 

Esta emenda é completamente anodyna, isto é, completamente inocua, 
porque a Commissão supprimiu este dispositivo, por não alterar a situação 
desses moços. 

Como iá disse, elles estão servindo a juizo do Governo, emquanto bem 
servirem . Si amanhã o Governo entender, elles podem ser dispensados. En-
tretanto. e!Ies não teem sido pagos pela verba de auditores, nem pela verb:i 
extraordinaria. 

Entende pois a Commissão que não tem cabimento a emenda de que 
se trata. 

Ha uma emenda do Sr. Senador Lauro Sodré e outros, que cogita do 
mesmo assumpto de uma outra apresentada ·pelo Sr. Sen!l'dor Pires Ferr.eira. 
Diz ella: "Restabeleça-se a discriminação da proposição da Camara sobre a 
rubrica 3". na parte relativa ao Supremo Tribunal Militar e auditores." Está 
prejudicada . · 

Ha uma emenda do Sr. Senador Felippe Schmidt á rubrica 5•. A Com-
missão tinha mandado supprimir as palavras - Torpedo Lamarão. 
. No tempo em ·que eu era Deputado, já esse assumpto figurava nos An-
naes da Camara. 

A Commissão mandou supprimir essa rubrica, porque estava informada 
de oue ella era relativa ao pessoal operario e, por consequencia, não podia ser 
desfalcada de qualquer quantia, porque collocava o Governo em dif.ficuldades. 
Informada, porém, de que assim não é, entende que não ha inconveniente em 
ser acceita a emenda. 

Ha uma emenda· do illustre Senador pelo Piauhy, Sr. Pires Ferreira, que 
autoriza o Poder ExecUtivo a tirar da verba - Obras - a quantia de 300 con-
tos para occorrer ás despezas feitas com a construcção dos pavilhões do Hos-
pital Central. 

A Commissão entendeu, pelo seu humilde orgão, que a emenda está pre-
judicada ·em virtude do parecer que deu anteriormente. Tanto mais prejudicada 
está quanto o nobre Senador que a apresentou disse . que a quantia ora pe-
dida era insuffidente e que não podia attender absolutamente ás necessidades 
que tinha em vista. Sendo assim, S. Ex . mesmo condemnou a sua propria 
emenda . Estava ella, pois, prejudicada. 

Ha, finalmente, Sr. Presidente, uma emenda da Commissão de Finanças 
que manda restabelecer os creditos especiaes ns. 9. 528, de 24 de Abril de 
1912, e 10.279, de 18 de Julho de 1913. 
· A Commissão restabeleceu esta disposição, deante de insistentes soli-
citações do Poder Executivo, porque em virtude da autorização desses creditos, 
elle já tinha feito avultadas encommendas na Europa que estão para ser 
pagas e representam um compromisso solemne do Governo da Republica. 
Essas encommendas estão em viagem e constam de grande quantidade de 
armamentos. São 250 mil carabinas, 160 mil canos, grande quantidade de ma-
terial bellico para fortalezas e sobretudo importantes .munições de guerra. 

Nestas condiçõ·es, o Ministerio da Guerra julgou vital o restabelecimento 
desses creditos. A Commissão, embora isso repugnasse, porque se tratava de 
despezas, que não queria auto~izar, foi forçada a conceder taes creditos, por-
que represen1am um compromisso em contracto. 
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Assim, cumprindo o meu dever, remetto á Mesa ·as emendas e si, por-
ventura, os meus illustres collegas ·entenderem que as explicações que acabo 
de dar, embora não tivesse bastante tempo para estudar as emendas offere-
cidas, não foram bem claras, estou prompto a dar outros esclarecimentos de 
modo a elucidar o voto do Senado. 

Resta-me, pois, fazer votos para que no .futuro as nossas classes armadas, 
o Exercito Brazileiro, de tão gloriosas tradições, zele por e lias, remodele-se; 
que se torne uma realidade o sorteio militar, •que o soldado . não seja recruta-
do na massa bruta, ignorante e inconsciente, mas que venha das classes cultas 
e educadas desses moços que são, por assim dizer, a alavanca do progr·esso 
do nosso p:;iiz. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PIRES FERREIRA - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. já fali ou duas vezes. 
O SR. PIRES FERREIRA - Fallei uma apenas. Desejo lêr uma relação dos 

auditores de guerra. 
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. pôde lêr a relação. 
O SR. PIRES FERREIRA - "Despeza dos auditores de guerra em 1913: 

2 majores: 

Ordenado .............. . ................ . 
Gratificação ........ . . ................... . 

Mensaes cada um . ............ .. ...... . .. ' . ~ 
2 auditores (capitães) a 15 contos annuaes .. 

1 

3 auditores ca·pitães: 

Ordenado .............................. . . 
Gratificação .............. .. ............. . 

Mensaes cada 11m. ' '· ..... ~ , .......... . ... . 

4 primeiros tenentes: 

Ordenado ........................... . ... . 
Gratificação ............ ........... ... . .. . 

Mensaes cada um ......... , .............. . 

4 segunclos tenentes: 

Ordenado ... . ....... .... .. ... .. .... . .... . 
Gratificação . ... . ... . . ....... ... .. . ...... . 

Mensaes cada um .... . .... , ...... .. ... . .. . 
2 auxiliares auditores no Amazonas . e M1atto 

Grosso, 650$ mensaes e mais 20 olo no 
valor de 1 :560$000 .... , ... ...... . .. .. . 

10 auxiliares de auditor dos ,quaes 9 na Capi-
tal Federal e 1 na Bahia a 650$000 ..... . 

Despeza real ....... . . . ... ............ . 

E' esta, Sr. Pr·esiclente, ii. discri.minação legal. 

633$333 
350$000 

983$333 23:599$99~ 
30:000$000 

500$000 
350$000 

850$000 30:600$000 

383$333 
350$000 

733$333 35: 184$000 

300$000 
350$000 

650$000 31 :200$000 

18:620$000 

78:000$000 

247:203$992 
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O que eu não quero é que se paguem 247 contos para 27 auditores, 
quando a lei manda pagar apenas á 14. 

Ha capitães com 780$ e até 800$000. 
Peço a V. Ex. Sr. Presidente, que mande publicar esta discriminação. 

O Sr. F1'ancisco Glyce1'í1o ( ·~ ) - Sr. Presidente, o nobre Relator da 
Commissão deu parecer contrario á emenda que apresentei relativa mente aos 
ministros, aos membros militares do Supremo Tribunal Militar, mas S. Ex. 
não fundamentou o seu parecer. 

Sr . Presidente, a lei de 93, que insHtuiu o Supremo Tribunal Militar, 
marcou aos membros militares a gratificação de um conto de réis, correspon-
dente ás funcções de commandante de Exe.rcito e elles recebiam, nessa con-
formidade, os seus vencimentos . 

Por uma lei posterior, o Congresso reduziu taes gratificações para 
7 :200$ annuaes, isto é, 600$ mensaes. Os militares membros do Supremo Tri-
bunal Militar intentaram a sua acção em juizo federal, fundada em que pelo 
art. 57 da Constituição, os v·encimentos dos juizes federaes, uma vez estabe-
lecidos, não podem ser reduzrdos por nenhuma fórma. 

A sentença do juiz da primeira instancia condemnou a União a resoeitar 
agratificação de um conto de réis para cada um dos membros. A União 
aoellou para o Supremo Tribunal e este Tribunal. oor decisão repetida, de-
clarou que os membros militares do Supremo Tribunal Militar são iuizes 
federaes e nestas condições nenhuma lei. nenhum acto do Congresso póde re-
duzir ·essa gratificação .e condemnou a União a· pagar esse vencimento , não á 
razão de 7 :200$, mas de um conto de réis por mez. O procurador geral da 
Republica, não se conformando, embargou a sentença e o Supremo Tribunal 
Federal, irrecorrivelment~, manteve a sua decisão. 

Logo, o que nos cabe é obedecer a essa sentença e nessa conformidade 
incluir verba supplementar, no orçamento da Guerra para esse pagamento. 
Quer di:i'er. elles teem actualmente 600$, o Congresso deve addidonar mais 
400$. que fará a somma de um conto de réis nor mez, que é o que é devido 
a cada U)ll dos membros do Supremo Tribunal Militar segundo irrecorrivel de-
cisão do Sugremo Tribunal Federal. . 

Creio que tenho assim dado as razões as mais concludentes em favor da 
emenda que apresentei. 

O orçamento consigna a verba cje 38 :400$ e eu pedi que essa verba fosse 
elevada a 36 :000$000. 

Era o que tinha a dizer, para esclarecer o juizo dos honrados Srs. Se·· 
nadares. 

Encerrada. 
São approvadas as seguintes emendas: 

Mantenha-se a rubrica s• do art . 1 º, conforme a propos1çao da Gamara . 
Sala das sessões, 19 de Deze'mbro de 1913. - F. Schmidt. 

Onde convier: 

Restabeleça-se o paragrapho unico, do art. 27, com a verba correspon-
dente. 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Alcindo Guanabara. -
Oliveira Valladão . - Raymundo de Miranda . - Felippe Schmidt. - Gabriel 
Salgado. - Jndio do Braz il. - Arthur Lemos. - Sigismundo Gonçalves. -
josé Murtinho. 

( * ) E s te d i€CU!'SO não fo i r evis to pelo orador . 
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Onde convier: 
Fica extincto o corpo de dentistas do Exercito. 
Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Pires Ferreira. 

Ao art. 9°, onde se diz: 200 alumnos, diga-se: 230. 
Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Pires Per.reira. 

Ao art. 12 da proposição da Camara - Redija-se assim: 
Na vigencia da presente lei, só na falta absoluta de officiaes effectivos, 

poderão os reformatlos ser chamados a serviço de conselhos de guerra, de-
vendo tambem as vagas que estes deixarem nas repartições militares, por 
morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas por officiaes effectivos, salvo 
si o emprego fôr de natureza que possa ser tambem exercido por civil, caso 
em que ficará ao Governo a faculdade da escolha, excluidos, em qualquer hy-
pothese, os officiaes arregimentados. 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Oliveira Valladão·. 

Onde convier: 
Art. Ficam em vigor como creditas especiaes e destinados aos mes-

mos fins para que foram abertos, os saldos dos creditas abertos- pelos de-
crntos ns. 9 . 528, de 24 de Abril de 1912, lettra i, art. 1 º, e 10. 279, de 18 
de junho de 1913. 

Victorino Monteiro. - joão Luiz Alves. - Glycerio. - Urbano Santos. 
- Francisco Sá. 

E' anunciada a votação 1 da seguinte emenda:: 
I - Restabeleça-se o art. 33 do projecto da Camara dos Deputados. 
II - Accrescente-se on~e convier : . 
·Aos segundos tenentes d-o Exercito, que tiverem o curso d.e artilharia·, 

pelo regulamento das EscoI 11s Múlitares de 1905, será permittido completar o 
curso de Engenharia, de a_ççôrdo com o plano de ensino do mesmo regula-
mento, sendo-lhes, p'ara esse fim, concedida licença para ·que em 1914 se ma-
triculem no 3° anno do referido c11rso, antes de cujos exames finaes deverão 
prestar o da 3" aula do 2° anno, conforme aquelle citado plano do ensino. 

Os segundos tenentes eas·pirarites que, tendo o curso de infantaria e 
cavallaria, pelo regulamento de 1905,. desejarem estudar os cursos de artilharia 
ou engenharia, poderão fazei-o de accôrdo com o actual regulamento de 30 de 
Abril de 1913, concedendo-se-lhes licença para que se matriculem primeira-
mente nas aulas de calculo e mecanica do curso fundamental, devendo presta.r 
os exames dessas sciendas flº fim de um anno, e continuando os respectivos 
cursos de accôrdo com o que preceitua o art . 63 do regulamento vigente. 

Sala das sessões, 29 d~ Dezembro de 1913. - Lauro Sodré. - Pires 
Ferreira. - Felippe Schmidt. - A. Indio do Brazil. - Gabriel Salgado. 

O Sr. Lauro SodTé (~') (para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, 
a esta parte ha duas emendas offerecidas por um grupo de Senadores: um r. 
rest aibelecendo a disposição já consignada na proposição que veio da Camara; 
a segunda é uma emenda açlditiva . Estas emendas não representam tal uma 
alteração do systema creado pelo regímen vigente das escolas militares; ellas 
tão pouco encerram uma r1eorganização do ensino. São simples emendas 
que regularão no exercício de 1914 a matricula nessas escolas em condições 
especiaes, permittindo que uns continuem de accôrdo com o regulamento em 
que iniciaram os seus estudps, e outros de conformidade com o regulamento 
vigente . 

( •) Este discurso não foi J'evisto pelo orador . 
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Trata-se, pois, de emendas que só terão applicação para as matriculas 
no exerci cio de 1914, por conseguinte, cabiveis dentro do orçamento. A pri-
meira dellas restabelece a disposição que foi consignada na proposição da 
Gamara, e a outra consigna dispositivo de um projecto de lei remettido da 
Camarn ao Senado, mas que não ha tempo para ser votado. Por isso os 
membros da Commissão de MarinJia e Guerra utilizaram-se da discussão 
desse orçamento para incluir nelle a disposição que essa lei especial manda 
adoptar e á qual a Gamara é favoravel. · 

Por esse motivo , Sr . Presidente, requeri a V. Ex. que submettesse a 
voto seoaradamente as duas emendas apresentadas pela Commissão de Mari-
nha e Guerra. 

E' approvada a emenda. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda: 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a pagar a quantia de 22 :684$, importancia 

dos livros de sua propriedade. que o ex-Mini~tro da Guerra mandou distri-
buir aos corpos da tropa do Exercito Nacional . 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Pires Ferreira. 

O Sr. Pires F .ofrll'eira ( oara encaminho.r a votação) - Sr. Presidente, 
o modo brando por que V. Ex. me concede á palavra, me anima a fali ar 
pouco e o faço para pedir uni acto de justica ao Congresso, em favor desse 
official, chefe de numerosa familia, es forçado e trabalhador. 

O Governo reconhece que mandou lançar mão do seu trabalho e distri-
buil-o pelo Exercito. 

A Commissão limita-se a dizer que não ha mensagem do Governo ,mas o 
official requereu ao Congresso. o que supore a mensagem . Em virtude desse 
requerim ~nto . a Cornmissão dirigiu-se ao Governo e esse confirmou o que dis-
sera o official. 

A Commissii-o está no seu direito de informar, como regra geral, contra 
.a emenda. mas impugna a pretencão, aue é de inteira justica. 

Rejeitada a emenda. São igualmente rejeitadas as seguintes emendas: 

Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito de 500 :000$, para pa-

gamento de despezas já feitas com a construcção de .dous pavilhões do Hos-
pital Central do Exercito e assentamento do material já adquirido na Europa 
para o mesmo hospital. 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913: - Pires Ferreira. 

Onde convier: 
Em vez de 38 :400$, para os membros militares do Supremo Tribunal 

Militar, diga~se : 96 :000$000. 
Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Glycerio. 

Resta·beleça-se o art. 22 da proposição da Gamara. 
Sala das sessões, . 29 de Dezembro de 1913. - Alencar Guimarães .. -

Luiz Vianna. - Xavier da Silva . 
. Restabeleç'a-se a discriminação da proposição da Gamara dos Deputtdos 

sobre a rubrica 3" na parte rel ativa ao Supremo ·Tribunal Militar e auditores . 
Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Lauro Sodré. - Alencar 

Guimarães. - Generoso Marques. - Xavier da Silva. - Gonçalves Ferreira. 
- Gabriel Salgado. 
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Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a tirar da verba - Obras - a quantia 

de 200 :000$, para occocrrer ás despezas já feitas com a construcção de dous 
pavilhões no Hospital Central do Exercito. 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Pires Ferreira. 

Restabeleça-se a discriminação da proposição da Camara dos Deputados. 
sobre a rubrica 3" do orçamento da guerra, relativa ao Supremo Trj.bunal Mi-
litar e auditores. 

Sala das sessões, 29 de Dezembro de 1913. - Pires Ferreira. 
E' approvada a pro.posição, que vae á Commissão de Redacção. 

O Sr. Victorino Morutedro (pela ordem) requer e o Senado concede 
urgencia para a discussão immediata .da redacção final da emenda do Se-
nado ao orçamento da Guerra. 

O Sr. 3 ° Secretamo (servindo de 2°) lê e é approvado o seguinte: 

Redacção final das emendas do Senado á proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 88, de 1913, fixando a despeza do Ministerio da Guerra no exercício 
de 191 4. 

N. 1 - A' rubrica 3" ~· Supremo Tri·bunal Militar e auditores - Man-
tenha-se a verba da proposição da Camara, supprimindo-se a discrimina.ção em 
relação aos auditores. 

1 

N . . 2 - A' mesma rubrica 3" - Augmentada de 25 :200$004, sendo réis 
!2 :000$ na consignação - Auditores - para completar os vencimentos a qun 
teem direito os antigos aud jtores dos antigos 4º e 6º districtos militares e de 
13:200$004, na mesma con$ignação: 294:550$000. 

N. 3 - A' r11.brica 4." - Supprimam-se' as palavras "consignações -
Escola de Estado-Maior, ·etc, até 110:465$ " - o mais, como está. 

N . 4 - A' rubrica 6ª __.:_ Fabricas - Fabrica de Polvora sem Fumaça do 
Piquete - Supprimam-se os dous auxi liares de chimica e · diga-se: "dous 
segundos chimicos". 

Ordenado . . . ................. .. ........ . . 
Gratificação . . ..... ~ ....... . . .... .. ...... . 

2:880$000 
1:440$000 8:640$000 

N. 5 - A' rubrica 8" - Soldo e gratificações a officiaes - Consigne-se 
a verba de 38 :400$, oara pagamento a oito ministros militares do Supremo 
Tribunal Militar da differença da gratificação actual e a de 1 :000$ , de accôrdo 
·com as decisões judiciarias . · 

N. 6 - A' rubrica 13" - N. 29 - Para os trabalhos do levantamento d'.'l 
carta geral - Como na prpposta ~ 150 :000$000 . · 

N. 7 - A' mesma rubrica n. 27 - Eventuaes e serviços extraordirti.rios 
Supprimam-se as palavqi.s: "unicamente do Estado-Maior", 100 :000$000. 

N. 8 - A' mesma rubrica, n. 27 - Supprima-se a verba de 50 :000$, 
para as obras do Collegio Militar de Minas Geraes, accrescido sómente de 
100 :000$000. 

N . 9 - A' rubrica 14ª - Commissão em paiz estrangeiro - Supprima-
se a verba de 250 :000$, ouro. 
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N. 10 - Ao art. 2º, Jettras a, b, e, d, h e i - .Supprimam-se. 

N. 11 - Ao art. 4° - Substitua-se pelo art. 33, da lei n. 2. 738, de 
4 de Janeiro de 1913. 

N. 12 - Ao art. 5º - Supprima-se. 

N. 13 - Ao art. 6º - Substitua-se pelo seguinte: . 
"O Governo supprimirá os tres lagares de professores de musica dos col-

legios militares." 

N. 14 - Ao art. 7° - Supprima-se. 

N• 15 - Ao art. 8º - Supprima-se. 

N. 16 - Ao art. 9° - Em vez de 200 alumnos, diga-se: 230. 

N. 17 - Ao art. 12 - Redija-se assim: 
"Na vigencia da presente lei, só na falta absoluta de officiaes effectivos 

poderão os reformados ser chamados a serviços de conselhos de guerra, de-
vendo tambem as vagas que estes deixarem nas repartições militares, por 
morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas por officiaes effectivos, salvo 
si o emprego fór de natureza que possa ser tambem exercido por civil, caso 
em que ficará ao Governo a faculdade da escolha, excluidos, em qualquer 
hypothese, os officiaes arregimentados." 

N. 18 - Ao art. 14 - Supprima-se. 

N. 19 - Ao art. 16 - Supprima-se. 

N. 20 - Ao art. 17 - Supprima-se. 

N. 21 - Ao ar.t. · 19 - Supprima-se. 

N. 22 - Ao art. 22 - Supprima-se. 

N. 23 - Ao art. 25 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Fica o Governo. autorizado a adoptar o regimen das massas nas unidades 

que julgar conveniente, podendo para isso fazer a distribuição, por interme-
dio da Contabilidade da Guerra e das delegacias fiscaes, das verbas que a seu 
juizo devam ser utilizadas por esse processo, afim de que sejam entregues ás 
unidades." 

Accrescentem-se onde convier: 

N. 24 - Art. Fica extincto o Corpo de Dentistas do Exercito. 

N. 25 - Art. Ficam em vigor como creditos especiaes e destinados aos 
mesmos fins para que foram abertos, os saldos , dos creditos abertos pelos 
decretos ns. 9.528, de 24 ·de Abril de 1912, lettra i, art. lº, e 10 . 279, de 18 
de Junho de 1913. 

N. 26 - Art. Aos segundos tenentes do Exercito que .tiverem o curso 
de artilharia pelo reg.ulamento das escolas militares de 1905, será permittiélo 
completar o curso de engenharia de accôrdo com o plano de ensino do mesmo 
regulamento, sendo para esse fim concedida a licença para que em 1914 se 
matriculem no 3º anno do referido curso, antes de cujos exames finaes deve-
rão prestar o da 3" aula do 2º anno, conforme aquelle citado plano de ensino. 



-374-

§. Os segundos tenentes .e aspiran.tes que, tendo o curso de infantaria 
c cavallaria pelo regulamento de 1905, desejarem estudar os cursos de arti -
lharia ou· engenharia, poderão · fazei-o, de accôrdo com o. actual .regulamento 
de 30 de Abril de 1913, concedendo-se-lhes licença para que se matriculem 
primeiramente nas aulas de calculo e mecanica do curso fundamental, devendo 
prestar os exames dessas sciencias no fim de um anno, e continuando os 
respectivos cursos de accôrdo com o que preceitúa o art. 63 do regulamento 
vigente. 

N. 27 __, Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a reformar o regulamento das fabricas 

de Cartuchos e Artefactos de Guerra e de Polvora da Estrella, de accôrdo 
com as exigencias technicas actuaes, sem augmento de despeza. - Walfredo 
Leal. - Oliveira Valladão. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

Vae-se passar á votação das emendas do Senado ao orçamento da guerra. 
Votação da seguinte emenda n. 1: 
A' rubrica 3ª - Supremo Tribuna l Militar e auditores - Mantenha-se a 

verba da proposição da Camara, supprimindo-se a discriminação em relação' 
aos auditores. 

O Sr. Ii-.ineu Maclrnrlo (pela ordem) - Sr. Presidente, não se ouve 
absolutamente o que se está lendo na Mesa para ser submettido a votos. ' 

Eu pediria a V . Ex. uma providencia nesse sentido. 

O Sr. Pre.sid'.ente - Attendendo ao pedido do nobre Deputado, a ieitura 
das emendas passará a ser feita pelo Sr. 2° Secretario. 

São s uccessivamente submettid as a votos e rejeitadas, depois de lidas 
pelo Sr. 2º Secretario, as. emendas sob ns. 1, 2 e 3. · · 

E' annunciada a votação e lida pelo Sr. 2º Secretario a seguinte emenda 
n. 4: 

A' rubrica 6" - Fabricas - Fabrica de Pol'vora sem Fumaça do Piquete 
· - S.upprimam-se os dous auxiliares de chimica e diga-se - Dous segundos 
chimicos. 

Ordenado . . ... : .. . ... ........ . .. .... . ... . 
Gratificação . ..... .. ..... .... .. . . ........ . 

2:880$000 
1 :440$000 8:640$000 

O Sr. Ir.i~eu Mach1alclo (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra 
apenas para chamar a attenção da Camara para o modo por que o Senado 
collabora nas leis . o'rçamentaria;;. 

Diz a emenda: 
"A' rubrica 6" - Fabricas - Fabrica de polvora sem fumaça do Pi-

quete - Supprimam-se os dous auxiliares de chi mica e diga-se: - dous se-
gundos chimicos. 

Ordenado .................. .. .. . ........ . 
Gratificação . . . .................. . . ...... . 

2:880$000 
1 :440$000 8:640$000 

Trata-se de creação de cargos e de fixação de vencimentos em lei orça-
mentaria. (Apoiados). 

Submettida a votos, é approvada a emenda n. 4. 

O Sr. Irineu MBlchedo (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
se digne proceder á verificação da votação. 

(Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 
favor 109 Srs. Deputados e contra 17.) 

Sessão de 30 
de Dezembro 
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E' annunciada a votação da seguinte emenda n. S, que é lida pelo Sr. 

2' Secretario: 
A' rubrica 8" - Soldo e gratificações a of.ficiaes - Consigne-se a verba 

de 38 :400$, para pagamento a oito ministros militares do Supremo Tribunal 
Militar, da differença da gratificação actual e a de 1 :000$, de accôrdo com as 
decisões judiciarias. 

O .Sr. Irineu Macha1clo (pela orde_m) __:.___ Sr. Presidente, li ho)e no 
Correio da Manhã o seguinte: (Lê.) . 

E' agora o Sr. João Simplicio, deputado rio-grandense e da mesma grey 
politica do Sr. Pinheiro Machado, quem, em plena sessão realizada pela Com-
missão de Finanças da Camara, não hesita em qualificar de immoral uma 
mensagem do Executivo, em que, alérri de pleitear interesses pessoaes do 
proprio Presidente da Rpublica, pede o Governo o pagamento de differenças 
de gratificação devidas ao Merechal Bernardo Vasques até Outubro do anno 
passado, quando esse official é fallecido ha oito annos ! " 

Eu deseja ria que o honrado Sr. rel•ator nos informasse si essa emenda 
trata da mesma ma teria de que tratava a referida mensagem. 

Desejo saber si -os 38 :400$ incluem os vencimentos do Sr. Marechal 
Vasques, do Sr. Presidente -da Republica, etc. 

Eu desejaria que o honrado relator me informasse si se trata apenas 
da parte relativa ás decisões judiciaes, da verba destinada estrictamente ao 
pagamento da·quelles . que obtiveram aecisões judiciarias em seu favor. 
(JYI uito bem.) 

1 
O Sr. João S!i~npl&o:io (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda do 

Sena-do não póde ser acceita pela Camara dos Deputados. 
Essa emenda eleva, sem lei alguma que o autorize ou sem sentença ju-

diciaria que o per.mit.ta, os vencimentos dos ministros militares do Supre·mo 
Tribunal Militar. 

Si a Camara dos Deputados acceitar a emenda do Senado, consoante o 
accórdão unanime do Suprell)O Tribunal Federal, nunca mais poderá diminuir 
os vencimentos desses ministros, e teremos mais o seguinte: os ministros mi-
litares do Supremo Tribunal Militar vencendo mais do que os .ministros do 
Supremo Tribunal Federal d:+ Republica. 

A Commissão de Finançf!s da Camara não podia, portanto, acceitar essa 
emenda augmentando os vencimentos dos ministros militares. 

o SR. !RINEU MACHADO - o parecer .foi unanime? 
O SR. JOÃO SIMPLICIO - Foi unanime. (Muito bem!) 

O .Sr. Fiigueirefd-0 Ro;oh,a (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda do 
Senado tem toda a razão de ~er. 

Os ministros do Supremo Tribunal -Militar tinham verba consignada, .. de 
l :000$, para gratificação. A lei da equiparação reduziu essa verba de 1 :000$~ 
o que não podia fazer, pOrC)Ue a lei não póde ter effeito retroactivo, para 
600$000 . 

o SR. MUARICIO DE LAC ERDA - As leis penaes podem ter. Já vê V. Ex. 
que o principio não é absoluto. 

O SR. FIGUEIREDO RoCHI\ - E' o art. 11 da Constituição que assim de-
termina. 

Sendo assim, alguns prejudicados recorreram para o Supremo Tribunal 
Fede~al e obtiveram accórdão mandando pagar 1 :000$ de gratificação mensal. 

Essa verba, por consegujnte, é devida aos militares. 
VOZES - Votos! Votos! 
o SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
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O SR. !RINEU MACHADO - E' a primeira vez que S. Ex. encaminha uma 
votação no meio destes centenares de emendas. . 

O SR. FIGUEIREDO ROCHA - Já vêem V. Ex. e a Camara que o 1llustre 
Relator da Commissão de Finanças não tem razão, salvo si S. Ex. quer que 
os ministros do Supremo Tribunal Militar recorram ao Poder Judiciario, o que 
acarretará maior onus para a União. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem!) 
Rejeitada a emenda n. 5. 

O Sr. FiJgueireclo .R<><ciha (pela ordem) - Requeiro verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor da emen-
da 12 Srs. Deputados (sete á direita e cinco á esquerda) e contra 108 (58 
á direita e 50 á esquerda) . 

Rejeitada. 
Approvada a seguinte emenda 

N. 6 - A' rubrica 13º - N. 29 - Para os trabalhos de levantamento da 
Carta Geral - Como na proposta - 150 :000$000. 

Rejeitada a emenda n. 7. 

O Si'. Manri!cio de Lacerda (pela. ordem) --' Sr. Presidente, pedi a pa-
lavra pela ordem para avisar aos mineiros de que se trata da suppressão 
da verba de 50 contos para o Collegio Militar de Barbacena. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - A emenda tem parecer contrario. 
UM SR. DEPUTADO - Os mineiros não se importam. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Si os mineiros não se importam, eu lam-

bem não. (Riso.) · 
( 1 ". 

' · O Sr, Irineu M.admJdo (pela ordem) - Sr. Presidente, venho declarar 
que dou o meu voto contra a emenda do Senado. 

Uma vez que o Governo Federal resolveu abrir o collegio em Barbacena 
e que o Estado fez os sacrifícios necessarios; uma vez que está decidida a 
installação e que as obras são uma condição para ella, não comprehendo a 
suppressão sinão como meio de embaraçar. 

Por isso voto contra a emenda. 
São successivamente rejeitadas as emendas ns. 8, 9 e 10. 
Votação da seguinte emenda 

N. 11 - Ao art. 4° - Substitua-se pelo art. 33, da lei n. 2 . 738, de 4 
de Janeiro de 1913. 
~ ii ~-f. 'J 1 ). . 

1 
' 

O Sr. Augusto d!o Amia.r0.l (pela ordem) - Apezar da Commissão ter 
dado parecer contrario á emenda proposta pelo Senado venho declara r que a 
emenda satisfaz não só ao interesse da Nação, como ao dos proprios officiaes 
que estabeleceram as suas consignações e aos dos differentes forn ecedores. 
Para que estes não sejam lesados estou de accôrdo com a approvação da 
emenda do Senado. 

Rejeitadas successivamente as emendas ns. 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 
Votação da seguinte emenda 

N. 17 - Ao art. 12 - Redija-se assim: 

"Na vigencia da presente lei, só na falta absoluta de officiaes effectivos 
poderão os reformados ser chamados a serviços de conselhos de guerra 
devendo tambem as vagas que estes deixarem nas repartições militares, po; . 
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morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas pôr officiaes effectivos, salvo 
si o .emprego fôr de natureza que possa ser tambem exercido , por civil, caso 
em que ficará ao Governo a faculdade da e;;colha, excluídos, em qual.quer 
hypothese, os officiaes arregimentados." 

o sr: Miauri!oio de Lace1'da (pela ordem) - Sr. Presidente, esta é uma 
das muitas e abusivas emendas que enriquecem os orçamentos vindos do 
Senado. 

O SR. PEDRO MoACYR - Foi da Camara. o SR. MAURI CIO DE LACERDA - Tendo ido da Camara, o abuso é das duas 
Casas, porque não se legisla no orçamento sobre materia de aireito e sim 
apenas sobre distribuição de creditos para a despeza publica. E a importancia 
disto V. Ex. vae ver. 

Mesmo na approvação desta emenda sei que a Commissão se dividiu a 
principio da sua apreciação, porque a emenda é meramente de ordem technica, 
isto é, providencia sobre ma teria de lei ordinaria. 

Sendo assim e havendo Commis·sões nas duas Casas do Congresso, Ca-
mara e Senado, a que devem estar, necessariamente, affectos quaesquer dos 
interesses, quaesquer das iniciativas ... 

o SR. PRUDENTE DE MORAES FILHO - o projecto da reorganização da jus-
tiça militar está no Senado. 

o SR. MAURICIO DE LACERDÂ - ... seja reforma da Legislação ou alte-
ração do direito vigente, só póde, só deve e só ha de ser examinada pelas 
Commissões technicas. Como bem pondera o illustre Deputado por S. Paulo, 
ha já até um projecto da reorganização da justiça militar no Seµado, mas que 
sempre aos pedaços, aos farr~pos e aos retalhos se vão introduzindo contra o 
Regimento das duas Casas, contra ·o interesse da formação da boa lei e 
contra até mesmo as inspiraçpes da razão, emendas ao orçamento da despeza, 
que só passam pela Commissão de Finanças, que é que tem dado parecer so-
bre a materia, mas que não póde dar parecer sobre a parte technica, doutrina-
ria contida no projecto. (Muito bem; muito bem.) 

·Rejeitadas summariamente as emendas ns . 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Votação da seguinte emenda: 

N. 23 - Ao art. 25 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Fica o Governo autorizfldO a adoptar o regímen das massas nas unida-

des que julgar conveniente, podendo para isso fazer a distribuição, por inter-
medio ·da Contabilidade da Guerra e das delegacias fiscaes, das verbas que 

· a seu juizo devam ser utilizadas por esse processo, afim de que sejam entre-
gues ás unidades." 

O Sr. Irineu Mad11aJd\!) (pela ordem) - Parece-me, Sr. Presidente, 
que se trata da modificação do regímen da contabilidade militar. Não sei si 
o parecer foi favoravel ou contrario. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer é contrario . 
O SR. IRINEU MACHADO - Em todo caso o honrado Relator nos informa, 

em aparte, que a emenda do Senado ·se propõe a fazer, a mandar adoptar o 
regímen de autonomia para cada corpo ou unidade, podendo receber as dota-
ções orçamentarias e applical-as. 

O SR. JoÃo SIMPLJCIO - · A emenda do Senado é theorica. 
O SR. PEDRO MPACYR - V. Ex . . decl arou no seio da Commissão que, si 

passasse a · emenda, o Senado quebrana o plano de economia dá Camara, que 
a emenda era porta aberta á possibilidade de indefinidos augmentos de des-
peza. · 

O SR. IRINEU MACHADO - Vê V. Ex., Sr. Presidente, · que a informação 
do honrado Relator e o teste1nunho do Sr. Deputado Pedro Moacyr nos mos-
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tram que o Senado pertendeu annullar a fixação das rubricas orçamentarias, 
áe modo a tornar-se passive! a fixação das verbas e a fiscalização das des-
pezas orçamentarias. Veem V. ,Ex. e a Camara qual o criter~o politic~, fiscal 
e administrativo do Senado, ao collaborar comnosco na votaçao das leis orça-
mentarias, concorrendo para a desorganização administrativa e para o deficit 
orçamentaria. 

O Sr. Mia,urtii:ilin d ie Lace<t\ila (pela ordem) - Eu e o Deputado .Pedro 
Moacyr somos autores da emenda da Camara, mandando adaptar o regimen 
das massas. Esse regimen modifica a administrção militar. 

Em Jogar de se distribuir a verba em grosso para os serviços, toma-se o 
soldado para coefficiente da despeza, entretanto, na emenda que apresentamos 
á Camara e que a Com.missão de Finanças a acceitou, apenas determinava-
mos que, para o orçamento de 1915, se organizasse a sua proposta de accôrd.J 
com esse systema, adaptado no Exercito italiano, que por signal, é o mais 
barato da Europa. 

O Senado, em lagar de attender a essa medida, que não póde ser ·appli-
cada ao orçamento de 1914, porque o regimen é outro, manda que se appli-
que o regimen das massas ·alter·ando-o. Para illustrar as vantagens do syste-
ma, basta dizer que -0s corpos ficam proprietarios, a titulo precario, é verda-
de, de todo armamento, etc. 

Actualmente os orçamentos se fazem pelo gasto e a Administração da 
Guerra é que distribue o material necessario, com enorme despendia. Quando 
a guarnição da Bahia, por exemplo, pede moringas, esta requisição é estuda-
da por uma com missão, para examinar; depois de examinado o pedido é o 
material despachado e chegando lá as moringas quebradas, recomeça todo o 
processo. Citarei mais outro exemplo. Em Matto Grosso, um soldado perdeu 
o tapa-mira, que é uma pequena peça do armamento, que póde custar 500 
réis. Pois bem, só em telegrammas de Matto Grosso para cá e vice-versa 
gastou-se 50$ com ·o tapa-mira. 

Um coronel, em S. João d'El Rey, teve estragado o sellim de sua mon-
taria e requisitou um nqvo; como era coronel só uma commissão de coroneis 
podia dar despacho ao pedido e para lá foram tres coroneis em commissão, 
recebendo o soldo e uma diaria, visto que era um serviço, por estarem afas-
tados do regimento, com ajuda de custo e o custo do sellim que era de 500$ 
ficou clevado a 6:000$000 . 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o Senado emendou sem saber o que fazia. 
(Muito bem; muito bem.) 

Rejeitadas as emendas ns. 23 e 24. 
Votação da emenda 

N. 25 - Art. Ficam em vigor como creditas especiaes e destinados 
aos mesmos fins para que foram abertos, os saldos dos creditas abertos pelos 
decretos ns. 9.528, de 24 de Abril de 1912, lettra i, art. ! º, e 10.279, de 18 
de junho de 1913. 

· O Sr. lrineu Maébia!do , pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda n. 25 
é que prorpõe a prorogativa de creditas especiaes. 

O Partido Conservador, que tanto reclama contra a prorogativa de cre-
ditas orçamentarias, propõe, no emtanto, no Senado, a prorogativa de creditas 
especiaes, no valor de 29 mil contos, para a acquisição de armamentos, numa 
situação como esta, em que o paiz se encontra deante da maior e, provavel .. 
mente, da mais duradoura de suas crises financeiras . 

Ainda hontem lembrei aqui, no meu discurso , á noite, os telegrammas 
vindos ultimamente de Buenos Aires e onde se annuncia que a Republica 
Argentina não conhece perigo algum para a paz internacional da America. do 
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Sul e tratava de reduzir todas as dotações orçamentarias nas pastas milita-
res. Tambem ia fazer a reducção do seu effectivo militar . Eu disse que o 
Governo da Republica · devia informar á Camar.a si realmente as noticias que 
aqui nos chegavam por .tel~gi;amm~s de jorna·es. tinha~ .ou n.ão fundamemo, 
porque incumbe á alta admm.1straç.ao. da Repubhca a v1g1lan~ia . A ella cabe 
verificar si realmente, os pa1zes hm1trophes se armam ou s1 augmentam os 
seus effectlvos · quaes as razões dessas modificações nas suas pastas militares 
e quaes a dotaÇões militares para. os orçamentos da G1;1erra e da Marin.ha. _ 

Não comprehendo, Sr. Presidente, como numa epoca e numa s!tuaçao 
como esta se autorize a um tempo, num additivo do orçamento da Guerra, a 
abertura de creditas especiaes, no valor de 7 mil contos, para destinar a 25 
mil homens do Exercito, a abertura de creditas especiaes sob a fórma proro-
gativa, no valor de 29 mil contos, elevando-se. assim a despeza da G~erra no 
total de 36 mil contos, justamente quando retiramos cerca de cem mil contos 
ao Ministerio da Agricultura, que tem por missão fomentàr o desenvolvimento 
do paiz. 

O SR. PEDRO MOACYR - Si essa emenda passar, o orçamento da Guerra 
eleva-se a cem mil contos. 

O SR. IRINEU MACHADO - Estou chamando a attenção da Camara para a 
linha de resistencia que devemos manter contra a invasão que o Senado tem 
feito aqui das nossas. prerogativas, das nossas attribuições, enfeixando nas 
mãos do leader desta Casa a sustentação do voto proferido pelo Senado, cuja 
Commissão de Finanças é curatelada pelo chefe do Partido Republicano Con-
servador. . 

O SR. MAURICIO DE LAC!fRDA - Mas curatelada suasoriamente. · 
O SR. IRINEU MACHAOO -- Quero, Sr. Presidente, tornar bem clara, qual 

a conducta do Senado, em face da nossa. Podemos dizer á Nação que não 
temos receio de confrontar a nossa ·conducta na votação das leis orçamentarias 
com a do Senado. Quero lam~ntar que a Camara tivesse, na sessão de hon-
tem, acompanhando o leader, exautorado a Commissão de Finanças que es-
tava defendendo o interesse p-µblico e os cofres da Nação, que foram hontem 
sacrificados pelo emprego que contra elles deu e contra o Senado da Repu-
blica o illustre leader da maiqria desta Casa: 

VozEs - Votos! Votos! 

O Sr. Mwu1>!foio de Lace;rda (pela ordem) - Sr . Presidente, não ia pe-
dir a palavra; mas, como ouço o grito de Votos! Votos! reso lvi occupar a 
tribuna. 

Foi o proprio Governo quem justificou perante a Camara o desejo de ven-
der o couraçado Rio de Janeiro, pela situação de inalteravel paz no pa1z e, 
sobretudo, pelo nenh·um receio de aggressões militar.es do estrangeiro. 

E essas affirmativas foram dadas em successivos discursos dos gover-
nistas, com a solemnidade que as interpellações dos Deputados da opposição 
impunham, para se saber si q Governo tencionava vender uma das unidades 
de guerra, porque o tencionava e si não temia enfraquecer a Marinha neste 
momento. 

O SR. IRINEU MACHADO -- Note-se o seguinte: nós hoje reclamamos in-
formações do Governo sobre a disposição de lei em que se fundou para ven -
der o Rio de Janeiro e os detalhes da transacção, e a resp'osta que tivemos 
foi o adiamento, por meio do pedido de palavra feito pelo Deputado governis-
ta, Sr. Eduardo Saboya. 

O SR. MAURICJO DE LACERDA - Vê V. Ex., Sr. Presidente, as tramoias 
e os codilhos com que o Governo responde ao Congresso quando este 0 
chama á linguagem da verdaqe . ' 

Quando o Governo vende com fraude e sem licença do Congresso· 0 cou-
raçado Rio de Janeiro, pretextando a situação de paz internacional e o estado 
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das finanças para determinarem o sacrificio de uma unidade naval, é o pro-
prio governo que, no orçamento da Guerra, faz apresentar emenda, no valor 
de 29.000:000$, para pagar os quaes a propria venda do couraçado talvez 
seja insuffi.ciente, e que se destinam, a que? A' compra de munições em um 
período de paz, que se dizia tinha .autorizado o mesmo Governo a se desfazer 
do navio, mandado construir por autorização do Congresso e mandado vender 
sem que o Congresso o autorizasse. 

E' o processo do codilho e da fraude de que se vale o Governo par.a obter 
dinheiro do estrangeiro, nas aperturas em face dos credores, e obter munições 
nas aperturas deante das ancias de liberdade em que a Nação vive, porque 
essas munições, si nãü são para a defesa nacional, como parece fazer acre-
ditar a venda do Rio de Janeiro, são, indubitavelmente, para o padre Cicero 
e outros bandidos que se alistaram sob a bandeira do P. R. C. ! (Protestos; 
muito bem.) 

Rejeitadas as emendas ns. 25 e 26. 
Votação da seguinte emenda 

N. 27 - Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado ·a reformar o regulamento i:lns fabricas 

de Cartuchos e Artefactos de Guerra e de Polvora da Estrella, de accôrdo 
com as exigencias technicas actuaes, sem aúgmento de despeza. 

O Sr. IrfuLeu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda 27 
autoriza o Governo a reformar os regulamentos da fabrica de cartuchos e ar-
tefactos de guerra e de polvora da Estrella. 

UM SR. DEPUTADO - Sem despeza. 
O SR. !RINEU MACHADO - Não importa que seja sem despeza. 
Coherente com todos· os votos que tenho dado con1ra autorizações que 

envolvem delegação de poderes, tambem darei meu voto contra esta emenda. 
E' approvada a emenda n. 27. 
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SENADO FEDERAL 

Na sessão de 30 de Dezembro é encerrada a discussão unica das emen -
das do Senado rejeitadas pela Camara á proposição que fixa o orçamento da 
Guerra, depois de orar o Sr. João Luiz Alves. 

São rejeitadas todas as emendas a que a Camara negou o seu assen-
timento. 

REDACÇÃO FINAL 

Art. 20. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Mi-
nisterio da Guerra, com os serviços designados nas seguintes verbas, a 
quantia de 71.978:542$431, papel, e 250:000$, ouro. 

1 • Administração geral: A ugmentada de 
57: 170$, a saber: 

Consignação- Departamento da ad- · 
minü;tração . 

Offidna de alfaiates: 

mestre: 

Ordenado .. ......... . . . 
Gratificação ....... . . .. . 

.contra-mestre: 

Ordenado . . . .......... . 
Gratificação ........... . 

4:000$ 
2:000$ 

6:000$ 

3 :600$ 
1 :800$ 

5:400$ 

Papel Ouro 
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Pela rubrica 13" - Material: 

21 Fardamento: 
6 operarias de 1" classe, dia ria de 8$ 

11 ditos d·e 2ª classe, diaria de 7$ . 
6 ditos de 3" classe, diaria de ·5$. 

14 ditos de 4" classe, diaria de 5$. 
4 ditos de 5" classe, diaria de 4$ . 

Empreiteiros : 

32 operarias de 5" classe e costuras ma-
nufacturadas fóra do departamento. 

Dispensados do serviço: 

Patrões, machinistas e opera-
rias dispensados do ser-
viço e gratificação de 
tempo de serviço aos ope-
rarias .............. . . . 15:000$ 

Consignação - Empregados de re-
partições extinctas: 

Arsenal de Guerra do P1ará: 

secretario: 

Ordenado .. ..... . . . ... . 
Gratificação .......... . . ,, 

Arsenal de Guerra çle 
Pernambuco: 

official de S·ecretaria: 

Ordenado . ... . ... . .... . 
Gratificação ... . ..... . . 

2 mestres: 

Ordenado 

1 contra-mestre, ordenado .. . . 
1 operaria de 1 n classe, diil-

ria de 4$ ....... . ..... , . 
di1o de 2• classe, d.iaria cje 

3$ . . . ... .. .. ... . ... .. . 

2:400$ 
1 :200$ 

3:600$ 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

2:000$ 

4:000$ 

1 :600$ 

1 :460$ 

1 :095$ 

Papel Ouro 



Arsenal de Guerra da 
Bahia: 

mestre, ordenado . . ... ... . . 
contra-mestre, ordenado . . . . 

official: 

Ordenado ............. . 
Gratificação .......... . 

escrivão: 

Ordenado ............. . 
Gratificação .......... . 

escrevente de 1" classe: 
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2 :000$ 
2:000$ 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . 800$ 
Gratificação . . . . . . . . . . . 400$ 

operaria de 2" classe, di.a-
ria d.e 3$ ............. . 

Hospital do Ançlarahy: 

primeiro escripturario: 

Ordenado ............ .. 
Gratificação ........ . . . 

Companhia de Aprendi-
zes Artifices: 

mestre de esgrima: 

Ordenado .. .. . . ... . . . . . 
Gratificação . . . ... .... . 

Escola Militar do Brazil: 

1 :200$ 

1 :095$ 

1 :440$ 
720$ 

2:160$ 

1 :600$ 
800$ 

2:400$ 

Papel 

1 continuo, gratificação. . . . . . 960$ 1. 250 :935$000 
2. Estado Maior do Exercito: como na 

proposta .... .. . ........ . ........ , 110:709$000 

Ouro 
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3". Supremo Tribunal Militar e audi1ores: 
Augmentada de 25 :200$024, sendo 
12 :000$ na consignação "Auditores", 

·para completar os vencimentos a que 
teem direito os antigos auditores 
dos antigos 4º e 6º districtos mi-
litares; e de 13 :200$024 na mesma 
consignação, assim redigida: 

Auditores 

na 2" região militar (com-
prehendendo a l") de ac-
côrdo com o art. 21 da lei 
n. 2.290, de 13 de De-
zembro de 1910, e art. 1" 
do decreto n. 821, de 27 
de Dezembro de 1901... 9:000$ 

na 5" regiã.o militar (com-
prehendendo a 3" e a 4º) 
idem, idem. . . . . . . . . . . . . 9 :000$ 

na 7" região militar (com-
prehend·endo a 6") idem, 
idem . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9 :000$ 

6 na 9" região militar e D'e-
partamento da Guerra 
( comprehendendo a 8" re-
gião e todo o 1erritorio 
da Republica), de accqr-
do com os arts. 20 e ;21 
da lei n. 2.290; de 1910, 
art. 2° do decreto numero 
2.586, de 31 de julho \ie 
1912, sendo 21 a réiis 
1 :000$ e cinco a 15:000.$ , 
dos qua-es ü ·primeiro o 
antigo auditor do 4° di.s -
tricto militar e os ulii-
mos quatro que serviam 
como audi tores ou aux;i-
liares de auditores na C11-
pital Federal, por occ11-
sião da lei numero 2 . 290 96 :000$ 

na 10" região militar, de 
accôrdo com o art. 21 ela 
lei numero 2.290, ele 
1910, e art. 1º do decreio 
n. 821, de 1912 ...... , . 9:000$ 

na 11" região militar, iderp, 
idem .... ... ~ . . . . . . . . . . 9 :Ó00$ 

2 na 12" região militar, de aç: -
côrdo com os arts. 20 e 
21 da lei n. 2.290, art. ?-º 
do decreto n. 2. 58.6, ele 



31 de Julho de 1912, sen-
do o antigo auditor do 6º 
districto militar a 21 :000$ 
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e o outro a 15:000$.... 36:000$ 
na 13" região militar, de ac-

côrdo com o art. 21 da lei 
numero 2.290, de 1910, e 
art. 1 º do decreto n. 821, 
de 1901... .. . . . .. ... . . . 9:000$ 

186:000$ 

4". Instrucção Militar: Diminuída de réis 
407 :265$, a saber: 

Consignações - Escola de Estado 
Maior, Escola Militar, Escola Pra-
tica ·do Exercito, 11 O :465$000; 

Consignações - Collegio Militar do 
Rio de Janeiro, Collegio Militar de 
Porto Alegre, Collegio 'Militar de 
Barbacena, 28 :800$000; 

Consignação-Diver"sas vantagen~
Addicional de tempo de serviço, 
etc., 118 :000$000; accrescentando-
se na tabella depois das palavras 
"pessoal em disponibilidade" as 
seguintes: "e vitalícios não apro-
veitados". 

Ordenado e gratificação, .etc., réis 

Papel Ouro 

214:560$000 

150:000$000 ........ ····· ·· . . . . 2 .435 :1 42$072 

5". Arsenaes, depositos e fortalezas: Des-
tacada a quantia de 40 :000$ para 
o proseguimento dos estudos ·e aper-
feiçoamentos no torpedo dirigível 
Torquato Lamarão ................. · 2. 083 :435$495 

6" Fabricas: Fabrica de Polvora sem Fu-
maça do Piquete - supprimam-se os 
dous Jogares de auxHiar.es de cr.i-
mica e diga-se: "dous segundos chi~ 
micos" ......................... . 

Ordenado ... . ... . , ... ·. 
Gratificação ... ... .. . . 

2:280$0l"Jl!l 
1 :440$000 

Total .......... 8:640$000 

7•. Serviço de Saude: como na propost:1. 

8". Soldos e gratificações de officiaes: 
DimÍnuida d·e 923:700$, a saber: 
30 vagas de. segundos tenentes de 

1.222:486$600 

855:697$!:00 
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engenharia 162:000$, 82 vagas de se-
gundos tenentes de artilharia réis 
442 :800$ ; menos dous coroneis a réis 
17:400$, 34:800$; menos dous capi-
tães a 9:000$, 18:000$; menos 19 
primeiros tenentes a 6 :900$, réis 
131: 100$ ; menos 25 segundos tenentes 

Papel Ouro 

a 5:400$, 135:000$000 .......... . . . . 2.1.779:300$000 

9". Soldos, etapas e gratificações de pra-
ças de pret: Diminui da de réis 
3. 045 :738$, a saber: Na consignação 
- soldos e gratificações addicionaes 
de 20 e 25 olo, sobre os vencimen-
tos nos Estados do Amazonas, Pará, 
Matto Grosso e Territorio do Acre 
para menos 1 . 504 praças, substitui-
das na proposta as quotas addicio-
naes de 20 e 25 olo por outras, de 
accôrdo com os arts. 25 e 26 da lei 
numero 2 . 290, de 1910, que estabele-
ce ·esses addicionaes sómente sobre 
soldo e gratificação - 522:420$; da 
consignação - etapas, corrigidos os 
ns. 18 .226 praças par~ 13.659; 600 
alumnos do Collegio Militar do Rio 
de Janeiro para 500; $00 ditos do 
Collegio Militar de Port\) Alegre para 
40 e 200 do de Barbacena para 40; 
emendado o n. 8.444.040 rações para 
5. 288. 485 e .o numero total de 
10. 284. 970 rações par11 8. 428. 215, 
e a parcel!a de 14. 3p8 :958$ para 
11.799:501$; isto é, diminuida de 
2. 599 :457$ ; na consignação - eta-
pas - augmentadas de 76:139$ para 
mais 149 alumnos grat11itos existen-
tes no CoHegio Militar· (!e Porto Ale-
gre, antes da reforma 40 ensino mi-
litar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.648:020$800 

10•. Classes inactivas: Dimipuida de réis 
700 :-000$000 na consrgnação "soldo 
vitalicio" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.018:265$964 

jW~ • 

11 •. Ajudas de •custo: como na proposta 300 :000$000 

12•. Obras militares: como na proposta 750 :000$000 

13ª. Material: Diminuida de 648:800$, a 
saber: 

Consignação - Instruccão ~~ilitar n. 10, 
lettra e) de 14:400$000, leHra e) de 
14:400$000; 
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Consignação - Serviço de saude n. 18, 
30:000$000; 

Consignação - Fardamento n . 21, réis 
500:000$000; 

Consignação - Diversas Despezas n. 25, 
40:000$000; 

Consignação - Despezas especiaes: Des-
pezas miudas e de prompto paga-
mento, etc., 50 :000$000. 

Feitas as seguintes reducções, accrescimos 
e modificações nos ns. 27, 28 e 29 · 
da consignação - Diversas Despezas, 
que ficam assim dotadas e redigidas: 

N. 27 - Transporte de tropas, etc. ,° sup-
primidas as pala·vras "custeio de au-
tomoveis, gratificações aos motoristas 
e ajudantes ao serviço do Ministerio 
da Guerra" - reduzida de 300 :000$, 
ficando em 1. 100 :000$000. 

N. 27 A - Custeio de automoveis, gra-
tificações aos motoristas e ajudantes 
ao serviço do Ministerio da Guerra 
- 50 :000$000. ' 

N. 28 - Alugueis de casa para o por-
teiro, quarteis e enfermarias, etc., o 
mais como está. 

Feitas as seguintes modiffcações; redu-
cções e accresciníos na consignação 
- Despezas especiaes: 

Exclusivamente para ·OS extraordinarios 
·com as grandes ·manobras annua.es 
das tropas - 100 :000$000. 

Acquis,ição de aeroplanos, sua conserva-
ção e auxilio a uma Escola de Avia-
ção, elevado de 50 :000$, ficando em 
100 :000$000. 

Para eventuaes e unicamente para servi-
ços extraordinarios do Estado Maior 
do Exercito, diminui da de 50 :000$, 
ficando em 100 :000$000. 

Elevada de 2 :000$ a importancia n. 20 
para Laboratorio de Bacteriologia. 

Papel Ouro 
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Elevada de 100 :000$ a dotação do n. 16, 
para a Fabrica de Polvora sem Fuma-
ça do Piquete. 

Elevada de 150:000$ a verba total, sen-
do a quantia de 100 :000$ para acqui-
sição de mMerial de transporte (car-
roça para trem regimental, carros 
para transporte de munição) ; e de 
50:000$ para conclusão das obras ne-
cessarias no Collegio Militar de Mi-
nas, aproveitando nas mesmas os sal-

. dos do cofr.e daqueHe estabelecimen-
to. Reduzida de 696 :800$ a verba to-
tal da proposta que fica em .... ... . 

14". Commissão em paiz estrangeiro -
Diminuída de 50 :000$, ouro, e ass im 
redigida: 

Para differença de vencimentos, de ac~ 
côrd-o com o art. 18 da lei n. 2 . 290, 
de 13 de Dezembro de 1910, para 5 
officiaes, addid-os militares - réis 
15 :000$000. 1 

Idem, idem, para oito officia\!S em com-
missão de compras, fisca ljzação e re-
cebimento de ma<terial ~e guerra, 
40:000$000. 

Idem, idem, para 50 officiae\) mandados 
servi r · arr.egimentados no.s exercitos 
estrangeiros e praticar ~m escolas 
especiaes estrangeiras, 145 :000$000 .. 

Para ajudas de custo e diarias, 50 :000$000 

Papel 

10.221 :000$000 

Art. 21. E' o Presidente çia Republica aut·orizado: 

Ouro 

250:000$000 

a) a mandar a outros p11izes, como addidos militares, em commissão, 
cinco officiaes superiores ou qapitães habilitados, de comprovada capacidade, 
correndo a despeza com a dif fer.ença de vencimentos e ajuda de custo, de 
accôrdo com o art. 18 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro .de 1910, e res-
pectivas tabellas, pela verba 14º do artigo 'unico; • 

b) a mandar, comendo a despeza com a differença de vencimentos e 
ajuda de custo, de accôrdo com o art. 18 da lei n . 2 .290, de 13 de Dezembro 
de 1910, pela verba 14" do artigo unico, servir arregimentados nos exercitos 
estrangeiros os seguintes oHiçiaes das armas de engenharia, artilharia, ca-
vallaria e infantaria·: 

Engenharia: 

tenente-coronel; 
capitão; 
1 º tenente. 
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Artilharia: 

1 tenente-coronel; 
1 major. 
3 capi1ães; 
4 primeiros tenent.es; 
4 segundos tenentes ou aspi rantes. 

Cavallaria: 

1 tenente-coronel; 
1 major . 
3 capitães; 
4 primeiros tenentes; 
5 s·egundos tenentes ou aspirantes. 

Infantaria: 

1 tenente-coronel ; 
1 major. 
4 capitães; 
3 primeiros tenentes; 
7 segundos ·tenentes ou aspirantes . 

Esses ·officiaes irão em grupos de cada arma e formarão no seu regresso 
as officialidades de unidades respectivas do Exercito, que ficarão co nstiuindo 
as unidades modelo de instrucção; sendo que os de cavallaria deverão servir 
na Escola de Applicações de Saumur, obtida a devida licença do governo 
francez; 

e) a manter no estrangeiro oito officiaes na commissão de compras de 
material de guerr~ para o Exercito, correndo a despeza com a differença de 
vencimentos e ajuda de custo , de accõrdo com o art. 18 da lei n . 2 .290, de 
13 de Dezembro de 1910, pela verba 14" do artigo unico. 

d) a mandar tres offici aes praticarem ·em uma es.cola de arti lharia de po-
sição e acompanharem os progressos da arti lha ria de ·grosso calibre, correndo a 
despeza com a differença de vencimentos e ajuda de custo nos termos do 
numero anterior; 

e) a mandar fa:uer o curso em uma das escolas praticas · de electricidade 
do paiz, sem onus ·nenhum para o Thesouro, quatro ou seis inferiores do 
Exercito com as necessarias habilitações; 

f) a mandar distribuir pela Direêção de Contabilidade e pelas Delegacias 
Fiscaes nos Estados as quantias necess'arias dos ns. 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 
e consignação " Forragens e ferragen's ", do titulo "Despezas Especiaes ", da 
rubrica 13", aos commandantes de inspecção, de brigadas ou das differentes 
unidades do Exercito na Capital Federal , nos Estados do Paraná, Santa Catha-
rina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Minas Gera·es, Parahyba, Pernambuco, S . Paulo e Goyaz para que as differen-
tes unidades do Exercito façam directamente os supprimentos dos artigos que 
lhes são necessarios e cujas despezas correm por conta dessas mesmas con-
signações; 

g) a tornar annuaes os contractos de fornecimentos de viveres, forragens, 
ferragens, artigos de asseio e illuminação ás differentes guarni·ções do Exerci-
to e aos hospitaes e enfermarias militares, bem assim as fixações dos valorec; 
para arraçoamento e dietas, ficando nesta parte revogados os arts. 11 e 23 
do regulamento baixado com o decreto n. 2 .213, de 9 de Janeiro de 1896. 
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h) a ·vender em concurrencia publica o material imprestavel existente na 
Fabrica de Cartuchos e de Artefactos de Guerra, na Fabrica de Po'l-vora sem 
Fumaça e na Fabrica de Polvora da Estrella, podendo applicar o producto que 
fôr apurado nas construcções e na acquisição d·e materiaes para as officinas 
e laboratorios dos mesmos estabelecimentos; 

i) a vender materiaes inservivei1s exis~entes no Arsena.J de Guerra de 
Porto Alegre e a app'iicar a importancia resultante da venda em melhoramen-
tos do mesmo estabelecimento e acquisição de material para as officinas, me-
diante concurrencia ·publica; 

j) a elevar de 7. 745 soldados o numero de so1ldados constante da pro.-
posta do orçamento, podendo despender para esse fim, com soldo, .gratificação, 
etapa, fardamiento , a quan1ia de 6.997:505$000 . 

Até essa importancia o Poder Executivo .poderá abrir os creditos que fo-
rem sendo necessal'ios proporciona.Jmente ao numero que exceder do effectivo 
orçamentario de 18. 300 •praças de pret e á razã·o annual de 907$ por praça . 

k) a reformar o regulamento das Fabricas de Cartu·chos e Artefactos de 
Guerra e de Po·lvora da Estrella; d·e accôrdo com as exigencias technicas 
actuaes, sem augmento de despeza . 

Art. 22. Aos officiaes promovidos ou graduados serão abonadas, median-
te requerimento, as seguintes importancias, para serem descontadas pela de_ 
cima parte do respectiivo soldo mensal: 

De segundos tenentes a capi•tães . .. .. . . . ... · . . . ......... . .. .. . 
De majores e coroneis . . .. .. . . ... . ........... . . . .. . .... . .. .. . 
De generaes . . . . · .. ... .. 1 ....... . ......... . ... .. .. ... .... . 

600$000 
800$000 

1 :200$000 

•Nenhum outro abono previsto em lei se fará, sinão so·b condição do pa-
gamento integral dentro do anno corrente. 

Art. 23. Na vigencia clesta lei sómente serão _.permHüdas con1signações 
até dous .terços do soldo º11 ordenado, que forem estaibe·Jecidos por ófficiaes 
e funccionarios civis ás ,s.uas familias, a i·nsütuições que, por disposições es-
peciaes já gosem desse dir~ ito, mantidas as actuaes que não estejam com-
prehendfdas naquellas conc~ssões legaes, até se liquidarem sem prorogação 
de prazo nem renovações. 

Art. 24 . Os lentes., pr1ifessores ou adjuntos dos insti.tu1os militares de 
ensino, que forem vitalicios, sómente poderão ser postos em disponibilidade · 
por extincção dos Jogares ·ql\e exerçam . 

Art. 25. O Governo, de accôrdo com as deducções .feitas na verba 4" da 
pmpo·sta, supprimil'á os lo.g~res de docencia o.u de administração crea·dos nas 
Escolas de Estado Maior, Escola Militar e Escola Pratica do Exercito, assim 
como os tres Jogares de professores de m\lsica dos collegios militares, dispen-
sando o respecti•vo pessoaL 

Art. 26. O numero de alumnos gratuitos nos collegios militares será de 
120 no do Rio de Janeiro e 40 em ca·da um dois collegios d·e Porto Alegre e 
Barbacena, garantidas· as IT)atriculas de a·Jumnos gratui.tos excedentes, exis-
tentes nos mesmos co•l!egios em 3 de abril de 1913. 

Art. 27. Respeitad·as as matriculas já effectua·das nos coHegios militares, 
em caso nenhum e so'b nenqum pretexto p·oderão ter os collegios mHitares do 
Rio de Janeiro, Porto Alegre e Barbacena mais de 600 alumnos o primeiro e 
mais d·e 200 .cada um dos outros. 

Art. 28. Não poderá exceder de 200 o numero de alumnos da Esco'la Mi-
litar. Aos actuaes alumnos que excederem desse numero fica garantida a res-
pectiva matricula. 

Art. 29. Na vigencia ·pa presen te 'lei , nenhum offid.a! poderá receber 
mais de uma ajuda de custo de um Es.tado para outro ou para a Capital Fe_ 
dera!, salvo por motivo de promoção e cons·equente transferencía. 
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Art. 30. Os of'ficiaes gener.aes, superiores, suba.Hemos e inferiores só 
perceberão a gratificação aos seus postos, na vigencia da presente lei, no 
desempenho de commissões militares ou de funcções que lhes são attinentes. 

Art. 31. Na vigencia da ;presente lei não serão chamados a serviço dos 
conselhos militares os officiaes reformados, devendo tambem as vagas que 
es.tes ·deixarem nas repartições militares, por morte ou demissão voluntaria, 
ser preenchidas pOir ófficiaes effecüvos do Exercito. 

Art. 32. Continúa em vigor a doutrina do a!'t. 3º da lei n. 1 . 687, de 13 de 
agosto de 1907, para pagamento dos soldos devidos aos vo'ii!ntarios e relati-
vos aos exercicios anteriores ás datas dos reconhecimentos dos direitos dos 
alludidos voluntarias aos ·soldos vitalicios em 1questão, ficando prorogado o 
prazo para a habilitação de que cogita o art. 2° da mesma lei. 

Art. 33. Continúa em pleno vigor o art. 67 da lei n. 1.860, de 4 de janeiro 
de 1908. 

Art. 34. Nas trans.ferencias de in'feriores de um para outro corpo na 
mesma região, ou d·e uma para outra região só lhes serão garantidos a effe-
ctivi·da.de e os proventos do po.sto, no caso de preencherem va·gas nas unida-
des para as quaes forem transferidos. Nas transferencias de praças é vedado 
deslocar aqueHas cujo tempo de serviço esteja prestes a terminar. 

Art. 35. Ficam suspensos o engajamento e reengajamento de inferiores 
até se restabe'lecerem os limites para o Estado Menor nos corpos fixados na 
organização feita pelo Estado Maior do Exercito. 

Art. 36. O Governo mandará pro.ceder aos estudos preliminares para o 
estabelecimento de •quatro depositas_ de remonta, ~endo um no Rio Grande do 
Sul (Saycan), o segundo no Parariá ou no Oeste de S. Paulo, o terceiro no 
Triangu.Jo Mineiro e o quarto no Estado ·do Rio de Janeiro. 

Art. 37. O Governo mandará estaibelecer nas fortalezas da defesa do 
littoral postos de telemetria e jogos de alvos fluctuantes destinados ao trena-
mento. das b11-terias de artilharia de posição na pratica do tiro de combate, 
sobre a·lvos moveis e a distancias variaveis. 

Art. 38. O Governo mandará proceder ao projecto e orçamento das obras 
indispensaveis para a completa execução da lei n . 1. 860, no tocante ao aquar-
telamento dos corpos e hospitaes do serviço de saude do Exercito. Os pro-
jectos serão organizados com a maior .simpfrcídade, reduzidos a seus traços 
essenciaes, mas de modo a não sacrificar as ex.i:gencjas militares dos serviços 
correspondentes. Em plano de conjunto será presente ao Congresso, na sessão 
legislaüva de 1914, afim de que este se pronuncie sobre sua opportunidade, 
sobre os meios de execução e methodos :para o realizar, e na mesma sessão 
legislativa de 1914, o Governo tambem indicará ao Congre.sso >OS recursos de 
que necessita para a execução <lo iilano de defesa nacional, 1quer quanto ás 
construcções de fortificações, como quanto á acquisição de material bellico 
necessario ao Exercito. 

Art. 39. Ficam supprímida•s, por contravirem á lei d e vencimentos mi.i.ita-
res e salvo tão sómente os direitos adquiridos recornh·ecidos pelo Poder judi-
ciaria, todas as gratificações especiaes que,_ a titulo diverso, ainda percebam 
officiaes no desemiienho de funcções d·e caracter militar ou que se prendam 
a estas; sendo que os officiaes do Exercito, no desempenho de funcções te-
chnicas, poderão perceber, durante o tempo em que esüverem em serviço, 
afastados das sédes de suas commissões, uma diaria que lhes será arbitrada 
pelo Ministerio da Guerra. 

Art. 40. Na vigencia da presente lei o Governo não fal'á nomeações ,d·<! 
segundos tenentes dentistas nas vagas que se •p.ossam dar nesse quadro. 

Art. 41. Até que seja reorganizada a justiça militar, os actuaes auxilia-
res d·e auditor poderão, a juizo do Governo, ser mantidos nas funcções que 
desempenham, de accôrdo com as leis em vigor. 

Art. 42. Aos aiumnos do curso de infantaria e cavallaria da extinata Es-
cola de Guerra, que tenham tres annos de frequencia nessa escola, fica con-
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cedido mais um 1anno .para completarem ·O mesmo curso, frequentando as aulas 
do 2º anno, que ainda funccionarem. 

1Art. 43. Para as despezas de ique tratam as consignações dos ns. 25 e 26 
da verba 13", o ·Ministerio da Guerra fixará dentro das dotações das mesmas 
consignaçõe~, para cada unidade ou estabelecimento ·do Exercito uma deter-
minada quantia. A despeza que exceder dessa quota que foi distribuida será 
attendida pela mesma unidade ou estabel·ecimento com os recursos de que 
dispuzerem os cofres dos seus conselhos economicos. 

Art. 44. As tabellas que acompanharem a proposta do orçamento da Guer_ 
ra para 1914 devem ser ca\.culadas, tendo-se em vista a ado·pção do "regimen 
das massas nos corpos das tropas e esta·belecimentos, como taes considera-
dos", isto é: 

As despezas com o pess·oal de•vem ser di·s-cr.iminadas por individuo do 
·effecüvo a manter e,, deta:!1iadamente, por posto e graduação, .sendo que nas 
despezas com as praças de p~et e equivalentes ter-se-ha em vista a satisfa-
ção .de suas necessidades, no que dirnerem respeito aos serviços de fundos 
(vencimentos)' subsistencia, saude, fardamento, equipamento, ·e arreiamento, 
alojamento, aquartelamento e acampamento, exped iente e instrucção, arma-
mento, et.c., etc. 

As despezas com os animaes serão calculadas de modo ana'logo ao indi-
cado para o pessoal. 

Discriminadas por individ uas .de cada posto e graduação, as despezas 
devem ser englobadas para as diversas unid a·des administrativas, por arma, 
estabelecimento, repartição, etc. 1 etc. 

Além das despezas com o material, dotação do corpo, esta·belecimento, 
etc., que devem ser custeadas p~las respectivas massas individuaes, as tabel-
las da ·proposta .consigna rão ·verbas para a formação de stocks de guerra do 
material de cada serviço . 

Art. 45. Ficam supprimidas as gratificações especiaes que ainda perce-
bem sargentos amanuen~ es em .q!partições do Ministerio da Guerra. 

Art. 46. Os offidaes do Exercito que exercerem as funcçõ·es de docenci" 
nos institutos militares de ensino perceberão unicamente os vencimentos de 
seus postos, sem direito a nenhuma outra gratificação ou a outros ven.cimen-
tos especiaes. 

Paragrapho unico. Os officiaes do Exercito que actua.Jmente desempenham 
essas funcções e, a lém d-o soldo de suas patentes, percebem outros vencimen-
tos, •continuarão no goso das vantagens especiaes até · que se ·finde o prazo 
de· suas commiss.ões de docencia. Terminado esse prazo, si for~m reconduzi-
dos nos ca rgos de docencia, perceberão unicamente os vencimentos dos seus 
postos. 

Tambem sómente vencimentos de seus pos tos perce'berão os officiaes do 
Exercito que .forem nom eados dooeentes do.s .instituto·s militares do ensino, de-
poi s· da promulgação da presente lei. 

De,creto n. 9 .665, de 17 de julho de 1912 

Abre o credito especia·l para pagamento de despezas de ins-
tallação e manutenção do ColJ.egio Militar de Minas Ge-
raes, creado pelo ·decreto n. 9.507, de 3 de abril de 1912 

Decreto n. 9 . 778, de 25 de setembro de 1912 

Abre credito especial para indemnizar a Sociedade n. 160 da 
Confederação do Tiro Brazileiro do valor da metade das 
despezas relativas á construcção de sua linha de tiro .. 

562:515$500 

11:146$930 
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Decreto n . 9. 892, de 3 c/Je dezembro di.e 1912 

Abre credito especial para pagamento de soldo, vitalicio a 
mais 545 vo luntarias da Patria .. .. ......... . ... . ... . 

Decreto n. 9. 893, dê! 3 de dezeml:mo de 1912 

Abre credito supplementar ás sub-consignações ns. 19 e 28 
da verba 14" - Material - do art. 18 da -lei n. 2.544, 
de 4 de janeiro de 1912 ... . . ........... . . .. . . . . . . . . 

Decreto n. 9.894, de 3 de dl!-,zembro ~e 1912 

Abre cre·dito especial para indemnizar a Sociedade n. 136 da 
Confederação do Tiro Brazileiro de metade das despe-
zas relativas á construcção de sua lin<ha de tiro .. . . . . . 

Dect'eto n. 9.978, de 2 ~e janeiro c/Je 19·13 

Abre credito supplementar á verba 10" - Classes inactivas, 
reformados - do art. 18 da lei n. 2.544, de 4 de janei-
ro de 1912 ..... .... .... .. ...... ..... . ... .. . . .... . 

Decreto n. 10.101 , de 5 de março de ·1913 

Abre credito extraordinario para attender a despezas ur-
gentes . . . . ................ . . . .. . ....... ... ·. · .. 

TABELLA B 

Leis: N . . 589 de 9 de Setembro 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 16 de Dezembro de 1897, (art. 23); 
" N·. 560 de 31 de Dezembro de 1898, (art. 54,n. 1). 

M I NISTERIO DA GUERRA 

678:271$429 

1 . 240 :000$000 

3:507$070 

1 .091 :466$32 1 

2.179:121 $211 

6.366:028$461 

Serviço de Saude - Pelos medicamentos e .. utensilios a praças de pret. 
Soldo, etapas e gratificações de praças - Pelos que occorrerem além da 

importancia consignada . 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo ·de offi-

ciaes e praças reformadas. 
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos ófficiaes que viajam em 

commissão de serviço. 
Material - Diversas despezas pelo transporte de tropas . 





ORÇAMENTO DA FAZENDA 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

PARECER N. 73 

Fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o exercício de 1914 

Para a despeza do Ministerio da Fazenda, no exercício vindouro, consigna Sessão de I6 
a proposta do Poder Executivo as cifras de 52.638:843$ 107, ouro , e réis de Setembro 
109.179 :951 $554, papel. 

A lei orçamentaria para o exercício corrente fixa essa despeza em réis 
44.684 :819$520, ouro, e 119.009:897$064, papel. 

A comparação entre os dous casos mostra que se propõe para mais, em 
ouro, 7.954:023$587 e, para menos, em papel, 9.829:945$510. 

A razão principal do accrescimo na . despeza em ouro está .no augmento 
da verba destinada ao serviço da divida externa: de 43. 811 :383$340, no cor-
rente anno, passa a ser d.e 51.765:406$927, no exercício vindouro, a despeza 
com esse serviço. A differença para mais é de 7. 954 :023$587. 

A razão principal do decrescimo na despeza em papel está, de um lado, 
na suppressão da quantia correspondente ao resgate do emprestimo de 1897, 
que é de 7. 080 :000$; e, de ·outro lado, na diminuição para 6. 000 :000$ da 
verba de 8. 000 :000$, para creditas supplementares, sempre e notavelmente 
excedida . 

Assim a uma reducção illusoria corresponde um accrescimq evidente. 
Certo é, porém, que das cifras da proposta transparece o louvavel propo-

sito de depressão da despeza; mas , na Fazenda, elle não poderia concretizar-se, 
sinão diminutamente, em factos, não só porque as respectivas verbas teem sido 
sempre parcimoni.osamente dotadas como porque accentuado espírito de eco-
nomia inspira, desde tempos, as despezas relativas a esse ministerio. 

E' de considerar-se tambem que o accrescimo verificado - esse do 
augmento da divida externa - tem sua causa em serviços que não dependem, 
nem da iniciativa, nem da decisão do Ministerio da Fazenda. 

Mas o proposito louvavel da depressão da despeza não transluz, apenas, 
das verbas attinentes á Fazenda. Elle se revela ao exame das rubricas concer-
nentes aos demais ministerios, distanciando sensivelmente da despeza votada 
para o corrente anno a que é proposta para o anno vindouro. · 

Para o corrente anno a somma total, feita a conversão, á taxa de 16, 
do ouro para o papel é de 626. 643 :979$637; para o vindouro, feita a mesma 
conversão, é ella de 590. 975 :595$720. A reducção attinge á cifra de réis 
35.668:383$917 . 

Não é novo, porém, ·edificar a proposta sobre base de tão notaveis quão 
meritorias economias . Para só alludir a uma proposta anterior, ahi está a de 
1912, em que a cifra da despeza indicada pelo Poder Executivo . era de réis 
568. 030 :682$060, inferior, pois, á deste anno, em 2_2 . 939: 136$, feitas nas 
duas sommas, para o calculo, a çonversão ouro para papel. 
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Então, como agora, conclamava-se, ao justificar a proposta, pela reducção 
dos gastos em busca do equilibrio orçamentario . 

Escrevia, exordiando a proposta, o Ministro de 1912 - "E' de esperar-se 
que o Congresso se dignará fazer desapparecer o deficit, reduzindo as despe-
zas publicas. A decretação da lei orçamentaria contendo equilíbrio estavel en-
tre a receita e a despeza é o serviço de maior relevancia que o Congresso 
póde prestar á Republica neste momento ." - accrescentando no relatorio do 
anno: "não se põe ordem nas finanças sem o proposito inabalavel de realizar 
todas as economias possíveis, de restringir as despezas ao limite dos recursos 
da receita" . 

Escreve, justificando a proposta de agora, o Ministro actual : "Dessa suc-
cinta exposição vê-se que, de uma fórma ou de outra, crescem de modo espan-
toso as responsabilidades do erario publico, excedendo em muito as forças da 
receita do paiz e não lhe servindo sinão de triste e. em breve trecho, penoso 
al!ivio o pagamento de despezas po r meio de operações de credito ou de emis-
são de apoiices da divida publica . Não é passivei que uma tal politica continue 
por mais tempo .. . " 

A's fundad as ponderações de 1912, correspondeu uma lei orçamentaria 
fixando a desneza em 626 . 643 :979$637, com o augmento sobre a proposta, de 
58.613:297$577. 

A's acertadas palavras de agora terá de corresponder resultado identico. si 
persistirem os me1mos factores que annualmente concorrem para o ludibria-
mento da proposta. 

Um rielles - não de menor importancia - consiste na deliberacão e es-
forço do proprio Governo que, por intermedio dos Ministros, e contradi zendo a 
proposta. promove a alteração, para maior, de dotações que elles denunci am 
como deficientes e p erturbadora~ . Por vezes isso tem sido assignalado com a 
observação de relatores de finapças em annos passados. 

Semel hante facto , viciando ~s relações aue . quanto á elaboração do orça-
mento . entre o Governo e o Con~resso, estão instituídas em leis, transforma 
em "formalidade" inutil a tarefa constitucionalmente relevante que o ·é a 
proposta, e torna inefficiente e vão o esforço do · Miinistro da Fazenda pelo 
equilíbrio orçamentario, "baseaóo na proposta que organiza e de que os seus 
colJegas são, por vezes, os primeiros e talvez maiores desorganizadores. 

E' de se esperar, porém, dada a situação a que tocaram as finanças publi-
cas, que não só esse factor como os demais - esses são legí timos - consis -
tentes nas tendencias expansionistas do Congresso, Temovem-se, por agora, 
em vi rtud e de deliberação inteiramente espontanea e na defesa dos interesses 
permanentes do paiz, que serão ·sacrificados si perdurar a assombrosa pro-
gressão de despeza, lamentavel característica dos ult imos dez annos de ad-
ministração. 

Qual seja essa progressã.o, eis o que mostram. em espantosas cifras, as 
seguintes sommas, expressivas da despeza, convertida para papel a realizada 
em ouro: 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
19 12 ......................... ... .. ... . . .. ... ... . ... . 

358.518 :464$057 
458. 271 :451 $669 
369 .720: :!71 $300 
423 .256:609$085 
49 1 . 395: 608$883 
503.649:321 $526 
585.555:672$094 
718.518:091 $468 
689.413:925$324 
754.041 :895$228 
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Em 1911 e em 1912, vê-se de taes algarismos, a situação progressiva não 
se interrompeu; ao contrario, ella se affirmou com vulto maior. 

Eis, mais detalhadamente, os algarismos de 1911 : 

Receita 

Orçamentaria 

Extraordinalfia: 

Emprestimo para as obras do porto do 
Rio de Janeiro .................. . 

Idem para a viação bahiana .......... . 
Idem para construcção de estrada de 

ferro e saneamento da baixada do 
Rio de J aneiro ......... ... ...... . 

Ouro 

122.903:980$660 

34.944:865$922 
8 . 797 : 194$900 

Papel 

353.419:357$980 

14.788:895$700 

40.962:000$000 

166.646:041$482 409.170:253$680 

Feita a conversão, a 16. da parte em ouro, ver-se-ha oue o total da re-
ceita, no anno, excluídos os depositas, montou a 688 .804 :063$784. 

Despeza 

Orçamentaria 

Extraordinaria, sendo: 

E. F. Goyaz ... . .... . .... .. . . ...... . 
E. F. ItaPura a Corumbá ........ . .. .. . 
E. F. Viação Cearense ....... . ..... . 
Construcção de estradas de ferro .... . . 
Saneament·o da baixada., do Rio de Ja-

neiro .............. . ... . . · .. ·. · · 
Reclamações bolivianas ..... ........ . . 

Ouro Papel 

95.087:850$000 466.241:725$946 

3.355:787$399 
2:579$097 

2. 577:7775967 

2.900 :875$7 19 
8.578:773$017 

39. 461 :000$000 

1 . 489 :000$000 
12:000$000 

101.023:994$463 518.683:374$682 
! 

Feita a conversão, a 16. da oarte em ouro, ver-se-ha que o total da des-
peza, no anno, montou a 689.413:925$324. 

A comparação das cifras · da receita e da despeza patenteia que esta ex-
cedeu aquella em 609 :861 $540. E isto aconteceu sem embargo do immoderado 
recurso ao credito: os emprestimos contrahidos e oue figuram na demonstra-
ção da receita sommam, em papel, 129.694:968$489. 

Releva ponderar que, si da receita consta o producto do emprestimo para 
as obras do porto e para a viação bahiana, a despeza não consigna algarismo 
algum attinente a esses dous serviços , o que faz supPôr que esse producto, en-
globado á massa das disponibilidades pecuniarias do Thesouro. teve. embora 
transitoriamente, destino que não será o defenitivo e proprio. Em tal caso, a 
expressão final no anno financeiro será, uma vez ainda, grande deficit, consti-
tuído. então, pela somma desses dous emprestimos, aue, em papel, perfazem 
88. 732 :968$489, com a parcella de 609 :861 $540, da differença entre a receita 
e a despeza totaes. 

Semelhante somma indica a avultad a cifra de 89. 342 :830$029, que terá 
de representar, afinal, o· deficit do anno. 
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Eis ahi a progressão crescente da despeza causando o deficit, que se veri-
fica não obstante se haver pedido ao .credito avultadas s.ommas, mais da 
quinta parte da renda orçamentaria do Estado. 

Não se transmudou, no correr de 1912, a situação orçamentaria e finan-
ceira. 

As rendas totaes foram excedidas pela despeza total, determinando o 
deficit financeiro. Excedidas pela despeza orçamentaria o foram as rendas, 
occasionando o deficit orçamenta·rio. 

E isso aconteceu não obstante a alta somma da renda extraordinaria 
sempre emipr.estimos - e lambem a sensivel expansão da receita normal. 

Eis os algarismos de 1912: 

Receita Ouro Papel 

Orçamentaria - menos depositos. . . . . . 137. 096 :030$791 381 . 694 :263$364 

Extraordinaria a saber: 

Emissão para construcção de estradas 
.de ferro .... .. .. .. ... . ...... . .. . . 

Idem, para pagamento de diversas des-
pezas . ... ... . .......... . ... .. . . 

Obras da baixa.da do Rio de Janeiro ... . 
Emprestimos da Viação Cearense .... . . 8 .853 :332$448 

40.370 :000$000 

16.962:000$000 
3 . 447:000$000 

14.910:870$960 

145 .949 :363$239 457.384:140$324 

Feita a conversão, a 16, da parte em ouro, ver-se-ha que a receita total 
do anno, fóra deposito ~, importou em 704 .038 :564$197. 

Despeza 

Orçamentaria 

Extraordinaria, a saber: 

· Construcção de estradas de ferro, obras 
da baixada e despezas de ·çliversos 
ministerios .. . ........... . .. . .. . . 

E. F. Goyaz ... . ....... . ... ....... . 
E. F. Itapura a Corumbá .. . .... . .... . 
E. F. Viação Bahiana .......... .. .. . 
E. F . Viação Cearense ............. : 

Ouro 

96 . 185 : 550$435 

Papel 

507.073:405$554 

60 .779:000$000 
10.516:646$690 
8.066:482$509 
2. 148 :078$503 
2.904:701$737 

96 . 185:550$435 591.488:314$993 

Feita a conversão, a 16, da parte em ouro, ver-se-ha que a despeza total 
do exercício .montou a 754.041 :895$228 . 

O cotejo da receita e despeza totaes mostra que foram gastos a mais do 
que a arrecadação total 50 .003:,331$13L 
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E' a reproducção da infallivel e invariavel fórmula por que desde 1907 
se liqui·da annualmente a vida financeira e orçamentaria da Nação. Contesta-
da no anno passado, como se fôra passivei procedentemente contrariar a lin-
guagem dos algarismos, ·a situação deficitaria acabou por se revelar lucidamente 
aos mais inc·redulos e optimistas nas visíveis aperturas do Thesouro. 

Si esses são os factos, é de esperar-se, como já se escreveu, que se re-
movam com energia os factores da progressão de despeza e se adopte a di-
rectriz que elementar patriotismo indica e aconselha. 

Qual essa directriz, ·disse-o a Commissão de Finanças, no anno passado, 
pelo orgão dos Relato,res da Receita e da Fazenda, repetindo, de resto, con-
ceitos escriptos nos pareceres de 1911 : 

Pondera o relator da Receita: 
"J a fizemos ver e repetimos aos que governam com a responsabilidade de 

poder ou apenas com a responsabiJi.dade política que é necessario parar no 
desvio accidentado por que se enveredou, em ·que se abusa do poder contri-
buitivo e do credit,o, para abarcar tudo, de vez, estradas, portos, pontes, edi-
fícios, obras de toda a sorte, povoamento, catechese,. armamento, etc., em uma 
confusão insana, sem estudo minucioso, sem o devido orçarh-ento, sem medir 
as possibilidades do erario, sem as mais elementares •precauções administra-
tivas e sem ajuizar do encargo transmitüdo ao futuro, em compromissos de 
honra para o paiz. 

Indubitavelmente, é preciso fazer alguma cousa, fazer muita cousa mesmo, 
consoante o período de expansão que a Republica attingiu: estimular as inL-
ciativas meritorias; fomentar o desenvolvimento agrícola e industrial: provocar 
o progresso, emfim. Mas fazer tudo com peso e medida, cada. cousa no seu 
tempo e no seu Jogar, conforme as necessidades verificadas e as posses da 
Nação . 

Sob tal criterio, a acção· governamental será fecunda e os commettimen-
tos corresponderão ao bem e ao interesse da communhão. Ultrapassando, po-
rém, as forças naturaes do paiz, aquella se tornará funesta e estes se transfor-
marão em insupportaveis gravames." 

Observa o Relator da Fazenda: 
"Cumpre, evidentemente, ·encerrar semelhante ph ase - a dos dispendios 

immoderados - retomando-s·e a politica dos gastos prudentes, das despezas 
parcimoniosas, que, iniciada e seguida no quatriennio de 1898-1902, promo-
veu e asse.gurou restauração de finanças tão duramente combalidas, traçando, 
a tantos respeitos, o "programma a observar na administração financeira e cujo 
acerto a lição dos factos tem sobejamente sanccionado . 

Sua execução ·produziu saldos orçamentarias, fortaleceu o credito do 
paiz, valorizou o meio circulante, e, com os fundos de garantia e de resgate, 
teria antecipado de alguns annos a conversão metaJ.lica si as leis organicas de 
um e de outro houvessem merecido plena e rigorosa observancia. 

·Certo, desse programma ha para rejeitar, quanto aos dias que correm, 
a aggravação de tributos. Estes, desde aquella época, tocaram ao maximo, e 
só não foram seguidos de grandes clamores pela esperança .da suppressão, 
passada a cris·e. Na moderação dos gastos, ,na energia da resistencia ás des-
pezas adiaveis, no esforço tenaz pelo equilirio orçamentario, condição da soli-
dez do credito do ,paiz e factor, dentro de tempos, pela acção conjunta dos fun-
dos de garantia e de resgate,_ da circulação metallica, esse programma, tantas 
vezes tentado pelos estadistas do Imperio, precisa ter execução, ininterrupta 
e severa, da parte dos estadistas republicanos. 

E' erro suppôr ·que a moderação dos gastos não se concilia com as aspira -
ções do progresso tão naturaes em um paiz novo. Certamente, a incompatibili-
dade exisre com o progresso instantaneo, soffrego, vertiginoso, que a prudencia 
desa.conselha e reprova; ella não existe, porém, com aquelle que os governos 
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nromovem e realizam com as precauções e reservas que, em salvaguarda das 
finanças, não podem nem devem ser desprezadas. 

A moderação nos gastos, a cautela na deliberação e execução de despezas, 
é a orientação que terá de corrigir os effeitos dos deficits apontados, de fir-
mar o credito do paiz, que começa a vacillar, de garantir o equilibrio e até o 
saldo dos orçam.entos e de possibilitar, para breves dias, o saneamento do meio 
circulante pela realidade da circulação metallica. E, ou essa orientação de 
gastos commedidos e despezas parcimoniosas é resolvida e adopt,ada por um 
movimento espontaneo e reflectido, ou - questão de tempo - terá de ser 
imposta inflexivelmente pela força de circumstancias crueis, cornpellindo á 
observancia e pratica de normas das quaes não conseguem nunca se afasfar 
os povos sem pagar o tributo de graves e incalculaveis prejuizos." 

Essas circumstancias crueis e inflexiveis, ha tanto previstas, estão já a 
impôr tão acertada directriz desde 1911, insistentemente aconselhada peb. 
Commissão de Finanças . . 

Os gastos illimitados por annos seguidos exhauriram o Thesouro, com-
promettendo o credito publico, que evidentemente definha nos mercados inter-
nos, como no exterior: coincidentemente altera-se. contra o paiz, a balança 
economica. sempre indicando. até agora, a nosso favor, avantajados saldos; 
cahem de preço, ameaçados de crise, os nossos principaes productos de inter-
r.ambio commercial; a urna forte. precipitada e artificial exoansão, para a qual 
bastant"l concorreu a accão official. succede, o que é inevitavel, o periodo de 
retraccão, com as consequentes di fficuldades de moeda e de credito. já para 
o Estado, já oara os particulares; consumirlos na voragem dessas agigantadas 
despezas. extinguem-se os fundos que no Thesouro planejou consolidar a sa-
hia nrevidencia de outros terntio~. nara o fim. entre outros, de vencer imnre-
vistos ohstaculos, em éoocas d\fficeis, permittindo. ora assegurar a estabilidn-
de cambial. ora valer ás difficuldades de praça oriundas de tensão monetaria, 
ora acudir a aoerturas pecuniarias, de momento . <lo proprio Estado; em plena 
corresnondencia >:e manifestam o mal-estar do Thesouro publico e o que co-
meca de assolar á economia orivada - eis ahi. com todo -0 seu cortejo, o con-
junto dessas circumstancias inflexiveis, impondo a observancia de normas da s 
quaes os povos nao se afastam nunca sem pagar o tributo de graves e in-
calculaveis prejuízos. 

Ouaesqner que sejam os planos a adaptar em emergencia de tal ordem 
um hn que é de rudimentar discernimento: precisamente esse por que se tem 
insistido - o de gastar moderamente. cortando o superfluo, fugindo á~ despe-
zas acliavPis. ainda que uteis. simplificando um apparelho administrativo que 
a tenrlencia oara a burocracia tem prejudicialmente complicado, resistindo 
ás a11dacias do interesse privado nos seus frequentes golpes contra o interesse 
publico. e. ~ par disso. arrecadar sem conclescendencias a~ renrl'ls nublicas . 
ouer orovenham de impostos. qi1er do patrimonio industrial do Estado, ·quer 
da exoloração de todas as outras suas · riouezas. promovendo e assegurando 
semore. em todos os deoartamentos administrativos e oara todas as mani fe~
tacões da vida do Estado. o mais austero zelo e a mais intransigente morali-
dade: - pura applicação de regras muito elementares da boa politica. 

Pratiquem-se com sinceridade. energia e perseverança esses princioios 
. de tão grande simnlicidade. e. dentro de temi)Q, que será curto. as difficul-
dades estarão vencidas e teremos penetrRdo. de novo. com experiencia mai·or, 
na phase de franca e prospera restauração financeira. 

Reaffirmando semelhante directriz. a Cnmmissão de Finanças, ao organi-
zar os projectos de orcRmento. terá de amoldar-se. sinão aos termos exactos 
da proposta do Poder Executivo, ao menos aos algarismos em que ella es-
creve a despeza total do anno. Essa deve ser a obra orçamentaria afinal trium-
pkante. 
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Mas, se, ao embate de pretenções e interesses, ainda uma vez a proposta, 
no limite .total, que marca a despeza, tiver ce sossobrar, restará t:m solemne 
Lumpromisso da parte do Executivo: o de manter as despezas dentro dos limi-
tes que elle mesmo propõe, a si mesmo vedando a faculdade dos creditas 
~upp!:::mentares, perturbadora e perigosa. 

E isso lhe é claramente permittido. 
A lei do orçamento é tão sómente uma lei de autorizações; ella não 

manda gastar, mas, apenas, autoriza a fazei-o dentro dos limites que demarca; 
ella não força o Governo a despender até o ultimo ceitil das verbas que insti-
tue, mas sómente assignala a fronteira maxima para o que deve ser despendido. 

Nem por outros motivos é hoje corrente a doutrina de que mais do exe -
cutor depende o equilibrio dos orçamentos. 

No proposito de facilita r semelhante acção do Poder Executivo, á Com-
missão convém nada modificar em a despeza proposta para o Ministerio da 
Fazenda, a respeito de cujas verbas ha para ministrar, entre outros, os seguin-
tes esclarecimentos, não desprovidos de interesses: 

DIVIDA EXTERNA 

1 
A somma que a proposta reclama para o serviço dessa divida é a de 

51. 765 :406$927, ouro, que assim se discrimina: juros e amortização da divida 
externa fundada, 43 . 500 :526$927; juros e amortização do emprestimo para o 
resgate das estradas de ferro encampadas, 8 . 264 :880SOOO. No exerci cio cor-
rente a quantia votada é a de 43. 811 :383$340, ouro . O excesso, 7. 954 :023$587 
decorre do augmento de. 5. 430 :944$445 para o serviço do emprestimo celebrado 
no corrente anno; 859 :733$344, ·serviço do contrahido para a Estrada de Ferro 
Santa Catharina e 1 . 663 para o serviço dos relativos ao L!oyd. 

A divida, cujo serviço onera com tão avultada quantia o orçamento da 
Republica, não abrange os emprestimos feitos para as obras do porto do Rio 
àe Janeiro . O serviço desses emprestimos corre por caixa especial. 

Eis como se discrimina a divida externa da União, segundo o capital 
circulante c:;m 31 de Dezembro de 1911: 

Emprestimo de 1883 ................. .. ................... . 
Emprestimo de 1888 . ." ..... . .... . .. .... .... ... . ..... . ..... . 
Emprestimo de 1889 .. -........ . ...... ......... . . .. . ....... . 
Emprestimo de 1895 . . . . ............. . .... . .... . .. .... .. .. . 
Emp restimo de 1898 (Funding) ..... . .. . ..... ........... . .. . 
Emprestimo de 1903 ( Rescision) .. . .. . .............. .. ..... . 
Emprestimo de 1903 (Obras do Porto do Rio) ...... .. ..... .. . 
Emprestimo de 1908 . . ..... ............................... . 
Emprestimo de 191 O . ............................. .. .. . ... . 
Emprestimo de 1911 (2º emprestimo para o Porto do Rio) .... . 
Emprestimo de 1911 (Rêde Viação Cearense) ...... . . . ....... . 
Emprestimo para as obras do porto do Recife, francos 40.000.000 

ou ................... . ........ .. .... . ... . ... ... ' ... . 
Dito para a Estrada de Ferro Itapura a Corumbá, francos 

100 . 000 . 000 ..... . .. .. .... . ...... . ............ . ..... . 
Dito para a Estrada de Ferro Goyaz, francos 100. 000. 000 . . .. . 
Dito para a Viação Bahiana, francos 60. 000. 000 ... . ...... . .. . 

1 - - -

:S 

3 .044 .700 
4.553.400 

18. 021. 300 
7 .165.500 
8 .592.180 

13 .775.040 
8 .092.200 
2.817.500 
9 . 941.300 
4.500.000 
2.400.000 

1.600.000 

4.000.000 
4.000.000 
2.400.000 

94 ,903 . 120 
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No correr de 1912 foram effectuados, por conta dessa divida e em exe-
cução de contractos os seguintes resgates: 

Do emprestimo de 1883 .. . ....... ....... .. ..... .. .. . .. . . · .. · 
Do emprestimo de 1888 ........ . . . ....... .. . . . . ... ......... . 
Do emprestimo de 1889 . ... . . .. . ......... . .. . ... .. ..... .... . 
Do emprestimo de 1895 .. . ................ . . .. ........ . .... . 
Do emprestimo de 1898 (Funding) ... . ..... . ......... . .. 7 ••.. 
Do emprestimo de 1901 (Rescision ) . . .... . ...... ....... ... . . . 
Do emprestimo de 1903 (Obras do Porto) ..... ............... . 
Do empres·timo de 1908 .. . .. .. . ... ... . . . . ............. . .... . 
Do emprestimo de 1910 ......... ... ... ... ... .... . . ... ..... . . 

Do emprestimo para a Estrada de Ferro I tapurá a Corumbá ... . 
Do emprestimo para a Estrada de Ferro de Goyaz .... .... . . ... . 

119.600 
143.600 
200 . 600 
89.500 
44.700 

238.300 
149.800 
376.800 
62.700 

1.425.600 

Francos 

468 .000 
500.000 

968.000 

Com esses resgates, effectua.dos a diversas cotações, foram despendidas 
as quantias de i 1 . 370. 890-16-0 e francos 897 . 820,25. 

Deduzida do capi.tal circulante, em 1911, a importancia desse resgate, 
ver-se-ha ·que em 31 de Dezembro de 1912 montava a libras 93.493.510 a 
quantia total da divida externa. 

Nesta data, porém; a b(lm mais se eleva o total dess a divida. E' que, em 
execução do decreto n. 10.197, de 29 de Abril de 191 3, foi contrahido um 
novo e grande emprestimo, .ou}a importancia importou em i 11 . 000. 000. 

Além desse, a proposta .consigna ·O relativo á construcção <la Estrada de 
Ferro Santa Cathar·ina, na i111por·tancia de francos 60. 480 . 000. 

Si áquella somma total addicionarem-se mais essas parcellas, ter-se-ha 
que as responsabilidades da União pelos emprestimos externos importam pre-
sentemente na alta cifra de i 106.912.510 que, convertida para o nosso di-
nheiro, á taxa de 16, represçmta a avultada quantia de 1.603:687$650. 

DIVIDA INTE RNA 

Inscreve a proposta duas rubricas para o ser·viço dessa divida, - uma, 
juros e amortização dos emprestimos internos; outra, juros da divida interna. 
A ·primeira abrange o empr~stimo de 1897, os contrahidos para construcção 
e compra de estradas de ferro, as apolices emittidas para o pagamento de recla-
mações bolivianas e as que o foram para pagamento dos serviços relativos á 
baixada do Rio de Janei ro . A segunda comprehende todos os demais empresti-
mos, ·em a polices, .contrahidqs dentro do paiz. 

O serviço da divida rel ~tiva á primeira rubrica figura na proposta com a 
quantia de 10.553:510$000. A votada para o corrente anno é de 19.675:590$, 
pr.ovindo a differença entre uma e outra quantia quasi que principalmente de 
haver sido supprimida a consignação relaüva á amortização do emp restimo j e 
1897, qual é da quantia de 7 . 080:000$000. 

Os jutos relativos á segunda rubrica não soffreram alteração . A proposta 
consigna 25 . 756 :084$, importancia igual á votada para o co'rrente anno. . 

Sommam as duas verba!i 36. 309 :594$, que é em quanto importará o servi-
ço da divida interna em 1914. 
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Em 31 de Dezembro de 1912 o total da divida interna era de 685.289:600$000 

A saber: 

A polices geraes ... . ......... . . . ...................... . 
Emprestimo de 1897 ...... . .. . .. . .... . ....... . .. . .... . 
Dito de 1903, para as obras do port.o do Ri'D de Janeiro ... . 
Emissão de apoiices para a construcção e acquisição de 

estradas de ferro . . ....... . ......... . ..... . .. . ... . 
Emissão de apoli.ces para o pagamento de serviços de dra-

gagem dos rios e saneamento da baixada do Rio de 
Janeiro ......... . . . ....................... . .... . 

Emissão de apoiices para pagamento de reclamações boli-
vianas .. . ............ . . . .... . ........ . ......... . 

Emissão de apoiices para o pagamento de despezas de di -
versos ministerios, em virtude do decreto n. 9. 528, 
de 24 de Abril de 1912 . . ... . ....... . . . ........... . 

515.145:600$000 
7.082:000$000 

17.300:000$000 

122 . 278:000$000 

4.841 :000$000 

1.681 :000$000 

16.962:000$000 

685.289:600$000 

Comparado esse total com o de 620.525:600$, existente em 31 de Dezem-
bro de 1911, ·verifica-se a differença para mais, em .1912, de 64.764:000$, pro-
veniente das seguintes emissões: 

para pagamento de construcções de estradas de ferro 42. 961 :000$000 
- para pagamento de serviços de dragagem dos rios e sa-

neamento da baixada do Estado do Rio de Janeiro. . 4. 841 :000$000 
- para pagamento de despezas de diversos ministerios. 16 . 962 :000$000 

De Janeiro a Março do corrente anno foram emittidas apoiices no valor de 
7. 136 :000$, sendo: 

para pagamento de construcção de estradas de ferro. . 7. 041 :000$000 
para pagamento de serviços de dragagem dos ri.os e sa-

neamento da baixada do Est:!do do Rio de Janeiro... . 95:000$000 

Foram resgatadas, no mesmo periodo, 86 apoiices da emissão para pa-
gamento de reclamações bolivianas, no valor nominal de 86 :000$, pelo preço 
de 53:535$000. 

Além dessas emissões, ha para considerar as seguintes mais: 
- 50. 050 :000$, por decreto n. 10. 135, do corrente anno, sendo réis 

50. 000 :000$ ainda para pagamento da construcção de estradas de ferro. 
- 32.000:000$, por decreto n. 10.387, d·O corrente anno, para pagar di-

vidas do Lloyd Brazileiro. 
Addicionadas essas emissões ao total verificado em 31 de Dezembro de 

1912, ver-se-ha que a somma actual da divida interna é de 774 .000:000$000 . 
E' para despertar justas apprehensões o rapido e descomedido crescimen-

to da divida da Nação, interna e externa. 
Dos emprestimos a jacto continuo, quaes os do ultimo lustro, quer inter-

nos, quer externos, os benefi.cios resultantes do emprego, mesmo productivo, 
que se lhes dão, são, muitas vezes, fi.cticios, e, ainda quando reaes acarretam, 
por vezes, males maiores do que esses mesmos beneficios. 

Si são emprestimos internos, deslocam o capital da sua mais legitima e 
profic·ua applicação - a industrias, e outras fórmas de exploração da rique-
za - o que, em paizes como o nosso, de pouco capital disponivel, maiores 
damnos determina. Si externos, acarretam, entre outras, as seguintes graves 
consequencias, de facil observação em a nossa propria evolução financeira: 
crescimento momentaneo do capital disponivel nacional, expansão ficticia de 
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negocios, e, per fim, maior debi:o na balança economica p_?r motivo do. serviço 
de dividas. 'i'aes consequencias affectam não só ás condiçoes commer·c1aes das 
praças e econornicas do paiz, corno directarnente á estabilidade do papel-moeda 
que é, afinal, o nosso principal meio circulante. 

A contar de 1908, no curto espaço, portanto, de cinco annos, teve a divida 
publica o seguinte desenvolvimento: a externa augmentou em z 5L760.390; 
a interna, em 234. 948 :000$000. 

Feita a conversão para papel da parte ouro,. terá de ver-se que, nesse 
espaço de tempo, ou até, em menos, P?rque a grande progressão começou ~~ 
JY09, pediu-se ao credito, dentro e fora do pa1z, a avultada somrna de re1$ 
1.011.353:850$ - quantia bem maior do que a representativa, em 1907, de 
toda a divida intema e externa fundada da Nação. 

Si outras causas não estivessem a indicar a necessidade da politica do 
equilibri.a orçamentaria, sinão dos saldos, essa - o grande vulto da divida 
fundada - seria bastante para justificai-a. · 

O augrnento brusco e extremado já determinou urna das consequencias 
anteriormente previstas: a baixa das apoUces na cotação dos mercados inter-
nos; a baixa dos titulos do emprestimo no exterior, seguida, quanto a estes, 
de claros indícios reveladores de que não será perrnittido ao paiz pretender, 
no estrangeiro, .compromissos novos sem que se sujeite a encargos vexatorios. 
Os ultirnos ernprestirnos, com os quaes, em face de anteriores, se verificou in-

• contestavel retrocesso, valem por um attestado . de que essa é a situação . 
Mas, J.onge de alimentar a esperança de ernprestimos novos, o que ha 

por fazer é reflectir na fórma e meios de levar avante planos de amortização, 
dos quaes, quanto á divida intf!rna, tanto nos ternos affastado. 

A phase dos ernprestirnos, ainda que para melhoramentos uteis, deve ser 
tida por encerrada, e isso durante annos seguidos. A phase das amortiza-
ções é a que tem de iniciar-se, revigorando nosso credito, que é preciso manter 
fortalecido para o caso de eventualidades difficeis. . 

Dentre os emprestirnos cuja amortização prompta se impõe está o de 
1897. - Contrahido ap juro .de 6 oJo pelo tempo de 10 annos, já devêra estar 
pago. E, justamente pela taxa alta do juro, desuni forme da que é tradicional 
na divida interna, ou pelo pagamento, ou pela conversão, esse ernprestimo de-
vêra estar ex,t·incto. 

Não obstante a proposta elimina a consignação para ·O resgate incI°uido nu 
orçamento vigente. As difficu dades ·para attingir ao equilíbrio orçamentaria 
são a causa da omissão. Mas, s em recorrer ás rendas ordinarias, será passivei 
tornar effectiva essa amortização, a!Hviando, por outro lado, responsabilidades 
sempre crescentes da União. O meio está em destinar a esse fim o saldo qu1> 
no anno se apurar d.a deposito de caixas economicas. 

. Claro está que em todos os tempos bem mais a·certado seria destinar os 
saldos dessa natureza para o resgate da divida fundada interna do que votal-
os, corno até aqui, ao singular ctestino de augrnentar a divida fluctuante. Com 
o ernprestirno de 1897 occorrern, além disso, motivos especiaes. E' urna divida 
vencida. Si á Commissão convier poderá figurar no projecto disposição insti-
tuindo o resgate por essa fórma e em taes termos. 

O passivo nacional, convertido para papel, á taxa de 16, a importancia 
da divida externa, e levando em conta o debito relativo ao Cofre de Orphãos 
Caixa Esconomica, depositas e papel moeda em circulação, representa mass~ 
consideravel de responsabilidacjes . 

Si continuar em marcha ascendente, terá, por força, de crear situação fi-
nanceira das mais oppressivas . 



Eis os algarismos em que se escreve esse passivo: 
Divida externa . . . . ......... .. .......... . ....... . 

º!!- ~m ~apel a 16 .. .... . ..... . .... . ..... . .......... . 
D1v1da interna . ............. . .... . .... . .. . ..... .. .. . 

Divida fluctuante: 
Caixa Economica em 31 de Dezembro de 1910 . . , .... . 
Cofre de Orphãos em 31 de Dezembro de 1912 . . ...... . 
Bens de ausentes em 31 de Dezembro de 1912 ....... . . . 
Depositas de diversas origens em 31 de Dezembro de 1912 
Depositas publicas em 31 de Dezembro de 1912 . . .... . 
Diversas contas em 31 de Dezembro de 1912 . ... . .... . . 
Papel moeda em circulação ... . ... . ....... . ......... . 

Total .. ....... . ........................ . 

INACTIVOS, PENS IONI STA S E MONTEPI? · 

i 106.912 .500 
1.603.687:650$000 

774.000:000$000 

166. 679 :039$620 
10.281 :704$694 
3.706:086$ 126 

92.314:287$387 
5.206:251 $346 

306:936$695 
609.698:000$000 

3.291.899:945$248 

A proposta consigna a esse fim a quantia de 15.592:185$785, mais réis 
1 . 800 :000$ do que a votada para o corrente anno. E' despeza que assim se 
discrimina: 
Montepio e .pensões diversas. . .............. . ........... 12 .039:994$612 
Aposentados ....... . ... . ..... . .... . .......... : . . . . . . . . 3. 552: 191 $ 173 

Não surprehende o constante crescimento dessas consignações. Leis e re-
gulamentos que datam dos ultimas annos teem facultado aposentações com 
vencimentos integraes a funcc.ionarios com 30, 25 e até 20 annos de serviço, 
quando a tradição, no paiz, em tal assun1Pto, é a do tempo de 50 annos para 
tão ex.traordinario favor. Essas mesmas leis e regulamentos, por outro lado, 
teem estendido .o beneficio a cargos e funcções que delle não gozavam. 

Com factores tão 'poderosos de desenvolvimento, essa despeza muito mais 
terá de augmentar se providencias não forem postas em pratica pelo legislador. 
Visando .contei-a em razoaveis limites, a Gamara votou, em sessão do anno 
passado, projecto de lei regulando em bens mais convenientes a aposentação 
dos funccionarios publicas. Affecto agora o projecto ao conhecimento do Sena-
do, só dessa Casa do Congress'o depende a adopção das providencias alli vi-
sadas, com as quaes muito melhorará, em beneficio do Thesouro, a actual le-
gislação sobre aposentadoria dos funccionarios publioos. 

Quanto ao montepio, é sabida a viciosa organização do que existe. O 
Thesour.o não tem, nem ter·á encargo que menos se justifique do que esse. 
E, por ser isso certo, -0 legislador, em 1897, justamente apprehensivo, resolveu 
extinguil-o, havendo interrompido a admissão de varias contribuintes, provavel-
mente no presuppos.to de .que reformas intelligentes, mais dia, menos dia, 
viessem ,pôr termo á situação vigente, imprimindo ao instituto mais reflectida 
organização . Tardando ·essas reformas, os interesses ligados á instituição al-
cançaram do Congr•.::sso, em 1910, o restabelecimento das inscripções, solução 
grandemente nociva para os .cofres publicas. 

Em o correr das sessões do anno passado, porém, appareceu projecto de 
reforma que, modificado sabiamente .por esta Commissão, .transformou-se em 
obra modelar no genero. Approvado pela Gamara, pende o projecto de delibe-
ração do Senado. 

Sem embargo dessa tentativa, cujo exito não se pôde af.firmar, seria acer-
tado que 'º projecto de orçamento da Fazenda consignasse disposição inter-
pretativa para o fim que em caso algum a pensão concedida exceda do maximo 
mensal de 300$000. Ha projecto na Gamara tendo isso em v·ista. 

Quando não produzisse outros resuJ,tados, um certamente se -Operaria: 
as inscripções ao actual montepio, a·pós a publicação da lei em que tal dispo-
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s1çao se incorporasse, não mais dariam direi.t_o á pensão mafor d.e 300$000. 
Esse ponto ficaria extreme de duvida, o que ia sena um bom serviço ao The-
souro. Quanto ao passado restaria aos tribunaes averiguar o al~ance qu.e de-
veria reconhecer a um dispositivo do legislador visando propos1to3 de inter-
pretação em um caso como esse <le pensões de montepio, sempre fertil nas mais 
engenhosas controversias. 

Si a commissão nisso concordar basta que inclua no projecto de orça-
mento a disposição do referido projecto. 

THESOURO NACIONAL 

A quantia indicada na proposta é a de 2.225:215$, menor do que a votada 
para o corrente anno, que foi a de 2 .281 :015$000. A differença - de 55:8~0$ 
- tem a seguinte ex;plkação: Foram abatidos 60 :000$, votados sem apphca-
ção augmentando-se 13:200$, dos quaes 7 :200$, vencimentos dos solicitadores 
de Fazenda, nos termos da lei n. 9 .957, de 1912, e 6:000$ para moveis . 

Esta despeza, como a de delegacias e alfan degas, cresceu sensivelmente de 
1912 para o corrente anno. 

O augmento de pessoal foi a causa principal do accrescimo. 
Quanto ao Thesouro, a falta de pessoal fo.i dada sempre como razão para 

o atrazo de certos serviços, alguns de incontestavel relevancia. 
Dentre estes figura o da organização dos balanços, cuja falta tem causado 

o ludibrio de uma das mais importantes attribuições do Congresso - a tomada 
das contas da administração . . 

Neste momento as inform~ções são as de que o balanço definitivo prompto 
é o de 1907 - seis annos ªílÓS ! . .. 

E' inexequível e frustraqeo qualquer processo fiscalizad·or que não se 
baseie no exame met.iculoso das despezas, tal qual como só á vista do balanço 
definitivo é possível. Sem elle7 já quanto á despeza feita, já quanto á receita, 
os elementos com que se joga são os de méra approximação, o que é notoria-
mente Jncompativel com uma.n;gular or.ganização de finanças. 

O mysterio a.caba' por succeder ao grande principio da publicidade - que 
é capital na gestão financeira em os regimens de democracia . 

Os balanços de 1908 e 1909 estão em preparo. Os de exercícios posterio-
res certamente apenas no embryão das synopses. 

Releva observar que nem mesmo .com o balanço definiitiv·o - ou, antes -
a conta geral da administraç~o das finanças - estaria completa a ta;efa 
consistente em informar sobre a •exacta situaçã.o financeira: faltaria o baianço 
do activo e passivo da nação, a conta demonstrativa dos seus haveres e do seu 
debito, tal como se pratica no,s Estados onde existe regular contabilidade fi-
nanceira. 

São providencias dependentes antes da administração do que do legisla-
dor, cabendo ao Ministro da Fazenda ·executai-as. 

Ao legislador o que de acertado se impõe em tal assumpto é. a alteração 
do prazo constitutivo, presentemente, do exerci cio fünanceiro . 

Daitando de 1840 a contabilidade por exercício, o primeiro prazo instituído 
foi 'o de vinte e quatro mezes. E' o que consta do decreto n . 41 de 20 de Fe-
vereiro de 1840, que, modificado pelo· acto de 13 de Novembro d~ 1843, foi afi-
nal revogado pela lei de 24 de Novembro de 1888, regulamentada no decreto 
de n . 10 . 145, de 5 de Janeirq de 1889, que fixou para o exercício o espaço 
de 18 :nezes, destinado~ t;es. me:es do terceiro semestre ao complemento das 
opera.çoes e tres mezes a hqu1dfiçao e encerramento das contas; ficando vedado 
autorizar d·es•peza nova dentro çlesse semestre e ordenar pagamentos dentrn do 
ultimo trimestre ~ o da liquidfição. 

. O avultado crescimento da despeza e a consequente movimentação de pa-
peis teem patenteado que o pra;w de tres rnezes, destinados ao complemento de 
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operações, isto é, ordenação e effectuação de pagamentos por serviços autori-
zados dentro do anno, não é satisfactorio. O amontoamento de pretenções, o 
accumulo de papeis, o excesso de trabalho, tão sabidos como caracterizando, no 
Thesouro, a phase do trimestre addicional, teem sido causa de desordens e 
perturbações que precisam cessar . O es,paço de tempo fixado em 1888 já não 
póde ser o de hoje - 25 annos após, quando o movimento da despeza attingiu 
ao triplo daquella época . 

Eis porque será, não só acertado, como oppo·rtuno, alargar o espaço do 
exercício, estabelecendo nove mezes addicionaes, sendo cinco para o compt.e. 
mento das operações e quatro para liquidação e encerramento. 

A modificação poderá ser feita em disposição do projecto; si nisso con-
vier a Commissão . 

TRIBUNAL DE CONTAS 

A verba consignada em a proposta é a mesma votada ,para o corrente exer-
cício: 671 :400$000. Sua distribuição é: pessoal, 612:500$; material, 6:950$000. 

Essa despeza cresceu, a contar de 1911. A lei n. 2 . 511, de 20 de Novem-
bro desse anno, que dispoz sobre funcções desse Tribunal , augmentou os ven-
cimentos dos directores e dos representantes do ministerio publico . 

.E' a mesma lei que regulou a tomada de contas do Governo pelo Con-
g,r.esso e que, até ho je, nessa · parte, está por ser executada . 

A proposito desse importante apparelho fiscalizador, cuja melhor organi-
zação, tendente a lhe _garantir, para as suas resoluções, maior actividade pra-
tica, não póde tardar, é sempre opportuno insisür nos conceitos exarados em 
o parecer de 1911: 

A organização actua accusa duas deficiencias, que precisam desapparecer: 
a falta das delegações do Tribunal nos Estados; a insufficiencia do pessoal in-
cumbido da tomada de contas dos exactores . 

Sem aque!Jas delegações a fiscalização financeira sobre os pagamentos 
a cargo das Delegadas Fiscaes é inteiramente falseada. Na Capital, deanta dos 
Ministerios, a fiscalização sobre as ordens de pag;imento expedidas pelo Go. 
vemo, é solicita, attenta e continua. O registro do Tribunal é .imprescindivel. Nos 
Estados, uma vez registrada, de uma só vez, a distribuição de credito, escapam 
ás delegacias, quanto ás -0rdens de pagamento que expedem, ao necessario exa-
me prévi,o d.e um orgfo fiscalizador . Esse orgão tem. de ser o mesmo Tdbunal, 
operando por intermedio das suas delegações. Não será novidade que insti -
tuiremos. A Russia, não ha muit·o, completou, com essas delegações, o me-
canismo de seus orgãos fiscalizadores . 

A insufficiencia d.o pessoal destinado á tomada de contas dos exactores 
consti1ue obj.ecto de constantes reclamações. O presidente do Tribunal de Con-
tas assignala, em todos os seus relato rios, a deficiencia do pessoal. No ultimo 
desses rel,atorios verifica-se que, de 1 de Janeiro ·a 31 de Dezembro de 1909, 
foram ultimados 550 processos . 

Considere-se que sobem a alguns milhares as r.esponsabilida~s que an-
nualmente devem ser apuradas e logo se verá o grande atrazo que .existe, e 
existirá, cada vez em proporções maiores, nesse importantissimo serviço . 

Eis que esta verba terá de crescer; mas crescerá proficuamente, pois 
não ha ·despeza mais proveitosa do que a que visa bem assegurar a fiscalização 
dos gastos pub!icos. E para se aquilatar da uti.!idade de semelhante despeza 
basta conhecer a importancia das despezas a que o tribunal recusou registro 
desde a.. sua installação, em Janeilfo de 1893, até o fim do exercício, áe 
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1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
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1909 
1910 
1911 
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Papel 

59.975 :546$064 
368:089$913 
553 :302$0 12 
165:487$089 

1.0 11:197$978 
1.099:607$211 

842:727$879 
330:041$487 
786:040$799 
906:904$865 

5.622:818$782 

Ouro 

1.028:517$760 
4$860 

16 :435$019 
1 :088$843 

124:200$737 

3:761$415 

. 420 :345$945 
1 :685$578 
1:201$793 

' 71. 66 1 :764$079 1. 597 :841$950 

A acção fiscali zadora do tribunal trouxe, pois, para os cofres publicos 
uma economia de 71 .661 :764$0 19, papel, e 1.597:841$950, ouro. , 

São pagamentos que teriam sido feitos se não fôra o véto do tribunal. 
Eis a demonstração dos alcances apurados pelo Tribunal de Contas desd e 

a sua installação, em 1893, até fins do exercicio de 1909: 

De 1893 até fins de 1904 ..... . . .. .......... . .. . ... . ... . . 
Exercicio de 1905 . . . ... . ... .. ........................ . . . 
Exerci.cio de 1906. . . . . . . . . . .... ... . . ...... ... . . ...... . 
Exercicio de 1907 . . ........ .. .. . .. . ... .. ..... .. .... ... . 
.Exercido de 1908 .... .. .......... .. .... . ....... . .... . . . 
Exerci cio de 1909 .. . . . . ... ............. .. .. . ...... . ... . 
Exercício de 1910 .............. . .. . .... .. . . ........... . 
Exercicio de 1911 .. ... .... . .... .. . .......... ... . .... . . . 

11.176:764$327 
146:339$644 
234:225$273 
672:780$551 
500:727$560 

1 . 966 :278$956 
288:535$297 
139:799$933 

15.125:691 $94! 

Durante o anno findo o Tribunal de Contas negou .registro a 125 contractos 
celebrados pelo Poder Exec~tivo e que assim se distribuem: 

Contractos 

Ministerio do Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
M_in_iste r_i o da '7-gr!·cultu ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Mm1ster10 da Viaçao . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Mjnisterio da Fazenda . . ... . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Minis te rio da Guerra. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ministerio da Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 

125 

Desses, foram registrado~ sob · protesto: 
Ministerio da Viação - Contracto com a Companhia das Docas da' Bahia; 

idem com a Companhia E , F. Santa Catharina; idem com a Companhia 
Viação e .Construcção . 

Ministerio da Guerra - Varias contractos de fornecimentos na importan .. 
eia de 716:109$500. ' 

Sobre todos esses tem o Congresso de pronunciar-se, pendendo alguns 
já das deJ.iberações da Caimrra. 

E' ponto que tem desp~rtado controversias o de si é ou não pcrmittido 
ao Poder Executivo, nos termos da lei n. 2_.511, de 20 de Dez·emjJro de 191.1, 
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dar execução aos contractos regist•rados sob protesto an tes que o Poder Legis-
lativo os haja approvado. 

Antes dessa lei não havia para os contractos o registro sob protesto; de 
pouco valia, porém, sobre elles o ·pronunciamento do tribunal; o Poder Executi-
vo jámais attendeu aos vétos que a elles foram oppostos e sobre cujo alcance 
era obscura a legislação concernente ao assumpto. 

Instituindo o registro sob protesto, o legislador, ao elaborar a referida lei, 
visou tornar clara essa legislação e submetter taes contraotos não só á aprecia-
ção critica do tribunal como á deliberação decisiva do Congresso. 

E si o pensamento de não permittir aos contractos vetados, embora o regis-
tro sob protesto, a .devida execução sinão após a approvação pelo Poder Legis-
lativo, não se incorporou em texto claro da lei , elle ressumbra da exposição e 
dos fundamentos que precederam ás emendas que sobre o assumpto innovaram 
a legislação anterior. 

Taes emendas foram apresentadas na sessão de 4 de Outubro de 1911, ao 
se debater o projecto convertido na lei numero 2. 61 1, pelo Relator da Commis-
são de Finanças. Justificando-as, disse esse Deputado: 

O SR. ANTONIO CARLOS - Servindo-me da opportunidade, Sr. Presidente, 
e me inspirando na organização italiana, proponho outra modificação á lei vi-
gente, com a qual tenho em vista cessar controversias e divergencias que fre-
quentemente se suscitam. 

A lei Italiana - tão rigorosa - não preceitua o véto impeditivo para os 
actos relativos ao empenho da despeza, como, entre o'utros, os contractos. 

Estou certo de que convém imitar tambem nessa parte o modelo italiano, 
instituindo, para taes casos, o registro sob protesto, sempre que o Tribunal de 
Contas oppuzer o véto ao acto do Governo. 

Não receio que provenham consequencias más dessa alteração, desde que 
a communicação em 48 horas .ao Congresso proporoiona a este a precisa op-
portunidade para se pronunciar promptamente no sentido da validade ou da in-
ccmveniencia do contracto celebrado pelo Poder Executivo. 

O SR. AARÃO REIS-E as indemnizações decorrentes de um contracto re-
gistrado. embora, depois o Governo o annulle . 

o SR. BUENO DE ANDRADA dá um aparte. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Bem respondeu o illustre Deputado paulista. 

Verificado o registro sob protesto, ·o contracto só produzirá effeitos depois que 
o Congresso o a.pprovar. (Trocam-se apartes.) 

E' illus·ão suQpôr que semelhante exigencia importará forte entrave á 
administração. Será, ouando muito , um adiamento, pois, bastará que. deante do 
véto, o Governo modifique o contracto affeiçoando-o ás {:ÍSposições legislativas 
que o tri.bunal indicar como inobservadas. para que o registro normal e livre 
se o·pere .. Demais, preferível é a exis tencia desse entrave á situação opposta, 
o inteiro arbítrio do Governo, pairando acima de qualquer fiscali zação, tal 
como não de direito, mas de facto, presentemente occorre. 

A disposição que a respeito consigna ·o projecto, se nisso concordar a Com-
missão. tornará claros os termos da fiscalização em face dos contractos que ·J 
Poder Eexcuti.vo .celebrar . 

De facto, si for dispensada, para a efficacia jurídica e devida execução dos 
c?ntractos, a approvação prévia do Congresso manifestada a proposito do re-
~tstro sob protesto, poderá ser considerado inteiramente extincto o contrôle 
mstituido na citada lei. 

Celebrados elles, o Governo lhes dará prompta execução, deante de cujos 
effeitos terá o Congresso de se pronunciar sempre pela approvação afim de 
evitai· damnos maiores. 

A persfatir semelhante orientação melhor fôra supprimir o véto, mesmo 
limitado, do tribunal a r.onseauente intervenção do Congresso e deixar sem 
pêas a acção do Poder Executivo. 
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Mas, como outra, bem diversa dessa, tem de ser a directriz do legislad~r, 
é opportuno e conveniente fixar em disposição clara a exigencia da approvaçao 
pelo Congresso como condição sine qua non, da validade e execução dos con-
tractos vetados pelo tribunal, para dar termo definitivo ás alludidas controver-
sias. 

RECEBEDORIA DO DISTRICTO FEDERAL 

A despeza indicada para est;i repartição é de 648 :200$, discrim~nando-se 
em - pessoal, 616 :720$; material 31.:700$000. E' a mesma quantia . votada 
no orçamento vigente. 

CAIXA DE CONVERSÃO 

E' a mesma votada para o -corrente anno a quantia que a proposta con-
signa wb este titulo - 50 :000$, ouro, e 263 :520$, papel. 

A despeza assim se discrimina: pessoal, 223:120$ ; material, 50:000$, 
ouro, e 40 :400$, papel. 

CAIXA DE AMORTIZAÇÃ:O 

A proposta indka, para -sua verba, a quantia de 100 :000$, ouro , e róis 
557:313$500, papel. No corrente anno a verba votada é de 100:000$, ouro, e 
548:113$500, papel. A differença para mais na quantia em papel é motivada 
pela 11ecessida<le de dota·r com a quantia .de 9 :200$, papel, a consignação re-
lativa aos vencimentos do pessoal, nos termos da lei 2. 730, do corrente anno. 

I CASA DA MOEDA 

Não ha differença alguma entre a verba proposta pelo Poder Executivo 
e a vigente <leste anno - 1. 034 :236$600. Essa despeza assim se discrimina: 
pessoal, 860$000$ ; ma.teria·!, 173 :740$0.00. · 

IMPRENSA NACIONAL 

A despeza proposta é de :2 . 178 :280$, que é tarnbem a votada para o cor-
rente exercicio, discrimina11dq-se em: pessoal, 1.613:940$; material réis 
564:340$000. . 

Essa é uma das verbas efll face das quaes teem falhado as previsões <lo 
Poder Executivo, cuja proposta, quanto á despeza orçamentaria, o Congresso 

.mais não tem feito 'que accefü\r. Todos os annos são reclamados creditos sup-
plementares, maiores ás vezes no •conjuncto annual, do que a pr_opria verba, o 
que é notoriamente extravagar1te . 

Em 1912 a despeza inscripta sob esse titulo foi de 4.198:155$502. No 
corrente anno ella se manterá nesse limite, si nã-o exceder . 

A proposta, não obstante esse precedente, insiste na mesma quantia de 
orçamentos passados jámais _pbservada e sempre notoriamente excedida. E' 
que seguramente se tem em vista reforma que contenha as ·despezas dentro 
da quantia de 2 . 178 :280$000. De ·outra fórma, melhor fôra notar a somma 
da despeza real, para ·que se eloborasse, como tanto é necessario, orçamento 
de inteira verdade. 

LAB()RATORIO DE ANALYSES 

E' de 181 :660$ a quantia pedida para a manutenção do laboratorio an-
nexo á Alfandega desta Cap jtal. Não houve modificaçã.o na verba do cor-
rente anno, que importa em igual quantia, assim discriminada: pessoal, réis 
160: 300$; material, 21 :300$000. 
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ADMIN!STRAÇÃ:O E CUSTEIO DE PROPRIOS 

A dotação deste titulo é a mesma do corrente anno, 141 :840$000. Não se 
refere ella, porém, a todos .os proprios sinão quasi que só á fazenda de Santa 
Cruz e á Quinta da Boa Vista . Tambem se inclue na verba a quantia de 
50 :000$ para levantamento do cadastro dos proprios nacionaes espalhados 
pelo territorio da Republka, o que é de necessidade manifesta. 

:DELEGACIA DO THESOUIW EM LONDRES 

A quantia pedida na proposta é a mesma votada para o corrente anno: 
68 :400$, ouro, assim discriminada: pessoal, 56 :400$; material , 12 :000$000. 

DELEGACIAS FISCAES 

·A proposta reclama a esse titulo a quantia de 4. 054 :482$, menor em 
18 :000$ do que a vo·tada para o corrente anno. E' que folram deduzidos réis 
20 :000$, destinados ·á insta.li ação da Delega.eia do Acre, e augmentadas 2 :000$, 
para o expediente da de Minas Geraes. 

Em 1912 essa verba montava em 3.130:000$000. Devido ao augmento 
do pessoal votado em a lei do orçamento vigente ella se elevou de mais 
942:000$000. . 

O augmento era necessario e não tardará que se veja, no melhor funccio-
namento das repartições, as vantagens resultantes dessa deliberação. A jus-
tificativa lida no relatorio do Ministerio da Faienda, de 1912, fundamenta de-
·dda e cabalmente o augmento suggerido pelo Governo e que o Congresso 
adoptou. 

ALFANDEGA 

E' -outra verba que, a semelhança da precedente, cresceu bastante de 
1912 para 1913. Naquelle anno era de 14.8 13 :540$151, neste, subiu a réis 
16.655:119$474. O a.ccrescimo de 1 .841 :579$323 tem a mesma ex'PUcação da 
que foi votado para as delegacias fiscaes. 

A proposta para o anno proximo indica 16 . 703 :823$876, maior em réis 
48. 604 :402$, assim explicados: 
lmportancia para fardamento do commandante e sargentos 

.dos guardas da Alfandega de Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :200$000 
Importancia para 20 guardas da Alfandega de Porto Alegre 

creados pelo decreto n . 2.626, de 15 de Setembro de 1912 52:600$000 
Importancia para fardamento de 16 guardas da Alfandega 

de Corumbá, augmentados pela le_i n. 2. 738, de 4 de 
Janeiro de 1913........ . ...... ... .. .. ....... ........ 3:200$000 

Deducção: 
Na Alfandega do Cearâ - no material. . ... . 
Importancia votada demais sem appli cação .. . 

MESAS DE RENDAS 

800$000 
7:495$598 

57:000$000 

8:295$598 

48 :704$402 

E' de 5.382:093$100 a quantia pedida na proposta para essa verba. 
Para o corrente anno a verba votada é quasi a mesma - 5. 382: l 4q$ l 00. As 
tabellas detalham convenientemente a despeza e explicam a di fferença. 
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REPARTIÇÕES E LOCARES EXTINGTOS 

A proposta indica a esse titulo a quantia de 136:017$693 - despe:ta 
relativa a vencimentos devidos aos empregados de repartições e lagares ex-
tinctos e funccionarios addidos em virtude de sentença. Para o corrente anno 
a verba votada é de 134 :566$025. A tabella explica a di fferença para mais, 
que é de 1:451$668 . 

INSP ECÇÃO DE FAZENDA 

A ·quantia proposta para este serviço é a de 179 :200$, igual á votada para 
o -corrente anno. A despeza assim se discrimina: pessoal, 176 :200$, material, 
3:000$000. 

FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS DE CONSUMO 

Para a fiscalização dos impostos de consumo e de transporte, que tão 
grande numero de funccionarios reclama, a ·quantia que a proposta -consigna 
é de 3.191 :500$, que assim se discrimina vigente: 

Vencimentos fixos ....... . .................. . ....... . .. . 
Porcentagens, diarias, etc . . ......... . .................. . 

1.114:700$000 
2.076:800$000 

Não houve augmento nem diminuição na despeza. A quantia referida é 
a mesma autorizada na lei orçamentaria vigente. 

VENDA, DE ESTAMPILHAS 

Indica a proposta a quantia de 150 :000$ para a despeza relativa á por-
centagem de 2 oJo aos vendedores particulares de estampilhas. 

E' a mesma votada ,para o çorrente anno. 

AJUDAS DE CUSTO 

Destina a proposta ás ajudas de custo que possam ser concedidas em 
1913 a ouantia de 120:000$000. E' a mesma que j"á ha tempos vem sendo 
autorizada. 

GRATIFICAÇÕES FOR SERVI ÇOS TEMPORARIOS E EXTRAORDINARIOS 

Para essa despeza contempla a proposta a q~antia de 46 :000$, que as-
sim se distribue: 
Com as que poderão ser concedidas, inclusive as de tomada 

de contas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :000$000 
Com as oue se destinam aos fun ccionados incumbidos de pôr 

em dia os balanços em . atrazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 :000$000 
~ ~~i • 1-~~k~'?. ··\ 

JUROS DOS ? ILHET ES DO TI-IESOURO 

São juros relativos a .bilhetes emittidos por antecipação de receita. A 
importancia da proposta é de 1 op :000$, ouro, e 50 :000$. papel. 

E' a quantia que a esse fim está sendo consignada desde tempos. 
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OOFRE DE ORPHÃOS 

Para juros de deoositos feitos no cofre de orphãos prop~e o Poder Exe-
.cutivo a quantia de 650 :000$000. E' a mesma votada para o corrente anno e 
para os precedentes. 

O saldo dos depositos do cofre de orphãos era, em 31 de Dezembro de 
1912, de 10.281 :704$694. maior em 2:398$067 do que ·O existente em igual 
data de 1911 ~ 10.279:306$627. 

A importancia dos deposito~ mostra que a quantia ·proposta é mais que 
sufficiente para os juros a pagar, na razão de 5 olo. 

CAIXAS ECONOMICAS 

A proposta ·Consigna para os juros dos depositos a quantia de réis 
9 . 500 :000$, igual á votada parii o corrente anno . 

Montava a 192.679:039$610 o saldo dos depositos dessa origem, em 31 
de Dezembro ·de 1912. 

Em a parte desta exposição relativa á divida interna, suscita-se uma so-
lução para o saldo annual das ca.ixas - o emprego delles na amortização da 
divida interna. 

Si não é alvitre ideal, vale, comtudo, por solução notoriamente melhor dei 
que a o'rganização vigente. 

As tentativas para remodelação da caixa teem. infelizmente, fracassado. 
A ultima, de 1906, ficou paraln;ada nos tramites dos debates parlamentares. 
Todas ellas teem destinado os depositos da caixa. subsistente sempre a res-
ponsabilidade do Thesouro, a emorestimos aos Estados e municipalidades, 
a associações ou emprezas industri aes e agrkalas e a particulares, além de 
outros fins. · 

Talvez o receio da exectjção sabia e acertada desse desideratum seja 
o motivo pri·ncipal da paralyzação da reforma que, ao menos em theoria, é 
merecedora de plena acceitação. 

Persistir no statu quo. porém, é o maior dos males. Annualmente cresce 
em avultadas sommas a divida do Estado, decorrente dos depositos, cujo ·pro-
ducto se ·Confunde na massa geral das despezas normaes. Assim, com a con-
sequencia de um encargo a mais sobre o credito publico, retiram-se de mais 
nrnveitosa r,i rcul acão grandi>~ clloitlles. augmentam-se despezas aue se cobrem 
com os siildos annuaes na illusijo de que elles representam renda e se sobre-
carrega o Thesouro com o oagamenta de juros. 

O emprego de ta.es saldos na amortização da divida interna fundada cor-
rige em ·parte ·O effeito desses males. Será uma phase transitoria, até que a 
experiencia e a melhor ·comprehensiío das funcções do credito tornem viavel a 
organização definitiva, que outra não póde ser, adootadas modificações Jig.ei-
ras. sinão a concretizada 110 profecto que, por iniciativa do Ministro da Fa-
zenda, foi elaborada em 1906. 

JUROS DIVERSOS 

Esta epigraphe camprehende as juros que tenham de ser pagos por depo-
sitos de fianças e de outras oi;:igens. 

A quantia que a proposta ~onsigna. 50 :000$, é a mesma votada para o 
corrente anno e consta das leis orçamentarias de exerci cios anteriores. 

COBRANÇA EXECUTIVA 

Para pagamento de porcentagens pela cobrança executiva a prooosta con-
signa, para 1912, a mesma quantia votada para a corrente anno: 100:000$000. 
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COMMISSÕES E CORRETAGENS 

A quantia consignada na proposta para a despeza rei ativa a esta rubric i!. 
é de 50 :000$, ouro, e 20 :000$, papel. 

Ouro 

Discrimina-se esta despeza pela fórma seguinte: 
Commissões, corretagens e seguro de remes-

sas de quantias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :000$000 
Gratificação ao syndico dos corretores. . . . . . . .. ... · · · · 

Papel 

12:000$000 
8:000$000 

50:000$000 20:000$000 
Para o corrente anno a verba votada foi tambem de 50 :000$, ou,ro, e 

20 :000$, papel. 

DESPEZAS EVENTUAES 

A proposta consigna a mesma quantia votada para o corrente anno -
30 :000$, ouro , e 120 :000$, papel. 

REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES 

A importancia que a proposta prescreve para attender ás recl amàc;ões 
dessa natureza é a de 100 :000$, ouro, e 300 :000$, papel . 

Ha para menos, comparada com a verba votada para o exercicio corrente, 
a differença de 50 :000$, ouro, e 200 :000$, papel. 

EXERC!CIOS FINDOS 

A proposta consigna a mesma quantia para exercicios anteriores 
100 :000$, ouro, e 1. 000 :000$ , papel. 

Dentro de taes l!mi'es, porém, nunca se ronteve essa despeza. 
A propria proposta, na relação constante da tabella A, denuncia que, no 

correr de 1912, foram aberto s credites supplementares á verba na impor-
tancia de 4. 500 :000$, papel. Assim. durante o exerci cio, foram despendidos, a 
esse titulo, 5.500:000$, napel, e 100:000$, ouro. 

E' uma despez.a avultada que, si por um lado depõe a favor do alarga-
mento do espaço do exercício tal como ant~"> se pron6P. por outro r.evela que 
illegalidades e abusos teem sido praticados a proposito de despezas dessa 

·natureza. 
Sob o titulo de exercicios findos escondem-se, effectivamente, por vezes, 

despezas autorizadas pe.Jo Governo com expre~sa vio lação da lei e a que o 
Congr-esso concede semnre homo logacão sem ·que se apurem, como fôra de 
direito, as responsabilictades dos ordenadores. 

As nossas leis fisc::ies definem com clareza o que se deva entender por 
despezas de exercidos findos: 

"Por dividas de exercicios findos entendem-se as que tiverem por origem 
o pagamento de serviços prestados ·ao Estado em ~xercicios já encerrados, em 
virtude de autorização concedida, por lei de orçamento, com fundos decreta-
dos, comtanto que a importancia dos serviços a pagar não exceda a consigna-
ção dos respectivos fundos" - é o que prescreve .a lei n. 3. 230, de 3 de 
Setembro de 1884. 

Assim. nos termos das leis n. 490, de 16 de Dezembro de 1897, e 1. 453, 
de 30 de Dezembro de 1905, só oodem ser pagas pela verba de exercícios 
findos despezas relativas a serviços que se enquadrem nas autorizações orça-
mentarias e se refiram a verbas que hajam deixado saldo. 
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Sem ·embargo de disposições tão claras, annualmente o Congresso é soli-
citado para facultar creditas supplementares e especiaes afim de accudi-r a des-
pez.as de exercidos findos relativas a v·erbas e creditas inteiramente .esg.ot_ados. 

E' que praticando l.arnentavel abuso e frustrando relevante attribmçao do· 
Poder Legislativo, são autorizadas ou ordenadas pelo Poder Executivo ou seus 
a:gentes despezas ,além dos limites prescriptCls nas rubr~oas do orçament-0 
ou em disposições especiaes de cred'itos . 

Opera-se, em taes casos, completa inversão das normas legaes, avocando 
o Poder Executivo attribuições privativ·as do Congresso, cuja acção constitu-
cional de fixar préviamente a despeza fka delimitada e extinct.a . 

Taes despezas - autoriz.adas e ordenadas além dos limites d.as lel-s --
são relacionadas pelo Thesouro depois de justificadas nos rninisterios em que 
foram autorizadas, e, em seguida, remettidas ao Congresso em mensagem, 
pedindo creditas para o pagamento corno d·espezas que são de exercicios 
findos. · 

Forçoso é adaptar oorrectivo para semelhante a·buso, que, si florescer, tor-
nará util a delimitação das verbas do orçamento e das constantes de autoriza-
ções ·espedaes. · 

O correctivo só póde consistir na r·esponsabilidade do ordenador da des-
. peza, preferindo-se á responsabilidade criminal, sempre ili uso ria, a respons<:t-
bilidade dvil, promovida depois de exame ·e parecer do Tribunal de Contas, 
pelo competente procurador da Republica. 

Nenhum principio mais legitimo e moralizador do que o que obriga ao 
funccionario ordenador de despeza ilJ.egal, o J)agarnento da mesma despeza, 
ou se esta foi irregularmente effectuada pelo Thesouro, a indemnização, por 
elle, aos cofres publícos. 

Assim, rel,acion:;i.das que fossem pelo Thesouro as despezas de exerci-
cios findos, seria a rel,ação remettida ao Tribunal de Contas, cujo par·ecer 
se fazia mister antes do ··pedido de credito ao Congresso. Verificado pelo tri-
bunal que algumas das d·espezas haviam sido ordenadas além dos limites 
pres·criptos na lei, decidiri,a pela r·esponsabi lida,de do ordenador, e, por inter-
medio do competente procurador da Republica, tornar-se-hia immediatamente 

. effectiva essa responsabi.lidade, para o que seria processo habil o que é ·ap-
plicado em ·OS . ·casos de alcances ou reposições devidas pelos funocj.onarios 
fisoaes. · 

Si a Commissão concordar nesse alvitre, poderá consignar no project0 
disposição que o &d opte. 

OBRAS 

A prnposta · c·onsigna para esse fim , no exercicio futuro , a quantia de 
700:000$000. 

Para o anno corrente a verba votada é de 800 :000$, verificando-se, por-
tanto.,_ uma reducção de 100 :000$000. 

CREDITOS ESPECIAES 

Sob esta epigrapthe inscrnve-s·e a fiança do emorestirno á Associação 
Commercial do 'Rio de Janeiro, ao cambio de 27 d. por 1$000. 

A ·quantia consignada na proposta é de 325:036$ 180, ouro, .jgual á vo-
tada p.ara o -corrente .anno. 

ESTA TISTICA COM'MERCIAL 

.Para a Directoria da 1Estatisüca Commercial a verba indicada na pro-
posta relativa ao anno .proximo, monta a 632 :400$, assim discriminada; pes-
soa:! 590:400$ e material 42:000$000. 
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A verba votada para o corrente anno foi de 343 :000$, pedindo-se, pois, 
para mais 289 :4()0$000. 

Esse accrescimo é con:equencia da reforma feita pelos decrstos nu-
meros 9.288, de 1911, e 2.533, de 1912. 

SUBSTITUIÇÕES 

Para pagamento de subs tituições de empregados a proposta consigna 
80 :000$000 . E' a mesma quantia votada para o corrente anno. 

!NSPECTORJA DE SEGUJWS 

A propos ta pede para ·os serviços a cargo dessa repartição a quanti a de 
280 :720$, maior em 440$ do que a verba votada .para o corrente exercício. 
A differença é devidamente explicada na respectiva tabella. 

CRED!TOS SUPPLEMENTARES 

A esse titulo a proposta consigna 6 .000 :000$000 . A auantia constante 
do orçamento ·vigente, e ·que data de alguns annos. é de 8. 000 :000$, sempre 
notavelmente excedida, •havendo attingido o tota1l de taes creditas, em 1912, 
a 2.651 :212$ 162, o uro, e 84.005:921$736, papel. 

:Não obs.tante, e na esperança de que vão vigorar propositos hostis a 
essa forma de orçamento "á latere" da lei orçamentaria, o projecto consi-
gnará a cifra que a proposta ipdica. 

APPLJCA
1
ÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

Comorehende e!' te titulo . nas suas varias discriminações. as verbas que 
o legislador destina á constitu\ção de caixas ou fundos especiaes . 

São elles: resgate do napel-moeda. garantia do pape·J-moeda, resgate 
das apoiices de estradas de ferro encampadas, amortização dos emprestimos 
i.nternos, obras de melhorame11to de porto, e, por fim, a começar do anno 
pass8do. :montepio dos funccionarios publi cos. 

So·breleva entre todas, porque •!'.e rela.c10nam visceralmente com n pro-
ble .. 1a rnonetario em no sso paiz, os dous primeiros: o de resgate e o de ga-
rantia do pape·l-moeda. 
. A esses dous .fundos attribue o orcamento renda ·que monta a 6.000 :000$, 
papel. quanto ao de resgate, e 14.100:000$, ouro, quanto 8'0 de garantia. 

E' a execução da lei n. Et81. de 20 de iulho d~ 1899, que creou esses 
c:1nus fundos. destinados, no acertado conceito do Ministro da Fazenda de 
19 !O, á regeneraçao dó pape·l-.rnoed a, "actuando em sentido inverso, partindo 
cada um de cada polo. e caminhanrlo ambos para a mesma zona eriuatorial: 
com o Ministro da Fazenda de 1910, á reorganizacão do papel-moeda .. com n 
de garantia. aurHicando-se a massa restante, melhorando a sua qualidade." 

E' singular que instituindp tão .opportunos. salutares e necessarios ap-
oarelhos. essa lei seja precirnfllente daquellas contra cuja e~fi.cacia mais se 
tenha conspirado. 

Fundamento de um plano bem concebido de restauração monetaria, pro-
blema fund amental na vida de uma nacão, essa lei, entretanto. bem ao con-
trario do lamentavel destino q4e tem sido o seu, devera hav-er merecido sem-
pre o mais sairrado resoeito e a mais severa observancia. 

·Logo em 1900, pela lei df! 20 rle setembro, foi rlesfalcado o fundo cJ .. 
garantia da quantia de 1 . 000 . 000 :t . destinados ao Banco do Brazil. para 
operações de cambio. DeHe mesmo foram pouco após retirados f: 2.C00.000 
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para pagamento á Bolivia, em virtude do tratado de Petropolis; e, ao ser 
creada a Caixa de Conversão, foram as sommas constitutivas desses dous 
fundos transferidas para ella, autorizado o Governo a uti'liza r até 3. UUO. OUU 
de libras para operar em ·cambio. 

Em U:i!O, porém, a primiti·va orientação, ao menos da parte do legis-
lador, foi retomada: a lei n. 2.357_, de 31 de dezembro, mandou restaural -os, 
vedando, para o de garantia1 destino diverso do pres.cripto na lei de sua crea-
çáo, mod1í:icando, quanto ao de resgate, a di sposição de 18!:H:l .para o fim 
ae perm1ttir que as •quantias a elle pertencentes seiam con·vertidas em ouro 
e depos'itadas na ·Caixa de Conversão afim de que, com o seu producto em 
notas conversíveis, seja feita a restituição e consequente resgate pela inci-
neração de .outras inconversiveis. 

Mas, só no texto da lei, essa restauração tem conseguido existencia: as 
importancias dos .fundos teem sido consumidas em voragem dos defíc>-ts que 
annualmente se verificam, ·os quaes, naturalmente, antes de se °liquidarem 
por meio dos recursos, nem sempre fa.ceis, dos emprestimos, dispõem 
ctaquelles de mais facil acceêso, precisamente os que as caixas especiaes ou 
os .cofres de depositas porventura contenham. 

Ha•via cto fundo de resgate, em conta especial do Banco do Brazil, em 
data de 3{) de julho deste anno - e delle so - 6. i 12 .41!:1. íso2, o •que se 
deveu a provi.dencias do Hlustre Ministro da f'azenda de entao. 

O desvio é uma consequencia a mais do .regimen d.epíc1ta)·io, c6m o qua·l 
será sempre incompativel a existencia e o florescimento de quaesquer appa-
relhos tendentes a sanear o meio circulante pela conquista paulatma da cir-
culação metallica. 

Tão grande e lastimavel irregularidade, porém, carece ter paradeiro. 
Sem o respeito intransigente das leis ·que a .taes fundos consagram o legi-
timo destino, inuti:l será o esforço do legislador e .do contribumte .pel a con-
solidação de um ·bom . regimen monetari.o. Não f'bra esse desvio e os dous 
fundos contariam hoje com o elevado saldo de 210 .5!:12 :!:104$ - mais da 
terça parte do papel-moeda do Estado. 

Entretanto, em tão delicado assumpto ha, dentre -0utros, compromisso 
formalmente assumido e cuja satisfação não deve ser adiada: - a constI-
tuição do lastro em ouro correspondente ã cifra representativa das respon-
sa•bilidades ·que ao Thesouro provieram da execução da citada lei n. 2.3o7 e 
do decreto regulamentar n. 8.512, .. de 1911. 

Taes responsa·bilidades, resu'ltantes da modificação de 15 para 16 na 
taxa de cambio das emissões da Caixa, montam á somma de 19. 309 :776$0 !ti. 
O lastro meta1lico para essa emissão, por emquanto puro papel fiduciario 
de curso 1forçado, é o primeiro e mais necessano emprego a ique se podem 
destinar as verbas relatwas aos dous fundos. 

•.Parece, em taes termos, inteiramente razoavel e muito acertado que, por 
disposição expressa, se prescreva ao Poder Executivo a obrigação de depo-
sitar na Caixa de Conversão, no decurso do exercicio futuro, as sommas 
que arrecadar ao titulo dos ·referidos fundos e em garantia da emissão por 
ella realizada, em virtude da •Citada lei, sem o lastro meta'llico correspon-
dente. 

Diverso desse não deve ser, pelo tempo a 1fóra, o destino dado ás arre-
cadações dessa origem - a ·entrega á Caixa para, com a emissão sobre 
ellas, de notas conversiveis, dar-se a substituição e consequente resgate de 
outras inconversiveis, tal como ficou esboçado na lei de 1!:110 . Isso, porém, 
não por fórma de autorização, mas de modo imperativo, como expressão, 
insophismavel e peremptoria, da vontade do legislador . 

.Seguida essa .pratica com perseverança e intransigencia, paulatinamente, 
o paiz terá lastreada a grande massa do seu papel fiduciario. E, só por essa 
fórma, será possível aspirar a realizar o ideal da circulação metallica. 
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A esse designio servir-a a disposição que, baseada nessas considerações, 
figurar como parte integrante do · proj ecto. 

A rubrica rei ativa ao fundo de resgate fixa, na proposta, em 6.000 :000$, 
papel, a quantia que lhe é destinada no futuro exercicio . 

Da proposta da receita verifica-se que, nos termos das leis concernen-
tes a esse ,fundo, foram a el'le destinadas no futuro exercicio as seguintes 
rendas: 

Arrendamento das estradas de ferro da União , .em papel. . . . 
Cobrança da divida activa, em papel .... . .. . ... . ... . .. . . 
Rendas eventuaes, em papel ......................... . . . 
Dividendo das acções do Banco do Brazil .. . ............ . 

800 :000$000 
1 . 000 :000$000 
2.000:000$000 
2 .200 :000$000 

6 .000:000$000 

Receita do fundo de resgate do papel-moeda a contar de 1900: 

1900 . . ..... . .... . . . ... . ......... . .. .... . . ... ....... . 
1901 . . .. . · .. · . ............... .. ... ... ... . . ... .. ...... . 
1902 .. ... . . . ....... . ....... . ............ .. . .. .... . . . 
1903 ...... . ......... .. ...... .. ...... ...... . . ...... . . 
1904 . . . ....... ... . ...... , .......... . ... . .. . . . .... ... . 
1905 ...... ..... . .......... .. ....... . .... ..... . ... . . . 
1906 . .............. . ......... ... ... . .. . . . . . . . . . . ... . 
1907 .. ... .... . . .. .. . ..... .. ..... . .. . . . .... . . .. . ... . . 
1908 (não Joiquidado) . . .. . ... .. ... ........ ......... . .. . 
1909 (não Jiiquidado) . .... . .. ..... , ...... ... .......... . 
1910 (não liquidado) .. . . . . .. .. ..... ......... ... . . ... . . 
1.9 11 (não liquidad'à) . . ... . .... .. . ......... ...... .. . .. . 
1912 (incompleto) ................ . .... . ....... .. ... . 
lmportancia transferida do fundo de garantia em 1907, li-

bras 1.016 .666- 13-4 .ao cambio de 15 1J4 ... ... .. ... . 

Da receita devem ser deduzidas as seguintes quantias: 

2 . 871 :400$3 17 
2.950:097$612 
2 . 714: 173$802 
2.807 :438$760 
3 . 552 : 127$293 
3.200:914$411 
2.779:483$553 
4.247:017$144 
5 . 257:260$434 
7.068:881$233 
5 . 645 : 190$483 
6. 164 :40-9$016 
2.250 :000$000 

16.000:000$000 

70.172:384$062 

Entregue ao Banco do J3ra:dl por emprestimo, em vfrtude da lei 6 n. 89, 
de 20 de setembro de 1900, ar t. 5°: . 

Em 1900 .. . . . .. . .. . ... . . . , ...... . .. . .. . ... . ..... .. . . . . 
Em 1901 .. .......... ............. .... .... .. .. . ...... . . 
Em 1902 .. ..... .... .. .... , .. . ....... . ... . .... . ..... . . . 

Entregue á Caixa de Amortização para a jncineração: 

Em 1902 . . .... .... .. ............. .. ... ... . . .. ...... . . . 
Em 1905 . . . ..... ... . . · . . ... . ..... .. ... .... . ... . .... .. . 
Em 1906 ..... . . . .. . . .. .. ... .. ........................ . 
Em 1907 . .. . .......... . .. , .. ..... ...... .. ... .. ... ... . . 
Em 1908 . . .... .. · .. . . ........ . .. . ...... . .. . .......... . 
Em 1909 ..... . .. . .. .. . ...... . . .... ..... . .... . ... .. ... . 

2.000:000$000 
1 . 000 :000$000 
7 .000:000$000 

3 .000 :000$000 
3 .. 000 :000$000 
4.000:000$000 

18.000:000$000 
2 . 000 :000$000 

200:000$000 

40 . 200:000$000 



423 

Balanceadas a receita e a despeza, verifica-se o saldo de 29.972:384$062. 
Em 30 de junho do corrente anno importava em 609.698:391$ o papel-

moeda em circulação. 

A rubrica relativa ao fundo de garantia attribue a esse \i.tulo, para o 
proximo anno, 14 . 100:000$000 . 

Eis a receita do fundo de garantia, a contar de 1900, até o primeiro se-
mestre do corrente anno: 

Exercícios. 

1900 ............ ..... . ..... . .... . .............. . 
1901 ..... .. .. .. . .. .. .... . . . .. .. .. . . . ...... .... . 
1902 ... . . . .. . .. . ... . ... ... . . ....... . ........... . 
1903 ... ... .... ................ ... ............. . . . 
1904 ... ... .... .... .. ... .. . . ....... .. .. .. .... . .. . 
1905 .............. . .........• . ... . . ..... .... .... . 
1906 ........ . ....................... . ..... . .... . 
1907 . . ..... . ... . ..... .................. .. . . . .. . . 
1908 (não liquidado) ... . . . .... .. ... . . . ....... . ... . 
1909 ... .. . ....... . .. . ............. . .. . . . .. .... . 
1910 . ... .. . . ....................... . .... . · .. . . .. . 
1911 . .... -.................. . . ..... ........ . .... . 
1912 (incompleto) . . ......... .. . .................. . 

865 .571-15- 6 
776.114-14- 9 
950 .879-16- 8 
938 .804'-13---11 

1.040.680-12-- 3 
1.089.816-13--- 2 
1.172 .226- 9-11 
1.267.311-14- 7 
1.024 .689- O- 4 
1 .051 .693--- 8- 7 
1.303.482--11- 5 
1 .434.373-13- 7 
1-.142 . 390- 2-- 7 

14.058.035- 7- 3 

Dessa receita to•tal há para deduzir-se as seguintes parcellas: 

Importancia emprestada ·ao Banco da Republica.... .. . 1. 000 .000- O- O 
Pagamento á Bolivia em virtude do tratado de PetropoHs 2.005.000~ O- O 
lmportancia transferida para o fundo de resgate do pa-

pel-moeda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.016.666-13--- 4 

4 .021.666--!13- 4 

Feita a deducção, verifica-se a differença de f'. 10.036 .369, á qual tem 
de ser accrescentada a renda . do Acre para indemnização do pagamento feita 
á BoU.via e que ~: 

1903 . . . 
1904 . . . ..... .. ... . .. . ... .. . · .... . ...... ......... . 
1905 .. . 
1906 .. . 
1907 . . . 
1908 .. . 

28.525- 2-- 6 
121.013- 1-11 
575.268-15- 3 
572.986- O- 9 
662 .532-18- 6 
44.674- 1- 1 

Sommand-o ãquella di fferença o total dessa renda do Acre, f'. 2. 005. 000, 
ter-se-ha para o fundo de garantia o saldo de f 12 .041.368 . 

Para o fundo do resgate das apoiices das estradas de ferro encampadas, 
consigna a proposta 4.000:000$, papel, em quanto orça o arrendamento das 
mesmas estradas durante o proprio exercici-o. 
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A situação actual desse fundo mostra que a renda dos arrendamentos, 

de 1901 até 1912, importa em 25. 647 :340$045, dos quaes fomm despendidos 
no resgate dos títulos 1O .205 :666$688, existindo para ser applicado o saldo 
de 15.351:873$357 . 

Ao fundo para . amortização dos emprestimos internos consigna a proposta 
50 :000$, papel, quantia em que calcula a receita proveniente ·da venda de ge-
neros e proprios nacionaes ·e o saldo ou excesso entre o recebimento e a resti -
tuição de depositos. 

Desde !901 a renda desse fundo, na parte relativa á venda de generos 
ou proprios nacionaes, montou em 960:9/3$901. A' Caixa de Amortização 
foram entregues, de 1903 a 1910, 856:171 $350, existindo, pois, o saldo de 
104 :802$551 . 

Para o fundo das obras de melhoramentos dos .portos, executadas á 
custa da União, consigna a proposta 9.610$000, ouro, e 3 . 000:000$, papel, 
em quanto orça a rend·a a esse fim destinada. 

Em 1910 importou essa renda em 12.587:551$706, ouro, e 5.670:402$793, 
papel. Em 191 1, em 3.934:739$, ouro, e 745:780$739, papel. Em 1910, a 
despeza foi de 9. 305 :310$007, ouro, e 7. 425 :431$, papel. 

A conta desse fundo, começada em 1903, accusa as seguintes receitas e 
despeza: 

Receita 
Despeza 

Ouro 

75. 531 :250$859 
48 .867:025$271 

Papel 

116.229:960$340 
112.593:750$453 

verificando-se, pois, o saldo de 26. 664 :225$588, ouro, e 3. 636 :209$887, papel. 
1Na importancia orçada ·para o anno proximo, qncluem-se 9.232:249$293, 

ouro, para o pagamento dqs juros, amortização e commissões dos empresti-
mos externos de i 8. 500. 000 de 1903 e i 4. 500. 000 de 19 11, para as obras 
do porto do Rio de J aneiro, e do de francos 40. 000. 000 para as obras do 
porto de Recife, corresponpentes ao 

Emprestimo de 1903 . .. ..... . . : .... ... . . ... . .. . . . .. . . . . . ... . 
Emprestimo de 1911 . .. ... .. .......... . ...... ...... ... . .. .. . 

;!:'. 557 .823 
;!:'. 400 . 715 

Total ..... , ... .... ... .. ..... . . . .... . .. . ...... i 958.538 

Emprestimo para as obras do porto do Recife, frs . .. .. . . .. . . . . 2.015.000 
e a qu~ntia. em papel de 865:000$, p~ra pa~amento dos juros de 5 olo do 
emprestimo interno para o porto do 1{10 de Janeiro de 17. 300 :000$000. 

Ao fundo para montepio dos funccionarios publi.cos a applicação devida 
é a de 10 :000$, ouro, e 800 :000$, papel, correspondentes á renda das con-
tribuições . 

A proposta consigna ainda autorização ao Governo para: 
a) abertura de creditas supplementares; 
b) liquidação de contractos com bancos, relativamente a emprestimos 

agrícolas; 
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; .e) substit.uição do papel -moeda de 1$ e 2$ por prata e troce até 20$ de 
\hbtlis · p·o1" rnoéda de prata; 

d) prernios para construcção de navios . 
Ás autorizações das lettras b· ·e d não constarão do projecto. 
Quanto á liquidação com os bancos, si alguma se fizer, faci l será ao Po-

der Executivo alcançar, então, do Congresso autorização especial, dada com 
conhecimento das condições e termos que forem .estipulados . . 

Quanto aos premias de construcção de navios, é evidentemente despeza 
adiavel. . . 

· A autorização relativa á moeda de prata. constará do . projecto, a.té .PQX:ql.le 
ella servirá _para esvaecer duvidas que estão sendo suscitadas, embora sem 
fundamento, quanto ao limite do poder liberatono da prata, fixado, de~de 
1846, em 20$, - fazyndo, porém; uma modificação . 

As . duvidas tem sido suscitadas deante do dispositivo do art. 55, n. 19, 
da vigente lei da receita . _ 

Certo é, porém, que não só em face do proprio texto essas quvidas im-
procedem. corno deante da razão e motivos da le_i, tão bem expostos, pelo rela-
to!' .da . r.eceita, em o discurso. publicado .no Diacio ,dQ Co[lgr~S!/Q, . . d..e . .12 .d;e 
Dezembro ultimo! nos termos seguintes: 

"A Cornmissão propõe tarnbern que se autorize o Governo a augrnêntar a . 
cunhagem da moeda de prata até 15 o\o d., importancia do papel-moedfl .em 
circulação, applicando 50 º\º do lucro liquido da emissão ao· resgate ao noss_o 
papel-moeda; justifica-se a proposta pela necessidade de f,!Ugmentar a moeda 
subsidiari.a :que, em nosso paiz, circula em proporção muito im;ignifican te, 
.ce_rca de 1$ por habitante, quando nos outros paizes sobe a dezenas de rn'.l 
réis, e, outrosim, accelerar o resgate do papel-moe.da, cuja acção pertu,rbadçi -
ra em todos os sentidos é por de_mais conhecida . . · 

O -illustre Deputado .Sr. Pandiá Calogeras obseivoJ.l na sessão de hon -
tem q11.e a redacção dada. á emenda da Commissão não foi Jeliz. A circulação 
monetaria .d.o Bn1zil. está até hoje regida· pela lei de 1846, que instituíu o mo-
nometallismo ouro, com as moedas divisarias de prata até o valor de 20$ e 

.. para ~s .taic.as. ruiu.das. as moedas de b,ronzeJ Mais tarde, a lei .de 18~4: permittiu 
os nickeis de 4QO, 200 ~ )00 réis e até de 50 réis. . - . . 

Em virtude dessa lei, não revogada, todos os contractos de vâlor super-
ior a 20$ . .só se coi;isi_deram liquidas, solvidos mediante a . entrega çle determi-
nado peso .de quro. Nessas condições toda e qualquer redacção de lei rnone-
tarja, q.ue . possa .dar logar a . ente.nder-se qu~ o _valor liberatoüo de um rrioct:o 
geral é çlado á prata, sem limitação do valor fixado 'em 1846, é evidentemente 
t.tma modificação para peor da mesma lei. E a emenda da Commissão não 

.é sinãa a porta a-berta á revogação da lei dé 1846 no que diz respeito ao poder 
liberatorio .da prata. 

A Commissão não teve semelhante intuito. 
A lei n. 401 de J 1 de Setembro de 1846 dispõe; 
Lei n . 401, de 11-de-Setembro de 1846: , ·--·. 

•: .. . . /ur. !.ºEle 1 de Julho de 1847 em diante, ou antes, se fôr possível, serão 
,.i:~c.irbLctas •. ~~s .. ~stac;ões p.u.\lli.cas. as m9edl!S _de. Ol.lrQ .de;. ~.2 quilat.es .na razão 

de 4$ por 01tava, e as de prata na razao que o Governo deteri:ninar. Esta dis-
posição tera fogar nos pagamentos entre os particulares . 

Art. 2. º O Gqvernp ~ autorizado a retirar da circulação a· som ma de 
.papel-moeda no valor do ·artigo antecedente e nelle conservai-o; para este 
fim poderá fazer as operações de credi to que forem indispensaveis. 

Art. 3.0 Serão observadas as convenções soqre pagamentos. 
Art. 4.º Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O decreto de 28 de Julho d~ 1849, que fixou o toque, peso e valor das 

moe.das mandadas cunhar pela lei de 20 de Setembro de 1847 e nos tei--
rnos da lei de 11 de Setembro de 1846, declàrou que as moedas de' prata n~o 



seriam admittidas nas estações publicas, nem nos pagamentos entre particuJa. 
r.es (salv<> o ·caso de mutuo consentimento destes), sinão até á quantia qe 
20$000. . 

Lei de 3 de Setembro de 1870 - mandando cunhar moedas de nickel 
e determinando que as estações publicas acceitassem em págamento a moeda 
de prata sem limitação de quantia, não sendo, porém, o seu recebimento obti-
gatorio para os par.ticulares além de 20$000 . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . " ...... ~ ' .................... , ............. . • ........ . 

·Concorrendo de al.gum modo para apressar o resgate do papel-moeda, a 
emenda <>bedece ao mesm-0 pensamento que ditou o dispositivo do art 2°. 
Podendo calcular o lucro liquido da emissão em cerca de 24 .. 000:000$, ficará 
o Governo habilitado para resgatar mais cer.ca de 12.000:000$ de papel-
moeda, o que não d·eixará ~de infiuir beneficamente no saneamento de n-0ssa 
circulação. 

Foi o decreto de 28 de julho de 1849 que, fixando, etc. (Lê.) ... · ................................................ ; .. , ' ............... . 
"A lei n. 1.817, porém (Visconde de. ltaborahy), de 3 de Setembro de 

1870, determinou (ar.t. 3º) que as estações publicas acceitassem em paga-
mento a moeda de prata sem limitação de quantia, não sendo, porém, o seu re-
cebimento obri·~atorio para os particulares além de 20$. Essa lei foi revoga. 
da, prevalecendo o valor liberator.i-0 da ·prata de 20$000. 

A emenda não altera as disposições relativas á circulação da prata, que 
continuará a ter o mesmo poaer liberatorio. :Satisfaz os justos reclam-0s que 
de ·toda ·pa•rte vêm contra ~ falta de moeda divisionaria •. 

bsta falta e tao graqae e nowna, que .nas .fronteiras do meu Estad.i 
corre como se nos~a moeila fosse o papel-moeda das Rep~bl~cas visinhas, 
sendo que o argentmo nem sempre e recebido com a deprec1açao a que está 
sujeito, o que é inconvenieµte e aá logar a não pequen<>s prejuízos. 

Convem notar que a faculdade .conferida pela emenda para alargar a 
emissão da prata f:ica·rá dependente das possibilidades do Governo, a quem o 
:::ienado apenas concedeu ·q credito de 2.UUO:OOO!!>, para acquisição da prata 
destinada á cunhagem. 

Na hypothese mesmo da emissão dos 15 olo do papel-ni·oeda existente, 
a moeda de .prata se elevarja apenas a pouco mais da decima parte da circula-
ção monetaria a·ctual do paJz, 1J que se não poderá considerar excessivo e pre-
judicial. . , . ._ , '·' - ··" ... . , 

O que é preciso accentuar e que a emenda visa tão sómente satisfazer 
a necessidade inilludivel qa moeda di.visionaria, que dê para as transacçoes 
em todas as praças da· Republica, não attingindo de modo algum o regímen 
da lei de 184ti. 

Não ha, no caso, quesfão de princtpios, mas de utilidade, de conveniencia 
publica, attenta a msut1ici~nc1a ua moeua wv1:>1onaria..'' 

Essas palavras, tão e/aras e positivas, desvanecerão, por certo, . quaes., 
q~er duvidas quanto ~ inferpretaçã~ devicla ·ao clispositivo de que se trata, 

C'!J<>s. te~os, por outro _laclp, submetti.clos aos outros processos interpretativos, 
nao JUstl.f1cam a suspeita de que elle haja revogado a sábia legislação que 
decretou para o systema 1ponetario do nosso paiz o padrào ouro, cabendo a 
prata a unica funcção de 1noeda divisionaria, não sendo admittidas nas esta. 
ções publicas, nem nos palf amentos entre particulares ( s.alvo o caso de mutuo 
consentirnento), sinão até á· quantia de 20$000. 

. Em c~nclusào, a Commissão submette á deliberação da Camara o se-
gumte proiecto: 
.. Arti~<> unico. O Presidente da ~epublic~ é autor.izado a desp~nder pelo 

M1mster10 da Fazenda, ·COfI1 os serviços designados nas seguintes verbas, a 
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quantia de 52.638:843$·107, ouro, e de .109 . 179:951$554, papel, e a applicar 
a renda especial na s-omma de 25 . 290 :000$, ouro, e 14. 850 :000$, itapel: 

1. Juros e mais despezas da divida 
externa ...................... . . 

2. Idem e amortização do emprestimo 
extern-o para o resgate -das estra-
das de ferro encampadas ... . .. . . 

3. Idem idem dos emprestimos internos 
4. Idem da divida interna fundada ..... 
5. Inactivos, pensionistas e beneficia-

rios do montepio ... . ........... . 
6. Thes-ouro NacionaL ............ •.•. 
7. Tribunal de Contas ..... • .......... 
8. Recebedoria do Districto Federal ... . 
9. Caixa de Conversão .... -.......... . 

10. Caixa de Amortização .........•.... 
11 . Casa da Moeda .................. . 
12. Imprensa Nacional e Diario Official. 
13 , Laiborat-0rio Nacional de Analyses ... 
14. Administração e custeio dos proprios 

nacionaes ............ . ... . .... . 
15. Delegacia do Thesourn em Londres 
16. Delegacias Fiscaes .... . .......... . 
17. Alfandegas ..•............ "· .. . . . 
18 . Mesas de Rendas e CoUectorias .. . . . 
19. Empregados de repartições e logares 

extinctos e addidos em virtude de 
sentença , _ . ............ . ...... . 

20. Inspecção das Re.partições da Fa-
zenda ... .. , ................... . 

21 .' FiscaHzação e mais despezas dos im-
postos de consumo e de transporte. 

22. Commissão de 2 o/o aos vendedores 
de estampilhas .................. _ 

23. Ajudas de custo ........ . ... . ..... . 
24. Gratificação por serviços temporarios 

e extraordinarios .. .... ... . .... . . 
25. Juros de bHhetes do Thesouro ...... . 
26. Idem dos emprestimos -do Cofre de 

Orphãos ...................... . 
27. Idem dos depositos das Caixas Eco-

nomicas e Monte de Soccorro .•• • . 
28. Idem diversos ... • .. . ... . .........• 
29. Porcentagem pela cobrança executiva 

das dividas da União .. . .. . . , ... . 
30. Commissões e corretagens ......... . 
31 . Despezas eventuaes ... .. .•......... 
32. Reposições e restituições . ..... · .... . 
33. Exercícios 1findos .......... . ...... . 
34. Obras ..... . .. . ........ . ....... .'. 
35. Creditos especiaes ... .. ... •. ....... 
36. Directo-ria de Estatistica Commercial. 
37. Su-bstituiçõe~ . .. ....... . . . . .• . . ... 

Ouro 

43.500:526$927 

8.264:880$000 ... ........... . .. ... ..... ... 
. .. . . .. .. .. .. . . ... .... ... ... . ............. ...... ........ 

õ0:000$000 
100:000$000 ...... ....... -.. .............. .. ...... ..... . 

......... .. ... 
68:400$000 . .... ......... 

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

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

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

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

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

. ...... .. ... .. 
100:000$000 

. .. . . . . .. .. .. . 
• ••••• • ' .J' •• ••• 

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

. .. ........... 
50:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

100: 000$000 .............. 
325:036$180 

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

Papel 

10. 553 :510$000 
25.756 :084$000 

15. 592: 185$785 
2.225:215$000 

671 :450$000 
648:420$000 
263:520$000 
557:313$500 

1 . 034: 236$600 
2.178:280$000 

181 :660$000 

141 :840$000 

4. 054: 482$00Q 
16.703:823$876 
5 .382:093$ 100 

136 :017$693 

179 :200$000 

3 . 191 :500$000 

150:000$000 
120 :000$000 

46:000$000 
50:000$000 

650 :000$000 

9.500:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
50:000$000 

120:000$000 
200:000$000 

1 . 000 :000$000 
700 :000$000 

632 :400$000 
80:000$000 
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38 . Inspectoria de Seguro: .. . ....... .. . 
39. Creditos supplementares ...... ..... . 

Applicação da renda especial 

1. Fundo de reEgate do papel-moeda .. 
2 .. Idem de garantia do papel-n:o eda ... 
3 . Iden: para a Caixa de re3gate das 

apoiices das estradas de ·ferro en-
campadas . .. . ......... . .. . . 

4 . Idem de amortização dos emprestimos 
in ternos . . . . .... .. .......... . 

5. Idem do montepio dos empregados 
publicos, novos contribuintes .... . . 

6. Idem para as obras de melhoramen-
to dos portos ........ .. . .... .... . 

Somma ..... . ... ...... .. .... . 
1 

Ouro Papel 

zso:120$o: c 
6.0JO:COO$:;OJ 

52 . 638 :843$107 1 cg . 119 :951 ~::;54 

l4 . 100:COJ$0JO 

10:000$000 

ll.180:00:::J$000 

25,290:000$000 

G.OOO:OOJ5JOO 

4 . 000 :000$000 

50 :OODS>OOO 

800 :000$000 

4:000:000$000 

1•I.850 :000$000 

§ ·1. 0 E' o ·Governo ap,torizado: . 
!.ºA abrir, no exerc' c:io de 1914, crditos supp '. en:entares, até aG n:ax :m::i 

de G. OOJ :COJ$, ás verbas indicadas na tabella que acompanha a presente pro -
posta. A's verbas - Soccorros publico.:; - e - Exercidos find es - poderá 
o Go \ erno abrir creditos s upp·lemehtares em qual•quer mez do exerci:::io, com_ 
tanto que sua to talid ade ~oirputada com a dos demais cr:.!clltos abertos nãn 
ex c::cl a. do rnaxirno fixado, respeitada, quanto á verba - Exerc.icios findos -
- a disposição da lei n. 3. 230, de 3 de setembro de 1884, art . 11. No maximo 
fi x:lào por e: te arti go não se comprehendern os credi~os abertos aos ns. 5, G, 
7 e 8 do orçament ei do Ministeri.o do Interior ·e ns. 1, Z, 3 e 4 do orçamento do 
Minis terio da Fazenda; 

§ 2.° A abr: r credito até 200 :000$ para cunhagem, na Casa· da Moeda, 
a fim de substitu ir as ced,tlas do Thesouro de 1$ e 2$ e facultar ·O troco das 
cedul as de 55 a 20$, onde escassearem essas moedas e a retirar da circulação 
as moedas de prata e nickel do anügo cunho, e as de cobre, marcancLo um 
prazo razoavel para :ua su·bstituição; podendo empregar o cobre recolhido na 
liga de outras moedas . · 

§ 2.º Os saldos qu e se verificarem no correr do _exercido, nos depositos 
da Caixa Economica, serão empregados no resgate dos titulos do emprestimo 
contrah :do em 1899 . · 

§ 4. º As quantia·s qüe fo rem ar recadadas no correr do anno, por conta 
do:; fu ndos de garantia e de resgate, serão depositadas, 1o: emestralmente, na 
C aixa àe Con vei .>iio para g:uantir as notas emi ttidas, sob responsabilidade do 
1'hesouro, em virtude da execução da lei n. 2.357., de 31 de dezembro de 1910, 
e decreto regulamentar n. 8.512, de 1911 . 

•§ 5. 0 A di Eposição do ~rt. 37 e seu· paragrapho, do decreto n. 942 A, de 
31 de outubro de 1892, comprehende não só o caso de pensões cumuladas, 
como de um a unica pensão e inst:tue o limite maximo para o· montepio, qual-
quer que haja s:do . ou seja o ordenado do contribuinte. 

§ 6. ~ O exercicio ffnanceiro comprehenderá de ora avante o espaço de .2·1 
meizes a contar de 1 de janeiro de um ·anno a 30 de· setembro do anno imme-
diato. Cinco mezes dos uJ.timos nove se destinam ao comp"lemento das opera_ 
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cões ordenadas dentro do anno civil e quatro mezes á liquidação e encerra-
mento das contas. 

§ 7.º Os contractos registrados sob protesto pelo Tribunal de Contas só 
terão execução depois de approvados pelo Congresso. 

§ 8.º As relações de dividas de exe rcic '.os findos de que trata o decreto 
n. 10.145, de 5 de janeiro ·de 1889. art. rn, e a lei n. 490, de 16 de dezembro 
rle !J87. art. 31. § 2° e 3'. s~rão encamiruhadas, :rnt ~ 3 d:: remettidas para o 
Co11grefso, ao Tribural de Co ntas. Si este, no exame das mesmas dividas, ve-
rificar que houve empenho da despeza, além dos limites marcados nas ru-
brica• do orcamento ou cm le'<> e> peciaes, mandará copia das mesmas rela-
çõe:; ~o procurador da Republica que fôr competente, afim de que este pro-
mova. execut ivarr:enle , a res ponsabi'lidade civil do ordenador da c!espeza iL 
legal. 

li 9.º Ficam approvados os creditos na somma de 2 . 151 :212$ 112, ouro , e 
84.005:Ç}?1$73·6. papel. constantes da tabella A. 

~ala das Commissões. 15 de setembro de 1913 . - Homero Baplista, 
Vice-Presirlente. - Antonfo Carlos, Relator. - Raul Fernandes. - Caetano 
de Albuquerque. com rrstricções quanto ás passagens referentes ao Tribunal 
de Contas e exerc icios f.indos . - Octavio Mangabeira. - João Simplicio. -
Mano!!! Bo··ba. - ]o.aquim Pire[). - Pereira Nunes 

PROPOSTA DO GOVERNO 
Art. 1. 0 O Precirlent<" da ReoubJica é autorizado a despender pelo Minis -

•eri0 dR rº7Pnrla. rrim n ~ serviços dt><:i~nados na~ seguintes verbas, a quan -
tia rlc S? fi'lP·~L'". ' 117 °•1·· ~. ~ -IP 1flÇ} . 17<\·Q5!$5.""1 . n3ne1 . e a apolicar a 
renda espec'aJ na comma c'e 25.290:000$, ouro, e 14.850 :000$, papel: 

0!.lro 
1. ,f uro• e ·mais despez3s d3. rlivida ex-

tern ~. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . 43. 500 : 526$927 
;> Ti:l rm r amort'zacão do emprestimo 

·"' tPrnn naco n recCJote cfas estradas 
rlP Perrn PPC'ílrt'n~rlo~ . . . ......... . 

~ Trt o--- :r1 °m rfnc:. Pmnrpc:timn ~ intern oc:;. 
4. Tdem da divida interna fundada ... · .. 
f'. Inactivos. pension istas e heneficia-

rio F do montepio . .. .......... . . . 
n Th P•ouro Nacional . ..... . . . ...... . 
7. Tribunal de Contas . .. . . ... ... . . . . . 
8 . Recebedoria do Distr' cto Fedem!. .. . 
P. Caixa i:le Conversão . . ............. . 

!O. raixa ·de Amorfaaçfo .. . : . . .. . . . . . . 
11 . Casa da Moeda .. . ...... ........ . . . 
12. Imprensa Nacional e D_.ario Official. 
13. Laboratorio Nacional de Analyses ... 
14. Administração e custe'o dos proprios 

nacionaes ... ..... .. . ... • ... 
15 . Delegacia do Thesouro em Londres .. 
16. Delegacias Fiscaes .. .. ....... . 
17. AI fandega s . . . . . . .... ........ . . . . 
J 8 . Mesas de Renda:; e Coll ectorias .. . . . 
1:). Emp rega dos de repartições e Jogares 

cxtinctos e add idos em virtude de 
sentença ......•..... . . . . .. , . 

8. ?ôd. :880$000 

50:000$000 
100:000$000 

68:400$000 

Papel 

1 () . . "i."i.~ : ,r; 1()9;1100 
25.756:084$000 

15. 592: 185$78!': 
2.225:215$000 

671 :450:il000 
648 :420$000 
263:520$000 
557:313$500 

1 .034 :236$600 
2 . 178 :?..80$000 

181 :660$000 

141 :840$000 

4. 054 :482$000 
16 .703:823$876 
5.382:093$100 

136 :017$693 
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20. Inspecção das Repartições de Fa-
zenda .................. .. ....• 

21 ,. Fiscalização e mais despezas dos ·im-
postos d·e consumo e de transporte 

22. Commissão de 2 % aos vendedores 
de estampilhas .. . ...... .. .... .. . 

23. Ajudas de custo .................. . 
24. Gratificação ~or .serviços temporarios 

e extraordmarios . ... ............ . 
25. Juros d@s bilhetes do- Thesouro .... . 
26. Idem dos emprestimos do Cofre de 

Orphão.s ...................... . 
27. Idem dos depositos das Caixas· Eco-

nomicas e Monte de Soccorro . .. . 
28. Idem diversos ............ .......... . 
29. ·Porcentagem pela cobrança executiva 

das dividas da União ....•...... . 
30. Commissões e conetll'gens . .. .. , ... . 
31. nespezas eventuaes ........ ... . · ... . 
32. Reposições e restituições . . .... ... . . 
33. ·EX'ercicios findos ................. . 
34. Obras ... .. .. . ............. . .... . 
35. Creditos especiaes . ... ............ . 
36 . Directoria de Estatística Commercial. 
37 . <Substituições ....... ........... .. . 
38. Insp~ctoria de Seguro~ . .......•.. . . 
39. Cred1tos supplementar~~s ........... . 

ÂppUcação 4a renda espeoial 

1 . Fundo de res•gate do J:lapel-moeda .. . 
2. Idem ·de ·garantia do p ~pel-moeda .. . . 
3. Idem oara a Caixa de resgate das 

apo1ices das estradaF> de ;ferro en-
campadas . . .. . .... .... . ....... . 

4. Idem de amortização dos emprestimos 
'internos . . ... .... . . .. . ... .... . . 

5 . Idem do montepio dos \'!mpregados pu 
blicos. novos contribuintes ....... . 

6. Idem o ara a~ obras d \~ melhoramen-
to dos portos ......... . ........ . 

Somaa ... .. _ . .. ..... ...... . . . 

Art. 2. º E' o Governo (lutorizado: 

. Ouro 

· ............. . 
100:000$000 

. ... · ... ..... ... . 

. "" . 5ó':ôôô$õôó 
30:000$000 
50:000$000 

100 :000$000 

325:036$1·80 

Papel 

179:200$000 

3. 191 :500$000 

150:000$000 
120·:000$000 

46:000$000 
50:000$000 

650:000$000 

9.500:000$000 
50:000$000 

l 00 :000$000 
50:000$000 

120:000$000 
200:000$000 

1.000:000$000 
700:000$000 

632:400$000 
80:000$000 

280:720$000 
6. 000 :000$000 

·52.638:843$107 . 109.179:951$554 

. ........ .. .. . 
14. 100 :000$000 

10:000$000 

11 . 180 :000$000 

25.290:000$000 

6. 000 :000$000 

4.000:000$000 

50:000$000 

800:000$000 

4. 000 :000$000 

14 .850:000$000 

1º. a abrir, no exercício de 1914, creditos supplem~ntares. até o maximo 
de 6 . 000 :000$, ás verbas indicadas na tabella que acompanha a oresente 
proposta. A's verbas - &occorros publicos - e - Exercidos findos -
poderá o Governo abrir cr~ditos suppt.ementares em qualquer mez do exer-
cicio, comtanto aue sua totajirlade computada com a dos demais creditos aber-
tos nã·o exceda do maxirno fixado. res'!)eitada, auanto á verba - Exercícios 
findos - a disposição da l:ei n. 3. 230, de 3 de Setembro de 1884, art. 11. 
No maxlmo fixado por este . artigo não se com:prehendem os credito$ abertos 
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aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento do Ministerio do Interior e ns. 1; 2, 3 e· 4: 
do orçamento do Ministerio da Fazenda; 

2°, a liquidar os debitos dos bancos, provenientes de auxílios á lavoura; 
3°, a conceder -0 premio de 50$ por tonelada aos navios que forem con-

struidos na Republica e cuja ar.queação seja superior a 100 toneladas, podendo 
abrir os creditos que forem necessarios; 

4º, a substituir as ' cedulas do Thesouro Nacional de 1$ e 2$ e facultar 
o troco das cedulas de 5$ a 20$, onde escassearem essas moedas e a retirar 
da circulação as moedas de prata e nickel do antigo cunho, e as de cobre, 
marcando um prazo raz-0avel para a sua substituição; podendo empregar '1 
cobre recolhido na liga de outras moedas. 

Art. 3.º Ficam approvados os creditos na somma de 2.6sf1212$162, outC>, 
e 84.005:921$736, papeh constantes da tabella A; 

TABELLA ...,_ .A 

Leis ns. 589, de 9 de -Setembro de 1850, art. 1\ § 6•, e 2;3481 de 25 de Agasta 
de 1873, art. 20 · 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E N EGOCIOS INTERIORES 

Decreto n. 9 .377, de 2í de Fevereiro de 1912 

Abre credito especial para pagamento das despezas pro-
venientes dos funeraes do Dr.- David Campista .... . " . 

Decreto n. 9.418, de 6. de Março de 1912 · 

Abre credito extraordinario para despezas no corrente anno 
com o augmento de 50 olo, 40 olo e 30 olo dos ven-
cimentos . dos juizes federaes e substitutos o; . ... , , . .. _ .. 

Decreto n; 9. 739, de 28 de Agosto de 1912 

Abre creditos supplementares ás verbas ns " 13, 15 e 31 
.do art. 2° da lei do orçamento do exercício vigente ... 

Decreto n. 9.747; de 31 de Agosto de 1·912 

Abre credito supplementar, para execução- da lei' n. 2. 563, 
de 10 de Janeiro de 1912, ás verbas ! 

l?" · ...... '• .• ; . .. ·-· ; . ........ ....... ,. ; . . • ., ••. , .... . 
7• -- . '• .• ... ~ .. ~ .... ·; . ~ · .. ! •• ~· ~ ~ ; ~ ; ; . ' •••• .••• • .• • ••• · ••• 

Decreto n. 9. 775, de 23 de Setembro de 19.12 

Abre credito supplementar ás verbas: 
«Subsidio d·os Senadores"-, v·. ·~ -, ·'·• ; . ·.< . ; • , .· • 
"Subsidio ·dos· Deputados". : . . . · .. .-. .. . ..... . 

214:200$00à 
720:800$000 

189:000$000 
636:000$000 

Papel 

6 :-924$600 

162:720$000 

6.000:000$000 

935:000$000 

825 :-OQ0$0bÓ 



· Abre ·credito supplementnr ás verbas : 
'.'Secretaria do Senado" .. ............ . . . .. . 
"Secretaria da Gamara dos Deputados ..... . 

Deúeto _n. 9.842, de 29 de Outub~o de 1912 

Abre credito supplementar ás verbas: 
"Secretaria do Senado" .. . ... . . . ......... . 
"·Secretaria da Gainara dos· Deputados" . : .. . 

Decreto n. 9.843, de 29 de Outubro de 1912 
' -

Abre credito supp'lementar ás verbas : 
"Subsidio dos Senadores" ...... . ... . .... . . 
"SubS'ídiô âos 'Depütaêlos":. ·;. :· ... . .. '· ·. ·:: .·. 

Decreto n. 9.886, de 20 de Novembr~ de 1912 

Abre credito supplementar ás verbas: 
"Subsidio dos Senadores" . . . . . . .. . . . . .. . . . 
"Subsidio dos Deputados" 1 ••• • • '. • • ". • .' • • • : •• 

Decreto n. 9. 887, de 20 de Novembro de 1912· 

Abre credito ~upplemeptar ás verbas; 
"Secretaria do Senado" ... . .. .. .. . ...... . . 
"·Secretaria da Gamara dos Deputados" ... · . . ., 

Decreto n. 9.943, de 18 de Dezembro de 1912 

Abre credito supplementar ás verbas: 
"Secretaria do Senado" ....... . ... : ... .. . . 
"Secre1aria da Gamara dos Deputados" .... ·. 

Decreto n. 9.944, de. 18 de Dezembro de 1912 

Abre credito supplemeptar ás verbas: 
"Subsidio dos Senadores" . .. ; . . . . . ... ..... . 
"Subsidio dos D~puta~os_". :.· . . .. . . . ... . .. . 

Decreto n. 9.986, de 8 de Janeiro de 1913 

12:500$000 
18:000$000 

12:500$000. 
18 :000$000 

195:300$000 
657 :200$000· 

189:000$000 
636:000$000 

12:500$000 
18,:000$000 

12:500$000 
18:000$000 

176:400$000 
593:600$000 

Abre credito supplementar ·ás verbas 13", 15", e 31", para 
supp!ir a insufficiencia da arrecadação do in'iposto de 
industria e pJofissõ.es •-" · ......... .... .. . .... . .. . .. . 

Papel 

30 :500$000 

30:50ô$000 

852 :500$000 

825:000$000 

30:500$00() 

30:5õ0$000 

' 770:000$000 

407:581$734 
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Decreto ~: '10 . 099, de 26 de Fevereiro de 1913 

Abre credito extraordinario para occorrer ás despezas com 
a installação dos Conselhos Municipaes no Territorio 
do Acre . .... . . .. . . .. .... ..... : ... · . ............. · .. 

Decreto n. 10. 119, de 12 de Março de 1913 

Abre credito su.pplementar .·á verba "Soccorros Publicas", 
do exercicio de 19.12 . ......... . ... . ...... . .. . .. . . 

M!N!STER!O DA MARINHA 

Decreto n. 9.466, de 23 de Março de 1912 

Abre credito extraordinario para occorrer 
ao pagamento de despezas extraor-
dinarias com a manutenção da divi-
são . de contra-torpedeiros estaciona-
'da no Paraguay ... ...... . .. . .... . . 

Decreto n. 9 .549,. de 2 de Maio de 1912 

Abre ·credito extraordinario para attender 
a despezas com os navios estaciona-
dos no Paraguay . . . ... . ........... . 

Decreto n. 9:884, de 22 de Maio de 1912 

Abre credito especial para · pagamenfos 
ao almirante reformado José Candido 
Guillobel, de differença de gratifica-
ção como Ministro do Supremo Tri -
bunal Militar ............... . .. .. : . 

Decreto n. 10 .093, de 26 de Fevereiro de 
1913 

Abre credito supplementar para pagamen-
to de contas de fórnecimentos de arti -

Ouro 

500:000$000 

Papel 

200:000$000 

60:000$0CO 

11 . 166:726$334 

. Papel 

1 . 000 :000 000 

95:868$838 

. gos de sobresalentes para o cruzar\or-
torpedeiro Tomoyo e o monitor Per-
nambuco e acquisição do material es-
tragado no incendio havido nas ·offi -
cinas da ilha das Cobras, ficando re-
vogado o decreto n. 1O.025, de 29 de 
Janeiro de 1913..................... 608:533$679 

500:000$000 1.704:402$517 
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MINISTERJO DA GUERRA 

Decreto n. 9.594, de 29 de Maio de 1912 

Abre o. credito especial para pagamento de despezas com 
a installaçã-0 do Collegio Militar do Estado do Rio 
Grande do Sul, creado ·pelo decreto n. 9. 307, de 28 
de Fevereiro ultimo ...........•....•. • ... ..... ... ' . • 

Decreto n. 9.665, de· 17 de julho de 1912 

Abre credito especial para. pagamento de despezas de instal-
lação e manutenção do Co!Iegio Militar . de Minas 
Geraes, creado pelo decreto n. 9.507, de 3 de Abril 
de 1912 .•..•••. • ........ '. ....................... _., . 

Decreto n, 9. 778, de 25 de Setembro de 191Z 

Abre credito especia,l para indemnizar a Sociedade n. 160 
da Confederação do Tiro Brazileiro do valor da metade 
das despezas relativas á construçcão de sua linha de tiro 

1 Decreto n. 9.892, de 3 de Dezembro de 1912 

Abre credito especial para paitamento de soldo vitalicio a 
mais 545 voluntar.ios d~ Patria .....•..... , ..•.. •. . ·. 

l)ecreto n. 9.893, de,, 3 de .Dt;zembro de 1912 

Papei 

600:000$000 

562:515$500 

tltl46$930 

678:271$429 

Abre credito supplementar á~ sub-consignações ns. Í9 e zs· 
da verba 14ª - Material - do art. 18 da lei n. 2.544, 
de 4 de Janeiro de 191?., .i .. .. ......... .. . , ..... ". Í.240:000$000 

Decreto n. 9.894, de 3 de De.r:embro de 1912 

Abre cr-edito especial para ipdemnizar a Sociedade n. 136 
da Confederação do Tira; Brazileiro de metade das des-
pezas relativas á constr-qcção de sua linha de tiro. . . . . 3 :507$070 

Decreto n. 9. 978, de 2 de Jarieiro de 1913 

Abre credito supplementar ã verba to• - Classes inactivas, 
reformados __, do art. 18 da lei n. 2.544, de 4 de 
Janeiro de 1912 ... . .... • .. . ~ ...... • ' .. •. .. .... , . . . . 1.091 :466$32i 

Decreto n. 10.101, de 5 de NJarço de Í913 
! - "'r'Ta-i~: .,, _~:. f: . 

. Abre credito extraordinario para attender a despezas ur-
gentes ..•.•..... ~ .. • ( . .. · ~.. . .. ..... . .... ... . . . . . . . 2.179:121$211 

6.366:028$461 
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MIN ISTERJO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Decreto n. 9.304, de 10 de Janeiro de 1912 

Abre credito para obras no rio Paraguassu', no Estado da 
Bahia . .. ......... , ' ···· . .• ..... · ....... , . ... .. . . . 

Decreto r'-· 9.342, de 24 de Janeiro de 1912 
Abre credito para pagamento <los vencimentos do pessoal 

da Inspectoria Federal das Estradas . . . .. .; •... ... . . . . 

Decreto n. 9. 361, de 7 de Fevereiro de t912 

Abre credito para proseguimento dos tra·balhos <la Estrada 
de Ferro de Cruz Alta á fóz do rio Ijuhy .. . ... .. . . . . 

Decreto n. 9 .366, de 14 de Fevereiro de 1912 

Abre credito para os estudos dos prolongament-os e ramaes 
da rêde de viação ferrea da Bahia . .. . ... . ... . .... .. . . 

Decreto n. 9.367, de 14 de Fevereiro de 1912 

Abre credito para os estudos dos prolongamentos e ramaes 
da rêde <le viação cearense . . . . . ... .. . . . . ...... .. ... . 

Decreto n. 9 .381, de 21 de Fevereiro de 1912 

Abre credito para execução d·os prolongamentos das obras 
m~vas já autorizadas na Estrada de .Ferro Oéste de 
Minas .. . • . ... . .. •.. : ~ . ... . ..... .. , ..... ~ .... . . :·. ~ .-. . . . 

Decreto n. 9.537, de 24 de Abri( de 1912 

Abre credito para os estudos do prolongamento da Estrada 
de Ferro Central do Brazil até a cidade de Belém, no 
Estado do Pará ... . ... • ..... . ....... . . · • . ... . .. . ( . . ... 

Decreto n. 9 .538, de 24 de Abril de 1912 

Abre credito para occorrer ás despezas com o_s serv1cos nas 
diversas linhas e ramaes da rêde de viação fluminens e. 

Papel 

100 :000$000 

562 :220$000 

l.280:000$000 

600 :000$000 

300:000$000 

800 :0Ó0$000 

800 :b00$000 

de que trata o decreto n. 8 .077, de 23 de Junho de 1910 2 .000:000$000 

Decreto n. 9.539, de 24 de Abril de 1912 

Abre credito para occorrer R.s desoezas com o orolonPamento 
da Hnha do centro da Estrad:i de Ferro Central do Bra-
zil, na direcção de Montes Claros ...... ..... . . ,. . , . . . 

i- - · -

Decreto n. 9 . 541, de 24 de Abril de 1912 
r----t": · -

Abre credito para occorrer ái; desoezas com o afare:amento 
da bitola da Estrada de Ferro Central do Brazil a Bello 
Horizonte pelo váUe dQ Par'aopéba . . . .... .. . . . . . . ~ ..•.. 

900:000$000 

l . 000 :000$000-
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Decreto n. 9 .543, de 24 de Abril de 1912 

Abre credito para occorrer :is despezas com o trabalho de 
prolongamento do ramal de Araxá-Uberaba á Villa 
Platina . .. . ..... . .. . .... .. ·: ....... .. ....... . . . .. . 

Decreto n. 9.544,.de 24 de Abril de 1912 

Abre credito para os trabalhos de estudo da Estrada de Fer-
ro de Coroa tá ao Tocantins .... . ............ .... . .. . 

Decreto n. 9.562, de 2 de Maio de 1912 

Abre credito para as despezas da construcção do pro longa-
mento do ramal da Estrada de Ferro Central do Bra-
zi l de Itacurussá até a cidade de Angra . .. . ......... . 

Decreto n. 9.563, de 2 de Maio de 1912 

Abre credito para occorrer ás despezas de construcção do 
ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil, de Saba-
rá a cidade de Ferros .. . .. ... .... .. .. .. .... . ... . .. . 

Decreto n. 9.581, de 15 de Maio de 1912 
1 

Abre credito para os estudos dos orolongamentos e ramaes 
da rêde de viação ferrea da Bahia .. . .... .. .... .. .. . 

Decreto n. 9.583, de 15 de Maio de 1912 

Abre credito para · a construcção de um edifício destinado 
· aos Correios e Telegraphos na cidade de Nictheroy . .. . 

Decreto n. 9.589, de 22 de Maio de 1912 

Abre credito para f' instal!arão electrica do erlificio destina-
do a Correios e Telegraohos, na cidade de Porto Alegre 

Decreto n. 9.635, de 26 de ]u11ho de 1912 

Abre cn~dito nara attender :ls desoezas com os serviços da 
Commissii.o de Desobstrucção do rio Paracatú. .... . ... . 

Decreto n. 9 .656, de 10 de Julho de 1912 

Abre credito para a desohstrucrfo e limpeza dos rios da 
baix?.da do noroeste rio Estado rio Rio de .Tan eiro, mu-
nicípio de Macahé e Campos . ... . ............... . . . 

Decreto n. 9.n82, de 24 de Julho de 1912 
1 . . -

.1\ bre credito para pagamento aos func<'innarios da .agencia do 
Correio de Santos, da gratific?.rão de 40 olo sobre 
os seus venciment.os. , ............... . ... . ... . . .. . . 

Papel 

300 :-000$000 

3C0 :0005000 

6J0:000$000 

550:000$000 

600:000$000 

600:000$000 

.48:500$000 

60:000$000 

100 :()00$000 

53:974$000 



- . 43.7 ___, 
Decreto n, 9 . 683, de 24 de j ulho de 19 12 

Abre credito para a conclusão das obras dÔ edificio destina-
do a Correios e Telegraphos na cidade de. 1-'orto Alegre, 
Esta.do do Rio Gran~e do Sul,, ·,, .. , . .. .. . .. · .. .. .. .. .. . ... . 

Decreto n. 9. 717, de 14 de Agosto ele 1912 

Abre credito para a continuação dos serviços de desobstru-
cção e dragagem do ·rio Paraguassú . ... .. · .... . . . .. . . 

Decreto n. 9 . 721, de 14 de Agosto de 1912 · 

Abre credito para as despezas com os estudos do prolonga-
mento da Estrada cte Ferro Central do Brazil, até a 
cidade de Belém, no Estado do Pará . . .... . . .... ; .. 

Decreto 11. 9 .732, de 21 de Agosto de ,1912 

Abre credito para occorrer ás despezas com os serviços nas 

Papel' . 

404:272$ 100 

. 20o' :000$000 

600:000$000 

diversas linhas e ramaes da rêde de viação fluminense 3. 500 : 000~)000 

Decreto 11., 9. 7 33, de 2 1 de; A,gosto de 19 12 

Abre credito para occorrer ás despezas com a conservação 
do ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil, de 
Sabará á cidade de Ferros ..... . ... . ........ .. . . .. . 

Decreto 11. 9. 73'1·; de 21 de Agosto de 1912 

Abre credito para occorrer ás despezas· com os serviços do 
alargamento da bitola . da Estrada de Ferro Central do 
Brazil á Bello Horizonte, pelo valle do Paraopeba · ..... 

Decreto 11. 9 . 743, de 28 de Agosto de 1912 

Abre 'credito para attender ás dcspeias de construcção 
do prolongamento da linha do centro, na direcção de 
Montes Claros ..... . ........... · ... . . . . . ... . . : ... . . . 

De.ereto 11. 9.744, de 18 de Agosto de 1912 

Abre credito para occorrer ás desoezas de construccão do 
prolongamento do ramal da Estrada de Ferro Centra l 
do Brazi l, de Itacurussá até á cidade de Angra ..... .. . 

Decreto 11. 9.789, de 2 de Outubro de 19 12 

Abre credito para occo rrer ás despezas com o estabelecimen-
to da estação radiographica estrategica do cabo de São·· 

500:000$000 

1. 400 :000$000 

r . 200 : ooosooó 

1.500:000$000 

Thomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ,. 150 :000$000 

J)ecreto .n. _9.814, de 9 de Outubro d,e 1912 

Abre credito para completar a imp.ortancia necessaria para 
a installação electrica no edificio destinado a Co"rreios· 
e Telegraphos em Porto Alegre ....... .. , . ... . ..... ·: . . 4:_186$9,20 
Proj ecto 11 ° 73 - fl. 4 . 
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Decreto n. 9 ,816, de 9 de Outubro de 1912 

Abre credito para os estudos dos prolongamentos e ramaes 
iia rêde de viação cearense ..• •• . • ••• • •..•..••• ·• • • • • : 

Decreto n. 9.851, de 4 de Novembro de 1912 

Abre cre dito para occorrer ao pagamento de premio gue com-
.pete á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro 
e Navegação por ter construido em suas officinas 
quatro locomotivas . . ..... · ..• : ....... . ..... . ....... . 

'Decreto n. 9.860, de 6 de N-0vembro de 1912 

Abre creditQ para occorrer ás despezas com os estudos da 
Estrada de Ferro de Santa Catharina, no . corrente 
exercício . ..... , ... • ~' · . ... . ..... ..... . ...... .. . . .. . . . 

Decreto n. 9.861, de 6 de Novembro de 1912 

Abre credito · para ·a conclusão dos estudos dos prolonga-
mentos e ramaes da rêde de viação ferrea da Bahia ... . 

Papel 

300:000$000 

28:000$000 

200 :000$000 

740:000$000 

22.281: 153$020 

MINISTERIO DA "tGRIC ULTURA, INDU STRIA E COMMERCIO 

Decret(J n. 9 ,640, de 4 de ~ulho de 1912 

Abre credito para óccorrer ;io pa.gamento 
das gratificações addicionaes a que se 
refere o art. 80 da lei f! · 2.544, de 4 
de Janeiro de 1912 • .,, .......... . , . 

Decreto rt. 9.669, de 6 de Julho de 1912 

Ouro Papel 

. . . ~ . . . . . . . . , . 140:280$000 

Abre credito especial. para di.1r começo aos 
serviços e providencias comprehendi-
das na lei n. 2 . 543 A, d~ 5 de Janeiro 
e decreto numero 9.541, de 17 de 
Abril de 1912, concernentes á defesa 
economica da borracha .... . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 000 :000$000 

Decreto n. 9.702, de 2 de À(iOSto de 1912 

Abre credito supplementar 4 verba 3ª -
Immigração ~ Colonização - do art. 
71 1 da lei n. 2.544, de 4 de Janeiro 
de 1912 . . .. · . ....... . ...... . ..... .. . 

Decreto n. 10.125, de 19 de f11 arço de 1913 

Abre credito para occorrer ilº pagamento 
da gratificação addido ry al de 40 oJo 
spbre os respectivos vencimentos ·ao 

1.000 :000$000 5.500:000$000 
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pessoal do .Aprendizado Agrícola de 
lgarapé-Assú, no anno proximo pas-
sado, de acçôrdo com o art. 80, da lei 
n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912 .. . 

Decreto n. 10.146, de 29 de Março· de 1913 

Abre credito especial para pagamento de 
auxilio de 500$ a criadores, etc., que 
construirem banheiros para expurgo 
de parasitas do gado . ..... .. .... . . 

·ÜJJTO 

...... ~ . , ...... . 

Papel 

6:907$924 

27:500$000 

1.000:000$000 13.674:687$924 

MINISTERIO DA FAZENDA. 

Decreto n. 9.364, de 14 de Fevereiro de 
1912 

Abre ·Credito supplementar ás verbas 7ª, 8", 
9", 10", 11", 12ª, 1.4", 17", 18" e 39" 
do exerci cio vigente ... ... ....... .. . . 

Decreto n, 9.395, de 28 de Pevereiro de 
1912 

Abre credito para pagamento á Compa-
nhia Cantareira e Viação Fluminense, 
-de premio pela construcção da barca 
Terceira, em seu estaleiro ...... , . , . 

Decreto n. 9.455, de 21 de Março de 1912 

Abre credito supplementar á verba 7" -
Thesouro ·Nacional - do exercício de 
1912 ... ................ ,. ... . ..... . 

Decreto n. 9 . 519, de 17 de Abril de 1912 

Abre credito supplementar á verba 37" -
·Estatística Commercial - do exercí-
cio de 1912 ...... . ..... : . ......... .. 

Decreto n. 9.527, de 24 de Abril de 1912 

Ouro 

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

. .. ... . ....... . 
1 

Papel 

106:579$350 

24 : 130$000 

3:600$000 

280 :594$801 

Autoriza a entrar em accôrdo com o Banco 
do Brazil, para liquidação de suas 
contas com o Thesouro Nacional, na 
parte concernente á carteira cambial, 
e abre credito para liquidação do debi-
to do Tbesi>uro, l'esultante da mes-
ma operação, ... , •.• ; .. ·, . • . . . . .. . . . . .. , . . . . . . . . . . l!h 596 :35g$87•f 
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Decr~to. n. 9.626, de 19 .de Junho de 1912 

· Uuro . 
Abre credito supplementa r á verba · 34"_ ~. 

Exercicios 11nuos - uo exercicio de- , 
- 1912 ... ....... ........... . ... - .. .... .. ... . '. ..... .,,..; ... _,, 

Decreto n. 9 .621, de 19 de junho de J912 

Abre credito para pagamento de alugu~is 
de casa do ex-director da Casa da 
Moeda, Dr. Pedro Luiz Soa,res 'de 
Souza, de 11 de Abril ac 1904 a 25 
de Abril de \90'i, ... ...... .... . : .. . 

Decretá n. 9 . 7G6, de 7 de Agosto de 19 12 

Abre credito extraordinario afim de occor-
rer ao pagamento de prata adquirida 
para cunhagem de moectas . . .. . . ... . 

Decreto n. 9.'136, de 28 ele Agosto ele 1912 

Abre credito supplementar á verba 19" -
-Mesas de Rendas e Collectorias-
do exercicio de 1912 . ... . . . _ .... ... '. · 

Decreto "n. 9 . 745, de 28 df Agosto de 1912 

Abre credito supp lementar á verba 34" --
Exercicios findos - do exercicio de 
1912 ... . . ... . . . ....... . .. . . .. ' .. . 

Decreto n . 9.818, de 16 de Outubro · de 
. ' 1912 .· 

Abre credito para restituição c' e cirei~os 
aduaneiros á f"amara Municipal de . 
juiz de Fóra, de accôrdo com o art. 
5°, alínea XVII, da lei n _ 2. 524, de 
31 de Dezembro de 1911 ........ . . . 

Decreto. n. 9.844, de 31 de Outubro de 
1912 

Abre cred ito supplementar á verba 34" ~ . 
Exercicios findos - do exercicio de 

.1912 -.. . ...... . .. .. ' ' . .. ... -. ... . . . 

Decreto n. 9 .884, de 20 de Novembro de 
1912 . 

Abre credito para pagamento dos verici-. 
meatos e do quantitativo oara far.da -
mento elos vin te guardas 0a AI f.andega 
de Porto Alegre, cujos Joi>ares foram 

. : . " ... ... ... ~ . 

1 . 500 :000$000 

. ~; ' ". 

18:266$666 

1 . 462 : 160~284 

. . 5 :052SOOO 

~ ' : . 

1 -500 :000$000 

,I · 

;:.. ! 

14: Í JS!~SGJ 

" • 

J.. SO ~J°:000$000 

creados pelo decreto n. 2 . 626, de 18 · · ··· · 
d St b d t ' . . (I X ''.' ', .e. e.em ,ro _ .º cor:en e anno.:: ·:·:·: '..::: ::.·:~::::::: 



44l 

Decreto n. 1 O. O::J3, de 15 de ] an.eiro de 1913 

Abre credito para pagamento de premio 
referente á construcção do rebocador 
Julieta, por Vicent~ dos Santos Caneco 

Decreto n . 10.017, de 22 de janeiro de 
1913 

Abre credito supplementar á verba 6" -
Aposentados - do exercício de 191 2 .. 

Decreto n . 10.047, de 13 de Fevereiro de 
1913 

Abre credito para pagamento do premio do 
navio frigorifico Salacia, construido 
por Emilio Mabilde, em seu estaleiro, 
na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul .......... .. .... . . 

Decreto n. 10 . 047, de 13 de Fevereiro de 
1913 

Abre credito supplementar á verba 3" -
.Juros e amort ização dos em prestimos 
internos - do exercicio de 19 12 . ., . . . 

Decreto n. 10.082, de 19 .de Fevereiro de 
1913 

Abre credito supplementar á ve rba 9° -
Recebedoria do Districto Federal -
do exercício de 1912 ......... . ... . . . 

Decreto n . 10 . 122, de 12 de Março de 1913 

Abre credito extraordinario para occorrer 
á despeza com a compra, em Londres, 
de 887 barras de prata para cunhagem 
de moedas . .. . . ... . .. ......... . ... . 

Decreto n.. 10. 128, de 19 de Março de 1913 

Abre credito para pagamento a Barbará 
Filhos pela construcção do navio a 
vapor Rio Grande, de 363 toneladas 
de arqueação ...... . ............. . 

Decreto n. 10.144, de 26 de Março de 19 13 

Abre credito para restitu ição de direitos á 
Camara Municipal de Passos, Estado 
de Minas Geraes ...... ..... . .... . . . 

Ouro Papel 

5:800$000 

500:000$000 

9 :900$000 

2.082:625$000 

160:890$986 

1.146:1 40$445 

18: 150$000 

5:071 $717 . 7:739$62! 

1 . 151 :212$ 162 28.812:923$480 



RECAPITULAÇÃO 
Ouro Pape~ 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
Ministerio da Marinha ............ . . . .. . . 
Ministerio da Guerra .... . ... . .......... . 

11. 166:726$334 
500:000$000 1.704:402$517 

6 .366:028$461 
Ministerio da Viação e Obras Publicas . . .. , 22. 281: 153$020 
Ministerio da Agricultura, Industria e 

Commerci·o .......... . .. . ..... . . .. . 
Ministerio da Fazenda ... . . . .. ....... . .. . 

1.000:000$000 13.674:687$924 
1.151:212$162 28.812:923$480 

2.651 :212$162 84.005:921$736 

TABELLA - B 

Verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir credito supplemen-
tar no exácicío de 1914, de accôrdo com as leis ns. 589, de 9 de Setembro 
de 1850, 2.348, de 25 de Agosto de 1873, e 429, de 16 de Dezembro de 
1896, art. 8°, n. 1 e art. 23 da lei n. 490, de 16 de Dezembro de 1897, e 
lei n. 560, de 31 de Dez embro de 1898, art. 54, n. 1. 

1 • 
MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros publicos. 
Subsidio aos Deputados e Senadores - Pelo que fôr preciso durante as 

pro rogações . 
Secretaria .do Senado e da Gamara dos Deputados - Pelo serviço steno-

graphico e de redacção e publicação dos debates durante as prorogações. 

MINISTjlRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extraordinarias no exterior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

H ospitaes - Pelos medicamentos e utensillos. 
Classes inactivas - Pelo soldo de officiaes e praças. 
Munições de bocca - feio sustento e dieta das guarnições dos navios da 

armada. 
Munições Navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, alija-

mento de obj ectos ao mar e ·outros sinistros. 
Fretes - Para commissã·o de saque, passagens autorizadas por lei, fretes 

de volumes e ajudas de custo. 
Eventuaes - Para tratamento de · officiaes e praças em portos estrangei-

ros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias e para despezas de 
enterramento e gratificações extraordinarias determinadas por lei. 



MINISTERIO DA GUERRA 

Serviço de Saude - Pelos medicamentos ·e utensilios a praças de pret. 
Soldo, etapas e gratificações de praças - Pelos qque occo-rrerem além 

da importancia consLgnada. . 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soklo de offl-

cia'es e praças reformadas. 
Ajudas de custo - .Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam em 

commissão de serviço : 
Material - Di·versas despezas pelo trans·porte de tropas. 

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantia de juros á1S estradas de ferro, aos engenhos centraes e pprtos 
Pelo que exceder ao decretado. 

MlNlSTERlO DA FAZENDA 

Juros e amortização e mais despezas da divida externa. 
]uro\S da divida interna: fundada - Pelos que occorrerem no caso de 

fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações de credito. 
juros e amortizd.ção d:Ds empre~timos internos. 

" ]ums da divida inscrip:ta, etc. - Pelos reclamados, aJ.ém do algarismo 
orçado. 

Jnactivos, peiwionistas e benefiicforios dos montepios - Pelas apos.en-
tadorias, pela pensão, meio soldo, montepio e funeral, quando a consignação 
não fôr suf,fi.ci'ente . 

Caixa de Amortlização - Pelo feitio e assignatura d•e notas. 
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados, e commissões aos 

co·bradores, quando as consi•gnações não forem sufficientes. 
Alfandegas - Pelas porcentagens aos empregados quando as · consi-

gnações excederem ao credito votado. . 
Mesas de rendas e collectorias - Pelas .porcentagens aos empl'egad-0s, 

quando não bastar o credito votado. 
lnspecçã,o das repartiçõ.e's de Fazenda - Pelas d'iarias quando fôr in-

sufficiente o credito votado. 
FiscaM.zação e m:.ais dlespezas dos impostos de consumo e de! transporte 

- Pelas porcentagens, d.iarias, passagens e transporte. 
CommissiilJ .aos vend,edores particular.es de esíampilh'a!S - Quando a 

consignação votada não chegar .para occorrer ás despezas. 
Ajudct,s de cu.srto - Pelas que forem reclamadas, além da quantia or-

çada. 
P.orcen~agerts pJela cobrança execuMva das di.vidas dµ União - Pelo 

excesso da arrecadação. 
juros div.ersos - Pelas importancias que forem precisas; além das con-

signadas. 
juros e bilhetes d.o Thésouro - Idem, idem. 
Commi·ssões e corretagens - Pelo que fôr necessario, além da somma 

concedida. 
juros dJos e.mpreistimo·s do Cofre dos OrphiWs - Pelos que forem recla-

mados, si a sua importancia ex·ceder á do credito votado. 
juros dos depd,sitos das Caixas Econom!i.cas e do.si Monte'IS de Soccorro -

Pelos que ·forem devidos, além do credito votado. · 
Exercícios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, so·ldos 

e outros vencimentos mar.cactos em lei e outras despezas, nos casos do art. 11 
da lei n. 2.330 de 3 àe setembro de 1884. 

Reposições e ·restituições - Pelos pa.gamentos reclamados, quando a · 
importancia dellas exceder á consignação. 
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j -." 2n DISCUSSÃO 

-Se~sfio de 22 ·o· Sr. RO'dolph.o Flabrã.o ( movim,ento "geral de attenção) - Sr. Presid en_ 
ele Setcmbrn te,, venho fazer breves considerações sobre o projecto ora em debate e defen-

der as emendas que apresentei ao· mesmo· JJrO'jecto. 
O illustre Relator começa o seu brilhante parecer mostrando ainda uma 

vez a progressão ascendente da d•espeza publica federal a partir do exercido 
financeiro de 1903, cujo accrescimo annual é, em média, bastante s upe rior 
ao da receita geral, como provei no ·d-iscurso que proferi na .sessão de 2·1 
de agosto do anno passado. 

Despeza da Republica realizada no s exerci cios de l 903 a 1911 , convertido 
o ouro em papel, á taxa de 16 pence: 

1903 - o .espeza realizada .. . . . ... . . . ... .. .... . . . . . 
1904 - Despeza realizada ....................... .. 

358.518:464$057 
458.271 :451 $669 

Differença em relação a 1913.... ......... . ......... + 99. 752:987$613 

1903, id em idem .......... . ..... . . , . . . .. , ..... ... . . 
1905, idem, idem . .. .. .... ... ... . . ..... .... .. . .. . .. . 

Differença, idem ...... .. ....... . . . ........ .. .. . ..•. 
1 

1903, idem idem .......... , .. ... . . · . · · · · · · · · · · .. · · · · 
1906, idem ..... ... ............ .. .... .. .... . ...... . 

358.518 :464,:;o.:;1 
369.720:371 $300 

11.201 :907$243 

358 . 518 :464 :ii057 
423.256:609$085 

Differença idem ......... .. ................ :._ .. , ,._ + 64.738:145$028 

i903, ijem idem . .. ... . . , . , ... .... ......... . : . .... . . 
1907, idem ....... . ... . ..... . ... -.... .............. . 

Di fferença, idem ... . ....... . .... . .. . .. • . .•... . . .... 

1903, idem idem ... . ....... . .... . . . ....... . ....... . 
1988, idem .. ................ . ... . ...... .. · . .... . . . . 

Differença, idem . .. .. ......... . ..... . ...... .. ..... . 

1903, i:lem idem .......... .... ................. . .. ., . . 
1909, id·em . . . .. ....... . . . .... ... ...... !. · ..... .... . 

Differença, idem ....... . ......... . . .. , ........ . . . . . 

1903, idem idem ..... . .... . ...... . ....... ..... . . .. . 
1910, id em ..... ... ..... . ... . .. : ..•......... . .. .. .. 

Oi fferença, idem .... . •...... .. ........ ............. 

1903, idem idem .. . ... .. . .. .. ...... ...... .. . . .. . .. . 
l~lll 1 idem .. .. . . .. ..... ... ... .. ..... . ...... : ········· 

Differença, idem ... . . . .. . . , .. . ............ . . · ~ .... . 

358 .518:464$057 
49 1 . 395 :608$888 

4- 132.877:144$83! 

358.518 : 464~057 
503.649:321$526 

+ 145.130:857$469 

358.518:464!!>057 
585.555:672$094 

+ 227.037:208$037 

358.5 18:464$057 
718.518:091 $4()8 

-1- 359.999:627$411 

358.518 :464$057 
689.413:925$324 

330 .895:46 1$267 
.,._....,.~------
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1903, idem idem, . . . . . ............... . .. . ...... . . . . 
1912, idem ......... . ... . . . ........ ... ......... ., .. . 

Drfferença, idem ... . .. . . . . . ... : . . .. .. .. .. ......... . 

r 
Di fferenças pos1 t1 vas ........ . .. .. .. . ........ . ...... ~ 

l 
Somma ............... .. . ....... . .. .. . , .... • .. . . . 

358.518:464$057 
754.041 :895$228 

395. 523 :431 $ '17 1 

99.752:987$612 
11.201 :907$243 
64. 738: 145$028 

132.877 : 144$831 
145.130:857$469 
227.037:208$037 
359 . 999 :627$411 
330.895:461$267 
395.523:431 $ 171 

1,767. 156:770$069 

. . Média annual do a·ccrescimo no s ex·ercicios supra .considerados ·réis 

.196.350:752$220, ou sejam, ap.proximadamente, 54,767 264 % da despeza de 
1903, no valor de 358.518:464$057. 

Média annual do accrescimo da despeza ·nos exercicios de 1903-19·11 -
179.067 :073$812, ou sejam, approximadamente. 49,946 300 % da despeza de 
1903, no valor de 358.518 :464$057; donde a di fferença ·para mais de 4,820 865 
por cento no periodo financeiro de ·1903 a 1912 . 

Já vê a Camara ·que a despeza da União continúa a progredir de modo ex-
traordinario, •emquanto que a receita vae crescendo em razão bastante i nferior. 

Estas considerações· despretencio&as, senhores, mostram a necessidade que 
temos de curar, seriamente, da restauração das nossas finanças arruinadas. 
A ,,ituação financeira do paiz é melindrosa e a economica vae-se aggravando, 
dia a dia , com a baixa es.panto,.a da bonacha, do café e de alguns outros pro-
ductos exporta veis. 

Não venho aconselhar .á Camara córtes ·brutaes no orçamento da despeza 
para o ·exercicio vindouro; seria insensatez d·e minha parte semelhante proce-

. der. Ha verbas orçamentarias que não supportam a menor diminuição, sob 
·pena de serem sacrificados, damnosamente para o paiz, indispensaveis , .er-
viços publicas, daiquelles que não podem ser interrompidos e adiados para 
épocas mais désafogadas, sob o ponto de vista financeiro. 

As verbas destinadas · a serviços inici ados, que dizem respeito á vida eco-
nomica do paiz, a melhoramentos e auxilias que redund arão, dentro de pouco 
tempo, ·em beneficio para zonas ricas e futurosas e em lucro para os cofres 
da União .e dos Estados, como sejam a .construcção de estradas de ferro , já 
estud'adas, e de linhas telegraphicas que .Jiguem o centro á peri pheri a do 
nosso vastissimo e despovoado paiz ; a na veigação ·dos nossos rios, obras con-
tra as seccas, povoamento do , 010 e subvenção aos criadores adeantados que 
importarem do exterior, ou do interior, animaes de raça e os introduzirem em 
suas fazendas, não ·devem ser cortadas pelo Congresso Nacio nal , porque taes 
córtes acarretarão graves prej uizos para o Estado e profttl)do desanimo· para 
as populações l:rboriosas do -Iittoral e dos sertões, que desejam progredir ma-
terialmente e -beber as .luzes da civilização •hodierna. · 

E' necessario, porém, -como pondera o ilJustre Relator em o seu bem ela-
borado parecer, que se adiem as despezas não prementes, que se evite a .con-
strucção de certas obrns dispensaveis, •que estão revelando a existencia entre 
nós da febre das grandezas , de uma dóse de megalomania não compativel, de 
certo,, com o~ nossos parcos recursos financeiros, 
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O SR. VICTOR DE BRITTO - V Ex. dá licença para um aparte ? Essas 

apprehensões da Commissão de Finanças, aliás muito justas, já ·se vão tornan-
do um antigo veso; é um velho estribilho, é sempre .a mesma nota · em que os 
Relatores batem, ficando sempre na mesma; não se chega a um resultado pra-
tico. E' malhar em ferro frio. O .que parece é que os Relatores perdem o seu 
tempo. 

O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Concorda V. Ex . . com isto? Os que estiverem 
de accôrdo com a doutrina do esbanjamento que proponham o augmento da 
despeza publica. Eu prefiro •ficar de accôrdo com os dignos e sensatos Rela-
tores dos pareceres sobre a receita e a despeza da Republica para o proximo 
exerci cio. 

O 1SR. VICTOR DE BRITTO - Eu tambem estou de accôr-do com os Relato-
res e com V . Ex.; apenas digo que se es.tá malttando em •ferro frio, pois, re-
pito, não se chega a re sultado pratico. 

O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Quem não estiver de accôrdo, continue a pro-
por o augmento da despeza com serviços adiaveis e construcções sumptuosas. 

O ·SR. MARTIM FRANCISCO - Em essencia, o aparte do Sr. Deputado Victor 
de Britto é em favor de V. Ex. •,. 

O SR. RODOLPH O PAIXÃO - Felizmente, para mim; pois assás me honro 
com es·sa concordancia da opinião de S . Ex. com a minha. 

O iU ust re Relator march a parallelamente com migo em relação . ao sanea-
mento das patrias finanças. Vou d emonstrar que as idéas de oS. Ex. não di-
vergem das minhas . · 

O SR. VI CTOR DE BRITTO - Eu declaro , c omo j·á o fiz , •que estou de pleno 
accôrdo com V. Ex. ; o ·que acho é que a tarefa é ingrata; é mal•har em ferro 
frio, digo mais uma vez. Nós ·clamamos todo s os annos e ficamos sempre na 
mesma. Todos os annos abrimos os relatorios da. receita e da despeza e vemos 
a mesma cousa e nada se faz no sentido <la reducção da despeza publica. 

O SR. Jos INO DE ARAUJO - Sim, porque quando se denuncia o Governo, 
V. Ex. vota a favor deli e. · 

o SR. VICTOR DE BRITTO - Qual a denuncia? 
O SR. JosINO DE ARAUJO - Á denuncia contra o Exmo. Marechal Hermes, 

contra a qual V . Ex. votou. só reunindo seis ou sete votos -a •favor. 
·O SR. RoDciLPHO PAJXÃO - E studando a parte do parecer referente ao 

pas&iv e do Brazil, encontrei µm erro de somma, que precisa ser corrigido. 
O estudo meditado de'ise .grande passivo offerece elementos valiosos 

áquelles que procuram conhecer ·ª somma da nossa responsabilidade fin anceira 
no exterior e no interior e lembra aos veros patriotas a necessidade de se 
cuidar deli a com firmeza e çlesvelo. 

A nossa div·ida ·externa eleva-·s·e ao total, segundo o .parecer, de ·106.912.510 
libras , ou sejam, á t~xa de 16 pence, 1.·603 .687:·650$000 

A divida interna fundada é de . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . 

A divida fluctuante assim se divide: 

Caixa Economica, em 31 de qezembro de 1910 . ... .... . 
Cofre de orphãos, idem . . . . ... .. . .. . ... . . . . .. .. ... . . 
Bens rl e ausentes , ·idem . . ..... .. ....... .. ... .. .. .. . . 
Depositos de di versas õrigens, idem .. . . . . . . .... .. .. . . 
Diversas contas, idem . ... . . .. .. .. . ... ... . . . . . . . .. . . 
Oepositos publicos, idem .... ... . .. . . . .. ... .. . . . . . . . . 
Pa9el-moeda em circulação . . .. .. . . .. . . ... . .. ...... . 

Tota.J . . . , . ........... , . . ... .. ,. , . . ,., .. . 

774.000 :000$000 

166 .679:039$620 
10 .281 :704$694 
3.706:086$126 

92.314 :287$387 
306:936$695 

5.206:251$346 
609.698 :000$000 

3 .265.879:955$868 
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A divida do· Brazil, per capita, calculada a sua população em 22.000.000 
de habitantes , é de 148$449-. 

Em alguns paizes estrangeiros a situação é esta, de accôrdo com as infor-
ITiações que possuo: 

1Divida da Grã"Bretanha, per ca!pita, a 31 de março de 1911, 242$388, o-t~ 
mais 93$039 ·que a do Brazil em W13. -

Idem do :Imperío Allemão, em outubro de 1911, 51 $540, ou menos 96$909 
que a do Brazil em 1913. 

Idem da França, a 1 de janeiro de 1911 , 493$056, ou sejam mais 344$607 
que a do Braz.il em 1913. 

A divida passiva da França, cuja população era de 39.601.400 habitan-
tes, attingiu, a 1 de janeiro de 1911 , a colossal cifra de 32.542.957.576 fran-
cos, ou sejam 19. 525. 774 :545$600, calculado o franco a 600 réis. 

Idem da Italia, _a 1 de julho de 1910, 226$219, ou mais 77$770 que a do 
Brazil em 1913. 

Idem do Japão, a 31 de março de 1911, 85$751, ou menos 62$698 que ·a 
do BraZ'il em 1913. 

Idem dos Estados Unidos da America do Norte em julho de 1911, réis 
33$509,82, ou menos 114$939,18 que a do Brazil em 1913. . 

!Idem da Argentina eITI 1911 - 325$196,4, ou mais 176$747,4 que a do 
Brazil em 1913. 

Para o serviço da divida federal interna e externa, no exercicio· financei-
ro de 1914, as ve11bas consignadas no proj ecto . que ·fixa a despeza para o ci-
tado exerci cio são as seguintes: · 

1. Juros e mais despezas da divida ex-
terna .......... - ......... . .... . 

2. Idem e amortização do emprestimo ex-
terno para resgate das estradas de 
ferro encampadas . . . . ..... .. .. . 

3 , Idem , idem dos emprestimos internos 
4. :Idem da divida int-erna funda.da ..... . 

Ouro 

43 .500:526$927 

8.264:880$000 

Papel 

10 . 553:510$000 
25.756:084$000 

Somma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 765 :406$927' 36. 300 :594$000 

Garantia de juros a estradas de ferro 
- verba s· da proposta do orçamen-
to da Viação para o exercicio de 
1914 .. . .............. . .. . .... . 1.993:780$056 8.055:472$770 

53.759:186$983 44.365:066$770 

ou seja, em ouro, á taxa de 16 pence por 1$000, 135083:694$804. 
A porcenta·gem <desta despeza sobre a receita geral e a especial calculadas 

na nroµosta do Governo para o exerciélo de 1914, na importancia total dP 
595.782 :993$248 - ouro, é de 22.673 %, pa·pel. 

Esta norcentaigem foi na Grã-\Bretanha, em 19'11, i.gual a 20,392 %, ou 
menos 2.281 °/n aue a do Brazil em 1914; de accôrdo com a proposta do Go-
verno; de 9.581'1 % no Imoerio Allemão, ou 'menos 13.087 %, idem; de 28,55 % 
D'! França. ou mais 5.877 %. idem; de 17,997 % na Italia, ou menos 4,680 %. 
idem; de 2.505 % .nos -Estado~ Unidos da Amerka do Norte, ou menos 20,168 
por ·Cento. idem. e -de 22.938 .o/o na ArgenNna, ou mais 0,265 %, idem. 

-A no ssa divida passiva. per capita, ·não lé, certamente, uma divida fabu-
losa; mas é preciso que se tenham em vista as forças economicas da Nação e 
o estado das suas finanças no ITiomento. 
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Uma divida pôde ser representada por cifra ·pequena, per cap:ta, mas ser 
relativamente grande, encarada a potencia orçamentaria do paiz que a con-
trahiu e supporta. 

O SR. MARTIM FRANCISCO - Não incluiu a responsabiHdade dos Estados 
e das municipalidades. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO - Absolutamente não; o meu quadro só se re-
fere á divida passiva da União. 

Como acabo ·de .dizer, a França é a Nação que mais deve, per o.ap:ta; mas 
a França possue extraordinarios recursos financeiros e economicos particula-
res superiores ás de quae~•quer outros paizes do mundo civiJ.izado. 

A divida ·passiva .Ja ltalia ·é, tambem, superior ·á nossa, per capita,; mas 
a do Japão é inferior em 62$698. . 

A divida passiva dos Estados. Unidos da America do Norte, essa extra-
ordinaria Republica federativa, onde a vida economica é ·immensamente pro-
gressiva ·e o commercio assás intenso, a divida passiva, per capita, montava 
apenas no anno de 1911 em 33$509,82 ou menos 114$939, 18 que a do Brazil 
em 1913. 

A da Argentina, no anno citado, era superior á nossa na importancia de 
176$747,4, per capita; mas o desenvolvimento economico e commercial da Ar-
· ·gem~ina, em relação ai:> seu territorio e população é, lambem, superior ao do 
Brazil. 

Na Grã-Bretanha, como acabo de dizer, a porcentagem, per capita, foi 
igual a 242$388, ou mais 93$939 que a do Bra:z;il no actual exerci cio; ·Cum-
prindo notar que se trata da divida pass iva do Reino Unido e não da divida 
passíiva do colossal Imperio britannico , da Europa, Asia, Africa, America e 
Oceania, cuja área é de 11.447 .954 milhas quadradas, habitadas, em 1911, 
por 419.401.371 individuos1. 

A despeza geral e .a desp eza especial orçadas na ref·erida proposta, con-
vertida a parte em ouro em papel á taxa de 16 penc.e por mil réis, é de réiis 
590. 742: 131 $492. 

A despeza militar orçada na mesma proposta, inclusive as verbas consi -
gnadas para as classes inactivas do Exercito ·e da Marinha, convertida a parte 
em ouro á taxa de ,J 6 pence por mil réis , é a seguinte: 

Exercito . . . 
Marinha .. . 

78. 231 :605$427 
45 . 457:790$648 

123.679:396$075 

A porcentagem desta des peza sobre a despeza total orçada na aJ.Judida 
proposta para o citado exerdcio. de 1914, é de 20,936 %. 

·Essa porcentagem foi pa Grã-Bretanha , em 1911 , igual a 39,762 r;, ou 
mais 18,826 % que a <lo Braz il em. 1914; de 30,164 % no Imperio Allemão , ou 
mais 9,228 %. idem; de 31.794 % na •França, ou mais 10,858 %, 'idem; de 
21.512 % na Italia ou mais 0,576 %, idem; de 20,587 % no Japão, ou menos 
0,349 % ; de 32,012 % nos Estados Unjdos da America do Norte , ou mais 
11 ,076 %, e de 16.2153 % na Argeatina, ou menos 4,7207 0 . 

Excluídas, porém , desta despeza as verbas consignadas para as classes 
inactivas ·dos dous departa!T\entos milhares supra considerados, a sua porcen_ 
tagem sobre a despeza total do Brazil. em 1914, baixará 'bastante. 

A Grã-Bretanha despende, é verdade, uma forte somma com a sua Ar-
mada e Exercito; mas a Grã-Bretanha tem uma receita enorme, capaz de re-
sistir. galhardamente, ·á despeza militar daquelle vasto Imperio. 

O SR. CALOCERAS - Faz essa despeza militar, porque é uma condição 
existel)ciaJ para ella. " 
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O SR. ·RODOLPHO PAIXÃO - Perfeitamente. O lmperio Ali'emão deEpende 
mais do .que nós com o seu Exercito typico e a sua poderosa Armada, 9,228 % 
da sua despeza total; a França, mais 10,858 % ; a ltalia, mais 0,576 % ; o 
Japão, menos 0,349 % ; os Estad0s Unidos da Amer:ica do Norte. mais 11,076 
por cento, e a Argentina, menos, note bem a Camara, menos 4,7207 % ! 

No entre:anto, a Argentina tem uma Armada com a efficiencia da nossa 
e um Exercito muito melhor apparelhado para a guerra; com as suas reservas 
instrui·das e promptas para ·Se incorporarem ao primeiro chamado; com o alis·-
tamento militar e o sorteio em plena execução; com as respectivas classes, 
que estão sujeitas ás manobras annuaes, cumprindo, pontualmente, eEse no-
b\iiitante dever ·cívico. 

Aquella previdente Republica do Prata poderá, no dia de amanhã, mobi-
lizar um formidavel Exercito; ao passo que nós. . . os eternos sonhadores! 
lutaremos com as maiores di~ficuldades para passarmos do pé de paz ao de 
guerra, quando tiv.ermos, quod DeifS averfot, necessidade desse _extremo re-
curso. - ' 

-Realmente, senhores, não sei aonde iremos procurar cidadãos aptos para 
o preenchimento .dos quadros do Exercito, quando elles tiverem de attingir o 
maximo limite. (Apantes) . Não sei onde pairam os reserv·istas do Exercito 
activo. aqueHes 1que, excluídos .por conclusão de tempo das fileiras desse Exer-
cito, deveriam paEsar para a sua reserva, continuando a pertencer aos mesmos 
corpos ou simples unidades, como d·etermina o art. 1-8, da lei n. 1. 860, de 
4 de janeiro de 1908. 

Esses reservistas são os primeiros que o governo chama ao Eerviço no 
acto da mobilização geral das forças; são e\les os soldados por excellencia, 
os soldados veteranos, conhecedores do officio que deverão formgr na pri-
meira linha, nos corpos e unidades simples. a que pertenceram, e não na se-
gunda linha, ou na terceira, como os triartas romanos, que só .pelei avam de-
pois de desbaratados os da primeira e segunda Hnhas; mas, oergunto eu aos 
nobres üeputad·os: onde :estão esses soldados da reserva -do Exercito activo? 

De accôrdo com a lei .citada. de 4 de janeiro de 1908, a segunda linha 
do Exer-cito se compõem dos cidadãos que prestaram durante nove annos, ser-
viço no Exercito activo e na sua reserva; mas esta segunda linha só existe 
no papeD . 

A terceira linha deverá ser constituída pelos cidadãos que houverem per-
tencido· ao Exercito de segunda 1inha, os quaes irão servir na Guarda N acio-
nal activa, até 40 annos de idade, e até os 44, na reserva dessa rniFicia, onde , 
actualmente, só ha brigadas de õfficiaes subalternos e superiores, sem sol.-
dados para serem com-mandados e instruidos nas armas. 

Talvez, senhores, seja o Brazil o unico paiz do mund.o qµe se gabe de 
ter ·Exercito permanente, onde o.s excluídos das fileiras, por -conclusão .de 
tempo , volvem á sociedade civil e nella se fundem sem que o Minfi sterio. da 
Guerra lhes saiba a residencia e torne effectivas as seguintes obri gações que 
lhe;; .são impostas pela lei do sorteio militar: 

a) juntar-se a seu corpo em caso de mobili zação, a ttend endo ao 
chamado da sua classe, e quando •houver convocação para ·manobras ; 

b) comparecer ás manobras annuaes, cuja duração 'não exce-
derá de quatro semanas; 

e) comparecer. uma vez por mez, a uma linha de tiro da loca-
ílidad-e da sua res idencia, exigindo, de> respectivo encarregado ou di-
rector , attestado de frequencia, notada em sua caderneta de reser-
vista; 

d) communicar, em -caso de mudança, ao commandante do dis-
tricto, ou inspector permanente, o seu novo domic'lio," 



- 450 -

As Hnhas çle tiro habilitam, naturalmente, os cidadãos •que as frequentam 
para o t!ro de guerra e poderão pre, tar relevantes serviços, desde qÜe não 
sejam desvirtuados os seus patrioticos e elevados flns; mas, não resolvem o 
magno e melindroso problema da pasrngem do pé de paz ao pé de guerra . 

* 
'~ ,, 

O illustre Relator consigna no seu _parecer uma idéa felicíssima , a meu 
ver, a •qual se traduz no re3gate dos títulos do oneroso emprestimo de 1897, 
deEtinando ao mesmo resgate os saldos que se verificarem, -durante ·O exercí-
cio de 1914. nos deposüos da Caixa Economica. 

Estou de pleno accôrdo com S. Ex. quanto ao resgate dos ti tulo-s. desse 
emprestimo; mas vou além, sou de opini ão que es!'es saldos annuaes sejam 
empregados, uma vez resgatados os títulos em questão, na amortização da 
!'o:~a divida interna fundada, de .accôrdo com a lei de 15 de novembro de 1827. 
O Sr. Mi;~istro da Fazenda, em carta dirigida ao illustre Relator, dec.Jara que 
pretende resgatar os títulos restantes do emprestimo de 1897, ainda ·este anno, 
dlsoondo para este fim da v-erba ·::ons1ignada no orçamento da despeza em 
vigor. Si tal acontecer, a emenda do illustre Relator, convertida em lei, não 
produzirá effeito; ao passo que será fecunda em resultados, se for appro- . 
vada pelo Congresso Nacional com a amplitude que proponho . 

Em 1904, quando offereci ao juízo da Camara o projecto que extinguia 
o fundo de resgate do papel-moeda circulante, aventára a idéa de ser esse 
fundo applicado á amortização da nossa divida interna fundada; projecto este 
que não mereceu parecer favoravel do saudoso Dr. David Campista, o qual, 
entretanto, fez completa justiça aos meus patrioticos intuitos. 

O pr·ojecto era concebido nos seguintes termos: 
"Art. 1.º Fica extincto o fundo de resgate do papel moeda, 

creado pela lei n . . p81, de 20 de Julho de 1899, devendo passar todas 
as suas consignaçqes para o fundo de amortização dos emprestimos 
internos. 

Art. 2. 0 Rev-o l{am-s e as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 17 de Maio de 1904. - Rodolpho Paixão". 

Justificando esta medida, procurei demonstrar na memoria que acom pa-
nhou o projecto e em discursos posteriores, que o fundo de resgate . do o:ipel-
moeda em circulacão, tal como o havia estabelecido a lei de 20 de Julho de 
1909 e estava sendo applicaçlo pelo Governo -da Republica, em vez de accelerar 
a entrada do paiz no saluta,r regímen da moeda metallica ou do bilhete con-
vertível á vista e ao portador, demorai-a-ia fatalmente. 

Na sessão de 1, de Dei;embro de 1910, ao discutir o projecto de lei que 
elevava a 16 dinheiros esterlinos a taxa de 15 e dava outras providencias , as-
sim me pronunciei ácerca do projecto n. 7, do ·citado anno , que restaurava os 
fun~os de garantia e de resgate: 

"Em sua primeira exposição sobre o assumpto de que se trata, 
disse o ex-Ministro da Fazenda, Dr . Leopoldo de Bulhões: 

"Resolvendo altera~ o destino do fundo de gara·ntia, com o em-
pregai-o na operação de. resgate, o Congresso Nacional esqueceu !> 
objectivo delle e deixou o oapel-moeda circulante desorovido da pro-· 
tecção que a lei de 1899 lhe assegurara . Por si, apenas, o fundo de 
resgate serve para reduzir a massa das cedulas em gyro: mas não 
serve para valorizar as aue permanecem em circulação e cuio quan-
titativo , reputado excessivo naauella época, só a pouco e pouco se 
avizi nh aria d·o nece13sario ás exigencias das transacções internas. 

Effectuado o rj!sgate da somma superflua, o papel r"rnane,:;cente 
ficaria indirectamente valorizado, como mercadoria offerecida em 
bolsa de cambiaes !! por esta procurada; nem por isso, entretanto, a 
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sua valorização, como moeda, teria crescido, porquanto subsistiria 
elle como ·simples nota promissoria, sem data do vencimento, isto é, 
como titulo de liquidação inexigivel. Em outros termos: Q resgate 
como que se limita a podar as ramagens exaggeradas da arvore en-
fraquecida, para que ella não succumba; não fornece, porém, á 
planta a nutrição de que carece para que adquira o vigor preciso . 

o fundo de garantia realizava esse officio tonificador; accumu-
lava ouro em deposito; e, á medida que ·o valor do deposito ia au-
gmentando, a cedula ganhava em contra-valor certo, que o calculo 
transformava em approximações progressivas da data do troco, ou da 
rehabilitação completa do meio circulante. 

Tinhamas, dest'arte, dous fundos de regeneração do papel-moe-
da a actuarem em sentido inverso, partindo -cada um de cada -pólo e 

·caminhando ambos para a mesma zona equatorial: com o resgate, 
diminuía-se a quantidade do pápel-moeda: CQm o de garantia, auri-
ficava-se a massa restante, melhorava-se a sua qualidade." 

. .... . ........ .... ... .. . . ............... .. ·, .... .. ~ ... .. ........... . ... . 
"Eu penso, ao contrario, que o fundo de garantia actua na razão 

directa da valorização do papel de curso forçado e o de >esgate na 
inversa. São dous fundos que não se completam, porque o segundo 
marcha em sentido opposto ao primeiro, diminuindo o meio cir-
culan.te de que o paiz tem necessidade _ para se desenvolver e pro-
gredir em todos os ramos da sua actividade economica. 

Si estivesse convencido da inflacção do papel circulante, seria 
defensor acerrimo da incineração de grande parte do mesmo, até que 
elle attingisse ·Ó quantum indispensavel ·µara as transacções no paiz; 
penso, entretanto, que não existe semelhante e tão apregoada supe-
·rabundancia e já provei aqui a pouca :razão dos defensores da quei-

. ma, continua e iUimitada, do papel de curso forçado." 
Accrescentei então: "As estatísticas mostram que em varias paizes onde 

as transa·cções commerciaes são facilimas e que d·ispõem de apparelhos aper-
feiçoados, por intermedio -dos quaes se li·quidam contam de milhões e milhões 
esterlinos, sem o dispendio siquer de uma libra, a cDrculação monetaria dá, pe1 
capita, maior quociente que no Brazil. E' preciso que não nos es-queçamos 
de que vivemos em um paiz de população rarefeita, disseminada por vastíssi-
mo territorio; em um p·aiz onde os meios de transporte são, em geral, pouéos, 
mãos e caríssimos. 

A circulação ·de papel de curso forçado, que é a nossa principal moeda, 
soffre as conse-quencias desse relativo atrazo material e uma dellas é a de-
mora inevitavel das remessas de quantias necessarias para o pagamento de di-
vidas nos grandes centros ·commerciaes e industriaes que abastecem, de va-
rias artigos importados do estrangeiro ou fabricados no paiz, as localidades 
do interi·or. 

A prova de que não ha •excesso do meio circulante está no facto , por 
todos nós observado, da cobrança da taxa onzeríaria de 1 e 1 112 alo ao mez 
pelos poucos emprestadores de dinheiro ness-as localidad•es. 

O SR. CALOGERAS - Quer dizer que a maior parte desse numeraria está 
no littoral, donde a conclusão •que a ouota individual não µóde ser tomada em 
relação á população do Brasil, mas sómenre á d•a faixa do !ittoral. 

O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Em alg'uns paizes de maior cirr.ulação mane .. 
taria, na Argentina, por exemplo, observa-se o mesmo facto; a!li, no em tan-
to, 'ª quota por habitante attingia em 1907, sem variação sensível até 1903, a 
elevada cifra de 132$240, emquanto que a nossa era nessa occasião igual a 
37$61 r. 
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A abundancia de numerar.io no littoral não obsta á carenda no interior, 
onde o dinheiro é obtido com ·enorme sacrificio daquelle que se vê na dura 
necessidade de fazer . emprestimos. Quantos fazendeiros e commerdantes não 
teem a lienado >as suas propriedades pelo terço do respectivo val·or para obte-
rem numerario com que saldem as suas contas ? 

Fui e sou um convencido de que não era e não é excessivo o meio cir-
cu lante d·e que dispomos para as nossas necessidades prementes. Si houvesse 
entre nós superabundanci·a de naoel-moeda de curso forçado, era de espernr 
oue a circulacão pa.rallela de 320. 000 :000$, emittidos pela Caixa rle Conversão 
de 1906 a 1910. produzisse a tão temida inflacção de que nos failou o illustre 
reprei;entante de Pernambuco e que o cambio. conservado a 1.S pence. uraças 
áq uelle apparelho e.conomico -financeiro, não a ttingisse a taxa ~e 18 1 [4." . 

1 

* * 
O fundo de garantia sempre mereceu e merece os meu" fi pplauso>: . oor-

aue nos prepara e accelera a passagem para o regimen metallico ou do bilhete 
co nversível á vista ·e· ao portador . 

.Tá poderíamos estar ás portas desse tão suspirado regimen. si o Governo 
não houvesse desfalcado, criminosamente, esse fundo , creaqo, coma o de 
resgate, par.a fins determinados em lei. 

o SR. CALOGERAS - A culpa é do Congresso. 
O SR. RooOLPHO PAIXÃO - Pois bem; acceitemos, em parte, essa respon-

sabil idade. 1 

O SR. CALOCE RAS - A responsabilidade é exclusivamente do legislador. 
O SR. RoDOLPHO PA1:1<ÃO - O fundo de garantia. ctestinftdo a valorizar 

a auantidade de papel-mqeda em circulação. ·devia ser um fundo intangível 
e não um recurso para despezas extraordinarias. 1 

O SR. CALOGERAS - Assim devia ser, mais infelizmente, não foi. 
Ó SR. ARISTARCHo LO PES - E o responsavel foi o· Governo , que lanço u 

mão desse 1recurso. 
O SR. CALOGERAS - O responsavel foi o Congresso quandp votou a caixa 

de Conversão . · · 
O SR. RooOLPHO PAIXÃO - Mostra o illustre Relator, em seu parecer, 

q•1e. para o fundo de garaqtia, já foi arrecadada a importante s,omma de libras 
14. 058.035-7-3. Desta somma foi retirada a quantia de 1. 00Q .000 esterlino::; 
paTa o Banco da Republica , 2. 005. 000-0-0, pa ra pagamento á Bolivia em virtu-
de do tratado de Petropo\is e 1.016 .666-13-4, para o fundo , de resgate. 

O milhão e mprestado ao Banco da Republica tem de voltar ao fundo , é 
uma divida que figura na conta corrente do Banco. Os 2 . 005. 000-0-0 , para 
pagamento á Bolívia, já fqram pagos ao Thesouro pelo Acre: 1resta , portan to , 
CClmo quantia legalmente desapparecida a representada por :L 1. 016. 660-13-4, 
passadas para o fundo d·e resgate: logo, ao fundo de garantia. pertencem e a 
elle devem ser restituídos :!: 13.041.368-13-8. 

Quando combati o fupdo. de resgate e a sua execução i:ielo e.minente _e 
g lorioso ministro da Fazepda do Sr. Dr. Campos Salles, ~t;clare1 qi:e nao 
ccmbatia a incineração do papel de curso forçado , porque nao era e nao sou 
papelista; dei combate á incineração pelos moldes · por que eqa estava sendo 
feita, sem se cogitar de meio ·Circulante que substituisse o de curso forçado, 
que lhe fosse succedaneo, afim de que se não perturbasse a vida economica ct·o 
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paiz. Desejavá e desejo. que .a incineração continue, de accôrdo com 0 dispos-
to no art . 2.º § 2º, da lei que elevou a taxa de 15 para a de 16 pence e esta-
bele·ceu o limite maximo de 60 milhões esterlinos para o deposito de 60 mi-
lhões de moedas ouro na caixa alludida. 

Essa disposição traduz, em parte, a medida por mim lembrada quando se 
discutiram os dous projectos de lei relativos a esse apparelho de elevado al-
cance · economlco-financeiro. 

Procedendo-se á incineração das notas de curso forçado, dando-se-lhes 
como succedaneo os bilhetes conversiveis da Caixa. de Conversão, a lavoura 
as i'ndustrias, e o commercio do paiz não soffrerão falta de numerario; por~ 
quanto, si forem queimadas notas inconvertiveis no valor de to, 100 ou 
200 mil contos, circularão bilhetes conversiveis á taxa que estiver em vigor re-
presentativos de igual quantia. ' 

Ca·da paiz deve ter quantidade de meio circulante de accôrdo com as con-
dições que lhe são propria!i. O Brasil é um paiz de vastissimo territorio, onde 
o trarn,;porte é caro e difficil, onde o credito é vacillante e não existem camaras 
de comp.ensaçpes, as Clearings-fwuses, destinadas á Ji.quidação diaria das 
contas reciprocas dos bancos na:; grandes praças commerciaes do mundo; as-
sim sendo, todas as contas, commerciaes ou não, se liquidam entre nós ,i 

poder de num'erario, seja de que especie fôr; é logico, pois, que precisamos 
d.e major quantidade de meio circulante, per capita, bem entendido, que nações 
mais adiantadas, onde as traqsacções não pre.cisam de igual dispendio de 
moeda para serem levadas a effeito e liquidadas em tempo. 

Eis porque, repito, a incineração, pura e simplesmente, do papel de curso 
forçado era utn erro, felizmente corrigido pelas leis que regulam a Oaixa de 
Conversão, qu~ vae prestando excellemes serviços ao paiz, mantendo a estabi-
lidade do cambio, em que pese aos advogados intransigentes das variações, 
para baixo e para cima, da taxa cambial. 

Passando a tratar dos emprestimos internos e externos e ffectuados pelo 
Jmperio e pela Republica nos poucos annos da sua atormentada existencia, 
devo declarar .que os estadistas daquelle não podem dar lições aos desta, em 
materia de boas operações de credito; pois a monarchia effectuára alguns em 
pessimas condições relativamente ao preço ou typo de emissão, taxa de juros 
l:!xigencias de banqueiros, etc., etc. Vou provar á Camara a verdade deste 
asserto, lendo um trabalho que consta do discurso que pronunciei, na sessão 
de 2 de Dezembro de 1903, sobre o projecto que orçava.ª receita geral da 
Republica para o exercicio de 1904: 

"O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Devia, agora, Sr. Presidente, pas-
sar á defesa de algumas das emendas que apresentei no projecto em 
debate, começando por agradecer á honrada Commissão de Orçamen-
to e ao illustre relator da receita, meu eminente collega e amigo 
Dr . Anisio de Abreu, a gentileza que me dispensaram, acceitando 
quasi todas ·as medidas que propuz; preciso, porém, diz7r algo a res-
peito das operações de credito effectuadas pel.a Republica e mostrar 
que ella nada tem que invejar á Monarchia em materi·a de em-· 
prestimos. 

E' mistér, senhores, que se descarne essa injustiça feita ao novo 
regimen, provando, á luz da evidencia, que lhe não _cabem, e sim ao 
lmperio, as responsabilidades . decorrentes dos mais onerosos ei:i-
prestimos nadonaes e estrange1ro.s; porquanto, os governos de entao 
QS contrahiram bem mãos! 
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o SR. CRUVELLO CAVALGANTE - Principalmente os de 1865 e 

1874. 
o SR. RODOLPHO PAIXÃO - o emprestimo externo de 30 de Se-

tembro de 1824, que foi o primeiro contrahido pelo Br·azil indepen-
dente, venceu o juro de 6. 692 olo, calculadas todas as despezas: este 
trabailho que tenho em mão (mostra-o), o qual não leio, fiel ao pro-
.gramma que me impuz, mas que será publkado em meu discurso, 
contém a analyse minuciosa deste e de outros emprestimos effectua-
dos pelo Imperio e' a Republica. O emprestimo de 3 de Julho de 
1829, cuj·o capital nominal foi dei 769.200 e o typo de 52 olo, ven-
ceu o juro enorme de 10,4 olo ! O gr.ande emprestimo de Setembro 
de 1889, effectuado pelo rninisterio Ouro Preto para a conversão dos 
emprestimos externos de 1865, 1871, 1875 e 1886, todos de juro de 
5 ºIº ao anno, encerra, como diz o Sr. A. Cavalcanti na .obra cita-
da, uma condição que deve ser notada, contida na clausula terceira, 
pela qual se prohibe o reembolso de qualquer parte do emprestimo 
antes de 1 .de Outubro de 1'909, salvo 'O resultante da taxa de 112 olo, 
que o contracto estipula para a amortização. 

O emprestimo int·erno de 1868, justificado pelas exigencias da 
guerra contra o dictador do Paraguay, foi um dos mais onerosos qu .. 
o Brazil ha contrahido, pois que o seu juro e amortlzação em ouro 
teem acarretado enormes s·acrifkios ao Thesi:Juro Nacicinal, aos cam-
bios baixos de 5 518, 6, 7 dinheiros, etc. : a sua taxa real de 6, 7 º Iº 
o.uro, representou, á taxa cambial de 5 5 18, o juro real de 32,16 o o 
papel!! 

O emprestim~ de 10 .de Julho de 1879, capital e juro de 4 112 o lo, 
pagos em ouro e ao typo de 96 olo, comquanto effectuado em me-
lhores condições que o anterior, foi bastante oneroso, como o são 
todos os emprestjmos internos que devem ser pagos nessa moeda 
em paizes cujo µieio circulante é constituído por papel de curso 
forçado. 

O emprestímo nacional de 1889, autorizado pelo decreto numero 
10. 332 de 17 de Agosto do mesmo anno e contractado com os ban-
.cos: Rurail e Hypothecar.io, do Brazil, Internacional do Brazil -
capital 109.694:QOO$, typo 90 a lo, juro 4 olo •ao anno, foi uma 
o.peração arriscada, que poderia acarretar ao Thes·ouro immenso pre-
juízo, dentro de alguns annos ·de taxa cambial de 6 ou poucos di-
nheiros mais por mil réis. . 

.Foi elle producto legitimo da época optimista, assignalada pelo . 
governo do illustre visconde de Ouro Preto, na qual se suppunha que 
o .cambio se mant~ria ao par, e até acima do par, neste paiz onde o 
balanço internaciopal dos valores é nimiamente desfavoravel, em que 
pese á teimosia c~gueira de quem, barrulhando noções claras e pre-
,cisas dia sciencia ~conomica, não distingue entre exportação de 'mer-
cadorias e exportação de valores." 

"Analysemos, agora, ajguns dos emprestimos effectuados pela Republica, 
em pouco mais de dous lustros de atormentada existencia: . 

Emprestimo externo de 1893 - capital real - i 2.856,.839-0-3., dito 
nominal__, i 3.710.000, typo 80 º/º'juro 5 ol·o, amortização 1 112, cornmissão 
2 olo sobre o vaJ.or nomina,r, 112 o o para corretagem, 1 olo para o ser.viço do 
pagamento dos juros, 112 olo para o serviço da amortização, accr.escendo mais 
118 ola, no caso da amortização ser f~ita por compra. - São estes os dados 
fornecidos pelo Dr. Amam Cavalcantt. , 

Feitos os cakulos, chegar-se-ha á conclusãq de que o juro reail deste em-
prestimo f.icou entre 6 e 7 qjo, o que não deixa de ser el.evado; mas é precisq 
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notar que este foi o primeiro emprestimo contrahido pela Republica na praça 
de Londres. 

Emprestimo de 1895 - capital real í 6. 000. 000, idem nominal libras 
7. 442 .. 000,. typo da emissão 85 olo, juro 5 o lo, amortização 1 olo, commissões 
2 ºIº pela negociação do emprestimo, 112 olo de corretagem, 112 olo de sello, 
1 o o para o serviço do pagamento do juro e 112 olo para o da amortização . 
A operação já foi melhor que a de 1893, porquanto o juro real foi de pouco 

· mais de 6 olo ao anno . 
Emprestimo contrahido p.ara as obras do porto do Rio de Janeiro. O juro 

real deste emprestimo, deduzidas todas as despezas que elle acarretará, é de 
5,86 olo, como se vê do trabalho a que me refer.i e que será inserto neste 
discurso. 

Emprestimo da "Oeste de Minas" garantido pelo Governo e effectuado a 
29 de Março de 1893. 

Capital nominal - í 3.710.000, dito, ao typo de 80 o lo - í 2.968.000, 
juro 5 olo, amortização 1 112 olo, commissões 2 olo sobre o valor nominal do 
emprestimo, pela emissão do mesmo, 112 olo para corret.agem e impressão, 
112 olo para sello, 1 olo para o serviço do pagamento dos juros, 112 olo para 
o serviço da amortização, accrescendo mais 118 olo, no -caso da amortização 
ser feita por compra; são estas as condições que reza o contracto, segundo 
o Sr. Amaro Cavalcanti. · 

Este emprestimo, que está hoje sob a responsa,bilidade do Thesouro Na-
cional,_ foi um estupendo desastre para a infeliz companhia e um bellissimo 
negocio para a Uniã-o, como fez ver, ha dias, o meu illustre collega Sr. Gas -
tão da Cunha, com o brilhantismo perenne de sua palavra encantadora. 

De facto, conforme affirma o Sr. Dr. J-osé Carlos Rodrigues iem seu tra-
balho inserto na pag. 91 do relat-0rio do Ministerio da Fazenda deste anno, 
o cambio médio de Abril de 1893 foi de menos de 12 d.; mas, acceita mesmo 
esta taxa, a companhia, em vez de receber 57 .120 :000$ (pois que o capital 
real foi de í 2.800.000, mais ou menos) recebeu, apenas, 34.283:016$, visto 
haver o Governo adaptado para si a taxa cambial do dia (menos de 12 pence) 
e para ella, companhia, a de 20 d.! ! ! além das vantagens auferidas pelo The-
souro do deposito, emquanto não eram gastas as sommas na construcção. 

O mesmo Dr. José Carlos emittiu os conceitos segumtes na resposta 
á consulta que lhe fôra feita: 

"Entretanto, em troca de 34.283:016$ creditados á companh.ia 
(deduzidas todas as despez.as e commissões) é esta debitada no ·ba-
lanço pelo valor total nominal do emprestimo, que as cambio actual, 
seria de 74. 200.:000$, além de i 1. 128. 967 de juros pagos pelo Go-
verno, como abonador <lo emprestimo - ou mais 22.580:000$ -
um total de 97. 000 :000$000 ! 

Com finanças desta ordem seria impossivel á melhor empreza 
de via-ferrea v.iver desembaraçada e não admira de que .a Oeste de 
Minas, apezar de seus elementos de prosperidade bem regular, haja 
•entrado em liquidação forçada." 

Para a pobre companhia liquidada, victima que fôra do Governo e do 
pouco tino dos seus directores, o juro real desse emprestimo, que a precipitou 
no abysmo da bancarota, approximára-se de 10,6 olo, pagos em ouro, du-
rante um periodo em que o cambio baixou ao mi-nimo de 5 518 pence por mil 
réis; oa esta infima taxa, o juro de 10,6 olo, equivale a 50,88 olo, papel! 

O emprestimo nacional de 1895 - ca,pital nominal 105.000:000$, typo 
95 olo, juro 5 olo, commissão ao Banco da Republka 2 112 olo - foi um 
emprestimo regular, como os que se lhe seguiram dadas as circumstancias fi-
nanceiras da época. :_ ~ 
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Antes de concluir esta resenha a respeito de algumas operações de cre-

dito effectuadas durante os 67 annos do imperio e os 14 da Republica, de 
onde resultam algumas vantagens para os Governos desta, devo declarar que 
11m dos emprestimos mais onerosos contrahidos pelo Brazil foi o de 12 de Se-
tembro de 1865, cujo typo rea l baixou, segundo o Sr . Amaro Cavalcanti, a 
49,063 o[o ! 

(Eis o trabalho a respeito de alguns emprestimos, a que o orador se re- . 
fe rÍll): 

- Emprestimos externos de 20 de Agosto e 30 de Setembro de 1824 
(garantidos pela renda das alfandegas): 

Typos da emissão . ....... . .............. . ... . ..... . 
)) ,, ,, 

Capital nominal. .. . . . ........ . .... . .... . . . ........ . 

juro 5 ofo. 
Amortização annual, 1 o fo. 
Prazo, 30 annos . 

75 % f 1.000.000 
85 'to f 2 . 000.000 

;f 3.686.200 

Commissão, 4 ·o fo (repartida, por metade, entre os negociadores brazilei-
ros do emprestimo e os banqueiros) . 

Este emprestimo, o primeiro effectuado pelo Governo do Brazil inde -
pendente, venceu o furo real de 6,68 ofo a.o anno, como vou provar: 

- Calculo de accôrdo com os dados conhecidos: 
Commissão aos negociadores brazileiros e aos banqueiros 

conforme se deprehende do parecer da Commissão 
de Finanças da Camara dos Deputados, lido na sessão 
de 18 de Agosto de 11826 e citado pelo Dr. Amaro 
Cavalcanti em seuq "Elementos de Finanças", 
pags. 348... . .... . ..... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . f 

Valor actual da commissão de 1 o[o, pelo serviço do 
pagamento dos juros, deduzida a importancia relati-
va aos títulos sorteac)os, annualmente (em média 
;f 122.873-6-4).. . .......... .... .. . .. . .... . .. . ... f 

Commissão de Y, %, sobre a importancia nominal dos 
títulos resgatados por sorteio (valor actual) ... . . , .. ;f 

Desconto de 5 o[o ao anno das prestações . . .. ~ ... _. . . . . f 

144. 000- 0-0 

27. 534-16-2 

9.495- 0-0 
76.357-19-3 

Somma ..... ." ... . . . ... . ....... . .. . ... , 
Capital a 75 e 85 ofo ......... . ...... . ... .. .... ..... . . 

;f 257 .387-1 5-5 
f 3 . 000. 000- 0-0 

r:ap ital real... . ......... . ....... . .... . .... ... . ...... . f 2. 742 . 612- 4-7 

Designando-se por x a taxa do juro annual pago por semestre, tem-se; 

(1 _ X) _ '6 2.929 . 223,26 
~ 2 - '6 2.742.G l4,2G = l.OG/942 ; 

d'onde: 
X ; - -

! + T = l l,Oo79j2 = l,0:rn4n; 

x = 0,06692 = 6,692 '11, , ao an!10. 

Empr~stimo de 3 de julho de 1829 

Capital nominal., f 76Q. 2CO. 
Idem ao typo de 52 o[o, f 400.000. 



Juro annual, 5 o\o. 
Amortização, idem, 1 o\o. 
Prazo, 30 annos. 
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Prestações mensaes, 12, a partir da data do contracto . 
Commissão e outras despezas, 2 o\o. 
Idem, pelo pagamento dos juros, 1 o\o. 
Idem, idem, idem pelo serviço da amortização, 1 \2 o\o. 

Calculo 

Commissão e outras despezas (2 o\o) ......... .. . . ... . . 
Valor actual da commissã-o de 1 o \o pelo pagamento se-

mestral dos juros . .. . ........................ . . . . 
Valor actual da .commissão de 1\2 o\o pelo resgate mé-

dio, annual, de títulos na importancia de f 25 . 640 
ou 5: 12 . 820 por semestre ..... .. ....... . . . .... . . . 

Desconto de 11 prestações de 5: 33. 333-6-7, á taxa de 
5 o \o ao anno . . .. . . . ... . ...... . . . . . ...... . . .. . . . 

Somma .............. . ......... . . .. ... . 
Capital a 52 o \o .... .. .. ..... ..... . . . ....... .. .... . . 

Dito real ...... . ........ . ... .. . . ..... .. ...... . . ..... . 

5: 15 .384- 0-0 

5: 5.804-16-5 

í 1. 981- 2-0 

í 9. 166-12-0 
------- --
5: 32 . 336-10-5 
5: 400. 000- 0-0 
---·------
5: 367. 663- 9-7 

Sendo x a taxa annual do juro pago por semestre, tei,n-se: 

d'onde : 

ou sejam 

(
1 + _!_)2 - .f: 406.6J.l.,2)0 - o 914 

. 2 - .f: 367.66::1, 7d - l ,l ;, ; 

l + X 1/-T = V l,1U50H 

X= 0,1032 

10,32 % ao anno. 

Observação 

.r.. 

1,0516 

Não levei em conta, nestes dous calculos, a despeza com o sello de titulog 
e outras de somenos importancia, porque as não pude conhecer. 

l::mprestimo contrahido para as obras de melhoramento do p8rto do Rio de 
janeiro 

Capital nominal, 5: 5. 500. 000. 
Dito ao preço de 90 o\o, í 4.950.000. 
Commissão aos banqueiros, e corretagem, 2 o \o. 
Prazo para amortização, 59.383 ou sejam 60 semestres (30 annos). 
Amortização annual, 1 1 \2 o\o; média semestral , 0,75 0L9. 
Commissão para o serviço do pagamento do juro em LElf!Jres, ~ o\o, 
Dito para o resgate, mediante sorteio, 1\2 o\o. 
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CALCULO 

Porcentagen. "' corretagem (2 olo) ........ . ..... . .... . ±: 110.000- 0-0 
Desconto das prestações, referido a 1 de Maio deste anno, 

á razão de 4 olo ........... . . .. ..... · · ... · . · · · · · ·' ±: 78 . 275- 0-0 
Commissão de 1 olo para o serviço · do pagamento de 

juro, deduzida a importancia relativa .aos títulos 
sorteados e resgatados (valor actual) .............. . ±: 42. 592- 8-5' 

Idem pelo resgate médio annual de libras 183. 333-10 
ou ±: 91. 666-15 por semestre ....... . .... . ....... . ±: 14 . 165-11 -2 

]tiros de 5 olo perdidos durante 15 dias nas mãos do 
banqueiro ... . ... ...... . . ................. . .... . . ±: 10. 312-10-0 

Sello ( 112 olo sobre o capital nominal) . ... . ...... ..... . ±: 27 .SOO- 0-0 

Somma da aespeza. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ±: 282.845- 9-7 
Capital a 90 ·O lo. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±: 4. 950. 000- 0-0 

Idem real................... ... .. .. .. ................ ±: 4.667 .154-10-5 

Preço, 84,8573 olo 

Sendo x a taxa do juro annual, pago por semestre, tem-se: 

d'onde: 

e 

ou sejam 

(
1 + X )~ _ ;S 4.945.592,021 

2 - ;S 4 6ti7 . lf4,5 !J = 1 ·049•658 ; 

+I X 
2 

X= 0,05878 

.5,878 o/o , ao anno. 

l,02C3D 

• ' 

Como se acaoa de ver, o emprestimo de 1868 foi dos mais onerosos qua 
se effectuaram no paiz; mas circumstancia premente obrigou o Governo de 
então a contrahil-o sob as duras condições em que .o fez . 

o SR. MART IM FRANCISCO - Sim, a guerra do Paraguay. 
O SR. RODOLPHO PAIJí.ÂO - Estava no poder o partido conservador e era 

presidente do conselho o visconde de ltaborahy, um dos mais respeitados esta-
distas e fin anceiros do Imperio ; po is bem, o juro real desse oneroso em-
prestimo subiu a 32,16 olo! quando o cambio desceu a 5 518. 

o SR. MART IM FRANCISCO - Quando o cambio esteve a 5 518? 
O SR. RoooLPHO •PAIXÃO - Em 23 ele Abril de 1898. O emprestimo de 

1868 veiu até á Republica para ser resgatado. 
O SR. MARTIM FRAN CISCO - Eu estava esclarecendo a data. 
O SR. RoooLPHo PAIXÃO - Os ultimos títulos desse emprestimo foram 

resgatados ha pouco tempp . Tivemos, é verdade, na Republica a taxa minim!I. 
de 5 518; este phenomeno de extrema baixa da taxa cambial verificou-se em 
1898, como acabo de dizer. Convem, todavia, notar que nesse mesmo anno, de 
temerosa crise financeira, os extremos da taxa a.Iludida foram 5 518 - 8 27132 
e a media annual 7 3IJ6 . ·-

No Brazil a taxa call\bial nunca desceu de 5 518, ou seja uma deprecia-
ção de 79,17 olo; ao pas~o que na França os assignados tiveram a maxima 
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depreciação de 99,66666 o!o; sendo o Louis d:or de 24 f: com_Prado por 7._200 i 
de assignados. Na Austna aconteceu quas1 o mesmo; alh, em dada epoca, 
100 florins de prata eram comprados por 1. 200 florins em papel, ou seja 
uma depreciação de 91,66666 o!o. 

O e!l11prestimo de 1897, autorizado pelo decreto n. 2.695, de 29 de No-
vembro de 1897, foi emittido nestas condições: 

Preço ou typo da emissão 95 o 1 o. 
Entradas: 
20 o o no acto da subscripção; 
25 o o em 10 de Janeiro de 1898; 
25 o o em 25 do mesmo mez; 
25 o o em 10 de Fevereiro seguinte. 
Juros - 6 o!o ao anno, contados a principiar de 1 de Janeiro de 1898 e 

pagos, semestralmente, a partir de 1 de Julho seguinte . 
Amortização ao par e por sorteio, dentro de 10 annos; devendo ter Jogar 

o primeiro resgate em Janeiro de 1899. 
Este emprestimo, apezar de haver sido emittido ao preço de 95 o!o, pro-

duziu a importancia liquida de 57. 409 :596$670, ou mais 409 :596$670 da que 
devera produzir; differença naturalmente devida ao juro de 10 o!o pela de-
mora de entradas ou perda de .direito ás mesmas . ( Instrucções expedidas pelo 
Ministro da Fazenda a 29 de Novembro de 1897.) 

O juro real do emprestimo de 1897 subiu a .6,26 o\o ao anno, como se po-
derá verificar da formula infra que fornece a taxa desse juro, pago semes-
tralmente: 

d'onde 

(
l _.!...)2 = 61. 063: 596$670 ~ 1 0636 . 

+ 2 . 57 .409:596$67U ' ' 

X ,r:-;:,.-
1 + 2 = y I,036 = 1,0313, 

X = 0,06 2 6, ou sejam 6, 26 %, ao anno 

A lei de 15 de Novembro .de 1897, que fundou a nossa divida interna, 
manda amortizai -a annualmente, na razão de 1 o!o e dispõe "que nenhum ca-
pital de divida será fundado ( convem frizar este ponto) sem que na propria 
lei da sua fundação sejam consignados rendimentos certos que baste á des-
peza do juro dessa divida. 

Cumpramos, pois, os deveres impostos por essa lei previdente e sabia 
e amortizemos a nossa divida interna fundada, destinando a este serviço os 
saldos que se verificarem, em cada exercicio, nos depositos da Caixa Eco-
nomica. 

Não poderá haver melhor applicação para semelhantes saldos que desti-
nai-os, como divida fluctuante que são, ao resgate de titulos da divida interna 
fundada, que attinge a elevada cifra de 774. 000 :000$000. 

Louvores ao illustre Relator por ter lembrado, ainda que em parte, idéa 
tão feliz e de fecundos resultados para as finanças do paiz, si o Governo não 
burlar a sua execução, como o tem feito quanto a outras não menos felizes, 
cumprindo, á risca, a disposição orçamentaria em que a referida idéa fôr con. 
eretizada. 

"' 
* * 
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.<.Sr·. ·Presidente, passo, ag9ra, a tratar da parte do parecer relativa aos 

, fundos de -resgate e de garantia, que sempre me mereceram especial attenção~ 
:assim -é qu~ !'!ll yarios discur~os que tenho pronunciado neste recinto sobre 
materia orçamentaria os hei analysado, mostrando qual a acção dos mes'mos 

-na; melhora. da. .taxa .cambial e preparo do c'aminho que nos levará, sem pertur-
bações economicas e financeiras, ao anhelado regimen metallico. · 

Na sessão de 1 de Dezemrbo de 19i0, discu.tindo o"projecto de lei que elé-
vava a 16 pence por mil réis a taxa cambial, eu fiz longas e, a meu ver, accei-
taveis .considerações sobre estes dous fundos e sobre o estado em ·que ·se acha-
vam, concluillldo-as com a justificação -de duas emerida-s ao. alludido projecto·, 
uma substitutiva -do seu art. 1 º e a outra additiva. 

Eis as emendas a que me acabo de referir e o trecho final da sua desen -
:.vôlvida_me_mo,ria jl!stificativa, publicada na integ ra no Diario do Congresso de 
J7 de janeiro de' 1911: 

• 

0"0 Cong"r-esso · Nacional decrefa: 
Art. Lº Fica elevada a 16 dinheiros por 1$ a taxa cambial 'it 

·que se refere o art. 1 º da lei n. 1 . 575, de 6 de Dezembro de 1906, 
fixado no maximo de 40. 000. 000 esterlinos o valor das emissões de 
_que trata o art. 3º . e executado o disposto no art. 4° da mesma lei, 
qu·anto ao troco dos billietes emittidos a 15 dinheiros. 

Art. 2.º "Revogam-se as disposições em contrario. 
Si este substitutivo não fôr acceito, offereço ao projecto a se-

. guinte emenda: 
Onde convier: 
Art. O Gfverno, ·no fim de cada , exercido financeiro, conver-

terá em ouro; á ,taxa ·que estiver vigorf)ndo na <Caixa de Conversão; 
a renda em pai;iel arrecadada pata o fhrttlo de lresgate, a qual será 
sommada á do fundo de garantia, creado, como aquelle, pela lei n. 
581, de 2{) de Jµlho de 1899. · 

Art . A m~tade da renda em euro dos referidos fundos será 
appHcada, annuíllmer/.te; á. ; s\lb~it-ui ~ão - de papel-moeda inconversivel 
por bilhetes da Caixa de Conversão;· sendo Jogo incineradas as ce-
dulas substituidfis. 

Art. Os fundos de resgate e de garantia poderão ser reforça-
dos por novas consignações especiaes, em ouro ou papel, e augmen-
to da quota erri ouro que ao segundo está sendo destinada . 

Art. Qufindo a importancia da outra metade dos recursos 
provindos desses fundos, dep·ositada dentro ou fóra do paiz, repre.-
sentar, ao qtmpio de 27 pence po-r mil réis, va.Jor igual ao da me-
tade d-o papel-moeda de curso forçado em circulação, será o mesmo 
pa"p-el subst.ituiqo por bilhetes convertíveis ao referido cambio desde 
que as condições economico-financeiras do paiz aconselhem' seme-
lhante medida. 

Sala das sessões, de dezembro de 1910. - R. Paixão. 

JUSTIFICATIVA 

Não desejp, actualmente, -que o fundo de amortização dos em-
prestimos internos seja incorporado á Caixa de Conversão·, já que 
el1le vae ter a ap·pJ.icação determinada pela lei ·que o creou; concor-
do, mesmo, :qui;: ·OS fu ndüs -de resgate e de garantia· do papel-moeda 

·circulante voltem ao ·regímen anterior á lei n. 1. 575, de 6 de de'-
zem'bro de 19-06, m as com a condição de nos levarem elles, em 
acção conjugada, ao suspirado regímen metallico, sem abalo da 
vida economiCEf e financeira do paiz. 
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Proporei, portanto" que o Governo, no fim de cada exerc1c10 fi-
nanceiro, converta em ouro, ao cambio de 16 pence por mil réi·s, 
a renda em papel do fundo de resgate e applique a metade da im-
portancia em ouro, •que fôr apurada dos referidos fundos, á troca de 
papel-moeda de curso forçad-o por biJhetes emittidos pel a Caixa 
de Conversão. 

Essa medida não produzi:rá a inJlação assás temida pelos anti-
papelistas de todos os paizes onde os governo·s .Jançaram mfo do 

curso for çado, para attenderem a prementes necessid ades·. Realmen-
te, desde •que s-e conserve o limite maxi mo de 20 milhões esterlinos 

.para o deposito metallico na Caixa de Conversão, o papel circulan -
te das duas especies não poderá attingir a elevada cifra que ora 
attinge - de 947 .075:261$500. 

Acceita -a taxa de 16 pence por mil réis, o valor dos bilhetes 
convertiveis não ultrapassará, a.entro do prazo -q11e estabeleço, a 

cifra de 300.000 :000$ e o das notas inconvertiveis irá diminuindo 
até baixar á de 350.000:000$, ou seja o tota·l de 650.000:000$000. 

1D"este modo irá diminuindo a massa do pa•pel inconvertivel , gra-
dualmente swbsNt:uido por bilhete trocavel em ouro, .á taxa d.e 1ô 
pence, -ou -á ·que fôr estabelecida de accôrd·o com as circumstancias 
economicas do paiz . 

Por seu lado, irá augmentando o stock ou encaixe · metallico 
preciso para a entrada franca e segura no regimen da moeda--papel, 
que é o das nações de boas finanças, na phrase de economistas 
doutrinari·os mui citados entre nós. 

Em sua s·ubstanciosa mensagem a•presentada ao Congresso na 
abertura da presen.t~ s•essão legislativa, o Sr . Presidente· ~a Repu-
blica nos d·á a grata noticia da existencia dos. segui"ntes saldos: 

Fundo de resgate. . . . . . . . . . . . . . 9. 438 :359$59e 
ou sejam, em ouro, ·á taxa de 16 pence par· miU 

réis ... . .... .. : . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 5 .593:101 $980 

Fundo de garantia: 

f 8.069.093-5-5, ou sejam.: ... .. . . ............. ' 71 .726:170$077 

Somma . ........ . . .. . : . .. . . . .. . . .. .. 77 .319:272$057 

De 1900 a 1906, i·nclusive, o fundo de garantia 
produziu a renda de . .... .. . ........ ... . .. 59 . 974:367$367 

Por sua vez, o ·fund·o de resgate produziu nos ci-
tados exercicios a renda de 21 .380:661$054, 
ou sejam, á taxa de 16 pence . . ... . .. .... . . . ·12 .670:021 $365 

Somma . ... ... . ..... ........ .. .... . . . . · ,72 .644 :388$732 

rMédia da renda em ouro de ambos ·os fundos no 
. septennio . . . ... .. .. ...... .. ... : .. .. . .. .. 10 :377:769$819 

E;;ta média pod.erá atting·ir no período de )910 a 1930, 20· annos ; 
a · cifra 'não exaggerada, -de 15.000:000$, ou cerca. attentas a elas-
t icidade das parcellas co·nsti!Utivas da ·renda do s fundos de resgate 
e de garantia e a_ mel-hora das condições ·economicas do oaiz que, 
dentro -em pouco, ha de colher os beneficias decorrentes das med·i-
das decretadas pelo Poder ·Legislativo nestes ultimas annos e postas 

·em pratica pelb"· Execútivo, com louvavel sol-icitude. 
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:As emendas que -0ra pro-ponho, to·rnando intangível a metade 

da importancia 1que •fôr arrecadada em cada exercido financeiro 
para oi. referidos fundas e abrindo aos mesm-0s .novas fontes de 
renda determinarão o encaixe do <Juro amoedado sufficiente para 
servir' de lastro em prazo •que não ·exceda d.e 20 annos, á emissão de 
papel conversivel, na raizão do do·bro ·desse lastro . 

Se estabelecimentos de credito, ·com ou sem caracter o<fficial, 
teem emittido ·em -0utros paizes, na razão do triplo do encaixe me-
tallico, porque ·não ·poderá emittir o Thesouro Naciona-1, ou qual-
quer banco nacional a .que o Governo conceder tail p:rtivHegi-o, na 
razão de 2: 1, quand·o as nossas condições eco.nomko-'financeiras 
aconselharem essa medida? 

A massa de papel em ·Circulação em 31 de março ultimo attin-
gia •á somma <le 627. 075 :261$500, conforme affirma a mensagem 
supra citada, somma essa ·que, no fim de 20 annos, si tanto, estará 
reduzida a 350 mi·! ·Contos, mais ou menos, por força da incineração 
média annual de 12.655:250$ de papel inconversivel, á taxa de 16 
pence, de desconto e perda <le valor de ·notas recolhidas ou de notas 
perdidas -0u inutil~zadas por .quaesquer acci<lentes <los •que diaria-
mente se dão em todos os ·paizes do planeta que habitamos. 

O encaixe metallico relativo á metade da importancia arr.ecadada 
annualmente, para <JS dous fundos, attiniginá nessa época a cifra 
de 1·50.000:000$, exclusive os ·juros ·que essa importancia possa ven-
·cer dentro ou fóra do paiz. 

Sommando-se as duas parcellas de 77. 3119 :272$057, saldo 
.existente ·dos fundos de resgate e de garantia, e 150. 000 :000$, 
tem-se a -quantia de 227 .319 :272$057, ·que excede de 52.319•:272$057 
á necessaria pa·ra'. a emissã-0 de moeda-papel na razão de 2: 1 e 
consequente ·pass ~gem ao r0egimen metallko sem 1quebra do padrão 
de 27 pence ·por mil' réis. 

1Póde ser •que labore em errn, mas sou um convencido da ver-
dade da doutrina que hei prégado sempre quanto á inefficacia do 
fundo de resgate, tal como fôra insfüuido, para a vaforiização do 
papel . de curso forçado em circulação ." 

Si a idéa contida :na segunda emenda que acabo de ler tivesse sido accei-
ta pelo Congresso Nacional, in 'iütum, e não em parte, como fôra, e praticada 
pelo Governo da Republica, ter-se-hiam resgatado, de 1906 a 1912, ás taxas 
de 15 e 16 pence, 81.000 ;000$ de notas iriconvel't~veis e nfo 24.200:()00$, 
como consta <lo parecer dq illus<tre Relator, á pag. 30: sou, portanto, mais 
rerui.sta que o rei, isto é, mais incinerador que os inimigos ferozes do papel 
de curso forçado. 

1Entro, agora, na etern11 questão do montepio civil <Jbrigatorio., problema 
cuja s·olução necess-aria e urgente par.ece relegada :ás kalendas gregas·! 
Estou reru1mente cançado .de chamar a attenção do Congresso para essa 
monstruosidade •que tantos sacri ficios nos tem custado e levará o Thesouro, 
quem sabe? á bancarota, si o phantasioso regulamento de 31 de outubro de 
1890 não fôr swbstituido 'J)pr outro, calcado .em moldes scientificos, ·que as-
sente sobre bases firmes e seguras. 

iSenho·res, reina compl~ta .confusão entre nós em materia de montepios 
obrigatorios. 

1Dous exemplos , dentre os muitos ·que poderia citar, colhj-os em um dos 
numeros d'O Paiz e do Jornal do Commercio, de datas recent.es. 

O primeir·o disse que ninguem sabia si o montepio civil accusava deficts 
annuaes -0u saldos, porque a sua renda é confundida com a receita geral em 
cada exercicio financeiro . .O segundo .inseriu em suas columnas de honra 
um trabalho do Sr. Nuno Pinheiro de Andrade, onde se leem os seguintes 
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periodo·s referentes ·á interpretação do art. 31 do regulamento de 31 d.e ou-
tubro de 189'0: 

"O art. 31 desse regulamento estabeleceu o ·princ1p10 de <que 
"á contribuição corresponde pensão, que por morte do contribuinte, 
poder-á ser dividida 'Pelos parentes", "mas que é devida á familia, 
na importancia d·e me~ade do ordenado, do 1qual tenha sido· descon-
tada". 

Não havia ahi a limitação do maximo de pemião, esta seria 
sempre pro•porcional ao ordena.do. ü art. 37, porém, declarou 1que 
os pensionistas poderiam receber mais de uma ·pensão, comtanto 
que a importancia de todas não exced.esse de 3 :600$ annuaes . 

O decreto teve nos primeiros annos execução sem 'que nenhuma 
duvida surgisse ness.e ponto. Não havia motivo de conflicto, porque 
o maior ordenado de então era de 7 :200$, dando a pensão metade, 
o ·que se compoTtava exactamente .nos limites ·estabelecidos para o 
maximo de accumulaçfo. D.este modo os dous artigos 31 e 37 não 
se deglad.iavam, harmonizavam-se, ao contrario, serenamente . 

Com o augmento de certos o·rdenados v·ieram surgindo as re-
clamações, porque o Executivo se prendeu ao maximo· de 3 :600$ 
annuaes, ijimitando toda .e qualquer pensão a essa quantia, fossem 
os ordenados superiores ao· seu duplo. Com a modHicação dos 
factos, irrompia, assim, o conflicto entre os dous artigos e o regu-
lamento soffria o cho1que dos interesses féridos, estalando como a 
ampôla de vidro que não resiste .ás modificações do seu conteudo. 

'Ü Ministerio da Fazenda cingiu-·se, de accôrdo com o Tribunal 
de Contas, áo maximo de 3 :600$, embora descontasse a contribui-
ção de . todo e qual<quer ordenado. As r.eclamações eram indeferidas 
de accôrdo coni essa doutrina. (Avisos de 12 e 26 de abril de 1912, 
de 22 de junho de 1897, de 30 de setembr-o .e de 26 de out1J'bro de 
1907; decisão do· Tribunal de <Contas de 9 de agosto de 1901). 

<Consagrou, além disso, essa doutrina o mais auto·riz.ado dos 
nossos tratadistas de Direito Administrativo (Viveiros de Castro, 
Dir. Administr<ativo, 2a ed., 1912, pag. 541). 

Mu:JtipJi.cando-se os casos, ao passo 1que os ordenados cresciam 
de manei'ra a ter .ho1je como maximo uma ·importancia maior do que 
<luas vezes o limite ,que se ·estabelecia em 1891 - recorr.em os in-
teressados ao Poder Judiciaria. As decisões de •primeira instanda 
foram favoraveis aos r.eclamantes. (6entença Pires de Al1buquergue, 
de 23 de abril de 1912, na Revil~tCl1 de Dire~to, vol. 24, pag. 392, .além 
<le ·outras) . Os accórdãos ns. 1. 950 e 2. 204, que commentamos, 
vi.eram .sanccionar essas decisões . 

Tornando nullo e sem effeito o art. 37 do regulamento do mon-
tepio, e estabelecendo que a ·pensão· deve corres·ponder á metade do 
ordenado, seja este qual' fõr, o Supremo Tribunal rompeu ·Com o 

principio pelo qual o legislador havia definido e precisado a des-
peza ·Com que .cada pensão deveria pesar no urçamento do pa'ÍZ. 

Havia um outro modo de fazer justiça, amparando o direito 
ameacado - seria deixar d.e pé o art. 37, isto é, julgar a Fazenda 
Nacional passivei de re~füuição das contri·buições que tivessem 
excedid·o ·o limite legal de correspondencia com o max:imo da pensão. 
RestabeJ.ecer-se-hia da mesma fórma o direito·. O Tri'bunal despre-
zou esse alvitre. <Certamente concorreu para isso a argumentação 
ponderosa de que -para os militares, 1que j1á gozam de meio soldo, 
prevalece o principio de que a pensão •é sempre igual á metade do 
ordenado, seja elle qual fôr. Era justo." 
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O auter 4> st1clt-0· d'O P'aiz e o Sr. Nuno Pinheiro de Andrade são victi-
mas de um engarto que precisa s·er desfeito. 

Quem consultar 'qualiiãuer dos balanços da receita e despeza da Repu-
blica verá que a11lles figuram .em cada exercicio financeiro, perfeitamente 
discriminadas, as parce!l as relativas .ã renda e despeza dos montepios obri-
gatorios do Esta,~o, ·que são 'O~ seguintes: 

Montepio d'à M2:rinha. 
Montepio Militar. 
1Montepio dos Empregatlos Ptl'blicos . 
No balanço d~ 1904, que teNho á mão, figuram na receita extraordinaria, 

arrecadada ne~,;e exercicio, as seguintes verbas: 

Montepio da -Marinha . ..... ... ....... . ..... . .......... . 
Montepio Militar . . . . . . . ... . .. . . . . ... .... .. .. . .... . . . . . 
Montepio dos Empregados Publices . ... .. ........... . ... . 

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

Na desp.aza· figurárn' tam6em as seguintes verbas: 

Montepio da Marinha ...... . . . .. . ....... . ...... . . . .. . . . 
Montej)io 1Mil itar .... .... . ..... . . . ....... . ........... . 
Monte?iO !)os Emp: e,1 i: cl JS Pub! ico3 . . ........... .. ... . . . . 

·"'·""·' 
Re:eita .......... . ..... . ............. .. .. . ... . 

1 

Deficit . ... '• • • • •. •. • •. • • • • •. • '•. • • '•' r • • • • •. • •' • •. '• 

139:450$963 
262:420$433 
719:051$929 

1. 120:923$325 

·693 :545$443 
1 . 080 : 162$087 
2. 980: 176$932 

4. 753:884$462 
1 . 120 :923$325 

3.632:961$137 



A - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPEZ·A DOS MO~fi'EPIOS MILITARES DA MARINHA, DESDE 1829 :A.TE' 1895, 
TUIDO, A.'l'E' 1895 

DA GUERRA, .DESDE 1890, EM QtJE FOI TNSTI· 

Receita 1829 a 18sa 

M;ontepios : 

Da Ma:rl1nha ....... . . .. .... . . . , 598 :8 98$996 
Da Guerra . . . ...... , ·. . . . . . . . . . . ..... . ..... . ..... 

598:898$996 

Despeza 

Monte·pios: 

Da M81rltn.ha. . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 8'62 :0·78$6·27 
Da Marln ha e da G u erra. . . . . . . .. . . ....... ... .. . 
Pagamentos r elativos a exerci· 

cios •firudos de ambos os mcm-
teplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .. . ........ . . 

1 

6. 8·62 :0'78$627 
T otal .da receita. . . . . . . . . . . ............. . .. . 

D.eficit . .... .. .. . · · · .. · · · 
1 

· · · · • • · · · · · • • · · • • · 

1800 

64 :555$124 
190:8 34$094 

25,5 :3 89$ 218 

267 :Q48$587 

6:955$572 

.274 :004$159 

1891 

69:566$345 
351:828$385 

421 :.394$73·0 

304 :339$7·09 

9 :19 32$643 

314 :27 2$35.2 

1892 1893 

79:685$377 74:2GG$336 
.342 :133$560 2Z.5 :988$1 66 

- - ---- - - -
421 :818$937 300 :254$502 

351 :333·$184 414 :.273$347 

9 :826$8.21 6 :266$546 

3'61:160$005 420• :1539$8 93 

1 1894 

i 1[: . .,..,, 
184:475$70 4 

74 :053$443 
189 :·331$786 

254 :143 $037 263 :385$229 

· . · · · 530;111i96:i · · i 616 :7.24$1529 

___ 6 .2 37 $ 680 _ 1 ___ 1_2_:6_9_6_$_9_91 __ 

537:513$643 629:421$52 0 
. . " ... . .. . . . .... · 1 
.... . ... . ..... . . .. 

T otal 

1.030:992$954 
1. 484 :591$6 9·5 

2.fil5 :584$649 

6 . 86·2 :078$627 
2. 484 :497$.319 

52 :416$253 

9. 3•98 :992$199 
2. 5115 :584$649 

6 . 883 :407$550 

N. B. _ Organiza.ida com os elemento.s apreserutados pela 1• sub,directorla de Contabllldn.de, accresc·i.dos dos con stantes 'ºª. dr monstração D, quaruto aos exerolcios d e 1894 e 1895, 
no tocante á despeza. 

Directoria .ae Conta.bill,daide d o T.he~ouro F ederal, 24 de agos o de 1896 - Francisco F m; ·eira. la SUva il'Iacha< o, 1° escnpt rtuio. 

B _ DEM10NstrRA.ÇÃO 1DIA RECEl'T:A. E DIDSPEZA DO MONII'EPIO DOS EMPREGADOS PUBLI COS DcE TüD(~S üS MINI1STE.RIO DE 18 00 cl\. 1895 

Rec~ita 1890 1891 

Monte.pio : :1 
Dos empregados publicos de to-

do.q ç»s min!s t erios . ... ... , . . . 847 :9 04$591 372 :08.2$441 

Despeza. 

il\fontepio civil : 

Pensões e funera.l. .. ......... . 600$000 75 :485 $00·6 
Ide m, idem (exerci•c!os find·os). . .. · .... ........... 

600$ 000 75 :48·5$00-6 
Total da rece!ota . ..... .. . . . ... .. . .... ····· . .. 

Saldo. . . ....... .. . . .. . · ........ · · ... · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · • · 

1892 1893 

758:268$345 57·5 :G7 0$565 9.52 :2'0$277 

246:658$287 431 :42·3$922 52 6 :9° 3$ 092 
5 l547$<139 6:3 88$517 ·5 :85 6$ 384 

252:205$726 437 :812$43~ .S32:d9$476 
. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . .. ... ... . ....... . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

1895 

759 :583$204 

879 :611$781 
21 :245$629 

900 :857$·5·10 
. . ... . ... .... ... .. 

Totnl 

4. 4615 :779$423 

2.160:752$088 
39 : 037$96~ 

2 . 199 :790$057 
4. 46.5 :779$423 

2.265:989$366 

N . B. _ or.ganizada »com os elementos !1jpreseq1:ados pela 1• sub-d'irectorla <le Contabilidade, accrescldos dos algarismos t:onstantes ·da .demonstração D, quanto á. dei;peza 
uos exercicios de 1894 a 1895 . 

Dirootor!a de Contab.tll.dade do ''I'hesouro Fede ra-!, 24 .ue a,gost<.O de 1896. - FranO'i·sco Ji'e17·eira 'da Silva M\(l.Chaào, 1° 1 scrlpturarlo. 





C - Qu a dro d e mo-ns t rativo da Rece ita e Despeza dos monte p ·10 ~ d a M - arinha e Guer r>a , desde o e xe rcic io d e 
1829 até o de 1895 

RECEITA 

Exerci cios 

l!!!Ittlt••<•••••••• :u·· 
m! ~ HiL :·: : : : : : : : : : : : ~ : : : : :.: : : : 
i ~!~ )) 1840 . . . . . ......... .. ...... . . . 

» 1'8 4<1 ....•.. 
1841 » l 84,2 ... . . •. : : : : : : : : : : : : : :.: : : : 
184 2 )) 1843 . . .. . . ....•......... . .... 
i ~!! 1844 ....• . . . . . .... . .... .. .... 

1845 ...... . ............. . ... . 
1845 » 1846 . . ... . .... . ...•..... . . . . . 
1846 » 1847 ... . ..... . • . ............. 
18H • ·1848 .....•......... .. ...•.... 
1·84 ~ 11849 .....•... . . . ....... . • . .. . 
18 -19 )) 1850 .. .. . .. . ... . . . .. .. . . ..... . 
1850 » 11851. ......... • . ... .......... 
J.8.fil )) 1852 .... . • ... .•........ .. ... . 
18~2 )) 1853 ... .. .... .. . " · . . .... . . . . . 
1853 » 185'4 .....•. . .. • . ...•.... • . 
185 4 )) 1855 ..... . ....• . ...• . ... . . 
l8fi5 » .1856 . ..............•....• . 

~ ~~-~ :: i~~I~ : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
18.:i8 » ol859 .................... . . . 
18 59 » .1860 . ............ . ...... . . 
18·60 » 186.1 . . ..• . ..... . . . .•...... 
186 1 » 1862 . . . .. . . .... .......... . 
JR6<2 )) 18·63 . . " •. " " .... " ." .. . 
18 63 )) 1864 . ... • .... • . ........... 
1864 )) 1865 . .. .. . .. . .......... . . . . 
186·5 » 11866 ....•. . .... . ..•....... 
1866 » 186 7 . .. •.. • ........ . ..... . . 
1867 » 1 ~68 ... .. .............. . . . 
186 8 » 1869 .... . . . ... . ....... . .. . . 
18•69 )) -1870 . . . . . • . ... . .... • ...... 
1870 )) ,18 71 .. .. .... . . .. .... ..... . 
l871 » 1872 . ... . .. .. ........ • ... . 
1872 )) 1873 . ..... . . . . . . ... ....... . 
1873 » Ul74 ......... . ... . ... . ... . 
1874)) 1875 . . .. .... .. ........ . ... . 
1 87•5 » il.876 . . . ....... . . . • . .... . .. 
187·6 )) 1877 .... . . . . .. .• . ..•.. . ... 
187g » 187·9 ............ " ... " ... . 
1 879 " 1 88CI ........ . •.... • . . .. · · · 

)) - ········ ·· ·········· ·· 
1881 » 1882 .. ...... . ... . ..... . . . . 
1882 )) il.883 . .. .. .... . ......... . . . . 
18813 » 1884 . .. ... . . . ... •" .... ... . 
1•88-4 )) .1 885 . . .. ................. . 
1885 )) 1886 .. · I · •••••• • ••••• . •••• • 

188 6' )) 1887 .. . . ........ .. .. . ... . . 
188 7 )) 1888 .. . ........ .. 1 . . ..... . . 

1888 . ... .. .. . . .. ....... .. . 
18 &9 . . ....... . ......... . .. . 
a890 ~farinha . . . 64 :55·5$ 
1890 Gu e-rra.... . 190 :834$ 

1·8 91 
18'91 

1892 
1;892 

Marinha .. . 
Guerra ..... 

/Marinha ... 
Guerra . .... 

69:566$ 
3.53 :8'28$, 

79:685$ 
342 :133$ 

.. . 

. . . 

... 

... 

... 

. .. 

.. . 

. .. 

. .. 

. .. 

... 

. . . 

. . . 

... ... 

.. . ... 

. . . ... 

... 

. .. 

. .. 

.. . .. . 

. . . 

... ... 

. .. .. . 

. .. 

.. . 

. . . . .. ... 

. . . 

. . . 
124 
094 

345 
185 

377 
560 

1893 !Maninha . .. 
1 8913 Gu~rra .. . . . 

7 4 :266$3 
225 :988$11 

36 
•66 

189~ Marinha .. . 
1894 Guerra ..... 

1S95 'Marinha ... 
18°9'5 Guerra, .... 

69 :967$3 
184 :475$7 

74 :0513$4 
189:331$7 

33 
04 

43 
86 

1 

Montep io 

71$0584 
153$5~ 0 

88$007 

8•5$847 
60$õ09 
74$ .3-4'6 

182$760 
444$.86 3 
·1·5·8$788 
3°68$454 
29-4$304 
92·1$601 
319$.546 
468$497 
417$4'14 
517$.224 
399$7114 
&68$04 3 

2 :·5.25$003 
592$332 
6ii6$7H 

1 :423$·675 
53•6$519 
344$412 

2 :022$1266 
3 :.58.2$201 
3 :71'5$542 

3 :274$953 
1:570$942 
1 :20<1$1103 

7121$863 
.S 62$6n 
50•6$24G 
397$071 
312$..514 
468$119 
906$84<1 
915$812 
5·95';.2-13 
373$448 
418$048 
70°5$·844 

1:892 $658 
2: 519$38 7 
7:2312$626 

28 :992$ 2·81 
33 :370$480 
33 :457$117 
34 ,601$121 
35 :469$7•62 
38 :898$r3·68 
3·8 :836$143 
42:770$373 

38 :409$143 
40 :048$552 
40 :3.94$416 
61 :447 $714 
4'.2 :8·5 ~$736 
43 : 4&3$445 

2•55 :'389$218 

421:394$730 

- 42,1 '.•81.8$9.37 

300 : 2.54$•502 

254:443$037 

26·3 :385$229 

2.·51'5 :.5·84$649 

Exerci cios 

1829 a 1830 ... . 
183()1 )) 1&31. " . 
J.831 » 18132 .. . . 
1832 )) 183.3 . . . . 
1833 » 1834 . . . . 
il.·834 » 133,5 ... . 
1835 » 1836 ... . 
!lil 036 » 183 7 ... . 
1837 • 183•8 ... . 
1838 1 8~!9 ... . 
1 8~9 1840 ... . 
1840 " 18·411 ... . 
1841 • 1842 ... . 
184-2 • 1.843 ... . 
1843 • 11 8414 . .. . 
1844 • ·184·5 . : . . 
1184-5 • 1846 . .. . 
1846 • 184-7 . .. . 
1847 )) .1848 . .. . 
1848 •• 18 49 ... . 
11849 D 1850 ,, .. 
1 850 » B.51 .. . . 
18·51 " i.s;;e ... . 
1s52 " 1s.5 3 . . . . 
185 3 » 18•54 1 . .. . 
18'54 • 118.55 .... 
1855 » 1856 ... . 
18·56 » .13;;1 .... 
1857 » 1858 .. . . 
18,58 » 1859 . . . . 
185·9 )) 186 0 . . .. 
18>60 » 1'86.i .... 
1•861 » 1862 . . .. 
18·62 » 1863 ... . 
18ü3 » 1864 ... . 
1864 » 1865 .... 
1865 • 1 8616 .... 
186·6 )) 186 7 ... . 
1867 • 1868· .... 
18·68 • J.869 .... 
1'86 9 » 1870 .... 
1870 » 1871. ... 
1871 • 118·712 .. . . 
1872 » 18713 .... 
1 873 » 1874 .... 
1874 )) 187·5 .... 
1875 » 1876 . ... 
[ 876 » 1'877 .. . . 
1$77 » il.<878 . . .. 
1878 » 1879 .... 
1879 » 1880 .... 
1880 )) 1881. . .. 
1881 » 1882 . . .. 
1882 )) 1883 .... 
1883 » 1884 ... . 
1884 » 11·885 . ... 
1885 )) 188•6 .... 
1886 )) 1.887 ... . 

1888 . . . . 
1889 .... 
1890 . .. . 
1891. ... 
1892 .... 
1893 .... 
1894 .. . . 
1895 .. . . 

DESPEZA 

•Montepio 

245$010 

25 :533$488 

2•5 :61 8$2 50 
29:495$386 
37 :5 88$0·59 
44 :370$842 
81 :36 01$717 
õ•5 :93·2$925 
87 :·810$357 
5 5 :337$'940 
60 ,38-4 $2113 
57 :41-4$117.3 
59 :031p1s 
60:0 87$634 
63 :277$>203 
66:037$229 
70 :518$231 
71 :·634$67 9 

73:743$477 

6 :53"1$12-69 
5:445$886 

151$000· 

81$200 

75 :479i6 38 • . •...... . . . .. . 
7.2 :7 92$11331 
74:318$62 8 
70 3i62p0 3 : 
78:496$880 
79 :0159$ 311 1 
84 '. •680$·43.8 
90 :·538$639 
92 :818$.276 
•95 :418$7167 
96 :•847$602 
96:9 82$5 36 
94 :521$539 

100:166$9 09 
1<>3:909~871 
103:330$6 08 
a 14 :291$·6 2.1 
107 :7.14$106 
121 :964$·524 
1 213 '.·272 $6 08 
122:4lo1~999 
125 :09.8$005 
1 25 :417$3•54 
156 :090$949 
147:522$464 
155 :812 6$999 
16°3 :·88 7$070 
CI.85 :123$9 89 
'178 :758.$.139 
184 :000·$962 
194 : 1•55~3·57 
'2Cl :805'$34'1 
212 :914,J894 
217 :25 4$0 ().1 
22.8:040$379 
12313:.9.301008 
357:471 993 
2 42 :319~!822 
25 3 :1188 $23 1 
267 :048

1 
087 

304 :33'9 709 
·351 :33:3 'l.S4 
414 :2713 3<4 7 
·530 :777 963 
616 •?24 5.2~ 

9 .096 :214$,15'3 

: . ' 
1 :878$1164 
ü 465$896 
il :3·62$886 
1 :03 5$6 09 
4 :918$7•68 

496$634 
.3 :9.3 4$ü12 
4 :20·4$474 

. . .... . . . ...... · 
7:67 9$685 

71 5$1:63 
5 : 869 $1'1~ 
2 :2127$995 
7 :9lf0$541 
1:564$901 
2 :686$·630 

•649$565 
7 :59·6$ 675 
4 :·9:10$4160 
3 :779$525 
4 '.·15•5 $1213 5 

30:024~447 
6 :3<88$018 

J.O :•504$591 
17 :694$·6133 
1 :7'2'2$882 
3 :6'90$28·5 
1 :58'9$617 

27 :8·65$1543 
11 :823$5:34 

7 :068$904 
329$142 

7 :3·89 $8111 
6:737$037 
8:085$935 

12 :.370$438 
10 :·544$ 790 

6 :955$.fi72 
9:932$643 
'9 :826$8·211 
6 :.266$5 46 
6 :7:37~6 8 0 

12 :696$9'91 

302 :'i"!·8$(}4 6 

To tal 

245$010 

25 :543$488 
·3 2 :149$519 
H :94.1$2 72 
37 :5.88$.059 
44: 370$842 
81 :360$7117 
55 :932$ 9125 

87 :810$357 
60 :384$21 3 
57:H 4$173 
5,9 :182 $318 
60 :08 7$6 3<]. 
63 :277$-209 
66 :037$229 
7 0 :!í99$431 
71 :634$679 
7 3 :7•43$477 
75: 479$638 
72 :79 3$1&3 
76 :196$7·92 
85 :82 7$ 999 
79 ·8·59$7·6·G . . 
80 :'194$92 
89:599~20 
·91 :0135 $27 
96 :7·52$88 
99:62'3$24 
96 '.•847$60 

104 :662$122 
-05 :236$ 70 

o 
6 
~ 
8 
1 
2 
1 
2 

1 06 :036$32 •2 
106 :1.3 7$ 86 
116 :231$.14 
il. 15 :856$52 
1'20 :40·0$73 
·1.22 :714$0 8 
130:870$2 8 
1 27 :322$4·5 
128 :877 ;53 
·12 9 :872$5 8 
18·6 :115$39 
153 :911 0$4 8 
166 :3•31$59 
1181 :581~70 

G 
9 
2 
7 
9 
:l 
9 
o 
9 
(j 

2 
o 
3 
.1 
4 
9 
o 
8 
8 
3 
o 

186 :846$87 
182:448$41Z 
11% :590$5 7 
222:020$90 
213 :62S$87 
2a.9 :973$7V 
·217 :1583$H 
235 :430•$19 
240 :·6·67·$04 
365 :5•57$92 
254 '.·690$26 
263 :733$02.1 
274 :004$11 5 
.314 :2712$35 
361 :160$00 
420:539 ~89 
5 37 :-51'5$·64 
629:421$52 

9. 39·8 :992$1D 

8 
o 
t 
9 
2 

3 
3 
o 

Observação - 'No arch ivo do Thesouro nã.o existe 0 ·balanço de 1832 a 18·33. L Primeira iSub-Dlrectorla da Conta-
b lli da·de. cm 2.11 de Aigosto de 11896. - F'raneiSco P ereira d a Gosta J1.t11Ã.O >". - N . . - Nos algari-smos da dcspeza de 
11894 e 1895 estão i.ncl·uldos os ·da aemo.nstração D. - F ra:ncisco P . da Silva Machado. 
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No parecer n. õ9, de 1905, relatado pelo illustre Deputado, hoje Sena-
dor pelo Estado <le Sergipe, general Oliveira Valladão, f9ram inseridos os 
quadros infra transcriptos, com as judiciosas considerações do illustre Rela-
tor do citado parecer: ! 

Montepio da Marinha, creado pela resolução de 23 de Setembro de 1895 :. 
"Dos quadros juntos, fornecidos pelo Thesouro, vê-se que, de 1890 a 

1902, a receita e <lespeza do montepio de que estamos tratando, foram as que 
se seguem : 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1899 
HlOO 
1901 
1902 

Receita 

• .• . • . .•. ... • '. • • •. · I · • ' .. • . · ... '. • . • . . .. ... • • • • • . 

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

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

Despez a 

. ... : . . . · ....... . . . ... . · . . ...... . . . .. . .. . . . . . .. .. . . 

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

64:555$524 
69:566$345 
79:685$377 
74:266$336 
69:264$370 
97:068$433 

114 : 397$383 
119 :067$28'1 
120:029$g81 
127 :598$273 
109 :466$26Q 
120:206$005 
138:397$942 

1.303:569$519 

4fl7:2Q7$156 
4Qfl :870$990 
5.'l2 :373$00R 
561 :645$270 

2. 058: 186$424 

Nos exercícios de 1890 a 1898 a desoeza deste monteoio foi escrinturada: 
engloharl:>mente com a do montepio do Exercito. importando as duas em 
4. 949 :640$172, assim discriminada por exerci cios: 

JRQO 
JRQ1 
JRO? 
lRA.'l 
JRQ4 
IRQ."i 
lROR 
1R!l7 
1898 

.......... . ........ .. ..... . .... . ·.· .. ... . .. . . : .. . 

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

?.74 :004$1!'\0 
314 :27?$3.t;? 
3R 1 : 1 RM'flílS 
3R7:?.70$0RQ 
5 .'l(l :777$0fl.'l 
610 : .'lRR$4AI) 
7.'l.?- :7SR$R(ln 
74q :flQS$Rfül 
988:336$670 

4.949:640$ 172 

Arlstricta ao criterio nue ado,.,tou com relacão aos de ficits deste montenio. 
anteri.nre~ ?n ?nno de 1890. a Commiss'lo de'iuz ciP.sta irnoortancia a ouantia 
cfP. 2.63:733$021. em auP. . ~egundo os dados fornecidos nelo Thesonro . orcou a . 
despeza do anno de 1889, despeza que a Commissão reputa inalterada no 
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anno de 1890, ficando, portanto, para liquido da despeza englobada dos dous 
montepios - da Armada e do Exercito - nos exercicios de 1890 a 1898 a 
importancia de 4.685:907$ 149. 

Considerando, porém, que no periodo abrangido pelos exercícios de 1899 
·e 1902 o excesso de despeza deste montepio elevou-se a 94:348$114, regulan-
do assim a média de 31 :449$371 por exercício, e admittin·do a hypothese, aliás 
desfavoravel ao Thesourn, de que só a partir do exercicio de 1891 tivesse Jo-
gar o apparecimento da despeza augmentada, dahi por deante, na razão an-
nual daquella média (31 :449$371), poderemos, sem exaggero, discriminar a 
despeza dos exercícios de 1890-1898 do ·modo seguinte: 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

. ...... . ..... ... ........ . ...................... ·" 
• • . •• . ... • . • · I ·. • • . • . .. • • •' . . • . ... • •. • . • •. • • .. ' •. 

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

$ 
31 :449$37 1 
62:898$742 
94:348$1 13 

125 :799$484 
157:246$855 
188:696$226 
220 : 145$597 
251 : 594$968 

1. 132: 177$356 

Confrontando-se a despeza do exercício de 1898 assim discriminada com 
as do exercício de 1899, discriminada pelo Thesouro, evidencia-se que o cal-
culo da Commissão não é exaggerado, isto é, que a média do ex·cesso de des-
peza annual deste montepio nos erercicios de que se trata, 1890- 1898, não foi 
inferior a 31 :459$371; e, de factq, assim devia ter sido attendendo-se ao ac-
crescimo de pensões, proveniente do augmento de soldos das tabellas de 1890 
e 1894 e da permissão contida nos arts . 1° e 2º do decreto n. 885, de 17 de 
Junho de 1892. 

A Commissão, entretanto, não sahirá dos limites que se traçou; o seu 
criterio com relação aos deficits qo montepio da Marinha não se alterará por 
taes circumstancias. 

E assim addicionando a quantia de 1.132:177$356 á de 2.058:186$424, 
importancia da d·espeza relativa aos exercícios de 1899-1902, dirá que a des< 
peza total deste montepio nos treze exercícios considerados, 1890-1902, foi de 
3 . 190:363$780; e tendo sido de 1 .303:569$519 a receita em igual período, 
verifica-se o deficit de 1 . 886 :794~jl26 1 . 

MONTl;PIO DO EXERCITO 

Foi institui do pelo Governo Provisorio pelo decreto n. 695, de 28 de 
Agosto de 1890, para collocar as famili as dos officiaes do Exercito em condi-
ções analogas ás em que ficaram as dos officiaes da .Marinha com a perce-
pção do meio soldo ·que se lhes tprnou extensiva pelo decreto n . 475, de 11 
de Junho .. de 1890. 

Calcado sobre o plano de 23 de Setembro de 1795, este montepio, •comple-
tamente similar ao da Marinh~, como elle deve ser quanto antes reorganizado. 
O que -ficou dito em relação •áqt)·elle, diz-.se em relação a este; o exemplo 
apresentado sobre o contribuinte fl. lmirante applica-se exactamente ao contri-
buinte marechaJ; a mesma fraqueza de bases, -o mesmo excesso de encargos 
para o Thesouro . . · 

Sinthetizando nas poucas pal11vras que ahi ficam a sua opinião sobre o 
montepio ·do Exercito, a Commissão passará a expôr o movimento da receita 
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e despeza deste montepio nos exercicios de 1890 a 1902, segundo os quadros 
a que já se reportou, tratando do da Marinha. 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1890 
1900 
1901 
1902 

Receita 

...... . .. . ..... ... . ... . .... . ..... . ... . . . .. .. . ... . 
' 

. . . ............. .. .. . . . . . . .. . . . . j ... . . . . .. . .. . . . . 

.... . ... . . ...... . .. . . . ... . ... .. . .. .. .. . ...... ·!· · 

• '' •• • ' • • • ' '• • • •' • • • • • . ' • • • • • •. • I• •• •. • • . • • • '. • • • 

. . . .... .. ... ... . . . . . .... . .. . . .. , . .. . .. ... .. .. . . . 

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

Despeza 

Somma . . . : · . . .. .. . . . ... . . . . . . . . . . .... . . . 

190:834$094 
353 :828$185 
342: 133$560 
225:988$166 
183:759$278 
269:766$613 
268 :529$864 
271 :270$015 
259 : 170$260 
259 :304$955 
259:771 $784 
219:077$ 145 
167:878$759 

3.271 :222$678 

593 : 143$83'2 
726 :377$ 1{)3 
822 :700$325 
908 :764$970 

3 .050 :986$230 

Conforme já fkou dito , a despeza deste montepio, rel ativa aos exerci-
cios de 1890 a 1898, foi escri.pturada englobadamente com a do montepio da. 
Marinha, na importancia .total de 4 . 949:640$170. Deduzindo-se desta impor-
tancia a quantia de 1. 132:177$356, em que se computou a parte correspon-
dente ao montepio da Marinha e mais a d~ 263 :733$021 , em que, segundo. 
os dados fornecidos pelo Thesouro, orçou a despeza deste montepio no exer-
cicio de 1889, despeza que a Commissão considera igual no exercicio de 
1890, mas da qual prescindiu na apuração que fez dos seus deficits, resta a 
i!111portanda de 3 . 553 :729$793, em que se póde computar a parte correspon-
dente á despeza de montepio do Exercito nos alludidos exercicios de 1890 
a 1898. 

Addicionada esta quantia á de 3. 050 :986$230, importancia da despeza 
correspondente aos exercicios de 1899 a 1902, teremos para total da despeza 
nos treze exercicios considerados, de 1890 a 1902, a quantia de 6.604 :716$023 ; 
e tendo a receita do mesmo periodo importado em 3.271 :222$678, verifica-se 
o deficit de ~ . 333 : 493$345. 

M'ONTEPIO DOS FUNCC!ONARIOS CIVIS 

Coube ao Ministerio da Fazenda, pelo decreto n. 842 A, de 31 de . Outu-
bro de 1890, a inkiativa da creação -do montepio para os funccionarios civis, 
medida que depois foi sendo adaptada pelos outros ministerios, até tornar-se 
geral. 
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Examinémos· agora a situação financeira deste montepio, segu.ndo os 

quadros já mencionados: 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

Receita 
(De todos os ministerios) 

•' • • 0 o o 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 ' 0 ' ' 0 0 o•''•'' 0 • •'' '•• • ••••o o o/o 

• • • •• •I • • • • • •' •' • • • • • • • • • • •' • • •• •' • • • • • • • • • • • • • • • ...................... . ..... ~· ......... . ....... . 
. . ........... . ... . .. . .......................... ·I 
......... . ......... ............ . ...... \ . . .. . .... . 

..... ·'· .......... . ......... .. .................. . 

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

372:082$4Ú 
847:904$591 
758:268$345 
775:670$565 
964:692$667 

1 . 036 : 494$921 
1.013:907$948 
1.002:238$237 

965:592$353 
901 :723$426 
815:354$184 
805:863$929 
743:459$ 167 

Somma........... . .... . ............... 11.003:252$774 

Despeza 

1890 
1S91 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

(De todos os ministerios) 

............................... ·:· ......... ... .. . 
. • • •••••• • • . •••••••••• • f ••. . ••••••.• . ••• ••. .••. • 

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

. . . ....... . .. . ........ . , .. . ..... . ......... . ..... . 

.. ... ·'· . ....................................... . 

........... . ... ...... . ... ... , .. .. •' ... . . .. . . .. . .. : . . . 
•· ' • " ' • • • • • • • • ' • • • . • • • • . • • T• ' • • • • • • . • • • • ~ ' • • • ' • • • ' • , ' ' 

600$000~ 
75:485$006 

252:205$726 
437:812$439 
634:209$073 
868:278$465 

-1.176:462$727 
1.439:463$030 
1.596:803$193 
1 . 829 :078$285. 
2.029:091$389 
2 .290:032$220 
2.455:891 $513 

Somma ... ............ ... ........ .. ..... 15.085:413$06ô· 

Comparada a receita com ij. despeza, nos treze exercícios . decorridos de. 
1890 a 1902, verifica-se o defic(t de .4.082:160$292. _ . 

A Commissão não levou em conta na apuração da receita os juros que fi-
guram no mappa C, do Thesouro, relativos aos exercícios de 1893 a 1901: 
apurou tão sómente o producto das contribuições e juros como fel-o em r.e-
lação aos montepios da Marinha e do Exercito. . . · 

Recapitulando agora o movimento de receita e despeza dos tres montepiOs 
nos exercícios considerados, 189Q a 1902, teremos: 

Receita 

Montepio da Marinha .. ... .... : .. ..... . .... .. . .. ..... . . -
Montepio do Exercito .... . .... . .............. . ...... . . . 
Montepio dos funccionarios civ\s ....... . ............. . . 

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

. 1.303:569$519 
3.27 1 :222$678 

11 .003:252$774 

15.578:044$971 
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Despeza 

Montepio da Marinha ... . .. ... .......... ..... ... .... .. . 
Montepio do Exercito ............. .. .. . ................ . 
Montepio dos funccionarios civis .... . .. .. .... . ......... . 

Somma ............ : ............... , . .. . 
Deficit ........................... . . ... . 

Assim discriminado: 
Morttepio da .Marinha ................. ..... ....... . .. ..... . 

·Montepio do Exercito ...... ............................. . 
Montepio dos funccionarios civis . ...................... . 

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

3.190:363$780 
6.604:716$023 

15 .085:413$066 

24.880:492$869 
9.302:447$898 

1.886:794$261 
3. 333 :493$345 
4. 082: 160$292 

9.302:447$898 

·a· que dá a média de 715 :572$915, por exercício, ·média que irá crescenj.fo 
de anno para anno, si quanto antes não se adoptarem· providencias que me-
lhorem .tal estado de cousas." · 

No parecer n. 202, de 1808, por mim relatado, disse, a pags. 46: 
"Analysando-se a progressão da despeza conhecida durante o 

.decennio de 1893-1902, encontra-se a razão média de 224:231$008, 
em virtude da qual deve a mesma despeza subir, em 1906, a réis 
3.352:815$545." 

Vem, abaixo da pagina citada, esta nota, muito significativa: . 
" ( 11) O Relator acaba de receber do .Ministerio da Fazenda o 

fla!ancete da receita e da ·despeza dos montepios da Guerra, Marinha 
e Empregados Publicos Civis, correspond·ente aos exercícios de 1902 
a _1906 . Nesse importante ·balancete verifica-se a quasi certeza da 
sua previsão relativa á receita e despeza do ultimo dos montepio·s 
;;upra citados, porquanto a primeira, 4ue ain-da: está sujeita a alte-
:raçõcs, montou em · 694 :·782$988, inclusive a parte em ouro á'. tara de 
15 pence, no exercício de !!:i06, c a segunaa, tambem sujeita a alte· 
rações, attingiu no .mesmo exercício financeiro ·á elevada cifra de 
3. 267 :508$455, deixando, por conseguinte, o deficit formi.davel de 
2.572:725$467! 

O deficit do montepio da Guerra no referido anno foi de réis 
1.082:399$518 e o da Marinha montou em 663:968$409: deficit total 
dos montepios obrigatorios em 1906 - 4.319:093$394!!" 

Vê-·se, portanto, que a receita e despeza dos tres montepios obrigatorios 
d"o Estado são conhecidas até 1906, e não completamente ignoradas, como pa-
rece crer o citado autor do su.elto do O Paiz. · 

Es·pero receber,· dentr"o em pouco, os- balancetes de 1906 a 1912, que re-
queri ao Governo por intermedio da Mesa da Gamara, em uma -~ <ls sessoes 
do mez corr(;!nte: 

A pensão instituida pelos militares no respectivo montepio não é igual á 
metade do sol.do que elles ora percebem pela ta.bFJla de 13 de Dezembro ri.e 
·1910, .e sim á metade do soldo da tabella de 1894, em obediencia ao art 34 
da ·!ei n , ·2. 290., do -citado anno, que assim dispõe: 

. "O desconto de um dia de soldo para montepio ser:á feito de 
"accÚdo com a tabeJ.la A da presente lei; mas nada ficará álterado 
· .. P9.r ~st_a . lei , quanto ,á§ ,peq~ij~s, \ai;ito ct.o monjepio .. corrÍo, ~\>, . !J.iCiq 
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soldo, que continuarão a ser pagas de accôrdo com a tabella ora 
vigente." 

O orador apresenta o seguinte quadro que elucida bem o assumpto em 
questão: 

TABELLA DE 1894 

Postos 

·Marechal ou almirante ...... . .................. . 
General de divisão ou vice-almirante ............ . . 
General de brigada ou .contra-almirante ........ . . 
Coronel ou capitão de mar e guerra ......... . ... . 
Tenente-coronel ou capitão de . fi:agata ..... .. ... . · . . 
Major ou capitão de corveta ......... . ..... .. .... . 
Capitão ou capitão-tenente ...... . .... . ......... . . 
Primeiro tenente .. . . . ... ... ... . .. . .. . ...... . ... . 
Segundo tenente . ...... .. ... . ..... . . . ..... "·· . .. . 

TABELLA DE 1910 

Postos 

Marechal ou almirante . . .. .. ..... . .... . ... . ..... . 
General de divisão ou vice-alm~rante .... .. .... . .. . 
General de brigada ou contra .. almirante .. . ...... . 
Coronel ou capitão de i:n~r e gP,erra ... . ...... .. . . 
Tenente-cor.onel ou cap1tao de fragata ... . .. . . .. . . 
Major ou capitão de corveta ....... . . . ..... . ..... . 
Capitão ou capitão-tenente .. . .. . ... .. .... . ..... . . 
Primeiro tenente ..... . .... ~ · ... . .. . ... . . . ...... . 
Segundo tenente ........ . ............. · .. ..... . . . . 

Soldos 

1 :000$000 
800$000 
600$000 
400$000 
320$000 
280$000 
200$000 
140$000 
120$000 

Soldos 

1 :866$666 
1 :566$666 
1 :266$666 

966$666 
800$000 
633$333 
500$000 
383$333 
300$000 

Montepios 

500$000 
400$000 
300$000 
200$000 
160$000 
140$000 
100$000 
7-0$000 
60$000 

Montepio-. 

500$000 
400$000 
300$000 
200$000 
160$000 
140$000 
200$000 
70$000 
60$000 

Urge a decretação de uma lei que reorganize os montepios obrigatorios do 
Estado sobre bases solidas, de açcôrdo com os princípios reguladores das as-
sociações de seguros de vida . · 

J á tenho dito e provado que esses institutos arrastarão o Estado á ban-
carota, si não forem reformados á luz desses principios ·e dos ensinamentos 
qu.e a pratica ha fornecido em todos os paizes do mundo, onde taes institui-
ções dependem do Estado, ou de particulares . 

<Ü .montepio civil, reaberto sobre .os moldes em que fôra fundado, está 
ás bordas do abysmo, com um deficit que deve ter attingido, em 1912, a cifrn 
de 3.155:994$603, porque a sua despeza andará por 4.613:494$603 e a sua 
receita, inclusive o fundo especia\ destinado a esse pio instituto, foi orçada em 
1. 457 :500$000. 

Nem era de esperar outro resultado de uma instituição pia na qual a joia 
de inscripção não depende da idape e do estado de saude de quem se inscreve 
como contribuinte. No citado moptepio, ·O funccionario de 70, 80 ou 90 annos 
de idade, com vida média quasi riuHa, paga a mesma joia de inscripção ou de 
promoção para instituir pensão i~ual á que .quizer instituir o funccionario de 
20 ou 21 annos de idade, no gos;o de perfeita saude e com probabilidade de 
longa vida. 

Alli, para instituir a pensão de 300$ mensaes, o funccionario de 20 30 
70, 80 ou 90 annos de idade, Inqependente de exame medico, paga a joi~ d~ 
inscripção no ·valor de 24-0$, em prestações, e contribue, durante a vida, com 
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um dia do ordenado mensal, ou sejam 240$ annuaes; ao passo que no Monte-
pio dos Servidores do Estado, quem quizer instituir a pensão mensal de 300$ 
terá de pagar a joia de 19:429$200 e a annuida·de de 15 oJo da pensão. 

O Montep!ÍO do Exercito foi melhor fundado que o Miontepio Civil, porque 
a determinação da joia dependeu, em par.te, da idade do official inscripto 
obriga to ria ou facultativamente. 

No Montepio Militar a contribuição mensal, de accôrdo com o disposto na 
lei de 13 de Dezembro de 1910, é absurda, como se verá .do quadro infra: 

"Contribuição mensal: 
Segundo tenente ou alferes, 16,6666 oJo sobre a pensão; · 
Primeiro tenente, 18,2538 oJo sobre a pensão; 
Capitão, 16,6666 oJo sobre a pensão; 
Major, 15,0794 oJo sobre a pensão; 
Tenente-coronel, 16,6666 oJo sobre a pensão; 
Coronel, 16,1111 oJo sobre a ·pensão; 
General de brigada, 14,0741 -0Jo sobre a pensão; 
General de divisão, 13,5555 oJo sobre a pensão; 
Marechal, 12,4444 oJo sobre a pensão." 

Outro assumpto para o qual chamo a attenção dos illustres collegas é o 
que se refere ás sociedades de peculios e rendas em todas as suas moda-
lidades. 

Parece que o Estádo nada tem que ver com semelhantes associações; 
mas eu penso que eJ,le não deve ser indifferente aos sagrados interesses da-
quelles que vivem á sombra das suas leis e protecção, consentindo que sejam 
lesados enormemente por instituições mutuas falsamente constituídas ou mal 
dirigidas. 

As sociedades de peculios e rendas estão surgindo quaes surgem os co-
gumelos nos meios que lhes são propicios; em quasi todos os dias de despa-
cho ministerial lavram-se decretos ·que permittem a novas associações dessa 
especie o . funccionamento no pa.jz. Ha cidades do interior onde existem duas, 
tres ou mais sociedades de peculios e rendas; estou vendo chegar o dia em 
que o numero de taes associações será maior que o dos socios ! 

Dahi o perigo; porquanto essas sociedades não teem capital que possa 
resistir ao pagamento ·de pecuJi.os e rendas que não sejam formados pelos 
seus segurados. O capital dellas é, ·quasi sempre, o necessario para o deposito 
no Thesouro, a •que são obrigadas para poder funcciona-r •J.egalmente. .Os 
seus fundos de garantia são, em geral, fracamente constituídos, porque os sal-
dos das contribuições por fallecimentos de asso~iados e das joias pagas pelos 
inscriptos são quasi que absorvidos pelos dividendos aos accionistas e des-
pezas sociaes. 

Elias vivem por consequencia, das contribuições dos socios; quando estes 
se forem rareando, -0s peculios e rendas irão, por sua vez, diminuindo na 
mesma proporção, até se annullarem por completo. 

Nas referidas sociedades tanto maior será a probabilidade de lucro para 
o segurado, quanto mais velho e doente elle o fôr; os moços e os sadios cor-
rem o risco de perderem al!i todo o capital e juros empregados, muitas vezes 
com grande sacrificio, na formação dos peculios ou rendas destinados ao~ 
entes caros, de que elles são e serão o unico arrimo no mundo emquanto 
vivos forem. ' 

Como acabo de dizer, o Estad? não se deve tornar indifferente a situações 
desta ordem, creadas por mutuahdades falsamente constituídas ou mal diri-
gidas, que, entre nós, teem proliferado pasmosamente. 

o SR. MARTIM FRANCISCO - o Estado não tem o direito de prohihir que 
eu ponha o meu dinheiro onde quizer. 
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O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - Não cheguei até lá! O que desejo é a inter-

venção dentro da oPbita onde a acção do Estado seja benefica ao povo que 
vive á sua sombra e cujos interesses elle deve defender efficazmente, quando 
essa defesa fôr necessaria, sem que por isso se transforme em Estado-chefe 
de familia, ou ·Estado-previdencia. 

Para evitar o tremendo fracasso das associações de peculios e rendas, 
é bastante que o Congresso Nacional eleve a importancia do deposito que ellas 
são obrigadas a fazer no Thesouro para poderem funccionar legalmente; .:: 
um criterio a seguir, que não desvirtuará, penso eu, a missão do Estado mó-
derno. · 

o SR. MARTIM FRANCISCO - E' direito constituendo . 
O SR. RonoLPHO PAIXÃO - Sim; é direito constituendo que, estou certo, 

será direito constitui do amanhã. Com o intuito de conseguir este desideratum 
é que estou chamando a attenção preciosa da Camara dos Deputados para tão 
melindroso assumpto. · · 

Quando aqui se tratou de legalizar ó funccionamento dos clubs com-
merciaes em 191.0, apresentei ao projecto que orçava. a receita geral da Repu-
blica para o exercício financeiro de 1911, devolvido do Senado, uma emenda 

- c~ja disposição figura no art. 36 da lei n. 2.321, de 30 de Dezembro do anno 
citado, o qual estabelece: 

"Art. 36. A venda de artigos de commercio mediante sorte10s 
(clubs) será permittida sómente durante o prazo de duração das lote-
rias federaes e aos estabelecimentos commerciaes que por meio de 
certidão passada por junta -commerdal -competente provem ter capita-! 
realizado .superior a 50·:000$ e se submettam á fiscalização official,, 
concorrendo semestralmente com a quota · de 1 :000$ para pagamento 
dos fiscaes nomeados1 pelo Governo. 

O saldo resultante das quotas a que se refere este artigo será 
destinado, no fim de cada exercício financeiro, aos estabelecimentos 
beneficiados pelo art . 31 da presente lei." 

Este dispositivo da lei, qu~ está vigorando na Republica, evitou a multi-
plicação d-os -clubs . commereiae~;, antes .os reduziu a limitado numero no paiz, 
sujeitando-os a rigorosa ·fiscalização, sem dispendio algum de dinheiro por 
parte do Thesouro Nacional, podendo até haver lucro em cada exercício, cuja 
importancia foi previdentemente destinada aos ésitabelecimentos pios e dê 
instr-ucção a que se refer-e o art. 31 da citada lei n. 2.321, de 30 de Dezembro 
de 1910. 

A fiscalização das sociedades de peculios e rendas por parte do Governo 
Federal, á custa das mesmas, não deixa de ser uma bôa idéa, que aproveita-
rei opportunamente, concretizando-a em emenda aó pr-ojecto em discussão. 

0 SR. MARTIM FRANCISCO -- Para nomear mais fiscaes e engendrar em-
. pregos. 

O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - V. Ex. lembrou muito bem a idéa da fiscali-
zação das sociedades de peculios e rendãs. 

O SR. MARTIM FRANCISCO -- Desde que ellas paguem os fiscaes ... 
O SR. RoDOLPHO PAixÂo -- Entrarão para o Thesouro com determinadà 

quota, semestralmente, como ep.tram os clubs commerciaes .. 
O SR. CALOGERAS - Quap.to a estes fiscaes, são elles pensionistas de 

uma qualidade especial; quanto ao serviço que prestam, é um ponto de in-
terrogação. ·· 

O SR, RODOLPHO PAIXÃO - Mas V. Ex . ha de concordar commigo: Q 
Estado não deve ser indifferente a taes assumptos. 

O SR. CALOGERAS - Mas . que .tem o Estado com isto? 
O SR. RODOLPHO PAIXÃO ~ O Estado não pÇde e nem deve _i ntervir n~ 
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vida privada das associações a que me estou referindo; mas p6de e devê 
exigir auigmento de> deposito que ellas fazem .no Thesouro para funccionar 
no paiz, legalmente, afim de mais garantir o pagamento dos peculios ou rendas 
que nellas são insti.tuidos por aquelles que não descuram do bem estar futuro 
das pessoas que estimam e amparam na vida. 

Quanto maior fôr o deposito exigido menor será o numero dessas asso-
ciações, já muito exagerado nesta Capital e em varias Estados da União. 
onde, em pequenas cidades, .funccionam duas, tres ou mais, como aff.irmei á 
Camara. 

Concluindo, Sr. Presidente, envio á Mesa as ·emendas que offereço ao 
projecto em debate, as quaes, estou certo, serão estudadas pelo illustre Rela-
tor, meu nobre amigo e collega de representação, Sr. Antonio Carlos . 

Deixando a tribuna, declaro que não vim á mesma com a vaidosa pre-
tenção de abri.Jhantar a discussão pelo arrojo dos pensamentos e f!o·reio das 
phrases, cuidadosamente escolhidas; tarefa que nunca me imponho quando 
discuto problemas que dizem respeito aos elevados interesses da nação brazi-
leira de que sou o mais humilde e obscuro representante nesta casa. (Não 
apoiados.) 

Pedi a palavra, Sr. Presidente, animado unicamente do justificavel desejo 
de concorrer dentro dos limites de minhas apoucadas forças para a elaboração 
cuidadosa .do orçamento da Fazenda, que terá de vigorar no exercício vindou-
ro; de me>do que elle chegue ao Senado sem erros ou ·lacunas que tornem 
difficil, sinão impossível, a sua rigorosa execução . 

Permitta Deus que o substancioso trnbalho do eminente e il.Justrado re-
presentante do meu Estado, ·que tanta competencia em rnateria de finanças 
tem revelado neste recinto (apoiados geraes), seja integralmente aproveitado 
pelo outro ramo do Poder Legisla<tivo, convertido em lei da Republica e exe-
cutado fielmente pelo Governo Federal. (Muito bem; muito bem. O orador 
é muito cumprimentado. ) 

O Sr. Mi~rtim. F=cdJs.co (movimento de attenção) - De pouco tempo 
necessitarei, Sr. Presidente, para trazer de novo á attenção do Legislativo 
e á consciencia do paiz a emenda que, ha um anno, obteve aqui suffragio 
unanime e fóra daqui o applauso sincero do contribuinte. Refiro-me á idéa 
estabelecida no art. 50 da lei n. 2. 719, de 31 de Dezembro de 1912 (Orça-
mento da Receita) , e que, por acceitaveis motivos de ordem financial, em sua 
nova phase me pareceu dever ser transplantada para o orçamento da Fazenda, 
ora em debate. · 

Eis, Sr. Presidente, a emenda em sua integra; ei!-a com a duzia de pa-
lavras que, accrescentadas, mas a requerer eliminação immediata a bem dos 
interesses nacionaes, lhe inufüizaram a honestidade dos intuitos e a efficacia 
dos resultados: 

"Só poderá o Governo usar das autorizações parn abertura de 
creditas constantes da lei de orçamento sem verbas especificadas, 
ou das autorizações concedidas por leis especiaes, no segundo se-
mestre do .exercido e dentro do excesso verificado sobre o orçamen-
to da r.enda arrecadada no primeiro e por ella calculada para o se-
gundo, emquanto a deste não fôr conhecida . Esta disposição não 
comprehende os creditas supplementares componentes da tabella B 
e os que tenham por fim attender a serviços de caracter urgente." 

Trago novamente esta emenda á approvação da Camara, mas com a sup-
pressão da phrase final que a deturpou, e que publicarei gryphadamente. Não 
devo não venho justificar essa emenda; seu pensamento, expliquei-o em lon-
go d'iscurso, transcripto, lido, entendido nos Estados, e generosamente com-
mentado aqui na Capital Federal pela. parte occupada da, jmprensa; suas 
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razões d.e entrada na legislção patria alcançaram o apoio unanime dos meus 
pares. Limitar-me-hei agora a assigr:alar-lhe. a imme~ecida odysséa,_ repetição 
aliás das sophisterias. com que desde 1833 vive o acmte do Executivo a 1llu-
di-r a fiscalização do Legislativo. Acudirei, porém, a debate logo que· qualquer 
impugnação a aggrida. 

Apresentada, argumenitada e recebida a emenda como eu a formulára e 
como consta do início do parecer n. 17 C, de 1912, succedeu que, ao entrar 
ella em 3" discussão, r·ecebi .do digno leq.der da unanimidade desta Casa con-
vite para accrescentar aos meus exp'1ícitos dizeres o seguinte topico: e. os 
que tenham por fim attender a serviços de caracter urgente como se1am 
construcções de estradas de ferro. 

O SR. CALOGERAS - Isso matou a emenda. (Apoiados.) 
O SR. MARTIM FRANCISCO - Agradecendo o adjutorio, então trazido ás 

minhas preoccupações orçamentarias, e explicada, diante de minha relativa 
responsabilidade etymologica, a diffículda.de de conceder ás construcções de 
estrada de f.erro synonymia de urgencia (iiso), conco·rdei, afinal, em irtcluir 
na redacção da ·emenda as doze palavras que exceptuavam do pensamento 
nella dominante os s·erviços de caracter urgente. E assim foi o vencido. E 
assim foi -legislado. 

Es·piritos praticas, conhecedores dos homens e das cousas, temos visto, 
Sr. Presi·dente, V. Ex . e eu, muitas vezes a a·rgucia, lad·eando affirmativas 
e i!ludintlo asserções, converter a excepção em regra; mas, ,como no caso 
que discuto, a excepção elimina completamente a regra, substituindo-a pela 
unanimidade, é exemplo unico, é genero novo, novissimo, no mercado politico ! · 
E' a a·bolição de qualquer armísticio na luta da má perspicacia contra as ex-
pansões da intelligencia e da learctade. 
' Bem praticada, a minha emenda restringiria a despeza á arrecadação. 
Caso urgente, na seriedade 4dministrativa, tem entrado na lista dos im-
previstos; é caso de força maiqr, é a peste, a fome, a guerra, o terremoto; é, 
..i.uando menos, caso ·excepcion111. Pois, Sr. Presidente, sabe V. Ex. o que 
~conteceu com a -excepção de urgencia encaixada na cauda da ·minha emenda? 
A ·~xcepção ficou regra. · 

O SR. CALOGERAS - T.11do virou urgente. 
O SR. MARTIM FRANCISCO - Desde o começo do primei.ro semestre do 

exerci cio começou o Executiv-0 a abrir creditas; duvidando da sua regulari-
-dade d·eant.e do art. 50 da Receita, devolveu-os sem registro ·e em demanda 
de explicações o Tribuna.] de Contas, com uma persis1enda cuja Jegalidad·e é· 
credora de -respeita veis encomios ;· r·ed·evolveu-lh'os, porém, todos, apenas to-
dos (riso), o .Executivo, declarando-os, todos, ap.enas todos, casos urgentes 
previstos em l·ei ! 
. Admiravel ! Sem que suspeitassemos, Sr. Presidente, estamos ha já oito 

mezes, V. Ex., o publico, eu, o Brazil, em flagrante de urgencia, padecentes 
todos <le peste, fome, terremotos, guerra! (Risadas . ) Como explicar essa ano-
malia? Tentou dizei-o o mais importante orgão do jornalismo nacional sup-
pondo no facto a existencia de um ludibrio. Não creio nisso. Seriam~s no 
desdobramento da civi,!ização occidental, um paiz moralmente fa!lido um~ in-
competencia social em via da iµutilidade si, ·esquecendo a tradicion~l divisão 
aristoteJ.ica da divisão dos poderes, os brazileiros tolerassem no Executivo 
a . pratica do ludibrio em desvaµtagém do LegislMivo. Não, não creio nisso. 
Creio, sim, pertencer a uma a~sembléa deHberante, composta de homens li-
vres, scientes de seus direitos, conscientes de seus deveres. (Muito bem.) 

E', porém, Sr. _Pre.sidente, bastante sério, porque claro ·e definitivo, o 
ca~o que me trouxe a tribuna . Orçamento é determinação de verbas para re-
ce1•ta e despeza, e esse -encargo na .sociedade brazileira (Governo é associa-
ção que explora e applica ·o · ii:nppsto), compete ao Poder Legislativo consoante , 
a. d~t.erminação do a·rt. 34 do ·pac;to constitucional; si o Legislativo decide a . - . . . 



-· 483 -
respeit·o de verbas orçamentarias e o Executivo as desattende, ha alguem qtie 
se insurg·e contra a lei, ha um litigio a resolver. 

E' isto: cumpre decidir si, no Brazil, o Legislativo foi supprimido pelo 
Executivo. Esta é, Sr . Presidente, em termos inilludiveis de lucidez e de 
franqueza, a questão que se agita em derredor do art. 50 da Receita e em 
consequencia da emenda, hontem acceita e sophismada, e hoje renovada. 

Disse, provei, ha um anno, que el.Ja encaminharia o per·ecimento dos 
deficits e esperançaria o -regimen dos saldos. Sustentando-a, pensei contribuir 
para a adopção <la economia no serviço das despezas publicas. Infeliz.mente, 
porém, o resultado foi adverso ás minhas intenções, e só consegui augmentar 
os gastos das secretarias com papel, tinta, troca de offidos e us-o immoderado 
da palavra "urgente". Como entristece uma desillusão em prejuizo da Pa-
tria ! Como é facil descobrir a verdade, e difficil conseguir que a respeitem! 

Que sorte, este anno, aguarda a enganada emenda? Repellil-a, quando a 
crise financeira mais se accentúa, fôra empurrar o contribuinte da surpreza 
para o desespero. Repetil-a tal como se acha, com a cauda "urgente" que a 
envenenou ... 

O SR. ARLINDO LEONE - A Camara deve approvar a emenda sem o ad-
miniculo que a inutilizou. (Apoiados.) 

o SR. MARTIM FRANCISCO - Sim, sim. E' o que eu peço, é o que eu es-
pero confiante no mais elementar criiterio; é ·O que honraria ao mesmo tempo 
a responsabilidade do Executivo e a autonomia do Legislativo. Que a Camara 
sentencie no feito sem subterfugios e com pleno conhecimento de causa. 

Vejo-a, como o Hercules da lenda <le Prodicus·, collocada entre a gloria 
com o esforço e o prazer com a ignominia. Acredito que não hesitará na es-
colha. (Apoiados.) 

E, Sr. Presidente, já que me está a attenção da Camara obsequiando a 
palavra, aprov·eit:rrei uma e -outra para externar o meu applauso á louvavel 
idéa de os contractos .registrados sob protesto no Tribunal de Contas só te-
rem execução depois de approvados peJ.o Congresso. Esse magnifico alvitre, 
encontrei-o consignado no final do parecer com que o illustre Relator do orça-
mento da Fazenda mais uma v·ez soube cabalmente corres·ponder á espectativa 
desta Camara e ás utilidades do contribuinte. (Apo iados.) 

O SR. ARLINDO' LEONE - E' uma providencia moralizadora. 
O SR. MARTIM FRANCISCO - A moralidade de semelhante medida não to-

lera duvidas . Immoralidade seria a simples duvida. A idéa é honesta em sua 
origem, em suas consequencias, em seus variados corollarios. Fóra deste re-
cint·o, porém, o máu humor quiz recebei-a com discordan.cia provocadora de 
desconfiado exame. Attribuiram-lhe o que ella não tem: dizem-n'a aquillo 
que ella não é. Qualificam-n'a de. véto disfarçado, de creadora de novas 
competencias para o Tribunal de Contas, de predomínio sobre o ExecutivQ, de 
subalternizar ministros; que sei eu! Deixemo-nos <le subterfugios; melhor é 
golpear de frente esses ataques esbulbados de consistencia, baldos de viabi-
lidade logica. 

Trata-se, na bypothese, de assumpto financial, tributario, orçamentaria; 
trata-se, consequentemente, de caso mais enquadrado nas primeiras disposi-
ções do capitulo 6º da Constituição em vigor, que tanto no seu espir.ito como 
na sua lettra, consoante o conhecimento das normas do systema representativo, 
faculta ao Legislativo a ascendencia nesse assumpto. Em que é e!la desres-
peitada, siquer desattendida, pela providencia lembrada pelo illustre Rela-
tor? Onde, como, porque deparar ahi delegação ·positivamente constitucional? 
Para que confundir com creação de att ribui ções uma méra formalidade proces-
sual? (Apoiados.) . 

Or-iginal, divertidamente original, Sr. Presidente, essa conjuração de iras 
aggressivas á moralizada ·e moralizadora medida! Em regra, no systema repre-
sentativo, o Executivo pede e o Legislativo restringe. No nosso momento or-
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çamentario, porém, essa normalidade desappareceu; o Executivo envia ao 
Legislativo uma mensagem aconselhando córtes nas despezas, instando por 
economias, pedindo restricções nas verbas, e quando o Legislativo, por sua 
Commissão mais significativa, accede aos intentos do Executivo e lhe navega 
as aguas, e quando ambos os delegados eleitos pela soberania nacional estão 
de accôrdo a respeito dos embaraços que atrapalham a gerencia dos àinhekos 
publicos, eis que lateralmente irrompem, defendendo o Executivo contra o 
Legislativo, de males que este não fez e aquelle não denunciou, varios patrio-
tas cuja expontaneidade tem tanto de ·inesperada como de incomprehensivel ! 

Po11que, Sr. Presidente, tão expansivo fervor ? (Plausa.) Ora, está V. Ex. 
Sr. Presidente, a recordar-se do trop de z éle do sagacíssimo Talleyrand, em-
quanto cá das bancadas raro é o Deputado que se não lembre daquelle boca-
giano - procurador não me enganas, tu procuras para ti! (Risadas .) 

Fui, Sr. Presidente, em 1891, em S. Paulo, o mais votado e o menos 
cotado dos membros da commissão incumbida de organizar a Constituição es-
tadual; eramos nove, e apezar disso, o resultado do nosso trabalho foi a ga-
rantia de paz e de progresso, e de menos pobreza paulista que a actual. Por 
essa .Constituição .era licito ao Executivo, aliás sem direito ao véto, pedir uma 
nova deliberação suspensiva de lei que lhe não parecesse digna de sancção. E, 
que me conste, j ámais appareceu, em S . Paulo, quem acoimasse semelhante 
modalidade processual de cessão de attributos legislativos a Executivo invasor 
e poderoso . 

.Com o·rgul'hoso· prazer ·e .terminando o •que ti.nha .a proferir, assignalo a 
coincidencia de rumos entre a idéa do illustre Relator, que tão bem recebida 
está sendo pelos distinctos representantes da Nação com assento nesta Gamara 
e a emenda cuja reapresentação me troux·e hoj e á tribuna. Em occasião que 
porventura se patenteie necessaria, defenderei essas duas nobres causas com 
os meios que me forem fornec)d·os pela convicção e pelo estudo . Acceitai-as, 
Srs . Deputados, e trocareis a 9ppressão dos deficits, a principio pela especta-
tiva e um pouco mais tard·e pela folga e pela certeza dos saldos. 

E boas finanças trarão boa política. E eu não serei obrigado, traduzindo 
o vosso pensamento intimo e significando as apprehensões populares, a dizer 
á Republica: 
~ Se· te quer·es salvar; salva primeiramente as tuas finanças. (Apoiados. 

Muito bem; muito bem. O orçidor é vivamente felicitado.) 
E' encerrada a discussã·o. 

EMENQAS NÃO ACCEl'11A!S 

1Sejam equiparados ·os vencime·ntos dos guardas da Mesa d·e Rendas de 
Antonina aos dos guardas da Alfandega de Paranaguá. 

füo de Janeiro, 22 de setembro de 1913. - Luiz Bartholom·eu. - La-
menha Lins. 

Sejam equiparados os vencimentos ·dos guardas da Alfandega de Para-
naguá aos dos 1guardas das A\fand.egas .que tenham '"endimento equivalente 
ao da1quella. 

·Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1913. - Lwiz BarttltoDomeu. - Lamenha 
Lins. 

Introduza-se na rubrka - A.\fandegas - a seguinte modificação: 
"Os patrões e mestres da Al.fand·ega da Bahia terão as mesmas vanta-

gens que os da Alfandega d·e Fernam.bu-co. 
:Em ·Gamara, 22 de setembro de 1913. - Sauza Bni.to. 
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E' o Governo autorizado a construir na cidade de Sant·os, Estado de 
,:) . Paulo , um novo edifício para a Al'fandega, .abrindo para esse fim os · ne-
ées·sa'!'.ios creditos . 

O Governo entrará em accôrdo com a Companhia .Docas para a cessão 
do terr.eno- .necessario para a .. sua construcção , junto· ao cáes, no .J.o.cal deno-
minado Paquetá. 

iQ edifieio em que funcciona actuailmente a Alfandega será adaptado 
para as repartições dos Correios e Telegraphos. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1913. - Galeão Carv.alhal. -
C}andido Motta. 

PARECER N. 73 A 

Fixa a despeza do Ministerio da Fazenda, para o exercício de 1914; com pa-
11ecer da CommÍJssão de Finanças, sobre as emendas em 2" discussã'o 

N. 1 - Ao .arti.go unico, § 1 º - DigaJ.se: Serão empre;gados no resgate Sessão de 
dos títulos restantes do emprestimo- de 1897 e de outros da divi da interna 15 de Outubro 
fundada. 

!Sala das sessões, .22 de setembro de 1913. - R. Pdi.xão. 
A emenda amp•lia á divida fundada interna o alvitre suscitado apenas 

pa-ra o .em prestimo de 189·7. A medida é das que mais se justifi.cam. O pa-
recer da Fazenda e o discurso do -Deputado autor da: emenda conteem razões 
cabaes. Ha, porém, acertada modificação a se pro pôr. A fórma imperativa 
da disposição do prnj ecto e da emenç!a devem ser substituidas em virtude 
de assim o exigirem circumstancias anormaes. Deve seT exduida a parte re-
lativa ao emprestimo de 1897, .que o Exm. Sr. Ministro da Fazenda pretende 
resgatar ainda no corren te anno. Assim, a idéa des·envo1v·ida na emenda é 
di.gna de acceitação, mas com a reda·cção do seguinte substitutivo ·que a eHa 
se apres•enta: 

Ao artigô unico, '§ 1 º - Diga-se: poderão ser empregadas no res.gate 
da divida interna fundada. 

N. 2 - Ao mesmo artigo accrescente-se: . 
1§ 4.º Uma vez attingida a importancia necessaria para a garantia da•s 

notas emittidas sob a responsabilidade do Thesouro, ex-vi da lei e regula-
mento -citados no para.grapho anterior, a metade do producto dos fundos de 
garantia e de resgate depositado na Caixa de Conversão será empregada 
na substituição de notas de pa<pel-moeda inconvertível por bilhetes da ca-ixa 
conversiveis á taxa •que estiver vigorando , e a outra metade se conservará 
intangível para garantir a quantidade do mesmo papel em circulação. 

\Sala das sessões, 22 d.e setembro de 191 3. - R. PaixãJo. 
A Commissão .entende ·que não convém modificar a :Jei n. 2. 357, de 

1910, art. 2º, nos termos em .que .o propõe a emenda. Salvo o caso previsto. 
em o § 4°, do artig·o unico, do projecto, a Commissão cons·idera que é mais 
acertado manter para os fundos de garantia e de resgate a ap•pU.cação de-
terminada .em a lei n. 581, de 20 de junho de 1899. 

-N. 3 - Oride convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a abrir credito, até o ma~imo de réis 

300 :000$, para indemnização aos cri.adores •que importaram em J.913, com 
n devida permissão do Ministerio da .Agricultura, Industria ·e Commercio, e 
de accôrdo com o regulamento em vigor, animaes reproductores de raça e 
os intrndu,z.iram em suas faz endas ; devendo os referid·os criadores satisfa-
zer todas as exi.genc-ias do citado regulament o . 

. Sa;Ja das sessões, 22 de setembro de 19'13, - R. Pcii!xão. - Christino 
Cruz. 
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A Commissão aconselhi. a TeJe1çao da emenda. Ella consigna autori-
r;açã·o para abertura de um credito, e a Commissão entendeu sempr·e de me-
lhor alvitre só convi:r ein taes auto·rizações mediante mensagem do :Congres-
so . -Refer.em-se ellas a despezas do corrente anno, que nem mesmo se sabe 
se existem. Além disso a situação financeira exige moderação nos gastos O·U 
em a concessão de fa.vores que a elles são· eiquiva-lentes . 

IN. 4 - Só pod·erá <0 G'o·v:emo usar das au•tor.izações •para abertura de 
creditos constantes da lei do ·orçamento, sem verbas espeoHicadas, ou d.as 
autorizações concedidas sem leis especiaes, no segundo semestre do exer-
cicio e dentro do excesso -verificado sobre -0 orçamento da verba arrecadada 
no pi1imeiro .e por ena crulculada para o segundo, emiquanto a deste não fôr 
conhecida. Esta disposição ·só não ·COmprehende ·OS creditos ·supplementares 
componentes da tabella B. 

Sala das sessões, ·22 de setembro de 1913. - M·arltim Franâsco. - Mar-
coNno Barretf.o. 

A emenda visa limitar a faculdade da abertura de cr.editos especiaes. 
· .E' um objectivo· salutar e que concorrerá decisivamente para ·O e·quilibrio 

financeiro. Della nao advirão embaraços ·á execução do·s serviços normaes 
do orçamento, pois, sua disposição não abrange os creàitos supplementares 
autorizados na tabella B. Ella é, salvo ligeira modificação, o dispositivo do 
art. 50, da vigente lei da Receita. 

N . 5 - Fica o Gov.erno autorizado a restabelecer o Monte de Soccorro 
annexo á .Caixa Economica de S. Paulo, na fórm:a da •lei n. 1 .083, de 22 
de agosto de 1860, e do regulamento ·que b!rixou com -0 decreto n. 9. 738, de 
2 de abril de 1897. 

Quaesquer despezas a effectuar-se com a sua installaç:ão correrão por 
conta dos fundo'S da re'ferida Qaha Economica. 

\Safa das sessões, 22 de setembro de 1913. - V~lo~s d!e Castro. - Fer-
reDra Braga. - F.elt.sbelto Freire. - José Lobo. - MarcoUno Barreto. -
Candido Mo'tta. - _Bueino àe AndradJa: - .Cinainato Bragr:i. - A6Niro d!e 
Carv.alho. - Porto Sobrin•ho. - Eloy Cha11es . 

A emenda póde ser a1pprovada com a modificaçã-0 constante das seguin-
tes .su·b-emendas ·que se propõe111: 

Em seguida á palavra restabelecer-se, accrescente-se - •Sem augmento 
de despe:iJa. Onde se ·lê - á Ca.ixa Economica de S. Paulo - diga~se ás 
Caixas Economicas dos Estados. 

N. 6 - Ao.s funccionarios interinos ou em commrssa-0 do Ministerio da 
Fazenda, com mais de ·cinco annos de ·exercicio consecutivo, é permittida a 
contribuição para o montepio. 

oRi-0, 22 de setembrn de 1913. - Luiz B.antholomeu. 
·Exliste projecto regulando em ba-ses novas o montepio e ora pendente 

de deli'beração do Senado. Não i;:onv.ém, pois, a pro posito de orçamento, de-
.liberar sobre modifi.cações rêferentes a esse instHuto, especia•lmente quando 
como essa, firmam direitos até agora inexistentes e oneram com encargo~ 
novos os cofres do montepio . A Commissão opina, po·is, pela rejeição da 
emenda. , , ' - ; '. 

N. 7 - Onde convier: 
Fica ·O Poder Executivo autorizade> a despender a quantia de 1{)0:000$ 

com as obras de reparo no edificio da AJlfandega e suas dependencias, e~ 
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Corumhá, e bem a'ss,im, com a reconstrucção da ponte de carga e des·carga 
que serve á mesma Alfandega e ·que se acham em completa ruína. 

tSaila das sessões, 22 de set.embro <le 191 3. - Mavignier. - Annibal B. 
T-oledo. - Oscar dia Cdsta Marques . 

A despeza a que se refere a emenda é das que se eniquadram na verba 
"Obras", do orçamento da Fa'z,e nda. Extisti.ndo , pois, ·credito orçamentaria, 
torna-se dispensavel a autorização proposta, ique o Governo tem, no,s limi-
tes da referida verba, por força da ,propria lei orçamentaria. Por esse mo-
tiv.o a Commis'são é de parecer q ue sei a r·ei eitada a emenda. 

N. 8 - Onde convier: 
Fica equi parad o o numero .de .quotas dos funccionarios de cada catego-

ria da Alfandega do Rio de J aneiro aos de categoria correspondente da Al -
fand·ega de Santos, elevando-se para esse fim a razão a 1,25 %, mantida 
a lotação actua·l de 72. 000 :000$000. 

<Sala das sessões, 122 de setembro de 1913. - N'úcanor Nascimento. 
A emenda, si approvada, determinaria augmento de despeza, melhoran-

do os vencimentos dos funccionarios da AJlfandeg a desta Ca·pital, -0 que é 
de evidente ino,pportun idade. A' vista di sso, a Commi•ssão é de parecer que 
ella seja rejeitada. 

N. 9 '-- Emenda ao art. 1°, § 2°. Red~ia-se a pihrase fin ai! ("Podendo 
empregar o co.bre r.ecolbido na liga de outras moedas"2, pela fórma seguin-
te : podendo :empregar o cobre recolhido, <lepois de r efinado, na liga de ou-
tras moedas, respeita.dos os limites de tolerancia, quanto a impurezas fixa-
das na legisfa.ção vi.gente. 

!Sala das sessões, 22 d.e setem'bro de 1913. - CalogeraJs. 
E' acertada a providenda 1que a emenda •consigna, merecendo , poi·s, ser 

appr-0vada. 

N. 10 - Emenda ao art. 1°, § 1º : 
1Resta,bel eça-s.e o max·imo de 8 .000 :000$, .para -0s creditas supplementa-

)J"oeS a abrir, feita no art. 1 º a corri.genda respectiva. 
Sala das sessões, 22 de setembro de 1913, - Calogera,s. 
O Poder Executivo realam a para creditas supplementares 6. 000 :00.0$, 

como está no pro1jecto. revelando o louvavel proposito de fugir a esse ex·pe-
diente q ue tanto ha concorrido ·para desordens orcamentarias. Seria, po-is, 
desacertado conceder-'1he dotação maior. Essa, de 6.000:000$, é a 'que lhe 
parece bastante. e elle é ·o mais competente para julgar das necessidades 
que pód.e vir a ter no· correr do exerci cio. A emenda, pois, deve ser rejeitada. 

N. 11 - Onde conv·ier: 
Art. fnaugurado·s os serviços, em qual1quer dos portos da ·Republica, 

o administrad·or e seu a judante, como os demais empregados, is~o é: con-
ferentes, mandadores, vi~'ias da capatazia da Alfandega respectiva, fica rão 
àddida.s 1ás r·epart·ições <le Fazenda. devendo o Go·verno aproveitai-os para 
trabalhos correspondentes, na Alfandega, no porto ou em outro 1qualquer 
servico do ministerio. . 

Sala das se" ·ºÕ ~ s . 22 de setembro de 1913. - Rawl A~ve!s. 
A aporovação des ta emenda teria de determinar, em futuro proximo , 

grand e encargo para o Thesouro. Ess·e seria o de ter para sempre .por empre-
gados i:la Nação mu'Ítos funccionarios que agora .lhes orestam serv·iço.s, mas 
ou.e, inaugu rados os portos, terão de desapoarecer. A emenda visa tornar 
effecti v·os taes P.mnregado~. assegurar- lhes direito de permanencia, e, con-
:;eguintemente, onerar o Estado com obrigações q.ue e!J.e ago-ra não tem. 
Deve, por esses motivos, ser rejeitada. 
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N. 12 - Onde convier: 
!Accrescente-s.e: 5 :'588$800, para pagamento de gratificação de 35 % 

ao pessoal das embarcações da Alfandega de 1Florianopolis, d·e conformidade 
com o art. 46 da lei n. 2 . 221, de 30 de dezembro de 1909, a sa·ber: 3 :780$ 
para quatro guardas, um patrão e quatro marinheiros do porto fiscal de 
Sambaiqui e 1 :808$800, para um contra-mestre, um cabo fo.gu-ista, um car-
pinteiTo e um carvoeh-o do re'bocador Fúorihno.poNs. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 19'13 . - Perreira de Otlivdira. -
Gustavo Richard. - Henr'iqwe Valga. 

•E' uma gratificação extraordinaria .a qual es-tá instituída no art. 46, 
da lei n. 2. ·221, de 1909. ü Governo tem a facul'dade de abrir creditos sup-
plementares para o respectivo pagamento. Melbor é manter essa situaçãCl 
do que incorporar ás tabellas ou rubricas orçamenta·rü-as as qlrantias dessa 
gratificação , ·que é transitoria. 

A Commissão, por esse motivo, aconselha a rejeição da emenda. 

N. 13 - Accrescente-se ao § 1 º, do ar·tigo unico este numero: 
A liquidar os debitos dos bancos, provenientes de auxílios á lavoura. 
Sala das sessões, 22 de Setembro de 1913. - Christino Cruz. - Anto-

nio Moreira. · 
A emenda reproduz um dispositivo da propost•a do Poder Executivo omit-

tido no projecto. Não ha inconveniente em approval -a . As leis de orçamento 
teem repetido invariavelmente essa autorização. 

N. 14 - Onde ·Convier: 
Fica ·O Poder Executivo autorizado a <lespender 40 :000$, com •a acquisição 

de uma, lancha para ·O serviço da Alfandega de Corumbá. 
Sala das sessões, 22 de S~tembro de 1913. - Mavignier . - Oscar da 

Costa Marques. 
A despeza é a<liavel, seg~·ndo informa o Ministerio da Fazenda. Por 

esse motivo a Commissão opina pel·a rejeição da emenda. 

N. 15 - Onde convier: 
Fica o Governo da Republiça autorizado a despender a quantia de réis 

100:000$, para construir um edifício -para .abrigo dos guardas fiscaes do porto 
fiscal do rio Apa, ·na confluencia com o Paraguay, e bem assim para acqui-
sição de uma lancha para o serviço do mesmo porto. 

Sala das sessões, 22 de Setl,!mbro de 1913. - Mavi1<nier. - Caetano de 
Albuquerque. - Oscar da Costq Marques. - Annibal Toledo . 

E' despeza que póde correr pela verba Obras do ministerio. A' Commis-
são parece inconveni·ente a autorjzaÇão especial . Quanto á lancha para o ser 
viço do posto o Poder Executivo tem como adquiril-a independente da autori .. 
zação. A Commissão opina, pois, pela rejeição da emenda. 

N. 16 - Onde convier: 
O Governo dará ao conselpo fiscal da Caixa Economica e Monte de 

Soccorro de Pernambuco a neceSisaria autorização para a construcção <le um 
eáificio p·roprio á sua séd·e, .na cidade do Recife, podendo despender até a 
quantia de 400 :000$, retirada do respectivo fundo de reserva. 

_Sala das sessões, 22 ·de Seti;:mbro de 1913. - Costa Ribeiro. - Nettci 
Campello. - Simões Barbosa. - Aristarcho Lopes. - Erasmo de Macedo. -
Balthazar Pereira. - josé Rabe?lo. - Augusto do Amaral. 

A approvação da_ emenda importaria no desembolso de uma grande quan-
tia que convém ficar á disposição da caixa e não immobilizadoa em predio. A 
Commissão, c~n~e_mnando, ao menos, por emquanto, semelhante applicaçãC1, 
aconselh!l a re}'e1çao d!! emenda , 
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N. 17 - Onde convier: 
Fica extensiva a seis auxiliares da Directoria da Despeza Publica do 

Thesouro Nacional 'ª gratificação em cujo gozo se acham· os escripturarios 
das pagadorias, da thesouraria g·eral e os encarregados do preparo das folhas 
de pagamento, corr'endo essa despeza, na importancia de 7 :200$, por conta 
da verba "Gratificação por serviços temporarios e extraordinarios ", do orça-
mento do Millisterio da Fazenda . 

Rio, 22 de Setembro de 1913. - Thomaz Delphino. - Pereira Braga. -
Dionysio Cerqueira. - Salles F{/ho. - Metello Junior. 

A emenda augmenta despeza sem vantagens para o serviço publico. A 
C)qmmissão entende, por isso, que e lia ,deve ser rejeitada. 

N. 18 - Onqe convier: 
Os fieis das alfandegas da Republica, uma vez empossados dos seus car-. 

gos, depois de prestada a respectiva fiança, não poderão ser demittidos, sinão 
em virtude de sentença judicial. 

Sala das sessões, de Setembro de 1913. - Manoel Reis. 
A emenda não deve ser approvada. O assumpto merece mais detido exa-

me, incompatível com os 1ramites da elaboração orçamentaria. Si a Camara 
quizer, poderá destacai-a para projecto separado, afim de sobre ella reflectir 
mais demoradamente . O que, porém, parece á Commissão é que ella deve 
ser rejeitada. 

N . 19 - Onde convier: 
O ajudante ·e officiaes da Procuradoria Gemi da Fazenda Publica do 

Thesouro Nacional só poderão ser demittidos mediante processo. 
Sala das sessões, 22 de Setembro de 1913. - Augusto de Lima. - Mo-

reira Brandão. - José Bonifacio. - Christiano Brazil . - F. Paoliello . 
Jayme Gomes. 

E' medida que, como a da. emenda •anterior, não s·e coaduna com o or-
çamento, até mesmo nos precisos termos regimentaes. Deve ser des•tacada 
para proj.ecto · separado. Como está o parecer da Commissão é pela re-
jeição. · 

N. 20 - Supprimam-se os § § 7º e 8º do artigo unico. 
Sala das sessões, 22 de Setembro de 1913. -Dunshee de Abranches. 
Esses dous paragraphos consignam medidas de conveniencia, expostas 

e fundamentadas no parecer da Fazenda. Se quanto a uma dellas - a rela-
tiva ao Tribunal de Contas - suscita-se um impedimento. regimental, o mes-
mo não se dá quanto á outra. 

A Commissão, não desejando evitar maior exame e mais detida reflexão 
sobre a primeira das disposições - a do art. 7º, - apresenta á emenda o se-
guinte substitutivo, relativo só ao § 7º, ·pois quanto ao disposto no § 3º a Com-
missão condemna inteiramente a suppressão: 

Ao § 7º do artigo unico - Destaque-se para consti·tuir projecto em se-
parado. 

N. 21 - Substitua-se o § 7° do artigo unico pelos seguintes: 
Emquanto estiver reunido o Congresso Naciona·l, não poderá o Poder 

Executivo usar da attribuição de ordenar o registro sob protesto nos casos 
previstos no art. 2°, § 3º, do decreto n . 392, de 8 de Outubro de 1896, e nos 
arts. 3º e5º do decreto n. 2.511 , de 20 de Dezembro de 1911. Dada are-
cusa do registro pelo Tribunal de Contas, o Executivo, sempre que julgar con -
veniente a realização do acto impugnado, Iimitar-se-ha a dar conhecimento do 
caso, por mensagem, ao Congresso para ·que este delibere .a respeito. 

S. R. - Rio de Janeiro, 21 de Setem'bro de 1913. - Ç(lrlas Peixot·o 
Filho. 
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A disposição do art. 7º e a dessa emenda podem coexistir ligeiramente 
modificada a redacção e ficando como additiva e não substitutiva. Não ha in-
conveniencia em ·llpproval-a, para, com o referido art. 7°, constituir projecto 
separado. 

N. 22 - Os creditos solicitados pelo Poder Executivo, sobre os quaes 
nada tenha resolvido o Tribunal de Contas, dentro do prazo de 20 dias, con-
tados da data protocolJada da remessa, serão abertos independentes de re-
gistro. 

Sala das sessões, 22 de Setembro de 1913. - Valois de Castro. ----< Tho-
maz Delphino. - Ferreira Braga. - josé Lobo. - Marcollino Barreto. 

A emenda contem medida que importa ·em reforma da lei organica do 
tribunal. Como •as anteriores relativas ao mesmo assumpto deve constituir 
projecto separado. 

N. 23 - Fica elevada á classe immediata a Alfandega do Estado da Pa-
rahyba. 

Rio, 22 de Setembro de 1913. - joão Maximiano de Figueiredo. - Sara-
phico da Nobrega. - Felizardo Leite. - Simeão Leal. 

A emenda não póde ser approvada . DelJa provem accrescimo de despeza, 
o que, ao menos no momento, seria inconveniente. 

A Commissão propõe as seguintes emendas: 

N. 24 - Em a verba 10ª "Caixa de Conversão" faça-se o abatimento 
de 20 :000$, ouro, e 9 :800$, papel, passando a ser a seguinte a discriminação 
do material: 

Expediente - Acquisição de li~ros ; pennas, papel, tinta, saccos, 
impressos e publicações . . . ..... . ... . ..... . .. . ....... .. . 

M·oveis, machinas e apparelhos ........ . ... . .. . . .. . ....... . . 

Diversas despezas: 
IIJuminação ... ....... . .. .- ... . . . ......... . . . ...... . . · ...... . 
Transporte e guarda de valores . . .. ... .. . ,. .... .. ......... . . 
100$ mensaes para aluguel de r;asa ao porteiro, desde que more 

nas proximidades do edifício .. . .... .. . . ............. . .. . 
Asseio e despezas miudas - Adiantamento ao porteiro á .ra-

zão de 200$ mensaes ....... .... .... .. .... . .... .. ..... . 
\:'.ncommendas de notas e outri1s despezas rela1ivas ao cambio 

<le 27 d. por 1$000 . ........... . ...................... . 

10:000$000 
10:000$000 

5 :1000$000. 
2:000$000 

1 :200$000 

. 2:400$000 

30:000$000 

N. 25 - Reduza-se de 15:200$, a verba de n. 14, eliminando-se da ta-
bella os seguintes creditos: 

· 4 :800$, ao superintendente da Quinta da Boa ,Vista; 
8 :400$, ao feitor e trabalhactorés; 
2 :000$, para o custeio e m11is despezas. 
A Quinta da Bôa Vista foi entregue á Prefeitura, para quem passou os 

encargos <las despezas. 

N. 26 - Reduza-se, na verba 19ª, à quantia· de 11 .:571 $620, consignada 
para ·o addido em virtude de septença, Francisco de Souza Mota. · · 

Ha pouco foi elle· aproveitado ·no Jogar de ajudante de guarda-mór da 
Alfandega desta Capital. 

Sala das Commissões, 14 de Outubro de 1913. -Ribeiro Junqueira, Pre-
sidente. - Antonio Carlos, Relator. - Homero Baptista. - Pereira Nunes. 
- Caetano de Albuequerque, CO)TI restricções. - M. Borba. - joaquim Pires . 
- João Simplicio. · 



- 491 -

DllSCUSSÃ'Ü 

O Sr. Ootav'io Mangabei:Ni. (movimento geral de attenção) ('') - Si é Sessão de 2 <Vi 
verdade, Sr . Presidente, ·que a confecção dos orçamentos é um dos ·encargos Outubro 
de maior valia, ·ou de responsabilidade mais alta, que se attribuiram á com-
petencia do Poder Legislativo, dentro do nosso regímen; si não é uma sim-
ples phantasia, em contradicção, porventura, com o depoimento dos factos 
apurados aos olhos <la Nação, a affirmativa de que, por um lado, o Poder 
Executivo e, de· outra parte, o Congresso, estão agora empenhados no preparo 
de leis orçamentarias que correspondam aos melindres da situação financeira, 
denunciada como angustiosa, na palavra dos proprios documentos de cµnho 
ou de procedencia official ; então, Sr. Presidente, me animo a acreditar que 
não veem fóra de tempo, sinão talvez, ao contrario com a opportunidade 
mais nitida, as considerações que dão ensejo a que venha occupar breves mo· 
mentos a attenção dos Srs. Deputados . 

Ninguem, por certo, ignora que, si o esta·tuto fundamental da Republica 
designou, entre as funcções privativas da representação nacional, a de orçar 
a receita do paiz e a de fixar-lhe a despeza. não se infere dahi que se rene-
gue, ou mesmo ·que se dispense, para os trabalhos de elaboração das proposi-
ções de leis de meios o concurso do Poder Executivo. 

O que temos adaptado, não só nos usos da praxe, como em dispositivos, 
além disso, da legislação ordinaria, neste e no antigo regimen, é o inverso pre-
cisamente; a collaboração deste poder se affirma na proposta orçamental, que 
o chefe do Governo envia á Camara, e que é annualmen1e organizada, em 
conformidad e com a lei, pelo Ministerio da Fazenda. 

Mas é claro, Sr. Presidente. Quando se admitte para base dos projectos 
'de leis orçàmentarias a proposta do Poder Executivo parte-se do justo pre-
supposto de que normalmente é o Governo o mais habilitado e competente 
para fornecer o arrolamento dos gastos a que somos obrigados, por força dos 
compromissos assumidos, ou por mo.frvos de lei, como das verbas que serão 
precisas par.a o funccionamento regular, no curso do exercício financeiro, dos 
serviços a cargo da Nação, (apoiados do Sr. Sqares dos Santos); além de 

.que, por meio da proposta, como que se afinam mais ainda as responsabilida-
des do poder que, si hcie é o proponente, vae ser , ·no emtanto, amanhã, o 
executor do orçamento. Do mesmo modo , ou por analogi11: quando se firma 
na lei que á Secretaria da Fazenda assiste a prerogativa de, analysando os 
varios orçamentos de todos os ministerios , poder nelles praticar modificações 
necessarias, para organizar a proposta que envia ao Presidente da Republica-
outra cousa não se faz que se obedecer a um orincipio, ora largamente pro-
clamado, em virtude do qual, e com razão, o Departamento das Finanças, é 
de ·presumi·r seja o ma•is apto a, calculando a recei.ta e apurando mai.s de 
perto as responsabilidades do paiz, internas ou no estrangeiro, crear embargos 
a que as <lespezas se operem em uma proporção incompativel com as rendas 
onde se vão abastecer. 

Já se cmmpriram este anno as regras a que alludo . A Secretaria da Fa-
zenda redigiu a proposta orça.mental. O chefe do Poder Executivo apresentou-ª á Camara. Observou-se de logo ·que, á vista das de outros annos, havia, 
nessa proposta, alguma cousa de estranho, que a deveria notabilizar. Domi-
nado do intuito louvavel de que as despezas . fossem projectadas de confor-
midade com a crise, que não pôde descrever sem phrases as mais catego-
ricas e que não soube pintar sem tintas as mais carregadas, o titular da 
pasta das finanças propôz os orçamentos de tal modo que se definem por 

(*) Dis1cul'so proferido no ex']) ediente . -Quanclo e:rn cJi.s·cussãio na ordem do dia· 
o proj ecto não soflfreu 'debate . 
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um "superavit", calculado no valor de mais de cinco mil contos, o que impor-
tava em fazer, sobre os orçamentos vigentes, que se decretaram com um 
deficit de mais de trinta e dous mil, uma reducção superior a trinta e sete 
mil contos, nas respectivas dotações . 

.Q . facto, Sr. Presidente, posto nas linhas geraes que estes algarismos 
representam, era, na verdade, muito digno da impressão com que foi assignala-
do e, transpondo as fronteiras do paiz, repercutiu no estrangeiro, por entre ap-
plausos, os mais expressivos, ao plano de economias com que, assim, o Go-
verno do Brazi l se revelava disposto a metter mãos á obra patriotica de re-
gularizar suas finanças, para salvaguarda de seu credito . Não tardou muito , 
porém, que se comecasse a indagar: como foi que o Poder Executivo, na 
proposta enviada ao Parlamento. conseguiu aventar economias, em somma tão 
vultuosa, para as despezas publicas? Ha sempre nos orçamentos varias espe-
cies de verbas: as que se destinam, por exemplo, á observancia das obriga-
ções tomadas pelo Governo, como as oue promanam de leis , ou as que se ap -
plicam á satisfacão de direitos adquiridos ou não passiveis de duvida. essas, 
Sr. President,e, hão de constar da proposta ·com as cifras correspondentes; 
toda reducção que se lhes faca, outra cousa não é que a porta aberta á soli-
citação de novos creditas , já de antemão, conscientemente, previstos. 

o SR. MAURJCJO DE LACERDA - Muito bem. 
O SR. ÜCTAVJO MANGABEIRA - As economias, portanto, só deverão ser 

cabíveis, ou nas <lotacões estipuladas, oara o custeio de serviços publicas, 
uma vez que não impliquem na deorgani zação desses serviços, ou pelo córte 
das · applicações adiaveis. sendo. em qualquer das hypotheses, evidentemente 
necessaria, nas tabellas de orçamento que veem annexadas á proposta, a dis-
criminação das reducções que se pretende fazer. 

Si collocarmos, Sr. Presidernte, sob taes pontos de vista. que se me afi-
guram os verdadeiros, o nos~o campo de inspecção ou de analyse, não hão de 
ser Jisongeiras, mas, de preferencia, deploraveis, as imoressões aue havemos 
de colher. Quasi todos os Minjstros, em nome do Poder Executivo, estão a 
combater, de lança em riste, com o mais ab!':o]uto desassombro. os planos 
orcamentarios da proposta oue P.Sse mesmo Poder Executivo submetteu ao 
criterio da representação naciol\al. 

o SR. MAURICJO DE LACERDJ\. - o ministerio está amotinado. 
O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - .O fy1.inisterio está amotinado, diz. e com 

certa razão, o nobre Deputado. Fôra preciso . Sr . Presidente, reproduzir-se 
neste pedaco do mundo, por eptre as impenitencias deste seculo. a antiga 
lenda christã dos peixes e dos nães. para que o Congresso atinasse com o 
meio de proceder-se á distribui ção inexenuivel. pelos ministerios nue o di!':-
putam, como a uma presa aueripa, daauelle apregoado superavit. de mais de 
cinco mil contos, ·com aue foi d ~f'antada, em prosa e verso, aqui,, como além 
dos mares, a famosa proposta official. 

Ao longo do processo da parülha, vão se descobrindo as mazellas. As 
Secretarias de Estado se atirarri a demonstrar, de olhos accesos e com do-
cumentos P.m punho, que ha despezas. prescriptas, em contractos, ou est·abele-
cidas em lei , que não contam, ~ntretanto, na proposta com as dotações ne-
cessarias. 

o SR. MAURJCIO DE LACERDA - o Sr. Ministro da Viação já declarou 
a um orgão da imprensa qué o Sr. Ministro da Fazenda havia cortado verbas 
ri e servicos ainda existentes nos Çorreios e Telegraphos e restabelecido verbas 
de serviços extinctos nas estradas de ferro. 

O SR. ÜCTAVIO MANGAB EIRA - E a ·Circumstancia de se encontrarem ta-
bellas ás vezes em completo des ::iccôrdo com as dotações da proposta quando, 
aliás, as tabellas não se destina!T/ a outro fim que não a dar, das dotações da 
proposta, a distribuição correspondente; ·como o facto, ainda mais expressivo, 
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que se denuncia, por exemplo, na verba de tdegraphos, onde se apresentá 
reduzida a somma que se destina ao pagamento dos telegraphistas, sem que 
se reduzam, todavia, nem o numero de taes funccionarios, nem os vencimentos 
que percebem ... 

O SR. J o!Ão' SIMPLICro - A falta ou erro não é da proposta. Discutindo 
esse assumpto, na Commissão de Finanças, tive occasião de demonstrar que 
o erro está na proposta envi_ada pelo Sr. Ministro da Viação, mas na parte 
organizada na Repartição Geral dos Telegraphos. 

O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - Não estou attribuindo a ninguem a pratica 
do erro . Estou apenas assignalando esse erro, nas condições em que o foi 
pelo Relator do parecer sobre o orçamento da Viação . Mas a verdade, Sr. 
Presidente, é que esses factos e essas cricumstancias, a que me vou referindo, 
e que se encontrarão desenvolvidos, com esta ou com aquella fórma, sob este 
ou aque!le aspecto, nesta ou naquella das modalidades, em varios dos relato-
rios ultimamente lavrados pela CommJssão de Finanças, ·podem ser justamen-
te a!legados, em abono da suspeita que se vae, pouco a pouco, divulgando, 
de que as economias alvitradas na proposta do Poder Executivo são, em 
grande parte, fictícias, porque lançadas arbitrariamente, de modo que, si en-
frentam no papel o desequiJi.brio orçamentaria, vão ser vencidas na realidade 
pela invasão do deficit. 

Não me animam, Sr. Presidente - é preciso que faça essa resalva -
nos conceitos que vou proferindo, quaesquer motivos de partidarismo. 

Si, no campo das lutas partidarias, a aggremiação a que pertenço, no 
Estado que tenho a honra de representar nesta Casa, me ha de encontrar 
na estacada, sejam quaes forem as glorias ou os revezes a que nos conduza 
.o destino, timbro comtudo em alforriar meu espirita das paixões . que o preten-
dam assoberbar, todas as vezes em que me vejo a exercer, como na hora pre-
sente, não a investidura de um partido, mas o mandato, mais amplo, de re-
presentante da Nação: . 

De facto, é nesse caracter que .ouso interrogar desta tribuna: - Qual é, 
Sr. Presidente, a intenção do Poder Executivo? Pretendeu elle, apenas, por-
ventura, mandar-nos a proposta de orçamento, equilibrado ou com saldo, só 
com o intuito de fazer jús a louvores, -confiando que o Poder Legislativo, at-
tendendo aos appellos dos Ministros, tornaria integraes as dotações, assumindo 
perante a opinião a responsabilidade ·pela quebra do saldo ou do equilíbrio 
do orçamento? Nisto, Sr. Presidente, não quero, nem devo crer; fôra, a um 
tempo, infantil e desleal. Qual é, então, o plano do Governo? Realizar, de 
facto, economias? Mas, assim sendo, como poder explicar que sejam os pro-
pr-ios Ministros do Sr. Presidente da Republica os primeiros a virem dizer, 
e certas vezes até com provas documentaes, que essas economias planejadas 
são, muitas de!las, irrealizaveis, em nome da lei, em nome das disposições 
contractuaes ou mesmo em nome do serviço publico?! 

Não duvido, Sr. Presidente, que possa incorrer de facto em algum vicio 
de apreciação ... Creia-me, porém, V. Ex. E' com a maior sinceridade que o 
digo: dados os factos que se vão passando, e de que dei a synthese, o chefe 
do Poder Executivo e o Sr. Ministro da Fazenda estão rigorosamente no dever 
de, perante a Nação e o Congresso, adaptar um dos ramos do dilemma: -0u 
dar a explicação peremptoria de como são praticaveis os córtes que propuze-
ram, e que tantos applausos mereceram; ou, conf.essa'lldo nobremente os erros 
em que tenham acaso incidido, propôr, pelos diversos ministerios, as altera-
ções indispensa•veis, buscando, quanto possível, uma compensação de tal or-
dem que não prejudique em fim de -contas, no computo geral das dotações, 
o desejado equilibrio. Porque, si assim não fizerem, entregando ao Poder Le-
gislativo a apuração das falhas da proposta, aclaradas, em cada ministerio, 
pelo respectivo Ministro, não podem ter motivos para queixa quando os q1ie 
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bateram tantas palmas ao plano de economias procurarem cobril-a de motejo, 
como começam a fazer, no desaggravo da decepção. 

Iniciam-se apenas os trabalhos de elaboração dos orçamentos. Que fazer 
J Poder Legislativo? Reforçar as dotações propostas ·pelo Governo, quando 
o proprio Governo é quem declara que póde custear com taes quantias a ad-
ministração a seu cargo? Deixar, porém, de conceder o reforço, q_u~ndo os 
ministros de Estado conseguirem provar, com documentos, ·que as 1mportan-
cias pedidas não correspondem evidentemente ás exigencias fataes e terminan-
tes da lei, das obrigações ou dos tratados? 

Vamos illustrar com alguns exemplos o texto do arrazoado. 
Consigna a proposta executiva, para os serviços de obras contra as s~c

cas, a verba d·e 3 mil contos; o Ministerio da Viação, no em tanto, se incumbe 
de demonstrar que, só com a observancia de contractos firmados pelo Go-
verno, se terá de applicar, no anno vindouro, o dobro desta importancia. 

O SR. PEDRO MÓACYR - Sete mil contos . 
o SR. ÜGTAVIO MANGABEIRA - Si á defesa da borracha são attribuidos, 

na proposta, dous mil e tantos contos, ahi vem o Ministerio da Agricultura 
fornecer-nos as cópias de contractos cujo custeio importará, no minimo, para 
o exercido futuro, em quota mais elevada . Para o proseguimento das obras 
de reconstrucção do Arsenal do Rio de Janeiro, diz o Governo que precisará 
de 600 contos apenas. Mas a illusão dura pouco . Assegura o MiTiistro da 
Marinha que, ,Para o cumprimento do contracto, lavrado sobre a especie, se ha 
de app!icar mais do triplo de semelhante verba. Vão ser desfeitos ou modi-
ficados . .. 

o SR. PEDRO MOACYR - 1 . 600 contos. 
O SR. ÜCTAVIQ' MANGABEIRA ... estes differentes compromissos, de modo 

a permittir que se pratiquem ~s reducções alvitradas? Já é tempo, Sr. Pre-
sidente, de, no desaccórdo qu~ lavra entre a proposta oriunda do chefe do 
Poder Executivo e as declaraçqes dos ministros, que são, á frente das pastas, 
os representantes legitimos de sua confiança pessoal, fazer-se ouvir, definiti-
vamente, a palavra real do Governo. Si a proposta executiva é um documen-
to que se_ esta-belece para servir-nos de base á elaboração dos orçamentos, e 
si, desta vez, essa .proposta envolve as· linhas de um plano, que se annunci'ou 
aos quatro ventos como traçado de accórdo com as provações financeiras por 
que atravessa o paiz, é justo ~ue o Poder Legislativo precise de saber, para 
melhor fuTidamentar seu voto, qual. a procedencia desse plano, que entrou a 
ser combatido e que anda a ser contestado pelos proprios s·ecretarios do Sr. 
Presidente da Republica. 

O SR. PEDRO MOACYR (depois de pedir e obter permissão para dar um 
aparte) - Lendo-se os pareceres até agora elaborados pelos varios relatores 
da Commissão de Finanças, verifica-se que não ha siquer a motivação de ne-
nhum dos córtes propostos pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. Oc.TAVIO MANGABEIRA - No texto do seu projecto, em que formu-
lava um Cod1go para a Contabilidade no Brazil, o illustre Sr. Didimo da 
Veiga .fez incluir uma disposição. pela qual se permittia ao chefe do Poder 
Executivo apr~sentar ao Cong:esso correcções á proposta orçame·ntal, duran-
te o longo peno do da ~onfecçao do_s orçamentos. Si isto não é lei entre nós, 
como. -devera selj nada impede, todavia, q_ue o Sr. Presidente da Republica, si 
antenormente nao o fez, c~mo parece evidente, procure conciliar as intenções 
da pro12,osta, que em s,u~s lmhas geraes .tão boa impressão causou, com as re-
clamaçoes dos seus_ mm.1st_r~s; qe modo a que não proponha nem reducções il -
legaes, nem reducçoes ficticias, ;mas economias verdadeiras, dessas que se pos-
sam decretar e que se possam cumprir. (Apoiados.) 
· A~nda ag~ra, nesse documepto notavel, que é o seu relatorio annual so·bre 

.?- receita publica, o Sr. Homerp Baptista, assignalado ·entre nós pela dedica-
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çifo· intransigente com ·que faz os seus estudos, conscienciosos e eruditos 
(apoiados geraes) , avança estas reflexões: 

"No anno .seguinte, aggravada a. situação, a Commissão de Fi-
nanças da Camara dos Deputados, tendo presente a proposta do or-
çamento para o exercicio actual com o deficit de 1. 309 :846$553 e re-
ceando o seu augment6 sob o influxo dos Ministros e do Congresso, 
tomados de megalomania, fez sentir ao Presidente da Republica a 
imperiosa necessidade do Go·verno indicar as reducções que se pode-

. riam lev·ar a effeito, sem prejuizo da marcha regular dos serviços. 
Realizou-se então a reunião do palacio Guanabara, em que, 

além da exposição fiel do trabalho orçamentario, foram feitas ao 
.Chefe do Estado, com a maior franqueza, exactas observações sobre 
as condições. economi.cas e financeiras do paiz, tendo em vista os 
algarismos da importação, da despeza e receita, das dividas exter-
nas e interna fundada e da fluctuante. Justamente impressionado 
com a situação real, que lhe fôra desvendada, o Presidente da Re-
publica determinou a seus illustres auxiJiares que fizesse cada um, 
no ministerio que superintedia, as reduéções necessarias para o 
·equilibrio sinão saldo do orçamento, entregando as respeotivas notas 
·ao Ministro da Fazenda, que a apresentaria áquella commissão. 

A recommendação presidencial não foi attendida. 
Em vez de reducções, foram propostos augmentos, uns por in-

terposição dos proprios Ministros, outros por iniciativa do Congres-
so. Tiveram grande desenvolvimento as caudas orçamentarias, em 
autorização comprehendendo avultadas despezas. O deficit cresceu." 

Mais adeante: 
"A' si tu.ação que determi•nou o funding-loan applicou-se um 

plano de medidas sabiamente combinadas que, attendendo á crise 
de então, deveria conduzir o paiz á solução integral do problema fi-
nanceiro. Emq.uanto foi observado, tal plano produziu os effeitos 
previstos e deseja dos. Elle ahi está figurando decorativamente, tendo 
sido espatifados os fundos desünados aos resgates do papel-moeda, 
á amortização dos emprestimos internos e á conversão do meio cir-
culante. · · 

Por uma série interminavel de erros está sendo creada situação 
que .não differirá muito daquella. Apropriemos-lhe o plano que tão 
bom resultado produziu, restabelecendo a continuidade da politic\l 
financeira, que rehabilitou o credito naciona'1. Acautelemo-nos desde 
j'á." 

E, referindo-se, então, ao destino que tiveram os bons officios da Com-
missão de Finanças, -obtempera por fim: 

"A patriotiéa advertencia mereceu a mais flagrante repulsa, 
Tudo continuou .como dantes: o mesmo gastar sem conta, com ou 
sem autorização legal; o mesmo abuso do credito em emissões e em-
prestimos de sommas avultadas; . o mesmo desmando, a mesma des-
ordem. Reinado das grandezas; a dissipação triumphante; de um 
lado, o capitalismo em plena maré de em prezas e negocios; .de outro, 
o Governo na execução febril de emprehendimentos de toda a sorte." 

Foi isto o que se apurou, relativamente ao anno transacto. E em relação 
a este anno? Começam a anuviar-se os prognosticos. Entretanto, Sr. Presi-
dente, todos o sabem e todos o proclamam: não é possivel, nem é toleravel 
~ue andemos a viver de fantas_ia na gestão das finanças 7. do credito. Somos 



-496-
agora mesmo testemunhas de um caso entristecedor: ess·e que já foi conside-
rado como a fallencia da região amazonica. Quando se indaga das causas que 
determinaram o mallogro, que tanto lamentamos, não falta quem nos pondere 
que a base das finanças da Amazonia era uma base ephemera e fantastica. 
Ha, na administração desta Republica, exemplos originaes. Pois não ouvimos, 
ha pouco, a Secretaria da Justiça declarar ao Relato.r da Commissão de Fi-
nanças que por all i nada consta sobre a appUcação que teem tido varias das 
verbas que annualmente se votam para o Territorio do Acre? ! 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Em relatorios que apresentei ao Ministerio 
do Interior encontram-se informações pormenorizadas das despezas por mim 
ef.fectuadas no Acre . 

São documentos officiaes existentes no referido ministerio; e os lerei 
amanhã, durante o expediente . 

O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - A palavra do nobre Deputado ha de es-
clarecer este assumpto. As informações que prestará, acredito, virão contri-
buir para esclarecimento do caso. Mas o facto é este: foi o proprio Ministe-
rio quem cortou certas rubricas para o Territorio do Acre, adiantando aquella 
informação a que me referi. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - E' que os prefeitos recebiam supprimentos 
financeiros na delegacia de Manáos. Lá prestam as suas contas. 

O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA - Não ficam ahi, porém, as singularidades 
a que alludo . Um dia, Sr. Presidente, vimos fluctuar na Guanabara, trazendo 
á pôpa esse pallio, no ·qual todos contemplamos a irriagem da nossa Patria, 
duas naves de guerra, que avultavam entre as maiores e as mais poderosas, 
de .que as mais fortes esquadras se deveriam orgulhar . .Sacrifícios, que acaso 
ellas custaram, se annullavam .deante da impressão, que avassalava os espi-
ritos, de •que, afinal, a Republira se encarreiTava decisivamente na solução do 
seu problema naval. Não tard(lram, entretanto, as surprezas: a revolta ; sce-
nas tragkas; um capitulo trist e; para a Historia; e o Ministro da Marinha, do 
tombadilho do seu ministerio, yeiu dizer ao povo brazileiro, com a franqueza 
leal do marujo: si a Nação pqrventura entendeu que, pelo facto de adquirir 
couraçados, poz a Marinha eljl boas condições, então tleixou-se illudir por 
uma bella miragem ... Emquanto isto se passava ás nossas vistas, continuava-
se nos estaleiros da Europa a construcção de um superdreadnought. Não o 
recebemos ainda. Já se despert11, no emtanto, a idéa de vendei-o, sob o funda-
mento dos erros que se commetteram no projecto' . 

Os bons avisos não são dps . mãos amigos. Venho á tribuna, Sr . Presi-
dente, para avisar ao Go-verno, ao chefe do Poder Executivo e ao Sr. Minis-
tro da Fazenda, que o plano de economias, que desfraldaram ·sob tão bellos 
auspícios, vae degenerando na comedia a que estamos assistindo, e que se 
desdobra toda ella, pako, scenarios, artistas, dentro das raias governamen-
taes . Contra o que a proposta planeja revoltam-se os ministros; contra o que 

. os ministros exigem levanta-se a proposta. E, entre a espada da proposta 
e a parede dos ministros, ameaçado e afflictissimo, não ha por onde passar 
o plano de economias. Urge, portanto, que se lhe abra o caminho . 

O SR. DOMINGOS MASCARENHAS - O Congresso cumpra o seu dever como 
o Presidente da Republica. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Isto está provado que é impossível. 
O SR. PEDRO MoACYR - P~rdão. O que se está provando é que o Poder 

Executivo não deu siquer uma razão dos córtes que apresenta. 
O SR. ÜCTAVIO MANGABEIRA. - Atropelado, como está o plano, pelos pro-

prios ministros do Governo, só ao Governo compete facilitar-lhe o caminho . 
E, si isso não fôr possível, então, Sr . Presi•dente, o nobre titular da pasta 
das finanças poderá repetir neste momento aquelle exemplo de sinceridade 
que ainda ha pouco eu citava nos labios do ex-Ministro da Marinha, dizendo, 
francamente, para o povo: "Si a Nação porventura entendeu que, porque 
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teve uma proposta com saldo, ia ter orçamento sem deficit, entii.o se deixou 
illudir por uma bella miragem". (Muito bem; muito bem. O orador é viva-
mente cumprimentado e abraçado.) 

VOTAÇÃO 

Votação do projecto n. 10, de 1913, fixando a força naval para o exer- Se~ilio de 2í 
cicio de 1914; com pareceres das Commissões de Marinha e Guerra e de Fi- de Outubro 
nanças (vide projecto n. 10 B, de 1913) (com emendas) (emendas n. 3 e 
>;eguintes) ( 3" discussão) ; 

Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado a fa-
vor 111 Srs. Deputados e contra nenhum. 

O Sr. Fix1esi-dente - O artigo unico do projecto foi approvado. 
Vou submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte emenda sob n. 1, do Sr. Rodolpho Paixão: 
"Ao artigo unico, § 1 º - Diga-se: Serão empregados no resgate dos ti-

tulas restantes do emprestimo de 1897 e de outros da divida interna fundada." 

O Sr. Brtesidente - A esta emenda a Commissão de Finanças offereceu 
o seguinte substitutivo: 

"Ao artigo . unico, § 1 º - Diga-se: poderão ser empregadas no resgate 
da divida interna fundada ." 

Approvado o substitutivo ficando prejudicada a emenda n. 1. 
Rejeitada a emenda sob n. 2. 

O Sr. Rodolpho P ,aixão (pela ordem) - Requeiro verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado con-
tra 112 Srs. Deputados e a favor nenhum . 

O Sr. J?lr:esidente - A emenda foi rejeitada. 
Votação da seguinte emenda n. 3, do Sr . Rodolpho Paixão e outro. 
"Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a abrir credito , até o maximo de réis 

300 :000$, para indemnização aos criadores que im.portaram em 1913, com a 
devida permissão do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, e de 
accôrdo com o regulamento em vigor, animaes reproductores de raça e os 
introduziram em suas fazendas; devendo os referidos criadores satisfazer to-
das as exigencias do citado regulamento ." 

O Sr. Rodolpho Paixão (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, não pos-
so deixar de defender esta emenda, porque, ao meu vêr, ella era verdadeira-
mente merecedora do parecer favoravel. 

O illustre relator apresentou allegações que absolutamente não me con-
venceram, de estar S. Ex. com a boa razão. 

Esta não é uma emenda original: emendas iguaes teem apparecido no or-
çamento e merecido parecer favoravel da Commissão de Finanças, aliás por 
unanimidade. 

Ainda no art. 82 do orçamento em vigor foi approvada uma emenda con-
cebida nestes termos: 

"Art. 82, n. XXXII. Fica o Governo autorizado a abrir, desde já, o ne-
cessãrio credito para pagamento das despezas feitas com a introducção ·de 

( *) Este dloscurso não foi r evisto [p elo O/ador. 
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animaes reproductores apuradas ou que forem apuradas no Ministerio da 
Agricultura, Industria e Commercio, de accôrdo com o art. 2° do regulamento 
que baixou com o decreto n. 6.454, de 18 de Abril de 1907." 

Em virtude desta autorização que mandou abrir credito illimitado (e 
note bem a Camara que eu peço apenas um credito de 300 :000$) só o go-
verno de Minas recebeu oitocentos e tantos contos e os criadores de Uberaba 
trezentos e tantos contos . 

Sr. Presidente, nós estamos atravessando uma crise economica temerosa, 
é verdade, mas não podemos abandonar a protecção a certas industrias, e 
entre estas penso que a industria pastoril, em nosso paiz, não póde ser esque-
cida, bem merecendo a despeza de 300 :000$, para indemnização de creadores 
que importarem gado, com autorização do Ministerio da Agricultura e nã•) 
havendo verba para o respectivo pagamento e, como tenho certeza de estar 
V. Ex. informado. 

Não se deve negar 300 contos para se pagar a esses reproductores, quan-
do se gastam 7.200 contos com o custeio de automoveis offüciaes . Negam-se 
300 contos a uma das primeiras industrias do paiz para indemnizar aquelles 
que importaram, de accôrdo com autorização do Governo, reproductores de 
raça, como tenho prova, quando se autorizam verdadeiras despezas sumptuo-
sas e sumptuarias, despezas que podem perfeitamente ser evitadas. 

Eu sou coherente quando, discutindo o orçamento da Fazenda, seguindo 
a linha que me tracei, fiz a declaração de que jámais concordaria com 
córtes brutaes, visto como eu não podia conceber que este paiz deixasse d~ 
proteger certas industrias, viaveis, aignas ae protecção, e entre ellas a indus-
tria pastoril. Não posso portanto deixar de defender a minha emenda e ap -
pelar para o patriotismo da Camara afim de não consenrir que se enforque, 
que remate uma idéa dessa ordem, que póde redundar, opportunamente, em 
beneficio muito grande para todq o paiz. 

Tenho dito. (M uito bem; m11ito bem). 

O Sr. Antonio Carlos (pela ordem) (':') - Sr. Presidente, desagrada-
me bastante ter de contrariar os desejos do meu prezado companheiro de ban-
cada; devo, porém, insistir pela rejeição da emenda e consequente approva-
ção do parecer da Commissão c.l c Finanças . 

De lado o merecimento da emenda, eu poderia allegar perante a Camara, 
justificando o pedido da Commissão de Finanças, para que a rejeite, a cir-
cumstancia de que a despeza de que ella cogita é uma despeza que tem uma 
rubrica nesse orçamento, na quantia é!e 200 contos de réis .. . 

O SR. RoooLPHO PAIXÃO - Essa rubrica está esgotada . 
O SR. ANTONIO CARLOS ~ ... e nenhuma informação official veiu á Ça-

mara de que essa rubrica esteja esgotada. 
· O SR. RooOLPHO PAIXÃO - Informações do Gabinete do Ministro. 
o SR. ALAOR PRATA - E' U!\l facto. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Para concessões de creditas supplementares 

ha preceitos que a Camara , sem damno maior, não póde abandonar. 
O SR. RODOLPHO PAIXÃO - Mas a Commissão já deu parecer favoravel 

a emenda identica. 
O SR. ANTONIO CARLOS - A Camara tem a segurança, pelos termos offi-

ciaes, de que as verbas votadas para despezas são verbas que se acham esgo-
tadas? 

Não temos a esse respeito µma só communicação; terí amos assim de 
violar, além do mais, o salutaríssimo preceito, que tem sido adaptado pelo 
parlamento, de só conceder creditas supplementares deante de mensagem do 
Poder Executivo. 

( * ) Este discurso não foi r ev :s to .pe lo orndor. 
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O S1i. CALOGEHAS - Apoiado . 
O SR; RoDOLPHO PAIXÃO - Já declarei que a verba está esgotada. 
O SR. ANTONIO CAHLOs - Demais o exercicio para o qual se reclama 

esse credito supplementar é o exercicio de que, apenas, varrias em meio, é o 
exerci cio actual. 

o SR. PEDRO LAGO dá um aparte. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Qual a importancia votada? E' a importancia. 

je 200:000$000. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - V. Ex. permitte um aparte? 
E' uma cousa simplicissima: o Ministro sabe perfeitamente; dá lic~nç :i. ao 

ia v:·ador para importar, somma e vê que a verba está consumida. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Como, sem uma declaração dessa despeza, a 

Camara, precipitadamente, augmenta de 300 :000$ essa verba, esquecendo-se 
de que bem ao contrario disso se aconselha um zelo excessivo na concessão de 
creditas, dos quaes provenham encargos para a Nação ? · 

Sr. Presidente, parece-me que estas razões são sufficientes para que a 
Camara, si está no proposito de agir ordenadamente nesta questão, vote contra 
a emenda. A Camara não •póde absolutamente impressionar-se ante o argu-
mento ultimo do nobre Deputado de que, gastando-se sete ou 70. 000$000 com 
automoveis ... 

o SR. RODOLPHO PAIXÃO - 7 .200:000$, disse eu. 
O SR. ANTONIO CARLOS ~ . . . dé que, gastando -se 7 . 000 :000$ com auto-

moveis, deve ella conceder este credito. A conclusão, que é sempre contra, é 
outra: é preciso cortar os 7 .000 :000$ de automoveis e os 300 :000$ constan-
tes da emenda que S. Ex. defende. . . 

Nestas condições, bem contrariado até, porque se trata de uma despeza 
que acima de tudo interessaria ao Estado que tenho a honra de representar, 
venho pedir á Camara a rejeição da emenda. (Muito bem; muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 3 . 
O Sr. Rodo·1p.ho Paixão (pela ordem) - Peço a V. Ex. se digne pro-

ceder á verificação da votação. . 
(Procedendo -se á verificação da votação reconhece-se que votaram a favor 

39 Srs. Deputados e contra 81, total 120. 
Foi rejeitada a emenda n. 3. 
Votação .da seguinte emenda n. 4, do Sr. Martim Francisco e outro: 
Só poderá o Governo usar das autorizações para a•bertura Jos creditas 

constantes da lei no orçamento, sem verbas especifi.cadas das autorizações con-
cedidas sem leis especiaes, no segundo semestre do exercicio e dentro do ex-
cesso verificado . sobre o orçamento da verba arrecadada no 'Primeiro e por 
ella calculada para o segundo, emquanto a deste não fôr conhecida. Esta 
disposição só não comprehende os creditos supplementares componentes da 
tabella B. 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda n. 5 do Sr. Valais de Castro e outros: 
"Fica o Governo autorizado a resta•belecer o Monte de Soccorro annexo 

á Caixa Economica de 6. Paulo, na forma da lei n. 1.083, de 22 de Agosto 
de 1860, e do regulamento que baixou com o decreto n. 9. 738, de 2 de Abril 
de 1897. 

Quaesquer despezas a effectuar-se com a sua installação, correrão por 
conta dos fundos da referida Caixa Economica." 

o Sr. Presid·ente - A esta emenda a Commissão offereceu a seguinte 
modificação: 

Em seguida á palavra "restabelecer-se" accrescente-se - sem ewgmento 
de despeza. Onde se lê - á Caixa Economica de S. Paulo - diga-se ás Cai-
xas Eronomicas dos Estados. 

l>pprovada com a modificaçãJ. 
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Rejeitada a emenda n. 6. 
Votação da seguinte emenda n. 7 do Sr. Mavignier e outr0s . 
Onde convier: 
l:'ica o Poder Executivo autorizado a despender a quantia de 100 :000$, 

com as obras de re·paro no edifício da Alfandega e suas dependencias, em Co-
rumbá, e bem assim, com a reconstrucção da ponte de carga e descarga que 
serve á mesma Alfandega e que se acham em completa ruina. 

O Sr. Mav.igniier (':') (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda n. 7 
que encerra uma autorização ao Poder Executivo para mandar proceder a re-
paros no edifício da Alfandega de Corumbá e a mandar reconstruir a ponte 
de carga e descarga, na mesma alfandega, é a reproducção daquella que o 
anno passado, para o exercício corrente, nós aqui apresentámos. 

A Commissão de Finanças desse anno, dando seu parecer, concluiu pela 
rejeição da emenda, dizendo que o Ministerio da Fazenda estava autorizado, 
pelo decreto n. 9. 528 (o emprestimo de 15. 000 :000$ papel, lettra H) a fazer 
a construcção e reconstrucção, etc., nits alfandegas da Republica. 

Entendendo-se a bancada de Matto Grosso com o Sr. Ministro da Fa-
zenda, S. Ex. nos solicitou a retirada da emenda, o que fizemos aqui na 
Gamara, promettendo-nos mandar fazer não só os melhoramentos da alfande-
ga, como os reparos da ponte, que está em estado miseravel. 

Ora, o Sr. Francisco Salles retirou-se do ministerio sem ter cumprido a 
sua promessa, havendo, entretanto, tempo para isso. Ou S. Ex. esqueceu-se 
ou não fez caso. 

o SR. ANTONIO CARLOS - Difficuldades financeiras. 
O SR. MAVIGNIER - Ou difficuldades financeiras. O certo é que esse 

emprestimo desappareceu sem 1qu~ foss·em .feitos os melhoramentos c!etermi·na-
dos pela lettra H do decreto referido . 

.Solicito, Sr . Presidente, o vqto da Gamara para a emenda que consigna 
verba para reparos necessarios, j.mprescindiveis em uma alfandega que tem 
um movimento extraordinario e cujo edifício é o que se vê da photographia em 
miniatura que exhibo á Camara (1nostra) e que, si for possivel, peço que seja 
reproduzida no Diario do Congresso, juntamente com a emenda para justificar 
perante o paiz a necessidade aa n1eaiaa por que pleiteamos. 

Os armazens vivem a gottejar no tempo do inverno e a agua entorna-si:) 
por elles, prejudicando as mercadprias ! O deposito de inflammaveis está ape-
nas a 30 metros do corpo principal dó edifício e a sua construcção não obede-
ce ás condições exigidas para o fim a que se destina! 

A ponte é uma miseria. Tenho em mãos um telegramma do inspector da 
Alfandega de Corumbá, pelo qual sou informado de que essa ponte é quasi in-
transitavel; que para yue possa funccionar o guindaste que lá existe é preciso 
que os navios, que vão descarreg~r, forneçam combustível .! 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Essa alfandega rende? 
O SR. MAVIGNIER - Rende mais de tres mil contos. 
Por conseguinte, Sr. Presideqte, não me parece que a importancia nece.s-

saria para taes melhoramentos deva ser enquadrada, como diz a commissão 
na rubrica - Obras. ' 

Esta rubrica é apenas de 700 contos. Que são 700 contos para reparo3 
em todas as alfandegas da Republica, quando estou informado de que só a 
do Rio Grande do Sul precisa de 300 e a do <Rio de Janeiro de 200 ! 

Pedimos 100 contos na emend11 que apresentamos. E' uma despesa neces-
saria e que não virá tornar peor fl situação financeira da Republica. 

O SR. CALOGERAS - Mas, a emenda de V. Ex. não satisfaz ás necessi-
dades a que allude. 

( • :i E ste> di sc 1u·so nãu foi r e\' isto p elo Ol'ftdor . 
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O SR. ANTONIO CARLOS - O Governo tem a verba orçamentaria Obras, 
pela qual póde fazer reparos. 

O SR. MAVIGNIER - O anno passado essa verba era de cinco mil contog 
e o Governo não fez as obras; corno irá fazei-as . agora em que a verba é ape-
nas de 700? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Dá um a11arte . 
O SR. MAVIGNIER - Acredito que esteja nos propositos do Governo, mas 

não crei·o que essa verba dê so-bras que cheguem para Matto Grosso. 
Para o meu Estado não vai sinão o que resta dos orçamentos: as miserias, 

as migalhas ... 
O SR. ANTONIO CARLOS - Reprovo isso . Acho que Matto Grosso deve ser 

mais cuidado. 
O SR. MAVIGNIER - Vou ler uma parte do telegramma a que me referi. 
V. Ex . , Sr. Presidente, tenha paciencia, preciso justificar e defender a 

minha emenda, que envolve interesses do meu Estado. 
O SR. PRESIDENTE - Espero que o nobre Deputado o fará nos termos do 

regimento . 
O SR. MAVIGNIER (Lendo) - "Obras necessarias nesta alfandega não fo-

ram oroj ectadas nem orçadas, por ordem superior ... " 
O ministro de então me havia dito que ia autorizar o orçamento dessas 

obras e tendo eu solicitado informes de lá, me informam que as obras não fo-
ram si quer orçadas. 

"Acho irnorescindivel que sejam feitos pelo menos reparos no grande ar-
mazem de inflamma·veis, completamente estragado e situado a 30 metros do 
edificio principal. São concertos urgentes inclusive ampliação e oalçamento. 
Todos os arrnazens estão abarrotados de mercadorias, sendo desnecessario 
mostrar quanto é inconveniente oara o serviço das capatazias esse accumulo 
de cargas em espaço e'x:i!!UO . Demorando o inicio das obras do porto ser:í 
bôa medida a reconstrucção e prolongamento da ponte de descarga. porque 
a actual tem apenas 11 metros e é insufficiente para satisfazer ás exigencias 
do movimento crescente deste porto; ha pouco estiveram aqui quatro vapores 
esperando que lhes tocasse a vez da descarga." 

Appello, por conseguinte, para a generosidade e justiça da Camara para 
que . conceda essa verba para a Alfandega de Corumbá . (Muito bem; muito 
bem. ) 

Posta a votos é rejeitada a emenda n. 7. 

O Sr. Mavignder (pela ordem) - Requeiro verificação de votação. 
Procedendo-se á verificação de votação reconhece-se que votaram a favor 

45 Srs. Deputados; contra 66; total 111 . 

O Sr. Preside;n.te - A emenda foi rejeitada. 
Rejeitada a emenda n. 8 . 
Votação da seguinte emenda n. 9, do Sr. Calogeras: 
Emenda ao art. 1°. § 2º. Redija-se a nhrase final ("Podendo emprega; 

o cobre recolhido na liga de outras moedas"), pela fórrna seguinte : oodendo 
empregar o robre recolhido, depois de refinado na liga de outras moedas. res-
peitados os limites de tolerancia, quanto a impurezas fixadas na legi~lação 
vigente. 

Approvada. 
Votaciio da seguinte eJTienda n. 10, do Sr. Calogeras: 
Emenda ao art . lº, § 1º : 
Restabeleça-se o rnaximo de 8. 000 :000$. para os creditos supplementares 

a abrir, feita no art. 1 º a corrigenda respectiva. 

O Sr. Calogeras (pela ordem) - Sr. Presidente, nesta emenda por 
mim apresentada e em favor da qual flão tenciono fazer a menor cabala, o que 
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eu procurava estabelecer era o limite, nunca observado pelo Governo, para a 
abertura de creditos supplementares, verba essa que, de annos a esta parte, 
tem figurado com uma cifra de oito mil e tantos contos no orçamento. O meu 
particular amigo, o honrado Relator desse parecer, propõe que se diminua o 
total por mim fixado, de -oito mil contos para seis mil contos apenas, e borda 
sobre os conselhos que dá á Camara para rejeitar a minha emenda umas 
quantas considerações que julgo ligeiramente optimistas quanto á limitação 
estricta do orçamento de modo a impedir a proliferação dos creditos supp~e
mentares. Venho apenas dirigir uma pergunta ao nobre Relator: acredita 
V. Ex. que o Governo fique nos oito mil contos por mim consignados ou nos 
seis mil que V. Ex. aconselha? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Isso depende do trabalho orçamentario da Ca-
mara. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda n. 10. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA ·- Requeiro verificação. 

O Sr. Pi·e·siic1en.te - A emenda foi rejeitada por 112 votos. 
Rejeitada a emenda n. 11. 
Votação da seguinte emenda n. 12, do Sr . Pereira de Oliveira e outros: 
Onde convier: . 
Accrescente-se: 5 :588$800, para pagamento de gratificação de 35 olo ao 

pessoal das embarcações da Alfandega de Floria•nopolis, de conformidade com 
0 art. 46 da lei n. 2.221, de 30 de Dezembro de 1909, a saber: 3:780$ para 
quatro guardas, um patrão e quatro marinheiros do porto fiscal de Sambaqui 
e 1 :808$800 para um contra-mestre, um cabo foguista, um carpinteiro e um 
carvoeiro do rebocador Florianopolis. 

1 

O Sr. Pereira de OH.ve'ir·a (*) (pela ordem) - Sr. Presidente, sou 
signatario ·da emenda n. 12. N~o posso deixar de dar perante á Camara as 
razões que me levaram a subsc11evel-a. 

O art. 46 da lei n. 2.221 estabeleceu a gratificação de 35 olo para os 
empregados de ai fandegas e entre outras, da de Florianopolis . 

Quando o Thes.ouro fez a distribufção de creditos para aquella alfandega 
esqueceu-se, entretanto, de cont~mplar com o pagamento os funccionarios d0 
posto fiscal de Sambaqui, que é um desdobramento da Alfandega de Floriano-
polis, vindo dessa fórma sujeita\-os . a serviços mais ·rigorosos que os funccio-
narios daquella ai fandega. 

Além desse facto, Sr. Presidente, dá-se a anomalia de que empregados 
subalternos da mesma alfandega teem vencimentos maiores que seus supe-
riores . 

Assim é que o cabo foguistiJ. que exerce a fiscalização de Sambaqui v~n
ce 125$ mensaes, ao passo que o foguista, que é seu subordinado na Alfandega 
de Florianopolis. vence a importancia de 135$ mensaes, ou sejam· 10$ mais 
que o seu superior. 

A emenda, Sr. Presidente, ~ de todo o ponto justa, pois que não se pódl'! 
admittir que esse funccionario preste os seus servicos mormente qua11do se 
trata de fiscalização, sem uma remuneração capaz de o afastar das sugges-
tões que o podem levar á falta de cumprimento de deveres fazendo o que n(I 
gyria se chama "fazer vista &rossa". oreiudicando por esta fórma. muito 
mais, os interesses publicos do que estes ficariam onerados si se retribuisse 
o empregado que ·presta seus se!'viços, concorrendo assim para o augmento das 
rendas do Estado . 

. Isto posto, Sr. Presidente, eu appello para a Camara, pedindo a appro-

t *) Es te discurso não foi r evisto [lei-o orador. 
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vação da emenda pois .que ella é judiciosa, é, de todo ponto de vista, justa e 
não vem onerar, como parece, com cinco contos e tanto os cofres publicos. 

Como disse, -os funccionarios que exercem a fiscalização no porto de 
Sambaqui são nomeados pelo inspector da Alfandega de Florianopolis, po-
dendo se dar ainda a anomalia de aue. fazendo -se a substituiçã·o daquelles em-
pregados, os que para alli forem, da Alfandega, passem a não ter a gratifica-
ção, ao passo que os que voltam de Sambaqui, onde a não venciam, para Flo -
rianopolis veem a percebei-a. 

Dessa fórma, ainda se justifica o receio de que esses funccionarios não 
tenham estimulo para bem cumprir os seus deveres, para fiscalizar ri~ 
gorosamente as rendas do Estado. 

Nesse presupposto, Sr. Presidente. espero que a emenda seja approva-
da, pois ella é tão justa, que a propria Commissão não pede a sua rejeição -
por inutilidade -, mas o·pina, antes, que o Governo abra creditos extraordina-
rios afim de mandar pagar esses empregados. 

Ora, desde que tratamos de estabelecer a despeza e a receita do Estado, 
é mais razoavel e mais eauitativo que fixemos desde já o limite preciso da 
despeza a fazer, não deixando aberta a valvula das autorizações para a aber-
tura de creditos extraordinari'os. (Muito bem; muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 12. 
Votação da seguinte emenda n. 13, do Sr. Christino Cruz e outro: 
Accrescente-se ao ~ 1 º. do arti!l;o unico, este numero. 
A liquidar os debitos dos bancos, provenientes de auxilios á lavoura. 
Approvada . · 
São successivamente rei eitadas as emendas ns. 14. 15, 16 e 17. 
Votação da seguinte emenda n. 18, do Sr. Manoel Reis: 
Onde convier: 
Os fieis das alfandegas da Republica, uma vez empossados dos seus 

cargos. deoois de prestada a resoectiva fiança, não poderão ser demittidos, 
si não em virtude de sentença judicial. 

O Sr·. M:aurf.ciio de La.ce1'1d:J. (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
do meu collega de banr.Rrla. Sr. Manoel Reis, tem um parecer que opina pela 
rejeicão com uma condicional. 

Diz a Commissãn aue a Gamara poderá destacal-a para orojecto separa-
do, dada a importancia do assumpto, que convém seja mais largamente exa-
minado. 

De sorte que. consulto a V . i:'.x. sobre si. em Jogar de submetter a emen-
da á rejeição, póde ser submettida como opinou a Commissão em projecto 
separado. 

O Sr. Pre•si·d.en·te - A conclusão do parecer da Commissão é positiva-
mentP. r.nntraria á adnoção da emenda. 

A Mesa não a pfide subJT'etter ao voto da Gamara sinão dando como con-
trario o narecer da Commissão. 

Refeitada a referida emenda n. 18. 

O Sr. Maurício de Lac.erd•a (pela ordem) - Requeiro verificação da 
vota cão. 

Procedendo-se á verifiaccão da votação. reconhece-se t P.r $ido a emenda 
rej ei tarl::i. nor terem votado contra a mesma 97 Srs. Deputados e a favor 12 . 

R.eieitada. 
Vntac:ão da seguinte emenda n. 19, do Sr . Augusto de Lima e outros: 
"Onde convier: 
O ajudante e officiaes da Procuradoria Geral da Fazenda Publica do 

Thesouro Nacional só poderão ser demittidos mediante processo ." " 
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O Sr. Moreira &andã.o (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda 
cuja votação V. Ex. acaba de annunciar está assignada por varios Srs . Depu-
tados, tendo sido eu um dos primeiros que a subscreveram, razão pela qual 
resolvi tomar a palavra para encaminhar a sua votação. 

A illustre e honrada Commissão de Finanças não é positivamente con-
traria á emenda de que se trata; antes lhe é favoravel, no tocante a seu ob-
j ecto ou á medida que consigna . 

E' assim que a referida Commissão, emittindo parecer sobre a emenda, 
não condemnou o fim a que ella se destina. (Apoiados.) Ao envez disto, al-
vitrou a idéa de ser a mesma aproveitada em projecto separado. . 

Ora, Sr. Presidente, si a digna Com missão de Finanças entendesse que 
a emenda não era justa e sim era inconveniente e inacceitavel, ella a teria logo 
fulminado e não suggeria a idéa de ser a mesma convertida em projecto es-
pecial. 

Opinando a Commissão no sentido da acceitação do pensamento contido 
na emenda, embora não na lei de orçamento, mas em projecto á parte, chega-
se á conclusão de que opportuno e acceitavel é o assumpto de que se cogita. 

Si assim é, e não se tratando de medida que acarrete augmento de des -
peza (apoiados), nem de materia com caracter de disposição principal, de 
creação ou de extincção de serviços e de repartições publicas, de augmento 
de vencimentos de funccionarios, de conversão em ordenado de parte · ou de 
toda a gratificação estabelecida em leis especiaes; si assim é, digo eu, o al-
vitre lembrado na emenda póde perfeitamente figurar na lei do orçamento, sem 
ir.ronveniente algum, evitando-se dest'arte as delongas resultantes dos tres 
•urnos e de muitas outras difficuldades que naturalmente occorreriam, si vin-
gasse a idéa de converter a emenda em projecto separado. 

Nestas condições, Sr. Presidente, penso que bem avisada andaria a Ca-
mara approvando essa emenda, a~ém de outros motivos, porque a Commissão 
de Finanças não se insurgiu e não se insurge contra o assumpto que faz o 
objecto da mesma. (Trocam-se qiversos apartes.) 

São estas, Sr. Presidente, as considerações que eu tinha a fazer, certo 
de que a Gamara approvará a emrnda apresentada . (Muito bem; muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 19 . 

O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem) Requeiro verificação da votação. 

o Sr. Presidente· - Vae se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação pa yotacão reconhece-se terem votado a fa-

vor 4 1 Srs. Deputados e contra 73; total 114. 

O Sr. Presidente - Votar jl m a favor da emenda 41 Srs . Deputados 
e contra 73. 

Foi rejeitada a emenda. 
Votacão da seguinte emenda n. 20, do Sr. Dunshee de Abranches: 
Supprimam-se os §§ 7º e 8º do artigo unico. 

O Sr. P1·esicl.c11te - A esta emenda a Camara deu o seguinte parecer: 
Esses dous paragraphos consignam medidas de conveniencia, expostas e 

fundamentadas no parecer da Fazrnda. Si quanto a uma dellas - a relativa 
ao Tribunal de Contas - suscitll -se um impedimento regimenta!, o mesmo 
não se dá quanto á outra. 

A Commissão, não deseiando evitar maior exame e mais detida reflexão 
sobre a primeira das disposições - a do art. 7°, - apresenta á emenda o 
sP.guinte substitutivo, relativo só ao § 7º, pois quanto ao disposto no § 3º, a 
C'ommissão condemna inteiramente a supressão . 

Ao § 7º do artigo unico - Destaque-se para constituir projecto em se-
parado. 

/ 
/ 
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O Sr. P·edro Lago (pela ordem) - Desejo chamar a attenção _da C~

mara para o § 7° do projecto n. 73, de 1913, sobre que versa a votaçao. Diz 
elle que os contractos registrados sob protesto pelo Tribunal de Contas, só te-
rão execução depois de approvados pelo Congresso. 

Por ventura, Sr. Presidente, esse paragrapho innova alguma cousa na 
nossa legislação? Não! 

E' o que se conclue dos proprios termos do parecer da Commissão de 
Finanças. 

Vejamos. O Sr. Deputado Antonio Carlos, Relator, justificando o seu 
parecer, diz o seguinte: 

"Antes dessa lei não havia para os contractos o registro sob 
protesto; de pouco valia, porém, sobre elles o pronunciamento do tri-
bunal; o Poder Executivo jamais attendeu aos vétos que a elles fo -
ram oppostos e sobre cujo alcance era obscura a legislação concer-
nente ao assumpto. 

Instituindo o registro sob protesto, o legislador, ao elaborar a 
referida lei, vizou tornar clara essa leg\slação e submetter taes con-
tractos não só á apreciação critica do tribunal como á deliberação 
decisiva do Congresso. 

E si o pensamento de não permittir aos contractos vetados, em-
bora o registro sob protesto, a devida execução sinão após a appro-
vação pelo Poder Legislativo, não se incorporou em texto claro de 
lei, elle ressumbra da exposição e dos fundamentos que precederam 
ás emendas que sobre o assumpto innovaram a legislação anterior . 

Taes emendas foram apresentadas na sessão de 4 de Outubro 
de 1911, ao se debater o projecto convertido na lei n. 2.511. pelo 
Relator da Commissão de Finanças. Justificando-as disse esse Depu-
tado: 

O SR. ANTONIO CARLOS - Servindo-me da opportunidade, Sr. 
Presidente, e inspira,ndo-me na organização italiana. proponho outra 
modificação á lei vigente, com a qual tenho em vista ressar contro-
versias e divergencias que frequentemente se suscitam ." 

Como se vê. o illustre Deputado mineiro, Relator do orcamento da Fazen-
da, e autor das disposições dos arts. 3º e 5°, da lei n. 2. 51 1, que foram o ob-
jecto das emendas por S. Ex. apresentadas na sessão de 4 de Outubro de 
1911, teve em vista "cessar as controversias e divergencias que, então, fre -
quentemente, se suscitavam. 

Mas, o illustre Relator não parou ahi, e querendo tornar ainda mais 
claro o pensamento que dictou as disposições da lei n. 2. 511, escreveu em 
seu parecer: 

"A lei italiana - tão rigorosa - não preceitúa o véto impedi-
tivo para os actos relativos ao empenho da despeza, como, entre ou-
tros, o contracto. 

Estou certo de que convém imitar tambem nessa parte o modeh 
italiano. instituindo oara taes casos o registro sob protesto , sempre 
que o Tribunal de Contas oppuzer o véto ao acto do Governo . 

Não receio que provenham consequencias más dessa alteração, 
desde que a communicação em 48 horas ao Congresso propordona 
a este a opportunidade para se pronunciar promptamente no dPo:;tino 
da validade ou da inconveniencia do contracto celebrado pelo Poder 
Executivo . 

O SR. AARÃO REIS - E as indemni:cações decorrentes ele um 
contracto registrado, embora depois o Governo o annulle? 

o SR. BUENO DE' ANDRADA dá um aparte. 
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O SR. ANTONIO CARLOS - Bem respondeu o illustre Deputado 
paulista. Verificado o registro sob protesto, o contracto só produzirá 
effeitos depois que o Congresso o approvar. (Trocam-se apartes.)" 

Ora, Sr. Presidente, deante desta explicação tão clara, dada pelo nobre 
Deputado, quando justificava o disposi t~vo da lei n. 2. 511, o § 7º do pro-
jecto n. 73, de 1913, em nada vem innovar a nossa legislação. Assim, tendo -
se em vista o elemento historico pelo decreto legisl ativo n . 2. 511, o registro 
sob protesto de qualquer contracto feito, em virtude de deliberação do Sr. 
Presidente da Republica, não produzirá effeito, emquanto esse registro não 
fôr approvado pelo Congresso Nacional. 

O registro sob protesto, de accôrdo com a doutrina sustentada pelo illus-
tre Deputado mineiro, não é mais do que o recurso interposto da decisão do 
Tribunal de Contas, que é o nosso delegado, para o juiz superior ou supremo, 
que somos nós, poder competente para decidir essa collisão. 

Como estabelecer a duvida de que o Poder Executivo, que é fiscalizado 
pelo nosso delegado, possa deante de urr:a collisão, resolver o conflicto antes 
da decisão suprema e em ultima instancia, pelo Congresso Nacional? 

Vê, V. Ex., Sr . Presidente, que eu não tenho obrigação de me ater ás 
conveniencias politicas a que está preso o illustre Relator do orçamento do 
Ministerio da Fazenda; que eu não posso transigir neste momento, porque a 
Camara não póde em uma votação rejeitar ou pretender obscurecer, ou con-
fundir, dispositivo de lei, claro, insophismavel e terminante. A Camara deve 
obediencia ás nossas leis como qualquer cidadão, e nas votações dos orça-
mentos não podemos, e nem devemos, nos afastar dos preceitos legaes que 
constituem o nosso direito administrativo e regulam a contabilidade publica . 

Ora, Sr. Presidente, é fóra de duvida que o registro sob protesto, deante 
da opinião emittida pelo illustre Deputado mineiro, como deante da lettra 
expressa da lei vigente - tem effeito suspensivo. Em quanto o juiz suprem'! 
não proferir sua decisao sobre a collisão, o contracto não póde ser executado. 
Nem o honrado Deputado por Minas póde pôr em duvida essa disposição 
legal ... 

O SR. ANTONIO CA.RLOS - Pelo contrario. 
O SR. PEDRO LAGO - · ... nem a· Camara, Sr. Presidente, pôde ter duvi-

das sobre a procedencia das minhas arguições, porquanto o Tribunal de Con-
tas só póde recusar registro a um contracto qualquer, quando esse contracto 
viole dispositivos claros e terminantes das nossas leis. 

Ora, Sr. Presidente, como a Camara pôde approvar e autorizar que exe-
cutado seja um contracto que viola disposição da lei? Porventura o honrad0 
Deputado não reflectiu que, est!lbelecendo a Camara duvidas sobre este ponto, 
préviamente autoriza o Preside11te da Republica a praticar actos que síio con-
siderados criminosos? 

Ignora, porventura, o nobre Deoutado , que é um dos mais proficiente<; 
desta Camara, que a lei de responsabilidade do Presidente da Republica clas-
sifica crimes todos os actos ppr elles praticados de encontro á lei? Podem, 
porventura, ser executados contractos em que seja estipulada a isenção de di-
reitos, prohibida por lei , em dispositivo expresso de_ LEI ESPECIAL, e, mais, 
Sr . Presidente, reproduzida es&a prohibição na lei do orçamento actual? Poi5 
o Presidente da Republica levou o descaso ás nossas leis e o seu menoscabo 
ao Congresso Nacional ao ponto de incluir, em contracto a que o Tribunal re-
cusou registro, clausula en:i que · era concedida isenção de direitos! 

- Como quer o illustre co\lega admittir que um contracto visceralmente 
n111Jo, por prévia disposição ler;al. possa ter execução .. . 

o SR. ANTONIO CARLOS - Não quero admittir isto. 
O SR. PEDRO LAGO - ... até que o Congress-o Nacional possa decidir ? 
Si S. Ex. não quer admittir isto, si S. Ex. está de accôrdo em que um 
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contracto, do qual constem clausulas illegaes, infringentes dos dispo.sitivos 
de lei, não pôde ser executado, como é que S. Ex . admitte duvida quanto á 
possibilidade de ser executado esse contracto e quanto aos effeitos do regis-
tro sob protesto? 

Q. SR. ANTONIO .CARLOS - Não admitto duvidas. Desejo apenas que a 
Camara adopte uma disposição clara. 

O SR. PEDRO LAGO - Perdão. S. Ex. , no caso, tem responsabilidades ex-
traordinarias . S. Ex. foi o autor desse dispositivo legal, e só se pó de ater 
ao elemento historico , que é o verdadeiro elemento de interpretação. 

Como quer S . Ex., que é o autor desse dispositivo, obscurecer o espírito 
que o dictou, admittindo que nossa vir perturbar a sua interpretação quem não 
collaborou nesta lei? Pois, S. Ex·., não disse tão claramente, quando apre-
sentou o art. 3° da lei n. 2.511, que os contractos registrados sob protesto 
teriam effeito suspensivo e só poderiam ser executados depois de approvados 
pelo Congresso Nacional? Ha, porventura. outra interpretação. ou alguma 
outra opfoião 'que possa obscurecer o espírito dessa disposição legal ? Não. 

Si não ha, como quer o nobre Deputado admittir duvidas, protelar, para 
estabelecer confusão? 

UM SR. DEPUTADO - Não apoiado; quer estabelecer debate para escJa. 
recer o assurnpto. 

O SR. PEDRO LAGO - Ahi, não cabe mais debate : cabe obediencia á lei. 
Como deseja o nobre Deputado abrir debate sobre um dispositivo. a aue 

todos nós devemos obediencia. disnositivo cfe uma lei clara, de uma lei cujo 
intuito é explicado pelo seu ·proprio autor? 

Sr. Presidente. vejo aue não ha mais numero, e voltarei ao assumpto 
amanhã. para fazer o estudo de toda a nossa legislacão sobre a materia ... 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. não o devia fazer na occasião da vo· 
tação . 

O SR. PEDRO LAGO - E' só quando somos ouvidos nesta Casa, porque, 
em outros momentos , é fali ar para o deserto . 

O SR. ANTONIO CARLOS - M·as aquelles que não seguem esta pratica fi~ 
cam imnossibilitados de resnonder. 

O SR. PEDRO LAGO - São modos de entende·r; auanto a mim, nenhum 
momento é mais opporfuno para, em ranidos traços, tratar-se de um assumoto 
aualquer, que o da votação. quando cada Deputado pôde e deve bem medir o 
alcance dv seu voto. Prefiro nor isso o encaminhamento das votaçõe>< nara 
dizer o que penso sobre os nroiectos sujeitos á nossa deliberacão. Está no 
Regimento essa concessão e de!la me aproveito e aproveitarei sempre, porque 
convencido estou da sua utilidade. 

Volvamos, porém. ao assumpto, e nermitta-me o illustre Deoutado facer 
ainda algumas considerações e encerrar este meu pequeno e despretencioso 
discurso. 

Penso, Sr . Presidente, ou" o Poder Executivo. quando contracta, tem c!e 
obed·ecer a todas as nrescripções legaes, reguladoras do assumpto e applica-
veis á especie. e não Pôde absolutRrnente ultrapassar esses tramites. nem 
deixar de executar tudo auanto a lei sabiamente preestabeleceu para que 
effeito jurídico tenha o acto praticado. 

Assim. não oóde o Poder Executivo incluir em contracto algum. que le-
var a effeito. a isenr.iío de direitM. exoressamente prohibida pelo art. 14 dJ 
a.ecreto n. 8. 592, de 8 de Março de 1911, que estatue: 

"Nos contractos aue forem celebrados, não se rá oermittirlo ron-
signar a clausula de isencão de rlireito><. sendo co nsidera.d~ nulla a 
aue. porventura, fôr estipulada. Outrosirn. as imoortações fei tas di-
rectamente pelas repartições rublicas, serão excluídas do favor de 
isenção d·e direitos aduaneiros" . 
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Para maior forca dar a ess"' prPceito le!!al. na lei n. 2. 524, de 31 de 
Dezembro de 1911, foi ainda consignada a seguinte disposição: 

"Art. 2.0 As isenções de direitos, de que trata o regulamento 
que baixou com o decreto n. 8.592, de 8 de Marco de 1911. ficam 
restringidas aos objectos mencionados no art. 2°, §§ lº a 28, 31, 32 e 
33, das disposições preliminares da tarifa vigente, e n. 2 da alinea 
VII, do art. 1º do dec-reto n. 8.592, de 8 de Março de 1911. e con-
tractos em vigor, prohibidos, porém, novos, com essa clausula" . 

Como, Sr. Presidente, esse dispositivo não fosse desde logo respeitad0 
pelo Poder Executivo, a Commissão de Finanças, o anno passado, teve o 
mesmo procedimento aue o honrado Deoutado mineiro itdootou este anno: 
incluiu na lei da Recei ta a determinaciío de aue era ipso jure nulla toda con-
cessão de isencão de direitos. feita em reformas de contractos ou em con-
tractos novos. e de rue a reforma dos contractos o Governo só a poderia 
fazer cassando a isenção de direitos. 

Nesse momento . o disoositivo pasfnu completamente despercebido; o 
Governo não se sentiu com isrn offendiclo. não houve Deoutado que na occa-
sião requeresse que se destacasse a di ~-r.osição para co.nsti.tuir projecto em 
separ>tdo afim de se abrir nova discussão . 

Consultemoc: a lei de receita do actual exercício e lá encontraremos o 
art . 2° que dispõe o seguinte: 

"Art. 2. 0 As isenções de rlireitos aduaneiros. de oue trata :1 
regulamento aue baixou com o r\ecreto n. 8. 592, de 8 de Março de 
1911. ficam restrictas aos seguintes casos: · 

I. aos menciona~os T10 art. 2° das disnosições preliminares da 
Tari fa das Alfandegas, §§ 1° a 21, 23 a 28, 31 a 33, e 36; 

II, . . .. . .. . .......... . ........... . .. ... .... . .. .. . .... . ... . 
III. ás emorez>ts que gosare!T' ria clausula de isen c;ão. em virtucle 

de contracto anterior. ficanrio o Governo autorizado a conceder nw; 
novações ou modifiq1ções de contractos. que contenham i!'encão de: 
direitos acluaneiros. 11ma taxa variando de 5 o lo a 8 ofo ad valorem 
em compensação ·da jsenção, que em todo o caso será eliminada." 

Como se vê. a r\espeito qa clareza dos clisPositivos cio decreto n. 8 . 5Ç)2, 
de 8 de Março de 1911. que re!!uJnu a isenção de direitos. iulgou o legislador 
conveniente renrodu7ir a me!'ma disposicão nas leis ria rec-eita oosteriores, pm 
cuja elaboração. aliiis. tomo1.1 parte o illustre Deputado mineiro. poroue tal 
nreceito nada mais era riue a rE'.oroducção de textos legaes, cuja applicação o 

. Conj!resso auer oue seja effectiva. 
Da mesma fór!T'a. o disoositivo do ~ 7° não é mais do que. como o pre-

ceito elas lt>is de reC'eita ooc:tniores ao dP.creto n. 8 . 592, a reproducção dos 
arts. 3º e 5° do dec-reto legis)ativo n. 2. 511. 

Procuro , por conseguinte. em virtude rle tod0s esses antecedentps; a 
procedenciit e o ·fundamento da argumentacão do illus.tre Relfltor do orcfl -
mento da Filzend-a .. ·"' não en~ontTo sinão a transa·ccão· -nue a Commissão rl~ 
Finanças foi obrigada "- .fazer. _como o confesso11 o illustre Deputado mi-
nei.ro, d.eante da pressão dei Sr. Presidente ·ela Republica 1 não apoiados) , 
nue ·ouer Por todos os meios, digo-o com a minha responsahi liditde. evi·taif a 
fisc::tlizacão dos seus a·ctos, ai11da mesmo onerando cte uma fórma brutal 
o Thesourc> Nacional em favpr de seus amigos particufares e dos seus pro-
tegi·dos. 

Um governo oualauer. Sr . Presidente, conscio de su::\s resnonsithilidad,.s 
perante o paiz, sabendo zelar os interesses do fisco e da fazenda publica, não 
solicitaria aos seus amigos que) não permittissem a fiscalização dos seus 
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actos, porque seria impedir a execução de actos seus, ainda mesmo )esivos á 
Nação, porque isso offendia á sua susceptibilidade ... 

O SR. ANTONIO CARLOS - Si assim fosse, o leader da maioria governista 
não votaria para que a medida fosse destacada; votaria pela emenoa do Sr . 
Dunshee de Abranches. 

O SR. PEDRO LAGO - Mas, tal não se dá, porque, como confessou no 
discurso, a que respondo , V. Ex. fez uma transacção, na qualidade de mem-
bro da Commissão de hnanças, com a maioria, com o se_u leader, com o 
Governo, emfim. 

V. Ex . disse que o seu requerimento para destacar a disposição do § 7° 
era uma transacção. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Para não prejudicar a idéa, para não ser re-
jeitada pela Camara. 

O SR. PEDRO LAGO - E' verdade, portanto , o que tenho affirmado, o que, 
aliás, não era segredo, porque os amigos do Governo não esconderam que o 
Sr. Presidente da ~epublica fazia questão de que os contractos por elle feitos 
não tivessem, absolutamente, fiscalização e de que o dispositivo do § 7º não 
fosse incorporado ao orçamento da Fazenda. Esta é que é a verdade. 

o SR. CUNHA VASCONCELLOS - i:: autorizado por quem V. Ex. declarE 
isso ao paiz ? 

O SR. JACQUES OURIQU E - Uma declaração dessa ordem é muito seria. 
O SR. PEDRO LAGO - Perdão; acham VV. E Ex. que eu faço opposição 

com autorização do Governo ? Acham VV. EEx. ·que si, porventura, uma 
confidencia qualquer commigo tivessem tido, trahindo a confiança em mim 
depositada, eu veria denunciai-a, perante a Camara ? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O que se diz é isto: que o Sr. Rivadavia 
declarou ao Sr. Antonio Carlos que si essa medida fizesse parte do orça· 
menta elle seria vetado. 

O SR. ANTONIO CARLOS -- Não é exacta a affirmativa de que o Sr. 
Rivadavia dissesse isso. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - o certo é que o que se diz é isto: que a 
Camara vae rejeitar a medida em virtude disto. (Trocam-se outros apartes.) 

O SR. PEDRO LAGO - Sr. Presidente quando comecei a encaminhar a 
votação do substitutivo da Commissão de Finanças, disse que lastimava que 
o Sr. Deputado Dunshee de Abranches, autor -da emenda, não estivesse pre-
sente, para explicar os motivos pelos quaes a apresentou. Mas si V. Ex. 
bem se recorda, quando impugnei o requerimento do illustre Deputado mara-
nhense, para a nomeação de uma Commissão que organizasse o Codigo de 
Contabilidade, cu disse que aquelle requerimento era apresentado como uma 
j ustificativ-a da emencja suppressiva, porque o Sr . Presidente -da Republica 
havia declarado naquelle dia em palacio que não permittia que tal disposição 
fosse approvada pela .Camara. 

O SR. JACQ UES OURIQU E - São boatos. 
O SR. PIRES DE CARVALHO - Este argumento pessoal é inconveniente . 

Eu, por exemplo, votarei a favor da disposição do orçamento, sendo, entre-
tanto, Deputado governista; mas, no momento em que a questão fôr collo-
cada no terreno pessoal, votarei contra. 

O SR. PEDRO LAGO - Eu fiz essas affirmações naquelle momento e ne-
nhum Deputado da maioria, nem o Sr. Cunha Machado, que me ouvia, nin-
guem, emfim, me contestou. 

O SR. JACQUES OURIQUE - Perdão; eu disse "não apoiado" . 
O SR. P EDRO LAGO - Posso affirmar, fazendo justiça á franqueza com 

que o Sr. Presidente da Republica se dirige a seus amigos, que S. Ex. fez 
questão contra essa medida, e foi. em v.;rtude disso que a Commissão de Fi-
nanças entrou em transacção com a maioria. 
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O SR. JACQUES OURIQUE - Em que se baseia V. Ex. para fazer essas 
affirmações? São affirmações que carecem de fundamento sério. · 

O SR. PRESIDENTE (ao orador) - Peço ao nobre Deputado que conclúa 
as suas considerações. 

O SR. PEDRO LAGO - Vou terminar, Sr. Presidente, mesmo porque, por 
simples inspecção visual, estou verificando que não ha mais numero na 
Casa para se proseguir nas votações. 

E, como estou usando da palavra na persuasão de levar a convicção aos 
espiritos bem intencionados, que se desvelam patrioticamente pela cousa pu-
blica e devem collocar o interesse nacional acima das conveniencias do mo-
mento e da politica pessoal, não esquecendo que os governos passam, e que 
ao legislador cumpre zelar o patrimonio da Nação, cercando-o de garantias e 
exigindo de todos, governantes e governados, respeito e obediencia á lei, hei 
de voltar ao assumpto, na primeira sessão, logo que annunciada seja a vota-
ção desse substitutivo, para concluir essas considerações, e, fazendo o histo-
rico do registro sob protesto, dentro da nossa legislação, demonstrar que o 
dispositivo do § 7º do projecto n. 73, nada mais é .do que a consagração de 
dispositivos vigentes delles anteriores. (Muito bem; muito bem.) 

O Si·. Pire·s ·de Carvalho (pela ordem) - Sr. Presidente, independen-
te do requerimento de votação nominal do meu honrado collega de bancada, 
devo tambem pedir a V. Ex. que a votação da emenda, nominal ou symbo-
lica, se faça dividindo-se ella em duas partes . 

A isto obriga a redacção do parecer. Não se póde votar a ·emenda, de ac-
côrdo com elle, sinão separadamente, quanto aos dispositivos a que elle se 
refere, porquanto, o admittinro ·para materia de estudo da Gamara que a par-
te relativa ao .§ 7º, isto é, aq Tribunal de .Contas, seja destacada do projecto, 
não a rejeita, ao passo que, relativamente ao paragrapho unico, a rejeita iri -
limine. 

Depois, para orientação da Gamara, para . que a Gamara possa acceitar 
ou não o parecer da ComrIJissão de Finanças, só é possivel, dividindo -se a 
emenda em duas partes no yotação., como requeiro a V. Ex. 

O Sr. AntonJ:iJo C,arlo~ (pela ordem) - Sr. Presidente, as considera-
ções produzidas pelo illustre deputado bahiano exigem de mim algumas pala-
vras sobre o importante assµmpto que elle suscita. 

Collaborador que fui dp projecto que se converteu na lei de tomada de 
contas tive opportunidade d~ assignalar ao intervir no importante debate que 
o precedeu, que os contractos aos quaes o Tribunal de Contas negasse regis-
tro, mesmo quando este afipal se operasse sob protesto, só teriam inteiro vi-
gor jurídico depois que sobre elles se manifestasse o Congresso. 

Certo é, portanto, que ~ó me podem desvanecer attitudes como a do nobre 
Deputado, quando insiste para que semelhante comprehensão seja a que se 
dê ás disposições vigentes sobre a ma teria. Nem outro intuito, si não o dessa 
exacta comprehensão, me animou ao incluir no projecto de orçamento a dis-
posição do § 7°, conforme claramente expuz e fundamentei em o parecer que 
então elaborei. Folgo em notar que estou seguido em proposito que me 
parece tão salutar por collegas illustres e autorizados. 

Occorreu, porém, Sr. fresidente, ·que controversias surgiram, apresenta-
do p referido projecto de orçamento, não só sobre a procedencia regimental 
do -.dispositivo, como sobre ii. procedencia da interpretação que elle representa-
va para a disposição da lei relativa ao Tribunal e cuja intelligencia elle visava 
firmar. Devo observar, para ser verdadeiro, que, quanto a esta intelligencia, 
o·piniões 'ha., fóra da -Gamara, em divergencia com a minha. Não ha muito 
um talentoso funccionario da Procuradoria da Fazenda se pronunciou diver: 
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gente da intelligencia, que tenho como a mais legitima, baseado nos debates 
que em tempo se travaram e em palavras que como Relator então proferi . 

Mas, Sr. Presidente, nesta Camara é que mais numerosos são os que 
de mim divergem '_ e esses, apenas apresentado o projecto de orçamento, 
não cessaram o esforço em contrario ao dispositivo que nelle inclui, que, para 
muitos, passou a representar um entrave . á administração publica, em pro-
veito do Tribunal de Contas, um poder novo posto em frente ao Executivo, 
como si elle, o tribunal, não fóra uma delegação regular e legitima do poder 
a quem cumpre em casos taes a palavra ultima - o Legislativo. 

O SR. PIRES DE. CARVALHO - Isso é natural na engrenagem administra-
tiva. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Servindo a essas opiniões divergentes, no meu 
parecer erradas e insustentaveis, foi apresentada a emenda de n. 20, man-
dando supprimir o dispositivo increpado. Em a Commissão de Finanças a 
idéa contida na emenda teve defensores, alguns dos quaes já se haviam 
mesmo manifestado quando se elaborou o projecto. Em a Camara a opinião 
desfavoravel á medida ganhou terreno, o que tudo me levou á convicção de 
que insistir na materia seria sacrificar uma causa bôa, que, entretanto, em 
projecto separado, possível a um exame mais detido, provavelmente viria a · 
merecer, dados os fundamentos em que se apoia, o voto favoravel da maioria. 
Convim no alvitre desse projecto em separado, evitando, por essa fórma, a 
approvação pura e simples da emenda suppressiva que era e é fata l, do 
que, além do mais, provinha uma consequencia séria - a de formar-se, pelo 
voto da Camara, uma interpretação diametralmente · opposta á que é legitima 
e conveniente ·e. pela qual propugno 

O SR. PEDRO LAGO - Mas V. Ex. se deveria submetter ao naufragio, au 
envez de dar parte de fraco. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não fôra seguramente de mediana habiJi.dad<! 
e nem de vantagem ao fim que viso sujeitar-me a esse naufragio, desde que 
ao voto desfavoravel, ·que hoje seria certo, póde succeder, amanhã, em pro~ 
jecto á parte, voto favoravel. 

As circufustancias, Sr. Presidente, indicaram-me esse alvitre .como mais 
acertado e , proveitoso. Nelle permanecerei bem esperançado de que, como 
outro projecto, a disposição que defendo se converta em lei. Estou certo 
que, por fim, os que de mim divergem acabarão por se reduzir, melhor escla-
recidos, á doutrina que defendo. 

E' para esse momento que peço o apoio do nobre Deputado e para os 
demais que comnosco são accordes . Votando para que se destaque a disposi-
ção, nos termos do parecer da Coi;nmissão de Finanças, prestaremos melhor 
e mais completo serviço á orientação por que batalhamos, eu e quantos dese-
jam dotar o Tribunal de Contas de attribuições capazes de o transformarem 
na insti: uição para que o queremos - delegado do Poder Legislativo na fis-
calização vigilante e profícua dos actos da administração publica. (Muito 
!Jem). 

O Sr. Presiidente - Vou submetter á votação a emenda n. 20. 
O parecer da Commissão de Finanças, em relação a esta emenda, que 

manda supprimir os §§ 7º e 8º, é contrario á emenda. 
O E-R. ANTONIO CARLOS - Peço a palavra sobre a emenda. 
O SR. PRESIDENTE - O parecer da Commissão de Finanças é contrario 

á emenda qu·e manda supprimir o.s §§ 7° e 8º, pedindo, porém, a Commissão 
que a ma teria ·do § 7º seja destacada para constituir projecto em separado. 

O ··sR. Deputado Pedro pediu votação nominal. 
O SR. PEDRO LAGO - Para a primeira parte da emenda n. 20, que se 

refere ao § 7°. 
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O SR. PRESIDENTE -· Perdão, a emenda não vae ser votada por partes .. . 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Mas eu o requeri. 
O SR. PRESIDENTE . . . porque o parecer. da Commissão é o mesmo em 

relação a toda a emenda, em todas as suas partes. 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Retiro o meu pedido. 
O SR. PRESIDENTE - Apenas, a Commissão de Finanças opina que, não 

sendo rejeitados, pela Camara, os dous paragraphos, seja a materia do § 7º 
destacada. 

Esse é o parecer da Commissão. Pedia ao nobre Deputado, Sr. Pedro 
Lago, que declarasse para que obj ecto pede a votação nominal, si para o pa-
recer contrario da Commissão ou si para a outra parte do parecer que pede 
que seja destacado o § 7º. 

A Mesa vae submetter á votação esse parecer, 'pelo seguinte processo: 
Submetter a votos a parte do parecer que opina pela rejeição da emenda e, 
em seguída, submetter á votação o pedido da Commissão para que a mate-
ria do § 7º constitua projecto em separado. 

Para qual dellas pediu V. Ex. a votação nominal ? 
O SR. PEDRO LAGO - Para a segunda parte. 
o SR. PIRES DE CARVALHO - Meu pedido ficou á margem? 
O SR. PRES IDENTE - O Sr. Deputado Pires de Carvalho requereu que o 

votação do parecer fosse feita por partes. 
A Mesa acaba de expor que o parecer da Commissão ·é o mesmo em re-

lação ás duas partes da emenda, não havendo, pois, objecto para separação. 
O que a Mesa vae fazer é submetter á votação a emenda que tem pare-

cer contrario da Commissão, e, em seguida, submetter á votação o pedido da 
Commissão para que a ma teria do § 7º constitua proj ecto em separado. 
. O SR. PIRES DE CARVAU)o - Materia rejeitada para constituir projecto 
em separado ? ! 

O SR. PRESIDENTE - O 9ue a Commissão aconselha á Camara é que não 
acceite a emenda, e apoiando, os §§ 7º e 8° do projecto, consinta em que a 
materia do § 7º seja destacada da lei annu a para constituir um projecto 
á parte. · • 

O SR. PIRES .DE CARVALHO - São subtilezas que não entendo. 
Que seria mais regimen\al, mais de accôrdo com a bôa pratica? 
Não posso admittir que uma emenda rejeitada symbolicamente possa ser 

adaptada por votação nomina\, p_ara constituir projecto separado. 
O Sr-.:. PRESIDENTE - Att!!nção ! 
O que acaba de dizer o nobre Deputado revela o patente equivoco em 

que S. Ex. está, não só em relação á ma teria de facto, ao facto -occorrente, 
mas em relação tambem ás praxes e disposiçôes regimentaes. · 

Em relação á materia de facto, porque não na utilidade absolutamente 
alguma na separação de ass4mptos a respeito dos quaes a opinião da Com-
missão é uma e unica. 

o SR. PIRES DE CARVALH p - o parecer admitte ... 
O SR. PRESIDENTE - P erdoe-me o nobre Deputado. 
Não pelas razões que S. Ex. apresentou, absolutamente não; mas para 

que· o no.bre Deputado não dipa que a Mesa o privou ·de um direito, não sub-
mettendo ao voto da Camara um alvitre de qualquer natureza que seja, ella 
vae attender ao pedido feito por S. Ex. 

O SR. PIRES DE CARVAU-/O - Como autor do pedido e porque estou de 
pleno accôrdo com a Commissão, retiro o meu pedido. 

O processo de V. Ex. yai melhor ao fim que tenho em vista 
J SR. PRESIDENTE - Folgo muito de ouvir que o nobre Deputado afinal, 

confessa que o melhor alvitre é aquelle que a Mesa adaptou. ' 
o SR. PIR ES DE CARVALH O - Não, senhor (risos). 
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O Sr. Pre.sli.clente - Vou submetter a votos a emenda n. 20, com pare-
cer contrario da Commissão. 

Os Srs. que a approvam queiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi rejeitada. 
A Commissão pede que a materia do § 7º seja separada para constituir 

projecto em separado. 
E' o assumpto que vae ser submettido á deliberação da Camara. 
O SR. PEDRO LAGO - Eu requeri que a votação fosse feita nominalmente. 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Pedro Lago pede votação nomi-
nal para este requerimento da Com missão. 

Os Srs. que approvam o pedido de votação nominal queiram se levan-
tar. (Pausa.) 

Foi rejeitado. 
O Sr. Maul.'iicio de Lacei·da (pela ordem) - Sr. Presidente, viver ás 

claras; requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que votaram a 

favor 27 Srs . Deputados e contra 84; total 111. 

O Sr. Prie,s)id,ente - Foi rejeitado o pedido de votação nominal, por 84 
votos contra 27. 

Vou submetter a votos o requerimento da Commissão de Finanças. 

O Sr. Mau1'11cio "lia Lac,erda (pela ordem) .faz considerações contra-
rias ao voto que se vae pedir á Camara para destacar o § 7º do projecto, fun-
dado no art . 175 do Regimento . 

O Sr. Pi•,e,sidente - As considerações que acaba de fazer o nobre 
Deputado foram todas pautadas na disposição do art. 175 do Regimento. 
Essa disposição expressamente só se refere a emendas, e no caso não se trata 
de mendas. S . Ex., naturalmente, por um equivoco, affirmou que a Camara 
não póde destacar aquillo que rejeitou, como si ella tivesse rejeitado o § 7º 
do projecto, cuja reparação se lhe pede. Ora, não é absolutamente o caso; 
a Camara o que rejeitou foi a emenda; o voto da Camara não teve o resulta-
do de supprimir os paragraphos setimo e oitavo, ao contrario . O seu voto, na-
turalmente, foi dictado pelas lucidas considerações feitas, no encaminhamen-
to da votação, pelo nobre relator do orçamento e S. Ex. declarou clara e po -
sitivamente que o parecer da commissão não era contrario a semelhantes dis-
posições. Por conseguinte as considerações feitas pelo nobre Deputado ca-
recem do fundamento a llegado: a disposição do art. 175 do Regimento, no 
caso, não tem applicação. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Peàlr'O Laigo chama a attenção da Camara para o § 7° do projecto 
em debate, em que se estabelece que os contractos registrados sob protesto, 
pelo Tribunal de Contas, só terão execução depois de approvados pelo Con .. 
gresso. 

Lê e commenta o parecer do Relator da Commissão de Finanças, arfir-
mando que a disposição contida naquelle paragrapho nada innova na nossa 
legislação, porquanto pelo decreto n. 2. 511, o registro, sob protesto, de qual-
quer contracto feito em virtude de autorização do Sr . Presidente da Republi -
ca, não produzirá effeito emquanto não fôr approvado pelo Congresso Na-
cional. . 

O registro sob protesto, de accôrdo com a doutrina do illustre Relator, 
não é mais do que um recurso interposto da decisão do Tribunal de Contas 
para o juiz superior, que é o Congresso. 
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Portanto, emquanto o Congresso não proferir a sua decisão, o contracto 

não poderá ser executado. 
Faz largas considerações sobre a materia e diz que a disposição do § 7° 

não é mais do que a reproducção dos arts. 3º e 5º do decreto legislativo 
n. 2.511. 

Não póde atinar com a procedencia da argumentação do illustre Relator 
a não ser que se queira evitar a fiscalização dos actos do Poder Executivo. 

Um Governo, porém, ·que queira zelar os interesses do fisco não solici-
taria aos seus amigos a não fiscalização dos seus actos, nem impediria, por 
todos os meios, a execução de actos altamente lesivos á Nação. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. PI"e·sidente - Vou submetter a votos o parecer da Commissão 
na parte em que conclue para que se destaque a materia do § 7°. 

Os senhores ·que approvam esta parte do parecer queiram se levantar. 
(Pausa.) 

Foi approvada. 

O Sr. P ·edlr:o lia1go (pela ordem) - Requeiro a verificação da votação. 

O Sr. Pl.'lesi·dent·e - Vae se procederá verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado a fa-

vor 78 Srs. Deputados e contra 20; total, 98. 
l;.i~.: : ' •. 

O Sr. Pr.esidente - Não ha numero. Vae se proceder á chamada . 
tHt ~. 1 

O ·Sr. Juvenal La1t11artin1e (3º Secretario, servindo de 1 º ) procede á 
chamada dos Srs. Deputados 1 

Feita a chamada verifica-se terem se ausentado os Srs. Frederico Bor-
ges, Flores da Cunha, João /.-opes, Virgílio Brígida, José Rabello, José Be-
zerra, Manoel Borba, Augusto do Amaral, Erasmo de Macedo, Natalício Cam-
boim, Euzebio de. Andrade, Bfl. rros Lins, Dias de Barros, Moreira Guimarães, 
Maria Hermes, Alfredo Ruy, \"ereira Teixeira, Rodrigues Lima, Pedro Marian-
ni, Moniz Sodré, Paulo de Miello, Figueiredo Rocha, Thomaz Delphino, Porto 
Sobrinho, Elysio de Araujo, Alv_es Costa, Josino de Araujo, Ferreira Braga, 
Estevam Marcolíno, Marcello Silva, Annibal de Toledo, Nabuco de Gouvêa e 
Pedro Moacyr . 

O Sr. Pre~i.c1ente - Responderam á chamada 100 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 
Continuação da votação elas emendas ao projecto n. 73, ele 1913, fixando 

a despeza do Ministerio da Fazenda para o exercício de 1914 (com emendas) 
(vide proj ecto n. 73 A, ele 1913) (emenda n. 20 e segui ntes.) (2" discussão); 

Sessão de 29 Votação da seguinte emenda n. 20 elo Sr. Dunshee de Abranches: 
de Outubro Supprimam-se os paragraphos 7º e 8° do artigo unico. 

O Sr. P1'esiclente - A esta emenda a Commissão deu o seguinte pa -
recer: 

"Esses dous paragraphos consignam medidas de conveniencia expostas 
e fundamentadas no parecer ela Fazenda. Si quanto a uma dellas - a rela-
tiva ao Tribunal de Contas - suscita-se um impedimento regimental, o mes-
mo não se dá quanto á outra . 

A Commissão, não desejando evitar maior exame e mais detida refl exão 
sobre a primeira das disposições - a do art. 7º, - apresenta á emenda o 
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seguinte substitutivo, relativo só ao § 7º pois, quanto ao disposto no § 3º, 
a Commissão condemna inteiramente a suppressão: 

Ao § 7º do artigo unico. Destaque-se para constituir proj ecto em sepa-
rado." 

Vou submetter a votos o parecer da Commissão na parte em que con-
clue para que se destaque a materia do § 7º, cuja votação ficou interrompida 
hontem. 

O Sr. Pe·éllr.o Ua.go (':') (para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, 
eu sei que é baldado o meu esforço: a transacção foi feita, o pacto e11tá 
firmado e a maioria o vae homologar, determinando que seja destacado !lo 
co rpo do orçamento o sal utar preceito do paragrapho 7° do projecto n . 73 
deste anno. 

Encaminhando a votação, quero apenas, Sr. Presidente, deixar consigna-
dos os motivos pelos quaes eu divergi do meu illustre amigo Sr . Antonio 
Carlos. Quero ainda lavrar o meu protesto contra a doutrina desde o anno 
oassado sustentada no Senado Federal pelo illustre Senador pelo Maranhão, 
ô candidato á vice-presidencia da Republica, o Sr. Urbano Santos , quando 
naquella Casa do Parlamento se discutia o acto do Governo que, sem autori-
zação legal, havia mandado construir villas operarias, lançando mão dos di -
nheiros publicos. 

E, quando Senadores, movidos pelo sentimento de patriotismo, procura-
vam aconselhar o Governo a mudar de rumo, S. Ex. o actual candidato á 
vice-presidencia da Republica, avançou a seguinte proposição: - Nós aqui 
estamos para homologar todas as suas iniciativas. 

Não estou, não estarei jámais de accôrdo com semelhante proposição, 
que é a annullação completa e absoluta do Congresso Nacional. Verifico, po-
rém, que ella foi erecta em principio e em pro gramma do Partido Conservador, 
o qual tem acceito e cumprido religiosamente todas as vontades e todos os 
desejos do actual Presidente da Republica . 

O Parlamento Nacional, neste momento, não existe sinão para- homologar 
todas as iniciativas do Presidente da Republica. 

Em todas as legislações do mundo - entro agora no assumpto - tem 
havido a preoccupaçáo de evitar por completo o empenho de despezas que so -
brecarregam de maneira assustadora o erario publico ou de maneira a burlar 
todas as previsões orçamentarias. 

No nosso paiz, como o empenho de despezas se fazia, principalmente 
pelos contractos, o legi s lador, de então, previdente, evitou que tal disposição 
existisse em nossa legislação, permittindo o registro sob protesto dos con-
tractos. O illustre Relator da Fazenda, porém, talvez sem experiencia dos ho-
mens do nosso paiz, levado por doutrinas que não podem ter applicação em 
um meio como o nosso, incluiu, na melhor bôa fé, sou o primeiro a dar teste-
munho, na nossa legislação um dispositivo dando autoridade ao Executivo de 
fazer registrar sob protesto os contractos. 

Maior mal não podia ter S. Ex. feito ao Thesouro Nacional, maiores 
prejuízos não podia S . Ex. ter provocado ao era rio publico. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Está se vendo que V. Ex. não conhece a si-
tuação anterior a essa, a da lei de tomada de contas. 

O SR. PEDRO LAGO - Para provar ao nobre Deputado que eu conheço 
toda a legislação sobre o assumpto, e sabendo que S. Ex. é um valente adver-
sario, concatenei em notas todos os dispositivos legaes sobre a materia e peço 
a V. Ex . , Sr. Presidente, a fineza de me permittir que as consulte, porque 
são variadas as disposições e eu de memoria não as posso reproduzir. 

( *) ]~ste discurso não foi r evisto p elo orador. 
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Nos primordios da construcção do nosso instituto de fiscalização o exa-

me prévio comprehendia todos os actos originarios da despeza, isto é, o 
engajamento da despeza na feição ampla que lhe deu a lei italiana de 1864 
(art. 19) e que não lhe retirou a lei de 22 .de Abril de 1869, como pretendeu 
Tango, contra o sentir de Vaccario, cujos conceitos são ~onfirmados n~ .texto 
explicito e preciso dos arts . 309, 310, 328 e 329 do Cod1go de Contab11Idade 
Italiana expedido pelo decreto de 4 de Maio de 1885. 

O decreto n . 1. 166, de 17 de Dezembro de 1892, ·que regulamentou os 
serviços do Ministerio da Fazenda de accôrdo com a lei n . 23, de 30 de Outu-
bro de 1891, conferiu ao Tribunal de Contas competencia para instituir exame 
prévio sobre todos os decretos, ordens e avisos dos differentes ministerios 
susceptiveis de crearem despezas ou interessarem as finanças da Republica 
(art. 30, § l º) e verificar todas as ordens e contas, de despezas autorizadas 
pelos di fferentes ministerios, registrando as de reconhecida legalidade. 

Si esta legalidade parecesse duvidosa ao Tribunal, elle não registraria 
o acto; communicaria ao Ministro as razões da impugnação da legalidade 
e esta impugnação subsistiria (art. 58) . 

O registro de contractos dependia de conf armar-se este com todos os 
dispositivos das leis de contabilidade publica ( art. 59 do decreto n. 1 . 166, 
de )7 de Dezembro de 1892). 

A legislação de 1896 reduziu o exame prévio á ordenação da despeza; 
supprimiu a contrasteação do engajamento ·da despeza, que reduziu ao caso 
dos contractos que derem origem a despeza de qualquer natureza (art. 2º, 
§ 2º, n. 2, lettra l da lei de 8 de Outubro de 1896), .e aos montepios, meios-
soldos, aposentadorias, jubilações, que aprecia em sua essencia, como tribu-
nal administrativo, e fiscaliza como acto originario da despeza, exercitando 
a funcção contrasteadora de i'nstituto de exame prévio da mesma despeza . 

Consagrou, porém, o regímen . de 1896 o registro sob protesto, com a 
faculdade de executar o Gov~rno a ordem de despeza impugnada. 

Agiu o legislador de entiio sob a influencia da exposição de motivos do 
projecto de lei com que o J\'l'inistro Depretis pret·endeu na ltalia alterar o 
exame prévio em 1877, sQb o fundamento especioso de que tal exame: 

a) só visava a quinta parte da despeza, isto é, sómente a que era orde-
nada pelos ministros; 

b) difficultava, entorpecia mesmo, a marcha dos processos da adminis-
tração, dando ao Tribunal de Contas intromissão nos mesmos. 

Actuaram, ainda ass im, para a conservação do exame prévio - na le-
gislação de 1896 - os mesmos fundamentos que levaram o parlamento italia-
no a recusar a reforma de Depretis: 

a) ser a reducção dos casos de registro prévio motivo não para repudiar 
a este, mas para ampliai-o erri casos não attingidos por sua acção; 

b) por não constituir trapeço á administração impedir a pratica de actos 
que são condemnados como illegaes por dispositivos expressos de lei. 

Escaparam em 1896 AO REGISTRO SOB PROTESTO os contractos como actos 
de engajamento da despeza. 

A lei de 20 de Dezembro de 1911 submetteu a esta restricção a funcção 
fiscalizadora do Tribunal. 

Diz-se: 
O facto não importá smao em constituir o Congresso juiz da collisão: 

mas ·elle já o era antes da l ~i de 20 de Dezembro - porque no relatorio do 
Tribunal se submettiam á apreciação as collisões sobre a despeza e os re-
cursos de registro dos contractos. 

Estudemos, porém, a figura do registro sob protesto deante do nosso 
direito fiscal e das leis de contabilidade publica. 
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REGISTRO SOB PROTESTO 

O registro sob protesto é fórmula dada pela lei á subm1:;:;ao da acção 
fiscal prévia e impeditiva da des peza por parte do Tri•bunal de Contas á neces-
sidade de serviço publico allegada pelo Poder Executivo, que tem a responsa-
bilidade da administração, para que o acto impugnado se reali ze. 

O regímen estabelecido na legisl ação de 1896 ampliou entre nós, o re-
gistro sob protesto ainda nos casos de impugnação da legalidade da despeza, 
por falta ou insufficiencia de credito orçamentaria, em contrario ao que esta·-
belece a legislação italiana e conformando-se com o regimen belga, que prefe-
riu deferir todo o exame ao Poder Legislativo . 

Consultemos as disposições do decreto n. 392, de 8 de Outubro de 1896: 
Ar.t. 2º, n. 3: "Si os actos determinativos de despeza estiverem revesti-

dos de todos os requisitos demonstrativos de sua legalidade, o Tribunal or-
denará o registro; no caso contrario, recusai-o-a, em despacho fundamenta -
do, dentro de 10 áias, que será communicado ao Ministro ordenador da des-
peza." 

§ 3º: " ... .... . . . . .. . ..... .. .......... ('. .. . .. . ................... . 
Si o Presidente ordenar, por despacho, que os alludidos actos sejam 

praticados, o Tribunal os registrará sob protesto, dando de tudo conhecimen-
to detalhado ao Congresso no relatorio annual de que trata o n. 2, lettra g, 
do art. 2°." 

Como se vê, no nosso regímen reconheceu-se o caso de necessidade pu-
blica e permittiu-se a execução da despeza impugnada e com ella o registro 
sob protesto. 

Instituir fiscalização prévia impeditiva sobre todos os actos da áespeza 
para apurar a legalidade dos mesmos ~ não sómente em face do orçamento, 
mas em c·onfronto com todas as leis e regulamentos, e abrir excepção a casos 
concretos, sob o fundamento necessidade publica - é crear uma situação in-
stavel á applicação do orçamento no periodo de execução, que escapa á acção 
vigilante do Poder Legislativo, e inutilizar a contrasteação confiada ao auxi-
liar do mesmo poder, para o effeito de evitar a sahida dos dinheiros. 

Isto, porém, se fez para não affectar as faculdades de administrar do 
Poder Executivo, deixar-lhe livres os movimentos e consagrar o principio 
de responsabilidade - fundam ental no mecanismo da separação e discrimi-
nação dos poderes - assento de todo o regimen poJ.itico que se basea na re-
presentação, seja elle parlamentar ou presidencial. 

Mas, essa faculdade, como se deduz das terminantes disposições do § 3º 
do art. 2° do decreto legis lativo n. 392, de 8 de Outubr·o de 1896, e dos arts. 
177 e · 173 do decreto n. 2.409, de 23 de Dezembro de 1896, sómente era con-
cedida ao Chefe do Estado "para determinar que sejam executados os actos 
impugnados pelo Tribu nal de Contas, quando tiverem elles por fim a arreca-
dação do imposto ou a ordenação de despeza, e NÃO QUANDO A RECUSA de re-
gistro affectar as distribuições de credito, os CONTRACTOS e os creditas addi-
cionaes, porque nestes casos o "V ÉTO" DO TRIBUNAL ERA ABSOLUTO." 

Essa era a situação do Poder Executivo deante do Tribunal de Contas, 
delegado do Congresso Nacional , cuja opposição resultante do exame prévio 
é uma funcção de delegação nossa, como se deprehende do confronto dos pre-
ceitos dos art. 2º, n. 2, e § 3º do citado decreto legislativo n. 392, de 8 de 
Outubro de 1896, com .os arts. 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178 do decreto 
n. 2. 409; de 23 de Dezembro do mesmo anno. 

O Sr. Antonio Carlos, porém, modHicou a nossa legislação nesta parte, 
dando ao Poder Executivo a faculdade de usar da attribuição que lhe confere 
o art. 2° do decreto 11. 392, de 8 de Outubro de 1896, QUANDO o TRIBUNAL RE-
CUSAR REGISTRO AOS CONTRACTOS, observados para a communicação ao Con-
gresso os prazos já estabelecidos em o art. 3º, ISTO É 48 HORAS S I ESTIVER 



- 518-

FUNCCIONANDO o CONGRESSO E NOS 15 PR IMEIROS DI AS DE SUA REUNIÃO si o re-
gistro sob protesto se verificar no intervallo das sessões (vide arts. 3º e 5º do 
decreto legislati vo n. 2.511 , de 20 de Outubro de 191 1), quando pela ] p i 
n. 392 o Tribunal dava conhecimento ao Congresso no relatorio annual . 

Dos termos, porém, das disposições citadas do decreto n. 2.5 11 , pare. 
logo se verifica que, si o Tribunal declara que um contracto não merece re-
gistro por ser illegal e o Poder Executivo quer que o mesmo seja praticado, 
o registro sob protesto tem apenas o effeito de um recurso para o Congresso 
Nacional, que é o juiz supremo da collisão . 

E quando a lettra da lei não fosse clara, quando a urgencia de orazo 
não estivesse ahi para evidenciar que imprescind ivel é a decisão do Poder 
Eegislativo , nenhum Governo conscio da sua responsabilidade deixaria de 
aguardar que o juizo do julgador definitivo da collisão fosse proferido antes 
da execução do contracto e quando este não tenha produzido effeitos irreme-
diaveis . 

Aliás, o caso de apreciação oelo Congresso estabelecido na emenda so-
bre o contracto impugnado pelo Tribunal encontra-se implicitamente previsto 
nos dispositivos do art. 49, ns. 1 e 4, da lei n. 30, de 8 de Janeiro de 1892, 
que consideram como crime contra a guarda e emprego dos dinheiros pu-
blicos e contra as leis orçamentarias o ORDENAR DESPEZAS N:kO AUTORIZADAS' 
POR LEI OU CELEBRAR CONTRACTOS MANIFESTAMEN TE LESIVOS. 

Seria possivel que o Sr. Antonio Carlos, com os dispositivos dos arts. 3° 
e 5º do decreto n. 2.5 11 , quizesse isso autorizar? 

Mas renegar o esoirito aue dictou taes disnosições, renunciar ao elemento 
historico, pôr em duvida a clareza do dispositivo legal. é dar ao Executivo a 
faculdade de praticar como bons actos que a lei aualificou de criminosos. 

Além do mais, a opposição do Tribunal de Contas resultante do exame 
prévio é uma funcção Jegislatíva. 

Não é, portanto , admissiv~I que, deante da collisão entre o representante 
do Poder Legislativo e o Executivo , se quizesse dar e este, aue é o fiscalizado , 
o direito de sobrepôr-se ao delegado do Congresso Nacional, que é o juiz su-
premo da. collisão . 

E a suppressão do § 7~ do projecto n. 73 de 19 13, que nada mais é que a 
· consagração de dispositivos d11· nossa legislação fiscal , como deixámos éie-

monstrado , póde dar Jogar a duvi das so bre a clareza dessas prescripções Je-
gaes e incitar o Poder Executivo a continuar a augmentar as responsabilida-
des do Thesouro em proveito de fel izes contractantes, que menoscabam as 
nossas leis . 

Como admittir que executado seja um contracto onde, violado tivesse 
sido o art. 14 do decre to n. 8.592, de 8 de Março de 1911 , ratificado pelo art. 
2° da lei n. 2 .524, de 31 de Dezembro de 1911 , com a isenção de direitos? 
· Pois o Congresso Nacional póde, antecipadamente, adm ittir que o Presi-
dente da Republica pratique actos prohibidos por nossas leis, ás quaes todos 
devemos obediencia? 

Pois não está em seu inteiro vigor o art. 49 do decreto legislativo n. 30, 
de 8 de J aneiro de 1892, que dispõe: 

"Art. 49. Dissipar ou gerir mal os bens da União: 
1 º, ordenando despezas nqo autorizadas por lei ou CONTRA A FÓRMA ou 

ANTES DO TEMPO AUTORIZADO POR LEI ; 
• • • • ••• •• •• ••••••••••••••• • ••• ••••••••• • •• • •• •• • ••••••••••••••• • J ••• • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ·'· ... . 
4º, celebrando contractos manifestamente lesivos." 
A ·aoprovar a Camara a proposta da Commissão de Finanças para aue a 

disposição do § 7º do pr.ojecto n. 73 s~ja destacad~ para constituir proj ecto 
em separado, tem pelo menos estabelecido a confusao no nosso direi to fiscal 
e adminis trativo , quando com ell a não se pretenda a renovação de todos os 
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dispositivos legaes que cerceam a acção do Poder Executivo, acautelando os 
interesses do Thesouro. · 

Si a Gamara não quer reivindicar os seus direitos e usar das suas attri-
bnições constitucionaes, si quer abdicar das suas faculdades, mentindo á Na-
ção, melhor será que nos dissolvamos, confessando que no momento actu al 
não nos sobram energias para lutar contra a dictadura militar que asphyxia 
o Brazil. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem!) 

O Sr. Pii·es ele Carvalho ('~) (pela ordem) - Sr. Presidente, eu dese-
java, antes de começar, que o meu illustre collega Deputado pela Bahia, que 
acabou de occupar a tribuna me informasse o que visou S. Ex . com a leitura 
dessa monographia a que acabou de se referir, qual a materia della e a sua 
essencia. ' 

O SR. PEDRO LAGO - São as razões com que justifiquei meu voto e o de 
V. Ex., dado hontem, em meu favor . 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Sr. Presidente, sabe V. Ex. quanto influe 
em meu espírito a autoridade de V. Ex . e como admiro os ta lentos de V. Ex. 
e as qualidades especiaes dos resultados colhidos pela pratica da elevada po -
sição que V. Ex . occupa na Gamara. 

Portanto, a autoridade de V . Ex. é necessaria para orientar meu espirito, 
nesta votação, porque me parece que V. Ex. tem razão e o Regimento está 
errado, ou V : Ex. vae submetter a votação uma ma teria que o Regimento 
não permitte. 

Como desejo sempre, nestes actos de funcção parlamentar, guiar-me pela 
autoridade de V . Ex . , embora em desaccôrdo com minha opinião, porque as-
sim .tenho a certeza a convicção de que acceitei, não posso, absolutamente, 
me pronunciar nesta votação, sem primeiro levantar uma questão de orderp 
e ouvir a autorizada palavra de V . Ex. 

Sr. Presidente, a Commíssão de Finanças, muito bem inspirada, porque 
nos tempos qu·e correm a independencia dos individuos e principalmente da-
quelles que teem a responsabilidade das funcções politicas sempre entra em 
transacção com certas gentilezas, com certas submissões, a que só os espí ri-
tos elevados e independentes não se subordinam .. . 

O SR. PEDRO LAGO - Mas a Commissão transigiu; declarou-o hontem. 
O SR. PIRES DE CARVALHO - Estou justamente dizendo isto; V . Ex . me 

interrompeu sem me deixar concluir o meu raciocínio . 
Sr. Presidente, a Commissão de Finanças submettendo á votação e deli-

beração da Gamara o seu trabalho, trouxe, no seu texto, uma verdade de ouro, 
que ainda quando não esteja dentro dos preceitos regimentaes para constituir 
disposição de uma lei annua, deve receber o apoio, o applauso da Gamara dos 
Srs. Deputados, porque é preciso que o Parlamento se eleve, para que cada 
um de nós se eleve perante o Poder Executivo e como entendo que é um dever 
e é mesmo um instincto de conservação moral collocarmo-nos nessa posição, 
eu intransigentemente, apaixonadamente, ardorosamente, apoio o proj ecto da 
cdmmissão, que mereceu a sancção e approvação da Gamara. 

Ora Sr . Presidente, votado o projecto da Commissão de Finanças, sobre 
0 orçam~nto da Fazenda, incluído nesse projecto o § 7º, referente ao veto, 
no Tribunal de Contas, aos contractos que não merecerem sua approvação, 
deve-se dar a este veto effeito suspensivo , o que é curial, o que é concludente 
á instituição do Tribunal de Contas; porque ou o Tr1bunal é uma instituição 
necessaria e fiscalizadora das despezas publicas e então seu veto tem effeito 
suspensivo, ou o Tribunal ~e ~antas é sim~ lesmente, nem mais nem menos, 
um corpo inutil, sem signif1caçao no mecanismo governamental, sem absc;u. 

(•) Es te discurso não foi rev i·sto Q1elo orador. 
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tamente poder exercer as funcções naturaes, imprescindiveis ao cumprimento 
dos preceitos, das attribuições conferidas pela lei. 

Repito: ·OU o veto tem effeito suspensiv.o, ou Tribunal sem ter seu veto 
effeito suspensivo, é uma verdadeira inutilidade. 

Ha, de facto, Sr . Presidente, no estudo dessa instituição , a escala eccle-
ctica que admitte o veto sem effeito suspensivo, ou por outra - dando ao veto 
consequencias do maior valor moral, quando esse veto recebe o apoio, a san-
cção, a approvação do Poder Legislativo. 

Mas administrativamente, mas realmente, mas de facto, o veto torna-se 
uma inutilidade; porque, quando o Legislativo apura a inconstitucionalidade, 
11 illegalidade, a immoralidade de um contracto mal feito, já as suas conse-
quencias, prejudiciaes estão realizadas, estão apuradas. 

Portanto, Sr. Presidente, eu sou partidario da mesma opinião esposada 
pela Commissão de Finanças; isto é: sou partidario da escola radical, que 
estabelece o veto com effeito suspensivo, porque o Tribunal de Contas só as-
sim póde ser uma instituição util, na engrenagem, no organismo administra-
tivo, como fiscal superior, como delegado directo do Poder Legislativo junto 
ao Executivo. 

Exporei a minha questão de ordem a V. Ex. 
Essa questão tem de ser decidida por V. Ex. e tenho que me submetter, . 

de coração e de razão, á decisão de V. Ex. 
Assim, só poderei fallar, continuar minhas observações, quando V. Ex . 

me puder honrar com a sua attenção . 
Quando V . Ex., não me puder prestar essa attenção, terei o desprazer 

de ficar calado, ou melhor - de descansar um pouco. 

O Sr. Presiid·en"te - Os Srs. Deputados só podem ter o direito de re-
clamar attenção, nos termos dp Regimento. 

Eu pediria ao nobre Deputado que se restringisse aos termos do art. 202 
do Regimento . 

V. Ex. pediu a palavra para encaminhar a vo tação, e é certo que, nos 
termos do Regimento, só o poderia fazer em breves termos. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Em breves termos falia -se muito, e em bre-
ves termos falla -se o que se ·quer. . 

Sr. Presidente, vou faIJar o que quero, dentro do dispositivo regimental, 
isto é, em breves termos. · 

A emenda n. 20 ·dispunha: . ".Supprimam-se os paragraphos 7° e 8º do 
projecto da Commissão. Esta emenda foi rejeitada pela Camara; e rejeitada 
pela Camara, ella ficou annullada. E V. Ex., Sr. Presidente, que é professor 
de direito, sabe que o que é pulio não existe. 

Ora, si a emenda ficou an nullada, si não existe, como póde, nos termos 
precisos do Regimento, ser el la destacada para constituir proj.ecto em se-
parado? . 

julgo contra os dictames qa razão, contra os preceitos do Regimento con-
correr pa ra esta votação, para que a emenda vá constituir projecto em sepa-
rado nesta phase do debate, quando a Commissão poderá, na 3" discussão do 
projecto, pedir a medida. 

Si a Commissão, na 3• discussão do projecto, no seu parecer ou na dis-
cussão da sua redacção, póde requerer ·que se destaque o § 7° para constituir 
projecto em separado , o que está de accôrdo com a razão e o que ficará con-

. forme o Regimento, para_ que precipitarmos isto agora, quando innegavel-
mente, inilJudivelmente, o proc~dimento da Camara é contra a razão e é ·contra 
o Regimento? · 

E' evidente, Sr . Presidente, que si não fosse o preceito do Regimento, 
para o qual peço a sancção da autoridade de V. Ex. , não estaria eu occupan-
çlo a tribuna, 



- 521 -

O art. 175 do Regimento, para o qual chamo a attenção de V . Ex., 
pedindo o subsidio da sua competencia parn esclarecer o meu espi rito , dispõe 
e seguinte, in fine: "O fferecidas as emendas, depois de discutidas e acceitas, 
poderão ser destacadas para constituir projecto especial". 

Ora, a emenda foi discutida ? Foi. Foi acceita? Não . E uma emenda, 
depois de rejeitada, por voto expresso, solemne da Camara, poderá voltar ao 
estudo da mesma Camara em projecto especial? 

Como podemos, calcando o Regimento e desprezando a razão, sanccionar 
essa irregularidade, irregularidade que não parte da Cammissão, porque esta, 
muito escrupulosamente, declara que, em attenção a isto e áquillo, tolera 
que a disposição do § 7° seja estudada pel a. Camara em projecto em se-
parado? 

A Commissão não apresentou emenda, não apresentou projecto , nem sub-
metteu ao estudo da Camara deliberação alguma. 

Como iremos votar uma medida que não existe? Como iremos destacar 
do projecto de orçamento da Fazenda o § 7°, já votado, já approvado pela 
Camara, para constituir projecto em separado, quando ninguem ccgitou desB 
hypothese? 

Portanto, Sr . Presidente, antes de votar e para que possa votar com 
acerto, submetto a V. Ex. a questão de ordem, fundamentada no art. 175 do 
Regimento, que diz que os · projectos em separado só podem ser constituidos 
por emendas discutidas e accei tas. 

A emenda não foi acceita; logo não temos que cogitar da hypothese, 
porque o· orçamento da Fazenda já está approvado pela Camara. (Muito óem; 
muito bem.) 

O Sr. P11esi!de.nte - O Sr. Deputado que acaba de fallar continúa labo -
rando ·em lamentavel equivoco . S. Ex. fal ia de emenda, quando emenda ab-
solutamente não existe. Effectivam ente, aos §§ 7º e 8º foi offerecid•a uma 
emenda suppreosi va. A Commis·são opinou pela rejeição da emenda, isto é, 
pela manutenção da materia contida naquelles paragraphos e em tal occasião, 
no exe rcicio do direito que lh e garante o § 2º do art. 190 do Regimento, offe-
receu modificação ao texto primitivo do projecto (não á emenda), modifica-
ção que consiste em uma eliminação. 

A Commissão pede que do projecto seja eliminado o § 7º, para constituir 
projecto em separado. 

E' quanto basta para mostrar corno foi lamentavel o equivoco em que 
labo·rou o nobre Deputado. 

O Sr. •P ,edro M ·oaicyir (*) (pela ordem) - Duas palavras, Sr. Presiden-
te: que.m mantém não destaca. Si foi rejeitada pel1a Camara a emenda do Sr. 
Dunshee de Abranches, que visava a sup.pressão dos arts. 7° e 8º do orça-
mento da Fazenda, em votação, esta votação que exprime? Que a Camara 
quiz e quer manter no •projecto do orçamento da Fazenda esse dispositivo. 

V SR. CUNHA VASCONCELLOS - De accôrdo com o parecer. 
O SR. PEDRO MoACYR - A Camara não concedendo a eliminação apre-

sentada pela Commissão vota esta questão sob um outro aspecto mais pratico, 
mais positivo: A questão foi collocada nestes termos: ou se annullavam ou 
se mantinham os atts. 7º e 8°. 

UM SR. DEPUTADO' - Mas póde manter e separar . 
O SR. PEDRO MoACYR - A Camara, rejeitando essa emenda do Sr. 

Dunshee de Abranches , que mandava eliminar esses artigos, se manifestou 
inequivocamente pela manutenção delles, isto é, pela cons.ervação, pela .perma-
nencia delles no orçamento. 

( * ) Este di scurso nã-o foi r ev isto p elo orador. 
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O SR. NrCANOR NASCIMENTO - Não apoiado! Pela permanencia delles 
na legislação. 

O SR. PEDRO MOACYR - Destacar - V. Ex . interpreta muito bem -
quer dizer eliminar . 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Na pratica é assim. 
o SR. PIRES DE CARVALHO - E o effeito é esse mesmo. 
O SR. PEDRO MOACYR - Si se destaca, si se separa, s i se desagrega, 

si se córta, si se extirpa essa d isposição do projecto do orçamento da Fa-
zenda em vigor, fica, ipso facto eliminado esse dispositivo do referido orça-
mento, e foi isto que a Camara com a sua votação manifestou inequivocamen-
te não o quernr. A Camara, votando hontem por grande maioria, contra a 
emenda do Sr . Dunshee de Abranches, manifestou-se favoravel á manuten -
ção dos arts . 7º e 8° no orçamento. Não quero entrar agora em outras consi-
derações para demonstrar que a transacção com a maioria para o destaque 
do artigo, afim de convertei-o em projecto separado, não tem razão de ser 
nem pesar na deliberação . 

O SR. SOARES Dos SANTCS - Mas é uma emenda da Commissão de Fi-
nanças. 

O SR. PEDRO MoACYR - Póde ser uma emenda de todas as Commissões 
da Camara, que não teem mais poder oue a logica . 

Demais, Sr. Presidente, o nobre Deputado pela Bahia accentuou muitc 
bem este po nt.o: não ha mais emenda não h a mais .cousa alguma a destacar . 

Si cahiu a emenda s uppressiva, ficaram no projecto de orçamento da 
Fazenda os arts. 7° e 8°. Elles são. portanto, indestacaveis; não podem rnr 
separados. A questão cahiu por si, não tem mais razão de ser. 

Si pudesse fazer um appello a V . Ex., eu o faria no sentido de ficar 
prejudicada essa u ltima parte, rsta questão de ordem. 

Esta questão não póde ser mais submettida á deliberação da Camara. 
O SR. PIRES DE CARVALHO - A Commissão póde, na 3ª discussão, des-

tacai-a. 
O SR. PEDRO MOACYR - Accresce, como diz o nobre Deputado, que na 

3" discussão, a Commissão de Finanças que dirige o trabalho dos orçamentos, 
róde obviar a difficuldade e. mandar destacar, apresentando fundamentos mais 
claros, mais explícitos e mais concludentes, que possam arrastar a convicção 
da Camara, no sentido da conveniencia desse destaque. 

Por ora, nen hum de nós, si quizer fallar com sinceridade a seus pares. a 
seus concidadãos, póde dizer que ·vê conveniencia no destaqu e desse art . 7", 
do projecto de orçamento da Fazenda, em votação para constituir projecto em 
separado. 

Projecto em separado, pari:f que? 
. Trata-se de uma medida altamente moralizadora da administração publica 

do Brazil. 
0 SR. PIRES DE CARVALH O - Daquel!as que são permanentes nos orça -

mentos. 
O SR. PEDRO MOACYR - Trata-se de uma medida como muitas outras que 

são originadas e patrocinadas pelo eminente e honrado Relator do orçamento 
da Fazenda. 

Foi devido aos esforços intelligentes e previdente iniciativa de S. Ex., 
tão directamente interessado na gestão regular dos dinheiros publicos, qu':! 
vei u esse art . 7º constar do orçamento da Fazenda. 

Qualquer med ida que se tome em contrario a essa in iciativa do nobrP. 
Relator . é um recúo deploravel - perdôe-me, S. Ex., dizei-o- não só do 
nobre Relator, como da Commissão de Financas, e até da prooria maioria da 
Camara, si suffragar esse recúo . Não se o póde fazer, sob pena de hostiliza!' 
a propria opinião do Relator do orçamento da Fazenda . S. Ex. até agora 
não declarou que é con trario aq art. 7°, que mudou de opi.nião. 
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S. Ex . tem a té agora, no momento em que fallo, a mesma op1mao. 
Assim, pergunto : E' ou não necessario que conste do orçamento esse ar-

tigo? 
Qual a razão que S. Ex. apresentou depois? Palavras textuaes de 

S . Ex. : Transacção com a maioria! 
O SR. ANTONIO CARLOS - Não apoiado. Não foram essas as palavras 

que proferi hontem aqui. 
O SR. PEDRO MOACYR - Si V. Ex . empregou outras palavras, não foi 

então claro; essas outras palavras significam o mesmo conceito , inequivoca-
mente . 

Sr . Presidente, prefiro votar com a opinião ·que sei que até agora é ::t 
opini ão do nobre Deputado, Relator do orçamento da Fazenda, em cujo pa -
triotismo e criterio confio, e todos nós con~fiamos, a votar com o recúo mais 
ou menos encoberto, na habil e geitosa explicação que S. Ex. deu hontem 
á Camara para adaptar-se ás exigencias da maioria que até hoj e não sei 
que fim visa. 

Um Deputado hontem teve opportunidade de declarar que se tratava, não 
de uma exigencia da maioria, mas de uma exigencia do Governo feita á 
maioria. 

o SR. PEDRO LAGO - E' a verdade. 
o SR. NICANOR NASC IMENTO - Não apoiado . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' a verdade; o Governo fez questão 

fechada . 
O SR. PED'RO MOACYR - S.r. Presidente , dizer maioria é dizer Governo. 

porque a maioria é governamental. 
Si a maioria impõe essa transação ao nobre Relator do orçamento da Fa-

zend a, é porque o Governo impõe essa transacção . 
Eu não quero affirmal-o porque não tenho provas irrefutaveis para of-

ferecer desta tribuna que o Governo tenha realmente feito questão da appro -
vação desse artigo no projectü de orçamento. 

Mas o que logicamente se deduz da attitude hontem assumida pelo nobre 
Relator do orçamento da Fazenda e dos apartes e das respostas que fo ram 
offerecidas por S. Ex. . . (Trocam-se apartes, que interrompem o orador.) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! Peço aos Srs. Deputados que não in-
terrompam o orado r . 

O SR. PEDRO MoACYR - Dizia eu, Sr. Presidente, que o gue se deduz da 
attitude do nobre Relator, das respostas que S. Ex. dava e dos apartes que 
se cruzavam neste recinto é que S>. Ex., a contragosto, forçando a sua pro-
pria consciencia, quer recuar dessa louvave l altitude que tomou, applaudido 
pela generalidade da Gamara, para servir interesses que podem ser mesmo 
05 mais respeita veis. 

O SR. ANTON IO CARLOS - E' uma conclusão precipitada de V. Ex. ; póde 
ser tambem uma manifestação de tolerancia para com a opinião contraria. 

O SR. PEDRO MOACYR - Pois eu interpreto assim como disse. 
Eu prefiro em todo o caso, Sr. Presidente, não ser tolerante, como á ulti-

ma hora quer ser, com a maioria, o nobre Relator do orçamento da Fazenda. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Para vencer amanhã, quem sabe? 
O SR. PEDRO MoACYR - Muito perigosas podem ser as consequencias de-

rivadas desse acto de nimia tolerancia, praticado agora pelo nobre Deputado. 
De tolerancia em tolerancia, especialmente sobre questões delicadas, da na-
tureza desta que está em debate, poderemos chegar até á maior, á mais la-
mentavel .anarchia, na votação dos orçamentos, e ao proprio sacrifício da auto-
nomia do Poder Legislat ivo. 

Si a honrada Commissão de Finanças , g uiada pelo espirita clarividente 
de S . Ex . , entendeu sempre q ue era uma condição fundamenta! da regulari-
dade financ eira do nosso regímen a inserção do art . 7º no orçamento em vota-
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ção, não sei porque recuar, não sei porque transigir, não sei porque praticar 
agora um acto de tolerancia para com. . . para com quem? ... 

O SR. ANTONIO CARWS - Para com a opinião divergente. 
O SR. PEDRO MoACYR - Onde é que S . Ex . apurou essa opinião divergen-

te? (Ha diversos apartes .) 
Quando e como e por que processo parlamentar, claro e explicito, S. Ex. 

apurou a simples existencia dessa maioria contraria á permanencia do art. 7" 
do projecto? S. Ex . não póde responder. 

O SR. ANT.ONro CARLOS - Ha a emenda suppressiva, que foi apresentada, 
e ha o debate que se travou no seio da Com missão. 

O SR. PEDRO MOACYR - S. Ex. responde ultra-petita, fóra dos termos 
d?. questão. 

A emenda colloca a questão em outro terreno: o da permanencia ou sup-
pressão do art. 7º. A Camara se manifestou sobre a emenda do Sr. Dunshee 
de Abranches, que determinava a suppressão, e manifestou-se pela manuten-
ção; e a questão de permanencia ou de destaquer são duas que3tões differen-
tes. Logo, a emenda do Sr. Dunshee de Abranches apurou a primeira face da 
questão, mas não a segunda. Volto, portanto, á minha proposição. 

S. Ex. não teve o meio, nem directo, nem indirecto, por via parlamentar ... 
o SR. ANTONIO CARLOS - lndirecto, póde ser. 
O SR. PEDRO M.OACYR - ... de presintir, apurar, verificar, que a maio-

ria é contraria á permanencia do art. 7º, no projecto. Quem disse isto a 
S. Ex. ? O nobre leader da maioria (não ha irreverencia nas minhas pala-
vras), est·á mudo e quedo. A maioria pelo seu orgão legitimo, ·até agora, 
não se manifestou. (Ha diversos a.partes.) 

Nenhum membro da maioria, até agora, se pronunciou pela fórrna que 
S. Ex. arguiu como sendo fttrydamento para o destaque do artigo para consti-
tuir projecto em separado. 

O SR. CUNHA MACHADO -- Eu assisti á reunião da honrada Commissão 
de Finanças e ao debate nella travado a proposito da emenda. 

O SR. PEDR.O M.oACYR - Y. Ex. assistiu, mas não fallou . Assistiu como 
eu podia ter assistido, como qualquer Deputad.o póde assistir, pelo Regimento. 

o SR. CUNH A MACHADO - Manifestei-me lá. 
O SR. PEDRO MOACYR - Mas então o illustre collega, por occasião da 

reunião, se manifestou pelo destaque do artigo para projecto separado? 
O SR. CUNHA MACHADO - Assisti á discussão e manifestei -me pelo des-

taauc. 
· O SR. PEDRO MoACYR - Alguem suscitou isso, na Cornrnissão? 

o SR. CUNHA MACHADO - o Relator. 
O SR. PEDRO MoACYR - O Relator suscitou e a Comrnissão divergiu. 
o SR. CUNHA MACHADO - Passou por maioria. 
O SR. PEDRO MOACYR - Passou por maioria, é isso mesmo. Logo, houve 

divergencia no proprio seio da Commissão de Finanças,. que é uma Commis-
são emanada da maioria governamental da Camara. Logo a propria maioria 
da Commissão, que representa a Camam, diverge sobre este •assumpto . 

Por que, portanto, transig jr com uma parte dessa maioria e não transigi: 
com a outra? 

Não ha unanimidade de 15entimentos na maioria, neste particular. Este 
ponto fica irrespondivelmente apura.do. 

· Volto, portanto, a dizer que votarei, não com a transacção da maioria, 
á qual quiz ou quer obedecer, por motivos que muito respeito, o honrado Re-
lator; votarei preferindo ficar com o Relator com a sua consciencia . .. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Maximé quando o Relator reune á compe-
tencia e ao talento um caract~~r illibado. 
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O SR. PEDRO MOACYR - . . . especialmente quando o Relator, como diz 

muito bem o illustre collega, allia aos seus invejaveis dotes de talento e de 
cultura uma grande seriedade nos seus trabalhos. o SR. PIRES DE CARVALHO - E muita independencia. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Mas estão, de facto, votando contra a medida. 
O SR. PEDRO MOACYR - Não estamos votando contra a medida; não que-

remos ser mais realistas do que o rei, mas muitas vezes é preciso desobedecer 
ao rei para o servir melhor. 

Nós, acredite o nobre Deputado, adoptamos muito melhor o ponto de 
vista patriotico e criterioso de S. Ex., votando contra o .destaque, do que 
apoiando este destaque para prestigiar uma transacção por S. Ex. feita com 
a maioria, tanto mais quanto o destaque, por um lado, não se pôde dar, e, por 
outro lado até agora a maioria não se manifestou, ou, quando se manifestou, 
foi no sentido de fulminar a emenda do Sr . Deputado Dunshee de Abranches, 
que mandava supprimir o artigo, do projecto em votação . 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. !Soares tlos Sa:wtos ('~) (pela ordem) - Sr . Presidente, não trago 
para esta tribuna delegação alguma; venho fallar em meu nome ... 

UM SR. DEPUTADO - E da bancada do Rio Grande, de que é digno leader. 
O SR. SOARES DJS SANTOS - . . e da bancada do Rio Grande . (Apoiados 

de representação do Rio Grande do Sul; apartes.) 
Venho dizer á Camara que o que ella fará, destacando o § 7º, serã não 

diminuir a autoridade do Congresso (apoiados e protestos), nem augmentar 
a do Tribunal de Contas, mantendo -as taes como existem actualmente. 

Si o Poder Executivo realizar contractos que não sejam autorizados pelo 
Congresso, a este competirá negar os creditos para a sua execução. 

Por que razão navemos nos de augmentar a autoridade do Tribunal de 
Contas, ou diminuir a do Congresso, por que havemos de inverter a ordem 
constitucional, reduzindo direitos que nós temos de facto, para repartir com 
o Tribunal de Contas uma responsabilidade que effectivamente nos pertence? 

Demais, que é esse tribunal? Depois desse fatal "caso das pedras", tenho 
muitas duvidas sobre o que possa ser a integridade das suas resoluções e dos 
seus vetos. 

Votando, por conseguinte, para que este § 7º seja destacado, discutido 
com ' maior meditação, e não venha assim, de afogadilho, em uma cauda de 
orçamento, servir para que, futuramente, seja diminulda a autonomia do Con-
gresso, eu o faço em favor desta mesma autonomia e assim tambem procede 
a bancada rio-grandense. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. M.auriciio de Lz.iceiril!a. (para encaminhar a votação) pensa que ao 
contrario do que disse o Sr. leader da bancada rio-grandense, a disposição 
orçamentaria garante o presti gio do Poder Legislat ivo. 

O Sr. Puesidente - Os senhores que approvam o requerimento da Com-
missào de Finanças quei·ram se levantar . (Paus-a.) 

Foi approvado. 

O Sr. M ·auxücio cl•e Lacerda (pela ordem) - Requeiro verificação da 
votação. 

O Sr. Pitemdellte - Vae-se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se ter sido approvado 

( •) E'1>te aiscur30 não foi revisto !Pelo orador. 



526 
c; requerimento da Commissão de Finanças por 76 votos (36 á direita, 40 á 
esquerda), contra 43 votos (26 á direita, 17 á esquerda); total 120. 

Approvado. 

O Sr. Pires ele Carvalho (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pala-
vra para declarar que votei contra a medida proposta pela Commissão e ac-
ceita pela Camara . 

O Sr. Pr1e&idente - Peço ao nobre Deputado que mande por e;icrpito 
sua declaração de voto. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 
Declaro que votei contra o requerimento da Commissão de Finanças, 

para destacar em projecto em s eparado o § 7° do orçamento da Fazenda. 
Sala da Camara, 28 de Outubro de 1913. - Pires de .Carvalho. 

O Sr. PeI'leci.ra Nu.:nes (pela ordem) - Pedi a palavra para mandar á 
Mesa a seguinte declaração de voto: 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto : 
Votei contra a emenda n. 20, orçamento da Fazenda . 
Mantenho meu voto proferido no seio da Commissão e de accôrdo com 

a quasi totalidade della, e favoravel aos paragraphos 7° e 8° do art . I do 
projecto n. 73, de 1913. 

Continúo a acreditar que estes dispositivos do projecto bem como a emen-
da n. 21 do Deputado Carlos Peixoto, favorecem e completam o objectivo sa-
lutar do instituto governamental creado pelo art. 89 da Constituição Federal. 

Estas disposições, em debate, não exorbitam da lei de 8 de Outubro de 
1896, antes asseguram a precisa autonomia do Tribunal de Contas e revigo-
ram sua acção fiscalizadora nol emprego dos dinheiros publicos. 

O Tribunal deve ter a acção repressiva contra o abuso das despezas 
illegitimas, e sobretudo sua acção restringe as "naturaes tendencias dos Go-
vernos para alargarem as despezas '' . 

Sem a amplitude de acção que os respectivos paragraphos 7° e 8º e a 
t:menda Carlos Peixoto Filho asseguram, impossivel será ao Tribunal defender 
as prodigalidades administràtivas tão prejudiciaes aos contribuintes quanto 
ruinosas ao Estado." - Pereira Nunes." 

O Sr. Pe;:l:m Moacyr (pela .ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para enviar á Mesa a seguinte declaração de voto: 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 
Subscrevo, quanto aos paragraphos 7º e 8° do art. 1 º do projecto n. 73. 

de 1913, orçamento da Fazenda, as razões do voto, dado pelo Sr. Deputado 
Pereira Nunes, contrario á suppressão ou ao destaque dos mesmos artigos 
para que constituam projecto em separado. 

Sala das sessões, 28 de Ot1tubro de 1913. - Pedro Moacyr. 
Vem á Mesa e é lid a a seguinte declaração de voto: 
Declaro ter votado contra a proposta afim de ser o paragrapho 7° assum-

pto do projecto em separado. 
Seria elevar o Tribunal de Contas á altura de 4º Poder da Republica· 

razão por que reprovo desde já a rruateria do § 7º, eviden.temente inconstitu'. 
cional. 

Sala das sessões, 28 de Outubro de 1913. - Erico Coelho. 
Votação da seguinte erriend11 n. 21, do Sr. Carlos Peixoto Filho: 
"Substitua-se o § 7º do artigo unico pelos seguintes: 
Emquanto estiver reunido o Congresso Nacional, não poderá o Poder 

Executivo usar da attribuição d~ ordenar o registro sob protesto nos casos 
previstos no art. 2º, § 3º, do decreto n. 392, de 8 de Outubro de 1896, e nos 
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arts . 3º e Sº do decreto n. 2.511, de 20 de Dezembro de 1911 . Dada a recusa 
do registro pelo Tribunal de Contas, o Executivo, sempre que julgar conve-
niente a realização do acto impugnado, limitar-se-ha a dar conhecimento do 
caso, por mensagem, ao Congresso, para que este delibere a respeito." 

O Sr. Ciarlos Pczti.Heoto Filho (pela ordem) - Sr . Presidente, peço a 
V. Ex. que me informe si, a exemplo do que fez em relação á emenda n. 20, 
submette a votos primeiro a emenda e depois a questão de destaque. 

O Sr. P 11esiden-te - A Mesa tem sempre submettido á votação as emen-
das com parecer desta ordem, englobando-as na formula "os senhores que 
assim a approvam ", isto é, que a approvam para ser destacada. Si, porém, o 
nobre Deputado pede separação, submettel-a-ei á votação na fórma re-
querida. 

O Sr. C.arlos P 1a!i.xoto FillLo - Requeiro a separação . 

O Sr. Pr•esMeoo..te - O parecer da Commissão de Finanças sobre a emen-
da é favoravel, propondo ao mesmo tempo que seja destacada do projecto. 
O Sr. Deputado Carlos Peixoto Filho, porém, requer que o assumpto seja sub-
mettido ao voto da Camara, por partes, isto é, a 1 • parte, a emenda, e a 2" 
parte, para que seja esta destacada, afim de constituir projecto em separado. 

Os senhores que approvam a primeira parte, isto é , a emenda n. 21, 
queiram se levantar. (Pausa. ) 

Foi approvada. 
Vae-se vo tar o pedido da Commissão, para que a emenda seja desta-

cada. 

O Sr. Carlos P•e<i.xoto FillLo - Sr. Presidente, com bastante pena e sem 
nenhuma vaidade, verifico estar em desaccôrdo com a interpretação dada pela 
Mesa e intelligencia dada pela Camara a diversos textos regimentaes. 

Eu continúo a acreditar que, dentro dos termos do nosso regimento, não 
cabe á Commissão de Finanças, o direito de propôr, por simples emenda apr-e-
sentada em parecer sobre outras, a separação ou -destaque do determinado ar-
tigo de lei para que constitúa projecto especial. 

Não é este um assumpto de gosto arbitraria, mas de rigor logico: e varios 
textos do Regimento suffragam essa minha opinião. 

A éommissão só tem, para basear o seu acto, o final do § 2° do art. 190, 
onde se permitte á mesma Commissão de Finanças que, opinando sobre di-
versas emendas ou artigos additivos apresentados ao orçamento, possa pro-
pôr as modificaçôes que entender convenientes ao texto primitivo. 

Entre as modificaçôes passiveis ao texto de um projecto, não acredito 
que na technica regimental se possa comprehender o destaque de determina-
do artigo . E nfto acredito, primeiro porque nenhuma das outras disposições 
regimentaes suffragaria essa intelligencia;. segundo, porque alg1~mas . outras 
que se referem ao assumpto claramente indicam como acertada a mtelhgencia 
contraria. 

A separação ou o chamado destaque de determinada emenda para consti-
tuir projecto separado, n~o é uma crea_ção d2i iyi.esa ou d_a Cam_'.lra: é uma ope-
ração prevista pelo Regimento, que disso cogita no artigo 17::>. E, com o de-
monstrai-o eu, ao mesmo tempo, demonstrarei que nem á propria Camara, no 
seu entender, cabe o direito de mandar fazer, quando assim queira, a se-
paração. . . _ • 

Pelo Regimento e pela techmca regimental ou as emendas nao tem rela-
ção immediata com a materia de que se trata, e então não podem ser recebi-
rdas (art. 174) ou (2" hypoth ese) as emendas e additivos estendem ou am-
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piiam a disposição do projecto objecto de igual natureza ou a outros indiví-
duos, e neste caso serão redigidos em projectos separados para terem dis-
cussão especial (art. 175). 

E' esta a unica hypothese, o unico ponto do Regimento em que se allude 
á separação de determinada emenda para constituir projecto á parte e soffrer 
outra discussão. Esse unico caso é preciza e taxativamente previsto no art. 
175. 

3ª hypothese: a emenda é pertinente ao projecto, não incide na censura 
nem do art. 174, nem na do art. 175, e escapa determinadamente á censura 
do art. 190, e nesse caso, não incidindo na censura de nenhum desses artigos, 
é rejeitada ou approvada e fica fazendo parte do projecto. 

Sr. Presidente, disse que com pena e sem nenhuma vaidade estava a 
sustentar opinião contraria á doutrina que a Mesa tem sustentado e que a 
Gamara sustenta . Acredito, porém, que nada ha no Regimento que permitta 
negar ·essa interpretação que acabo de dar. 

Por isso , sustento que á Commissão não cabia o direito de propór que o 
§ 7º do projecto (note bem V. Ex. - não se trata de uma emenda e sim 
de artigo) fosse destacado para constituir projecto á parte, primeiro porqu~ 
o art. 190, na clareza do seu texto, não prevê esse caso; segundo, porque o 
art. 175 expressamente prevê o caso, mas só para as emendas ou artigos 
additivos e não para artigos ou paragraphos que estão encartados no corpo do 
projecto; é o caso em questão, por.que o projecto de orçamento relatado pelo 
Sr. Antonio Carlos veio da Commissão de Finanças, tendo j~ no seu bojo, com 
os seus §§ 7º e 8°, as disposições ora destacadas; não é, portanto, uma emen-
da que se tenha offerecido ao orçamento; não é um artigo additivo, e só por 
isso já não era justo admittir que á Commissão fosse licito propôr o seu des-
taque ou a sua separação. 

Mas, secundariamente, qu~ndo se tratasse de emendas ou de artigos ad-
ditivos, a separação ou destaque só é permittido quando taes emendas estão 
nos casos expressos do art. 175, isto é, quando as emendas ou os artigos 
additivos estenderem ou ampliarem a disposição do projecto a objecto de 
igual natureza ou a outros individuos, serão redigidos depois de approvados 
em projecto separado para terem nova discussão, antes de remettidos ao 
Senado. · 

Acredito, Sr. ·Presidente, ser impossível encontrar razões que desfaçam 
estes argumentos; todavia, não me dispensarei de dizer, em rapidas palavras, 
aquillo que penso, sobre a propdil materia da emenda, posto que já appro-
vada . Estas palavras são pertinentes, têm cabimento, porque, praticamente, 
já se tem dito que a approvaçãq do requerimento destacando uma materia para 
constituir projecto á parte impqrta uma meia rejeição, de tal sorte que votan-
do a Gamara que uma materia seja destacada tem-n-a rejeitado "ín partibus". 
· Eu propuz, logica, razoavel e pertinentemente, que sendo o Tribunal de 
Contas orgão que funcciona pqr delegação do Congresso Nacional não deve-
ria ter cabimento a anomalia ele, estando reunido o Congresso Nacional e o 
Tribunal de Contas tendo recusado registro a um acto do Governo, não ser 
esse acto immediatamente affecto ao Congresso: e por isso, dizia eu, não 
sabia a razão por que se permittia que fosse o mesmo acto registrado sob pro-
testo e que, tal acto ou tal contracto tivesse realidade, tivesse execução, po-
dendo esta acarretar não leves consequencias para o Thesouro Publico, e para 
a moralidade da Nação. 

Resumindo, dizia, se o Tribunal de Contas funcciona por delegação do 
Congresso Nacional e este está reunido; desde que o Tribunal de Contas en-
contra · no acto do Executivo qualquer imperfeição que faz com que elle, Tri-
bunal de Contas, negue registro, sob o fundamento de que tal acto não se coa-
duna, não se compadece com as normas legaes, pergunto: não é logico, não 
é intuitiv·o que elle remetta ao mandante, áquelle que representa, essa im-
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pugnação, expondo as razões da recusa do registro para que o Congresso 
resolva sobre a procedencia ou improcedencia do acto? Tudo quanto não fôr 
isto não tem' logica, não tem razão de ser, não tem ·methodo nem systema. 

Foi com este intuito, exclusivamente com o intuito de procurar estabele-
cer essa norma que me pareceu conveniente e rudimentar, que eu propuz, na 
emenda, que sempre que o Congresso Nacional estivesse reunido e o Tri-
bunal de Contas, que funcciona como delegação do Congresso, recusasse re-
gistro a determinado acto do Poder Executivo, em vez do Executivo usar da 
faculdade que se arroga de mandar registrar tal acto sob protesto, mandasse 
os papeis ao Congresso para que este immediatamente decidisse como lhe 
cumpre. Não ha, Sr . Presidente, razão para não se proceder assim. 

Mas devo dizer que não quero sustentar perante a Camara não assistir ao 
Executivo o direito de se interessar pela conversão em lei ou pela rejeição de 
determinada medida do orçamento. 

Ao contrario , julgo que ao Poder Executivo, sobre cujos hombros pesa a 
responsabilidade da administração publica, compete, não já como direito, mas 
como dever, acompanh ar a marcha dos projectos de lei no Congresso, mani -
festando , por intermedio dos seus ami gos ou das Commissões, as razões, 
quando entender conveniente, pelas quaes se oppõe á passagem de tal ou tal 
'lledida. 

O que não comprehendo, porém, (V. Ex. tolerará que eu o diga, desta 
tribuna), é que, quando o Executivo tiver qualquer motivo para não sympa-
tizar com a adopção de tal ou tal medida, possa limitar-se a declarar essa 
sua antipathia. 

Julgo que deve haver, nesta Casa, alguem que ·se incumba de apresentar 
as razões que militam no animo dos que exercem as funcções executivas, 
-para julgar inconveniente a approvação da medida. 

Não tenho nenhum prejuizo, nenhum parti -pris, na hyp othese. 
Apresentei a emenda, suppondo que essa medida concorreria para o resta-

belecimento da aut-oridade moral do Congresso e, sobretudo para o restabele-
cimento da logica, nas deliberações do Poder Legislativo. 

Mas, se ha razões de ordem superior, attinentes ao serviço publico, ca-
pazes de convencer-me, estou prompto a ouvir e a me deixar convencer por 
ellas. 

o SR. PEDRO MOACYR - Ninguem as deu até agora . 
O SR. CARLOS PEIXOTO - Entretanto , não as tendo ouvido , fui obrigado 

a tomar a palavra, no encaminhamento da votação, para pedir á Camara que 
ouvisse as . razões ·em que estribo o meu modo de pensar; -não que as accei -
tasse, mas, que as ouvisse. 

Dado, porém, que deva eu supprir essa lacuna, deva acudir a esse si-
lencio, dado que o Executivo effectivamente julgue impropria e inconvenien-
te a approvação da medida, acredito que a nós, Congresso Nacional, devem 
occorrer todos aquelles quantos argum entos nos bastem para exactamente, 
a o envez de ser convencidos, convencermol -o de que é elle quem está erri erro. 

O Executivo em determinada situação de um paiz, em regra, quando dá 
o seu parecer e emitte a sua opinião sobre tal ou tal medida, é natural , é 
psychologico , é razoavel acreditar que tem em vista as funcções exercidas 
por elle proprio . 

Quero d~zer que o Executivo A, quando se manifesta sobre tal medida, 
pensa na execução della por elle proprio , ao passo que o Congresso Na-
cional , quando chamado a dizer sobre casos desta natureza, não póde ou não 
deve lembrar-se do momento presente, mas procurar estatuir regra de natureza 
ge ral. de ordem abstracta. E' essa a nossa funcção. 

E, debaixo desse ponto de vista, a conveniencia da medida é indiscutível, 
porque nós estamos exactamente a braços com a famosa crise fin anceira , pro-
clamada por toda a gente e é urgente impedir uma outra série de abusos, que 
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se podem apresentar immediatamente, nem só neste fim de sessão, como du-
rante as férias parlamentares. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Acredita que a crise é producto de abusos?· 
o SR. CARLOS PEIXOTO' FILHO - Acredito que é O· producto de um certo 

numero de factores complexos; mas, nenhuma duvida tenho em assegurar que 
c:sses abusos concorrem determinadamente, para avolumar a crise . .. 

O SR. FLORES DA CUNHA - As causas são complexas, mas os abusos 
concorrem. 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO ~ Direi que a situação de insegurança mo-
ral, de faHa de confiança, que se estabeleceu me leva a não poder compre-
hender a c-0nveniencia de um contracto, cuja validade seja impugnada pel,} 
Tribunal de Contas, mantido pelo Governo, que manda que se execute, e que 
póde, dentro de pouco tempo, ser declarado invalido, nullo, pelo legislativo . 

Essa anomalia, essa cousa extraordinaria, verdadeiramente extravagante, 
dizia eu, em resposta ao honrado collega, concorre, de certo modo, para impe-
dir que alguem que contracte possa ~er confiança na execução d.a ·palavra -du 
Governo , quando apposta solemnemente num contracto; ao passo que, com '' 
medida proposta, de uma maneira geral, por mim, na minha emenda, i'sso não 
se dará, evidentemente, porque desapparece o registro sob protesto, que só foi 
creado, digo eu, para aquelles casos de immediata urgencia, em determinado 
servi·ço publico, o que só julg-o razoavel, indispensavel, quando o Congresso 
não está reunido, no periodo das férias parlamentares. 

Então é perfeitamente razoavel dada a divergencia entre o Tribunal de' . 
Contas e o Executivo, e se o Governo julgar .. que na eicecução immediata de. 
determinado serviço publico, ha conveniencia que justifique essa medida de 
excepção, que o faça registrar sob protesto. 

Mas, se durante a sessão do Congresso, funccionando diariamente, o Tri-
bunal de Contas impugna determinado acto do Executivo, allegando com razão. 
para a impugnação, que tal actc) não se conforma com os termos da autori za-
ção legislativa, por que não faz·er o que a logica e o bom senso estão a indi-
car, isto é, por que não consult~ r logo aquelle que deu a autorização, para di-
zer qual dos dous tem razão? (Apoiados.) 

E isto, Sr . Presidente, restfibeleceria de certo modo a confiança, concor-
reria para melhorar -0 estad.,o moral, j)Sychologico, ao menos, da nossa época. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A medida é de grande utilidade. 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Bem; chegamos ao ultimo ponto da 

questão. 
Mais uma vez peço perdão aos meus collegas da impertinencia de fa llar 

durante tanto tempo. (Não apoiados.) 
Ha quem acredite, aliás, sem exame da disposição regimental, que essa 

emenda não estava no caso de ser recebida. 
A emenda está perfeitame11te nos termos do final do § 1 º do art. 190, 

qtie assim dispõe : 
"l\jão é permittid-0 apresent;:tr aos projectos de leis annuas emendas que 

revoguem leis que não tenham relação alguma com as materias do orçamento, 
ou das finanças publicas. " 

Nem a emenda importa em modificação da lei reguladora do Tribunal de 
Contas, mas em inter·pretação que se fixa a um texto dessa lei. 

Quando, porém, fosse modjficação, ella é proposta a uma lei que tem 
relação directa com as finanças publicas, pelo que não incide no dispositive> 
do § 1 º do artigo 190. 

Se ella podia e devia, real111ente, ter sido recebida, não sei como expli-
car a sua separação para constituir proj ecto á parte. · 

Nem mesmo para justifical-.a, poderiamos allegar a necessidade de uma 
nova discussão; nova discussão ella terá, porque haverá 3" discussão d-0 or-
çamento da Fazenda. 
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Estou em e'rro? (Pausa.) 
V. Ex., Sr. Presidente, comprehende o alcance do meu argumento. 
Se esse artigo do proj ecto pudesse incorrer no caso previsto pelo art. 175 

do Regimento (e só nesse caso poderia ser destacado para constituir proj ecto 
separado), qual a co_nsequencia? ~erá redigido, em projecto separado, para 
ser submettido á nova discussão. 

Ora, -dizia eu, approvada que seja a emenda no orçamento, e não desta-
·cada, ella será submettida ainda a uma discussão. 

Nestes termos, não ha nenhuma vantagem theorica, logica ou moral, ab-
solutamente nenhuma, nessa separação para constituir projecto á parte. 

O SR. ANTONIO CARLOS - O debate seria mais amplo, mais esclarecido ... 
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Nem isso; não seria mais esclarecido 

do que aquelle que se faz a proposito· dos orçamentos. 
Realmente, nenhuma materia merece, de facto, estudos mais esclarecidos, 

mais demorados, mais severos do que a materia orçamentaria. 
o SR. ANTONIO CARLOS dá um aparte. 
O SR. CARLOS PEl){J()TO FILHO - Da autoridade de V. Ex. eu pediria li-

cença para appellar para a do Regimento, que consigna estas palavras 
materias de orçamento, ou das finanças publicas. 

E' fiado na disposição do art. 190 que a emenda appareceu. 
Mas permitta o nobre Deputado que eu, contra meus habitos, empregue 

um argumento de ordem pessoal. 
Para o exame desta questão, a Camara tinha, positivamente, meio ca-

minho andado, povque tem em favor della, em favor de sua conveniencia, a 
autoridade do Relator da Commissão que é V. Ex., Relator que, pelos seus 
meritos, tem conquista-do manifesta autoridade nesta Casa. (Apoiados.) 

Ahi está como tinhamos metade do caminho andado. 
O de que se cogita é de mais uma discussão, e não de um mais demora-

do exame ; a essa nova discussão a emenda ou o artigo do projecto terá no 
terceiro turno do orçamento. da Fazenda. 

Sr. Presidente, ha pouco e sem vaidade, disse que verificava que devi 3. 
estar só. Agora, veri.fico que, provavelmente, continuarei a estar só. Entre-
tanto, sustento que, além da conveniencia da manutenção da medida no pro-
jecto e da nenhuma justificativa para a sua separação ou destaque não ha 
absolutamente cabimento, nem tem nenhum apoio no Regimento· a faculdade 
que a Commissão de Finanças se arrogou de, suppondo fazer modificação do 
texto do proj ecto primitivo, pro pôr emenda suppressiva. 

O SR. ANTONIO' CARLOS - Suppressiva ou modificativa. 
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Nunca se confundiu, na technica regi-

mental , emenda suppressiva, com emenda modificativa. 
Assim, quando V. Ex. amputar dous braços a um individuo, diz que c1 

modificou . Mas, em regra, não chamamos a isto uma modificação. Modifica-
ção é uma cousa mais suave. 

Na technica regimental, diz-se que as emendas são additivas, modificati-
vas, ou suppressivas. 

l) que a Commissão de Finanças propoz foi a suppressão de determinado· 
.artigo. 

O SR. ANTONIO CARLOS - E' uma modificação. 
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não, ao contrario. O que se entende po1 

modificar o texto primitivo não é amputar-lhe pedaços; em regra emprega-
se outra expressão ... 

O SR. PEDRO' MoACYR - E, si fosse como suppõe o illustre Relator do 
orçamento, o Regimento não empregaria essa gradação de tempos. (Ha ou-
tros apartes.) 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Mas, dado que á Commissão coubesse 
a faculdade de tal proposta, o que sustentei e continúo a sustentar é que a 
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separação para a constituição de projecto em separado não é um acto de arb!-
trio da Camara. 

Ha uma hypothese unica, prevista no art. 175, que só se applica ao caso. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Mas a Camara póde deliberar isso em qual-

quer tempo. 
O SR. CARLOS PEIX'OTO FILHO - E' claro, mas modificando o seu Regi-

mento. Quando ella se impôz normas regimentaes, em regra, suppõe-se que só 
dentro dessas normas deve deliberar. 

Ora, dentro dessas normas, uma unica hypothese foi prevista para o caso 
de destaque: foi a de emendas ou artigos additivos que ampliassem a materi>t 
do projecto a outro assumpto congenere ou a outras pessoas. 

Não ha mais nada no Regimento que falle em destaque. 
Ahi está porque dizia que a separação desse artigo do projecto se fará, 

mas com violação expressa, por parte da Camara, da disposição regimental . 
o SR. ANTONIO CARLOS - Não apoiado . 
o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Do ponto de vista technico e regimental, 

destaque· não é uma operação de gosto arbitrario da Camara: no meu enten-
der, só se póde fazei-o numa hypothese prevista e que não se verifica com ~ 
emenda. Logo, não só a Commissão não podia pro pôr a separação, como. não 
tem a Camara faculdade regimental para decretai-a. 

Mas, quando assim não fosse, não só consegui que o recinto se esvaziasse 
(não apoiados geraes), como que de certo modo prestei um grande desservi-
ço a V. Ex . , como tambem deixei assignalado que, se ha razão contraria á 
manutenção desta emenda no orçamento, nós não a conhecemos; e mais, q\le 
indo ao encontro dessas razões que possam existir, facil é demonstrar que não 
procedem. O interesse publico só póde reclamar a immediata approvação da 
emenda. -

E' preciso, portanto, que os defensores do destaque me convençam das 
vantagens que haveria nisto, vist/;> como, se elle importa e,m dar motivo a mai~ 
uma discussão do texto, é sabido que este, approvado no orçamento, terá a 
mesma nova discussão regimental. Assim, o destaque redunda em um acto de 
força, de arbitrio anti-regimental , praticado que será só pelo gosto de mostrar 
que a razão e a Jogica não proc~dem. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presi'de;nte - Em que pese a responsabilidade da palavra du 
nobre Deputado Sr . Carlos Peixpto, a Mesa continúa a pensar que é attribui -
ção da Camara destacar de um 11rojecto a parte que amplia a disposição delle 
a outro objecto. Effectivamente, o art. 175 do Regimento consagra de modo 
inilludivel essa disposição e isto mesmo foi affirmado pelo nobre Deputado. 
Destacar-se-a, portanto, do projecto, de accôrdo com os termos expressos do 
Regimento, mas, pergunto: qui;:m destaca? 

O SR. ·CARLOS PBIX'OTO FILHO - A Mesa. 
O SR. PRESIDENTE - Dir-se-ha que quem destaca é a Mesa_ 
A Mesa actual, porém, responderá aos Srs. Deputados que, no uso da at-

tr~buição que é conferida a ella ou á Camara, no art. 175, como deducção lo-
g1ca do art. 174, nunca usou essa attribuição e não a usa, Srs. · Deputados, 
porq~~ a expressão do art. 174 é esta: "relação immediata"; e nada mais 
prop1c10 ao abuso, por parte da Jylesa, do que a utilização de semelhante attri-
buição, e no perigo de poder abusar de uma attribuição que lhe é confiada a 
Mesa actual, desde o seu inicio, deixou sempre esta attribuição á Camara 
dos ~eputados. Portanto, a Camara do_:; Deputados póde destacar, porque 
o Regimento manda que se desti)que e nao determina quem destacará .. 

No caso occurrente, tem applicação o art. 175? Evidentemente! O art. 
175 diz. que a separação se far4 no caso em que se ampliar a disposição a 
outro objecto ou a outros individuas. 

Quando se trata, Srs. Dep41ados, de outros individuas, facil é applicar, 
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sem abusar, a disposição do art. 175; mas, quando se trata de "outro obje-
cto", não ha expressão mais vaga, razão outra pela qual a Mesa actual nunca 
·a quiz usar, deixando sempre para a Camara fazei-o, em virtude de requeri-
mento de algum Deputado ou de alguma Com missão. E ' o caso da applica-
ção deste artigo? Evidentemente! 

Nenhum dos Srs. Deputados contestará que o projecto actual é um 
projecto que trata tão sómente, nos termos não já .do Regimento, mas até da 
Constituição, de fixar a despeza do Ministerio da Fazenda. 

Todo o assumpt-0, portanto, que não fôr fixação de despeza é outro ob .. 
jecto; a ma teria de que se trata, portanto, não é o objecto dos orçamentos 
da despeza, comquanto tenha com este orçamento relação que se poderá dizer 
mesmo immediata. Incontestavelmente, porém, trata-s.e de outro objecto. 

Ninguem dirá. que é fixação de despeza determinar os effeitos da decisãG 
do Tribunal de Contas em relação a um contracto ou acto do Governo. 

Portanto, repito ainda uma vez: · · 
Em attenção ·á . logica e á autoridade da palavra do nobre Deputado qu~ 

acaba de fallar, a Mesa, mantendo hoje a decisão que já por diversas vezes 
teve occasião de manter, apezar de impugnada, a Mesa, mantendo esse modo 
de entender o Regimento, julgou do seu dever dar essas explicações á Camarn 
dos Deputados. 

Penso que não cerceio a attribuição da Camara; penso que nunca poderá 
essa decisão ser um precedente a invocação no sentido de tolher a liberdade 
ou a iniciativa de cada um dos Srs. Deputádos. O Regimento não a contra-
ria. A Mesa, portanto, entende que, mantendo-a, rnantem a melhor solução. 
(Pausa.) Nestes termos, vou submetter ·a votação o requerimento da Commis-
são de Finanças. 

O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem) - Sr. Presidente, este debate real-
mente tornou-se interessante e versa sobre questão muito importante. Estou, 
pois, autorizado pela propria natureza do assurnpto a pedir á Camara, si con-
sente, votação nominal. 
. Consultada, a Camara rejeita o requerimento de votação nominal for-
mulado pelo Sr. Moacyr. 

O Sr. Maurioio clie Lacerda (pela ordem) requer verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Vae se proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a fa-

vor 30 Srs. Deputados e contra 72; total, 102. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Vae se procederá chamada. 

O Sr. Juvenal Laina:ritine (3º Secretario, servindo de 1 º ) . procede ã 
·chamada dos Srs. Deputados. 

· Feita a -chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs. Camillo de Hoi-
landa, José Bezerra, Augusto do Amaral , Natalício Camboim, Pedro Lago, Oc-
tavio Mangabeira Alfredo Ruy, Souza Britto, Pedro Marianni, Leão Velloso , 
Paulo de Me"llo, Tor.quato Moreira, Figueiredo Rocha, Rodrigues Alves Filho , 
Manoel Reis, Porto Sobrinho, Souza e Silva, José Tokntino , Etico Coelho, 
Faria Souto, Alves Costa, Teixeira Brandão, Ferreira Braga, Cardoso de Al-
meida, Bueno de Andrada, Estevam Marcolino, Simões Lopes, Marçal Esco-
bar, Nabuco de Gouvêa, Victor de Britto e Pedro Moacyr. 

O Sr. Presidente ~ Responderam á chamada 100 Srs . Deputados. 
Não ha numero para se pros.eguir nas votações. 
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Continuação da votação das emendas ao projecto n. 73, de 1913, fixand::> 
a despeza do Ministerio da Fazenda pãra o exericio de 1914 (com emendas ) 
(vide projecto n. 73 A, de 1913) (emenda n. 21 e seguintes) (2" discussão) 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerimento da Commis-
são de Finanças para que seja destacada a emenda n. 21, cuja votação ficou 
interrompida hontem. 

Substitua-se o § 7º do artigo unico pelos seguintes: 
Emquanto estiver reunido o Congresso Nacional, não poderá o Poder 

Executivo usar da attribuição de ordenar o registro sob pretesto- nos casos 
previstos no art. 2°, § 3°, do decreto n. 392, de 8 de Outubro de 1896, e nos 
arts. 3º e 5º do decreto n. 2.511, de 20 de Dezembro de 1911. Dada are-
cusa do registro pelo Tribunal de Contas, o Executivo, sempre que julgar con-
veniente a realização do acto impugnado, limitar-se-ha a dar conhecimento de 
caso, por mensagem, ao Congresso, para que este delibere a respeito: 

S. ·R. - Rio de janeiro, 21 de Setembro de 1913. -Carlos Peixoto Filho . 

O Sr. Carlos Peixoto Fiilho (* ) (pela ordem) - Sr. Presidente, rele-
ve V. Ex. que eti. insista nas considerações que hontem formulei . Procurarei 
synthetizar a minha argumentação quanto possível. · 

. Sustento que a dfspósição regimental, permittindo a separação ou desta-
que para 6onstituir projecto erri separado, se ·refere determina·damente a emen-
das ou 'artigos additivos. Como, no caiso, o que ·se pr01põe não é a separação 
ou destaque de nenhuma emenda ou artigo additivo, e sim, o que · se propõe 
é a separação ou o destaqué de um arfigo do projecto , ·sustentei, e repito, 
que não é de se applicar a este caso, por esse motivo, 'º preceito do art. 175. 

Essa, a primeira proposiçã9 . 
. Repetirei: o Regimento só permitte que a Camara ou a Mesa resolva o 

destaque ou a separação de erpendas ou art.igos additivos e não de artigos 
<lo projecto . E' a fettra clara dp art. 175: "As emendas ou artigos additivos 
que estenderem ou ampliarem, etc.". Na expressão - emendas · ou artigos 
additivos - não vejo que se possa incluir um artigo ou um paragrapho do 
projecto. 

Segunda proposição: Quando mesmo concedessemo;;, para argumentar, 
que essa faculdade de separaç;io é applicavel, não só a emendas e artigos 
additiv.os, mas mesmo a ártigo5 do pr-ojecto, ainda assim sustentei , e repito, 
que tal disposição só se póde apjllicar a emendas ou artigos additivos que in-
cidam, que caibam na definição ou no caso previsto pelo ar!. ~75, e não a 
qualquer ementla ou art.igo addj.tivo. 

Só é de se applicar a separação a emenda ou artigos additivos que esten-
d am ou ampliem a disposição dQ projecto a objecto de igual natureza ou a ou-
tros individuo:s. 

Como V. Ex. vê, está posjtivamente clara, e determinadamente, o caso 
·de uma emenda ou artigo additiyo que amplie ou estenda a disposição do pro-
jecto, não a outro objecto, mas ~ objecto de igual natureza e a outras pessoas . 

Fica assim a segunda proposição: quando mesmo o art. 175 fosse de se 
app!icar a um a:rtige> do projecto, ainda assim seri.a cabível na ·especie, 
porque o artigo do projecto em questão não estende ou amplia matéria do pro-
jecto a objecto de igual nature;ia, nem a outras pessoas. 

. A distincção é clara e insa;phismavel entre -estender materia do projecto 
·a outro objecto ou estender materia .do projecto a .ob.jecto de igual natureza. 

Terceira proposição. Concedendo, para argumentar, que o art. 75 
se applique a uma parte do pro jecto, a inda .que esta não se estendesse a obje-

( •) Este d iscur,;;o não foi r evisto 1Pelo o rado r. 
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cto de igual natureza, ainda assim sustento e repito, nem mesmo tal artigo 
parece applicar-se á discussão de orçamentos. 

A discussão de orçamentos, a apresentação de emendas, etc. etc., tudo 
isso está previsto em capitulo especial do Regimento. ' 

. Es~e capitulo (e eu me refiro ao art. 75 do Regimento), que trata da 
d1scussao dos orçamentos, começa com o art. 180 . Não, póde, pois esse capi-
tulo se confundir com a disposição geral, porque esta ·previu a hypothese e 
julgou indispensavel instituir regras peculiares para a discussão dos orça-

_mentos. 
De fact-0, do art 189 a.té o 194, se encontram todas essas regras relati-

vas á discussão dos ·orçamentos, á apresentação de emendas aos respectivos 
projectos, aos prazos dentro dos quaes esses projectos devem ser dados para 
ordem do dia; relativas ainda a emendas de caracter especial; relativas i 
rejeição de emendas especialmente sobre o -Orçamento; relativas á 3ª discus-
são; em fim, relativas á toda a materia da discussão dos orçamentos. 

Accresce ainda, para tirar toda e qualquer duvida, que o ultimo ·deste ca-
pitulo estã sob o n. 194. Ahi se declara: 

"Na votação de orçamentos sobre o que não estiver regulado nesse capi-
tulo seguir-se-ha o capitulo seguinte no que lhe -fôr applicado." 

Essa disposição do Regimento prevenindo a hypothese da applicaçãq do 
capitulo posterior, e que não é aquella do art. 75, torna fóra -- de duvida -a 
1napji>licabilidade .de outras disposições alheias a esse capitulo · e a casos es-
peciaes de orçamentos. 

1E' este o meu modo de vêr. E si me permitto insistir nessa intelligenc1;l 
que hontem expuz quanto aos citados dispositivos regimentaes, não obstante 
a autorizada opinião de V. Ex. e da actual Mesa, em contrario·, foi porque 
me lembrei do velho preceito: Amicus -Plato, sed magis amica- veritas. 

Não acredito, entretanto, que seja essencial ou indispensavel a verifica-
ção do que se poderá chamar a regimentalidade da medida proposta pela Com-
missão. 

Si acreditasse, eu insistirei em dizer que a permissão dada á Commissão 
para modifiear n texto do projecto, nem vernaculamente nem do ponto de vis-
ta technico, póde abranger a suppressão de determinado artigo do proj ecto . 
Modifica-r vernaculamente não é isso. Modificar, quando se app-lica a um ar-
tigo ou texto do artigo, significa alterar-lhe a fó rma e, na technica regimental, 
em regra, se tem entendido que, por exemplo, as emendas são suppressivas, 
modificativa·s·, ampliativas, ou, então, additivas. Mas, como disse, não me pa-
rece indispensavel a liquidação desse ponto. Mais necessario será acudir a 
uns tantos a.rgumento:s, que foram apresentados. 

A conveniencia da inserção da medida no orçamento, a sua conservação 
nu projecto de orçamento que discutimos, não depende do arbítrio de qual-
quer um de nós e sim se funda , rigorosamente, no preceito final do § 19 do 
-art. 190. 

Este paragrapho previne quaes sejam as emendas que não devem ser ad-
mittidas nos projectos de orçamento, e entre ellas não menciona aquella de 
que tratamos neste momento; ou melhor, a contrario sensu, declara, termi-
nantemente, que ella é admissível, o que seria, quando muito, uma emend1 
modificando texto de lei, que tem relação com as finanças publicas; e o art. 
190 capitula as emendas que não tenham relação com as finanças publicas. 

Finalmente, sobre a sua conveniencia. Deixemos de lado, pediria aos 
meus illustres collegas, toda e qualquer preoccupação que não seja de na-
tureza geral. Fóra deste ponto de vista, a critica que se poderia fazer, já 
foi feita admiravel e conscienciosamente , por um dos jornaes desta Capital 
noje. DÍz-se que é positivamente insustentavel fazer da legislatura arbitro 
entre as dissidencias, os desaccôrdos que porventura se levantem entre o 
Executivo e o Tribunal de Contas. 
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Direi que, em primeiro Jogar, é do Congresso este acto mesmo agora; não 
depende <la votação da emenda a circumstancia de que elle se constitua ou 
não como arbitro. Não ha outro, effectivamente. Elle já é arbitro, entre es-
sas dissidencias, e só a legislatura tem o poder, a attribuição, a autoridade 
para resolver um caso destes. Só a legislatura pôde ser arbitro, e o é, pel a 
lei, entre as dissidencias que se manifestem porventura entre o Executiv.o e o 
Tribunal de Contas. Mas, em segundo Jogar, quando mesmo não fosse a !e· 
gislatura, perguntaria: que outro poder seria esse arbitro? onde se podefrt 
descobrir um novo mecanismo constitucional ou algum outro poder capaz· de 
cortar o litigio entre o Executivo e o Tribunal de Contas ? Nenhum outro ha ; 
quer ·dizer, pela lei , a legislatura é o arbitro , e quando não o fosse , nenhura 
outro se poderia encontrar. 

UM SR. DEPUTADO - Pela propria Constituição. 
O SR. CARLOS PEIXOTO FIL HO - Pela propria Constituição. Finalmente, 

Sr. Presidente, a circumstancia invocada, da necessidade .de uma nova m~ 
cussão, não pôde ser ampliada arbitrariamente á necessidade Jitteraria ü•?. 
um maior exame . Não; o de que o Regimento cogita é .de uma nova dis-
cussão para as medidas, e essa nova discussão, disse eu hontem e repito hoJe, 
ha de ,se dar fata lmente : a medida ha de ser de novo debatida por· occasiãu-
da 3" discussão do orçamento da Fazenda. · 

Não ha, portanto, fundamento de ordem theorica, nem raz~o aJ'gum::i. 
de utilidade pratica, no destaque reclamad·o. 

Assim, Sr. Presidente, sem qualquer preoccupação, sem qualquer des;-
gnio, sem qualquer esperança mesmo de convencer a quem quer que seja, et~ 
devia, em todo caso, reiterar estas explicações, primeiro porque fui o autor 
da emenda, e peço permissão para dizer que não as costumo apresentar sem 
ter reflectido maduramente so~re o respectivo assumpto; segundo, porque, 
tendo levantado a questão re~imental, não me poderia dispensar de, sem 
qualque r proposito de modificar a decisão da Mesa, .fundamentar a minha d·e-
cisão. · 

Tenho assim demonstrado i:i.ue o ariigo do Regimento não tem · absoluta-
mente applicação ao nosso caso, porque, "de um lado, elle apenas se refere· a 
emendas ou a•rtigos additivos e nesta· .hypot'hes·e, 'do que se cogita é do d~~ta
que, não de emenda ou artigo ;i.dditivo, n'\as de um preceit:o do propriq ·pro-
i_ecto em si e, depois , porque e13se art. 17S ' nã'o se refere a toda e qua1q·4!<; 
emenda, mas sim a determinadas emendas, q).le ampliam a materia do projecto 
a objecto de igual natureza, e rião ha dialectica, 'não ha esforço, não ha cou'.-
sa alguma que possa mostrar que a disposição da emenda por mim apresen -
tada amplia a ma teria do projecto a objecto de igual natureza; finalmente , 
terceira razão, porque me convenci, ainda mais fi rmemente, pelo estudo ao 
Regimento, que nem mesmo este art. 175 é suscept.ivel de ser applicado á ma-
teria da discussão e .da votação dos orçamentos - da discussão, porque ella 

.especia lmente está prevista em um capitulo á parte, com todos. ·OS requisitos 
e todas as regras; da votação, porque o proprio Regimento previne a hypothe-
se das disposições desse capitulo não serem sufficientes, para declarar que,. 
neste caso, isto se regerá pelo capitulo seguinte, no que lhe fôr applicavel. 

Nestes termos, e para encerrar as presentes considerações tom que 
ab uso da paciencia da Mesa e da Camara (muitos não apoiados) , só me resta 
recordar que é da propria indole do regimen que todos os poderes sejam Ji-
.mitados, que essa omnipot~nci!\ de qualquer delles é inadmissivel no regi-
men que professamos. 

Por outro lado, rscordarei que o Regimento da Camara não é um con-
junto de disposições litterarias ou metaphysicas, mas, um conjunto de re-
gras que a Camara a si mesmo impõe, e cuja observancia ella deve s.er a pri-
meira a realizar. 
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' Por ultimo, peço licença a V . Ex., Sr. Pr.esidente, para esta observação, 
que expõe apenas o meu modo pessoal d.e ver: si perigo podia haver, de abn-
so por parte da Mesa, quando tivesse de fixar a intelligencia do art . 175 ou 
de qualquer outro, muito maior, muito mais grave será o perigo de deixar 
que essa intelligencia seja da Camara, possa ser fixada exactamente pela Ca -
mara, que votou o Regimento, conjunto de normas, que a si mesma se impoz , 
como acabo de dizer. 
· De resto, daquillo que cabe á Mesa, daquillo de que V. Ex. deve usar, 

dentro do Regimento, a Mesa, no meu entender, não se deve despojar, quando 
mesmo haja perigo; menos ainda o deveria fazer quando; e folgo em reconhe-
cer, no momento actual não haveria a possibilidade de se levantar esta sus-
peita, em relação á direcção dada por V. Ex . aos trabalhos da Camara. 
(Muitos apoiados.) 

Sem qualquer preoccupação de modificar, sem mesmo pretender, de todo , 
modificar a decisão da Mesa, acreditando mesmo que o juizo da Camara está 
fórmado, cumpri o meu dever, como autor da emenda, dando as razões pela3 
quaes sustento que não ha motivo para que seja destacada. Não se o conhece 
até este momento, não se sabe de qualquer conveniencia, determinante do des-
taque e, finalmente, de accôrdo com o texto regimental, nem mesmo a Ca-
mara poderia fazei-o , nem mesmo a Mesa poderia fazel-o. (Muito bem; mui-
to bem.) 

O Sr. Antonio Oa.X'lois - Sr. Presidente, a questão r·egimental nova-· 
mente suscitada pelo nosso eminente collega já foi hontem resolvida, em te:-
mos peremptorios, e com os melhores fundamentos, por V. Ex . Nada ha para 
?.ccrescentar ás considerações que V. Ex. adduziu. Direi, entretanto, qul! 
nunca se considerou como offensivo ao Regimento o destaque de ar.tigos de 
um projecto ou de emendas, destinando-se-lhes logar em projecto á parte, 
Essa é a lição de uma velha praxe, post'a em pratica frequentes vezes. Ainda 
em sessões do anno passado commissões requereram o destaque d·e varias 
medidas constantes de projectos para a constituição de outros que desses cor-
ressem independentes e a Camara, sem objecções de controversias, syste-
maticamente approvou. Recordo-me até que quanto ao projecto sobre aposen-
tadorias, de que fui Relator, requerimentos foram feitos não por commissões, 
mas por Deputados, ·e a Camara não se negou a sobre elles deliberar, a al-
guns deferindo. 
· Cr~io, Sr. Presidente, que o artigo n. 175 do Regimento invocado como 
decisivo pelo illustre Deputado, ampara, ao contrario, no caso, a providencia 
do destaque . Elle prevê a hypothese de emendas ou artigos additivos que es-
tendam a disposição do projecto a objecto de igual natureza. A emenda do 
nobre Deputado é additiva ao § 7° do projecto, cuja disposição amplia por-
-{Ue esta, bem examinados os seus termos, cogita do véto impeditivo d.) 
fribunal aos contractos, e a emenda estende esse véto impeditivo para toda.s 
as ordens de pagamento expedidas pelo Governo. 

O SR. CARLOS PErnOTO FILHO - Si é como V. Ex. di z, como a Commis-
são entendeu .que a minha emenda podia figurar como additiva, e não com;> 
substitutiva, podendo coexistir com o § 7°? 

o SR. ANTONIO CARLOS - Em um outro projecto . 
O SR. CARLOS PEIXOTO' FILHO - Perdoe-me V. Ex. podendo coexistir 

com o § 7° é o parecer. 
O SR. ANTONIO CARDOS - Quando a Commissão· assim opinou já havia 

opinado para que a disposição do paragrapho passasse a ser projecto em 
separado. 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu peço licença para citar o parecer 
da Commissão, que diz que a di.sposição do § 7° póde coexistir, com. a da 
emenda; si podem coexistir, uma não substitue a outra. 
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O SR. _ANTONIO CARLOS - O parecer da Commissão dá força a meu ar-
gumento. Si se trata de· em_enda additiva ao projecto do 'orçamento, essa 
e menda · amplia a oqjecto .da mesma natureza, actos do Governo · consistentes 
em o.rdens de pagamentp, o véto do Tribunal de Contas, que o paragrapho 
ai luçlido só faz fmpeditivo para os contractos. 

UM SR. DEPUTADO - Assim podem coexi-stir. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Podem coexistir claramente, mas em projecto · 

separado. 
Releva observar que o nobre Deputado considerou sua , emenda como 

substitutivo do § 7º, e, a proceder esse conceito, a questão regimental a sus-
citar-se seria a de verificar si pudera sobre ella deliberar a Camara desd e 
que já foi votado ·o desfaque da disposição que elle ainda substituiu. Mais 
Tazoavel teria sido - é o que me parece - que a Mesa a tivesse considera -
do prejudicada e lhe dêsse o mesmo destino que a Camara já havia adoptado 
para o dispositivo, a cuja substituição ella pretendeu. 

Realmente, como e porque ouvir novamente a Camara sobre medl'da 
substitutiva de outra que a propria Camara deliberou remetter para pro-
i ecto á parte? , 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Em virtµde do parecer da Commissão; 
só e mais nada. · · -

O SR. ANTONIO CARLOS - O parecer da Commissão foi elaborado no 
sentido de que ella poderia coexistir com o paragrapho, mas feitas modÍfica-
ções que ainda não soffreu . 

De parte, Sr. Presidente, ta·es questões regimentaes, que abordo com a-. 
timidez de quem reconhece a grande autoridade do eminente collega que, com 
grande lustre, já occupou a P[esidencia- desta Casa, devo tomar em conta ou-
tras allegações feitas pelo nobre Deputado refutando o parecer da Commis-
são quando pede o destaque da emenda . O fundamento foi effectivamente o 
de que, pela sua importancia; a providencia lembrada na emenda reclamava 
maior estudo, mais detido exa111e, o que era incompativ-el com a marcha apres-
sada dos orçamentos. Observa o nobre Deputado que a situação da emenda, 
p ara o fim do -estudo - e esclarecimentos, é a mesma, fique no orçamento ou 
vá para o proj ecto á parte: isto é, em um e outro caso dependerá apenas 
de uma só discussão a mais, a terceira. Assim acontece de facto, mas exami-
nando o caso apenas no pontq ·de vista das discussõe_s e votações da Camara. 
Temos de examinai-o, porém, para decidi'r com acerto, no ponto de vista da 
collaboração do Senado -e da do Poder Executivo, que, como é sabido, inter-
vem na obra legislativa pela sancção ou pelo veto. 

Ora, Sr. Presidente, é ci:rto que, como disposição orçamentaria, a · pro-
·videncia que a emenda consi~na terá de escapar ao exame amplo que o Se-
nado sobre ella póde instituir. Não irá á Commissão de Constituição, e em 
torno da emenda suscitam-se questões constitucionaes, e talvez tivesse mesmo 
de ser approvada contra sua vontade, e sem esclarecimento algum, como se 
- o que bem póde acontecer - o orçamento lhe fôr mandado em os ultimo3 
dias da legislatura, nesse momento em que elle se encontra forçado a tud:-i 
-approvar para evitar o desast re da falta de orçamentos. 

O SR. PEDRO LAGO - Isso não s-e deu o anno passado em que o Senado 
-até creou Jogares para afilhaçlos. 

O SR. ANTON IO' CARLOS - Mas póde dar-se este anno em que mais atra -
-zado_ está o trabalho orçamentario. 

Mas G caso, Sr. Presidente, tem de ser encarado tambem no ponto de 
vista da intervenção que compete ao Poder Executivo em a obra legislativa. 

A' Camara, ao Congres~o cabe respeitar religiosamente o direito que 
essa intervenção constitue e que se manifesta pela sancção ou pelo veto. 
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O Congresso não deve jámais empregar ardis ou usar d·e processos insi-
diosos, para excluir essa intervenção quando ella possa ou tenha de se mani-
festar pelo véto. · 

Ora, Sr. Presidente, incluir no orçamento uma medida da ordem daquella 
que se discute é impossibilitar que sobre ella o Poder Executivo exerça li-
vremente o direito de livre acceitação ou de recusa que lhe assiste. Elle tem 
forçosamente de sanccionar, o véto está préviamente excluído, sob pena de 
negar sancção a todo o projecto de orçamento da despeza. E' certamente im-
portante essa consideração para o fim de justificar a separação para projecta 
á parte da medida que o illustre Deputado advoga com incontestavel brilhan-
tismo. · 

o SR. CARLOS PEIXOTO dá um aparte. 
O SR. ANroNIO CARLOS - H·a .equivoco de V. Ex. A medida que propuz 

como § 7,º do ·projecto e que a maioria : da Comm.issão de Finanças resolvei? 
destacar para outro projecto diverge da: que V. Ex. propõe em ponto capital. 
Aquella · era, antes, uma interpretação da lei vigente, que em nada se· alterava. 
Esta, a de V. Ex . , envolve reforma importante na organização actual do Tri-
bunal de Contas, porque estabelece o veto impeditivo· absoluto do Tribunal 
não só para os casos dos contractos ou do empenho da despeza como para os 
de ordens de pagamento. A emenda de V. Ex. de facto generaliza o .véto 
impeditivo absoluto do Tribúnal a todos os actos d0 Poder Executivo que di-
gam respeito á despeza publica. Não seria acertado · que a proposito de tão 
importante reforma impossibilitassemos nós pela incl.usão della no orçamento, 
a livre collaboração do Poder Executivo, para quem · estaria inteiramente fe-
chada a porta do véto, excluída, portanto, essa forma de sua intervenção na 
obras legislativas. 

O SR. CARLOS PEIXOTO - Não excluo abso!Utamerite a collaboração d'o 
Poder Executivo. Ao contrario, estou talvez conci:Jrreridp para acabar com os 
defeitos existente·s. · 

Procuro acabar com os constantes bills de indemnidade que não são da 
indole do nosso regímen. 

O SR. ANTONIO CAR{os - E estamos, nessa parte, de inteiro accôrdo. 
A divergencia entr~ o nobre Deputado e a Commissão de Finanças é em ponto 
secundario, apenas do processo para attingir a fim tão salutar. S. Ex. d·eseja 
rea lizar a reforma no corpo do orçamento. 

A Commissão entende mais razoavel promovei-a e levai -a avante em pro-
jecto especial. 

Cumpre que aproveitemos todos tão boas disposições em que nos acha-
mos, o nobre Deputado, outros illustres collegas e eu, pa~a que venha a tor-
nar-se em realidade, mas em debate amplo e possível a livre collaboração do 
Senado e do Presidente da Republica, ·O plano de melhor, mais proveitosa e 
mais sabia organização do Tribunal de Contas. Que não seja embaraço a esse 
desideratum a solução do projecto á parte. Elle irá já para terceira discus-
são. Esforcemo-nos todos, e dadas as boas razões ·que podemos invocar, ~ 
certo que o veremos em breve convertido em lei. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presiidente - O que vae ser submettido ao voto da Camara é o 
requerimento ou proposição da Commissão de Finanças; para que seja desta-
cada a emenda de n. 21. 

O i;trt. 175 do Regimento allude expressamente a emendas ou artigos ~·d
ditivos. Isto basta, para demonstrar claramente como nesta hypothese não 
pôde deixar de ter applicação o art. 175. Pois si o art. 175 se refere á emen-
da, e no caso não se trata de outra cousa, sinão de emenda, por que razão 
não ha de ter applicação na especie o art. 175? 
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Mas, concedido mesmo que o art. 175 n·ão tenha applicação ao caso de 
que se trata, mesmo assim parece á Mesa que não procedem as considerações 
feitas pelo nobre Deputado o Sr. Carlos Peixoto, porquanto S. ·Ex., refe-
rindo-se ao § 2° do art. 190, diz que esse § 2° confere á Commissão attribui-
ções de propor modificações a artigos e não se póde entender que seja mo-
dificação do artigo a suppressão do mesmo. De perfeito accôrdo; effectiva--
mente, si a ·disposição regimental fosse esta nã-o havia como oppór contra-
dicta á affirmação de S. Ex.; mas a disposição regimental não é essa .. Po-
sitivamente não é. S. Ex. desculpe, mas labora em um equivoco. :. A .attri-
buição conferida á Comrhi-ssão, no § 2º do art . 190 do Regimento , inclui da no 
capitulo especial, trata do orçamento e diz que a Commissão póde pro.por 
modificações ao texto primitivo d·o projecto. Portanto, a Commissão, p:1jopon-
do a eliminação de um artigo do projecto, propôe uma modificação ao projecto 
e foi isto justamente que a Commissão fez. A Gamara vê,. portant'o, que no 
caso, mesmo concedido que não tem applicação 01 art. 175, o § 2º, ifo ilrt. ·19() 
confere á Commissão o direito de propor a mod'ificação que ·achar convenient~ 
no texto do projecto . · 

A Commissão póde propor, no exercicio dessa attribuição , como môd.i -
ficação do projecto, a eliminação de um artigo ou de parte de um dos ,artigos 
do projecto. . .. 

Estou usando da express.ão - ·propor, porque a palav~a proposição -'--
está consignada no art. 131 do Regimento, para significar famberri os re-
querimentos . 

E' o caso em questão. A Commissão requereu ou antes propoz, nos te:-
mos regimentaes, a eliminação da materia em votação. . 

Julguei que, uma vez que S. Ex. entendeu dever insistir sobre o assum-
pto, lambem era dever da Mlsa mostrar que, apezar da insistencia e autorida-
de com que S. Ex. falla, já pelo conhecimento que tem do assumpto, já pela 
admiravel facilidade com que: esgrime na dialetica parlamentar, estava do seu 
lado a razão e a decisão qu~: mantem é regimental. · 

Vou submetter á votação o requerimento ou proposição da Commissãc~ 
de Finanças, para que seja destacada a emenda n. 21. 

Approvado o reque r.imepto da Commissão de Finanças, para que sejã 
' destacada a emenda n . 21 . 

Votação da seguinte emimda n. 23, do Sr. Maximiano de Figueiredo e 
outros: · 

"Fica elevada á cla-sse immediata a Alfandega do Estado da Parahyba." 

O Sr. Maxillliano de l'igueiredo (*) (para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, tendo apresentado a emend!) ora em votação, cabe-me o dever 
de justificai- a. 

Fal-o-hei em breves terrpos, conforme dispõe o Regimento . 
A emenda consigna a 1nedida da elevação da categoria da Alfandega 

do Estado da Parahyba, para, o effeito de ·equiparai-a á alfandega immediata 
em classe. 

A nobre Commissão de finanças, pela palavra conscienciosa e competen-
te do seu illustre Relator, q eminente Deputado Antonio Carlos, não ataca 
a emenda em seu merecimento, . não a considera injusta . 

Limita -se, apenas, a dizer que não é opportuna a medida que ella consi-
gna, por i"sso que acarreta uma despeza que não é conveniente fazer neste 
momento . 

. Mas, Sr. Presidente, por maiores . e mais justas que sejam as nossas 
preoccupações em relação á actual situação- financeira, ellas não devem ser 

<•) Este disc u rso não fO\ r e1"sto qJ elo orador. 
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exaggeradas a ponto de, cedendo ás exigencias da crise que nos afflige, pre-
judicarmos os proprios serviços publicas. 

Não se trata, Sr. Presidente, de crear um serviço novo. Trata-se exclusi-
vamente de, attendendo ao bem publico, provêr uma repartição federal do 
pessoal necessario para seu regular funccionamento, o que quer di;zer, para 
melh'orar a arrecadação de · suas proprias rendas. 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Manter direitos já reconhecidos em lei. A 
categoria das alfandegas não depende de orçamento. Depende do valor da 
arrecadação . E' um direito do empregado. 

O SR. MAXIMIANO DE FIGUEIREDO - Effectivamente. Mas, Sr . Presidente, 
o parecer da nobre Commissão de Finanças não procede, porque se trata de 
uma despeza essencialmente necessaria á Alfandega da Parahyba e por isso 
mesmo plenamente justificavel. 

Essa necessidade já foi e está sendo salientada em todos os relato.rios 
do inspector da Alfandega desse Estado, desde o atino de 1907; e o relatorio 
do digno Ministro da Fazenda daquella época já se referia á insufficiencia 
de pessoal da Alfandega do Estado da Parahyba, dizendo que essa repartição, 
"devido á falta ·de pessoal de que s·e resente, tem de empregar penoso esfor-
ço para attender ás necessidades do serviço publico". 

Eis a palavra official. Desde 1907 que essa necessidade é reclamad ,1 
em todos os relatorios dos Srs. Ministros da Fazenda. 

Portanto, Sr. Presidente, a medida proposta está cumpridamente justi-
ficada. E nem ha razão para receiar um grande augmento de despezas, por-
que o intuito da emenda é a equiparação da Alfandega da Parahyba á imm!'!-
diata, como, por exemplo , á do Estado de San,t.a Catharina. 

Esse augmento é muito restricto; representa uma despeza insigl'li ficant·~ 
pelo preenchimento ·de mais quatro ou cinco Jogares, e que corresponde a um 
dispendio maximo de 15 a 18 contos de réis por anno . 

Além disso, Sr. Presidente, cabe ponderar que, augmentado o pessoal 
da ai fandega parahybana, necessariamente as suas rendas serão mais bem 
fiscalizadas e, de certo, augmentarão, de modo que a despeza impugnada 
pela illustre Commissão de Finanças póde ser até de effeitos beneficiosos aos 
cofres publicas. 

Logo, o unico receio manifestado por essa digna Commissão, no sentid l1 
de cantrnriar a passagem da emenda, é, fallando com o devido acatament r., 
manifestamente improcedente. 

Depois, Sr. Presidente, além da diminuta despeza que a emenda acarre-
ta, e que, como disse, deverá ser sobejamente compensada, posso justificai-a 
por um exame, comparativo e ligeiro, entre a Alfandega do Estado da Para-
hyba e a do Estado de Santa Catharina, cujas categorias desejo que sejam 
igualadas, para todos os effeitos . 

Basta considerar e referir á Camara. que a Alfandega do Estado da Pa-
rahyba está lotada em 900 :000$ e a de Santa Catharina em 700 :000$; entre-
tanto, a de Santa Catharina tem clssificção superior á da Parahyba. 

A Alfandega de Santa Catharin tem maior pessoal do que a da Parahyba. 
Dispõe de 23 empregados ·e a da Parahyba de 17 ! As despezas com o 

pagamento desses funccionarios orçam, para Santa Catharina, em 42:860$, e 
para a Parahyba, em 30 :760$000. Entretanto, tomada a renda dessas duas 
alfandegas, nos dous ultimos annos, verifica-se, Sr. Presidente, que a rend a 
da Alfandega da Parahyba é maior, muito maior. 

Estão aqui os dados officiaes. (O orador mostra o documento.) 
A Alfandega do Estado de Santa Catharina rendeu, em 1911 , 2.003:000$, 

além de pequenos quebrados; a Alfandega da Parahyba rendeu 2.095:204$986 
isto é, mais 92 :000$ que a de Santa Catharina. · 

No proximo anno passado, em 1912, a Alfandega da Parahyba rendeu 
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mais do que esta. Logo, é incontestavel que a classiifcação da Alfandega do 
Estado da Parahyba não póde ser inferior á do Estado de Santa· Catharina, 
desde que a base justificativa da classificação é a renda arrecadada .. 

Sendo assim, Sr. Presidente, e tratando-se de uma pequena despeza, qu<::. 
trará, de certo,. o augmento de uma renda federal, por effeito de sua melhor 
fiscalização, estou certo de que a ·emenda que tive a honra de apresentar, em 
nome da bancada parahybana, merecerá approvação. 

E' esse o voto que espero ver manifestad·o pela Camara, não obstam:t: 
o parecer contrario da illustrada Commissão de Finanças. (Muito bem.; 
muito bem.) 

O Sr. Antonio Ga1'1os - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Pres:iidre:nrtie - Antes de dar a palavra pedida pelo Relator, dev"> 
dizer a Camara que houve um ligeiro engano por parte da Mesa. 

A emenda cuja votação ella devia ter annunciado era a de n . 22 e não 
a de n. 23. ·Como, porém, o signatario da emenda já fallou sobre ella, enca-
minhando a respectiva votação, a Mesa vai submettel-a a votos, annunciando, 
em seguida, a votação da de n . 22. 

Tem a palavra pela ordem o Sr. Antonio Carlos . 

O Sr. Antonio Ca:rtl.os (pela ordem) - Sr. Presidente, com verdadeiro 
pezar me levanto para reclamar da Camara a rejeição da emenda apresentada 
pelo nobre Deputado da Parahyba. 

Através dos termos des~·a emenda o que se vê é o proposito de augmen-
tar os vencimentos do pessoal da Alfandega desse Estado. E das proprias. 
palavras com que o illustre Deputado fundamentem essa mesma emenda nesta 
hora, vê-se que, além desse proposito, ha tambem o de augrnentar pessoal. 

O Sa. ARTHUR MOREIRA - O pessoal da Alfandega da Parahyba é abso -
1 utamente insufficiente. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Considero inopportuno o debate sobre a con-
veniencia ou a inconveniencia da medida, para considerar que poucas cousas 
são tão improprias na discu15são orçamentaria e até tão contrarias ao Regi-
mento, corno o augmento de vencimentos ou de .oessoal das repartições publi-
cas . 

Sr. Presidente, os vencijllentos do pessoal das Alfandegas são regulados 
pela lei organica destas repartições e teem por base a lotação das Alfandegas 
da Republica. 

Desde que a emenda do nobre Deputado seja approvada, a Camara terá 
determinado a alteração da lptação actual da Alfandega da Parahyba, lotação 
que é, afinal aquella que ella deve ter, de accôrdo com as leis fiscaes em vigor. 

A Camara, convindo ne&sa emenda, terá eff.ectivamente, por meio delh1, 
alterado disposição permanente da lei organica das Alfandegas da Republica, 
o que será da maxima inconveniencia. Da maxima inconveniencia, porque 
amanhã medidas congeneres serão apresentadas para outras Alfandegas e, 
assim, teremos alterado .comeletamente o criterio adoptado para se fixar os 
vencimentos dos respectivos funccionarios. 

O SR. N1CANOR DO NAsÇIMENTO - Na Alfandega do Districto Federal 
não se applica essa regra, po rque, sendo de lotação maior do que a de Santos, 
tem quotas menores. · 
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0 SR. ANTONIO CARLOS - 0 nobre Deputado pelo Districto Federal allu-
de a uma disposição que procurou corrigir por meio de emenda que foi rejei-
tada, o que põe a Camara no dever de, por coherencia, rejeitar tambem a 
emenda do nobre Deputado pela Parahyba. 

Sr. Presidente; trata-se de augmento de vencimentos. Parece-me ·que a. 
Gamara deve ser excessivamente rigorosa na votação de todas as medidas 
que augmentem vencimentos, ainda que seja, como no caso, vencimentos que 
importem ·em quantia pequena, porque atrás das pequenas virão as grandes 
e as pequenas sommadas constituirão grandes quantias. 

Ouso, pois, esperar que a Camara, fiel a este pensamento, rejeite, com o 
pezar com que tambem o faço, a emenda do nobre Deputado . (Muito bem _;· 
muito bem. ) 

O Sr. Felisbello F1'ei1'e (pela ordem) - Sr . Presidente, ouvi com a. 
maior attenção a justificativa do honrado Relator do orçamento ao voto dado á. 
emenda proposta pela bancada da Parahyba. 

Estou certo de que a emenda não será approvada. 
Como o nobre Relator basea o seu voto divergente em questão de eco-

nomia, peço ao meu distincto amigo que me permitta fazer as seguintes ob-
servações: A classificação das alfandegas obedece a uma lei e ao principi ~ 
das suas rendas de importação. E' ·O unico criterio que conheço - o da rencl a 
aduaneira para classificar como de l ª, 2" e 3ª ordens as alfandegas da Re-
publica. Não tem nada essa questão com a questão de economia. Si a Alfan-
dega da Parahyba rende a cif.ra fixada pela sua renda aduaneira, nós nã0> 
lhe fazemos favor. · 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não é a renda de um anno: é a limitação da 
renda da alfandega baseada pela lei do trienni-0. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - A Consolidação das Leis das Alfandegas foi. 
feita em 1894 pel·o humilde orador. Poderei não saber muita cousa, mas ·1 
Consolidação das Leis das Alfandegas sei, porque a fiz, quando Ministro da 
Fazenda, em 1894, e ainda é lei vigente. Espero que o me"1 illustre amigo, o 
honrado Relator, desista da emenda, não devendo baseai-a em questões de 
economia, mas em questões de renda. Si a alfandega de que se trata dá aquil-
lo que rende uma alfandega de 2" ordem, é nosso dever votar. Si não rend e, 
o nobre Relator tem razão; mas, não deve basear-se em questão de economia_ 

Peço, pois, ao meu nobre amigo que acceite estas observações . 

Rejeitada a referida emenda n. 23. 

O Sr. Míaxzimiano de F.igueiireéLo (pela ordem) requer verificação d:.r 
votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado a fa-
vor 65 Srs. Deputados e contra 41 ; total, 106, com o Presidente, 107. 

o Sr. Pi·esideinte - A emenda foi approvada. 
A Mesa vae agora submetter ao voto da Camara a emenda n. 22, qu,· 

por engano foi preterida, e para a qual a Commissão propõe tambem o destn -
que já pedido para a de n . 21. · 

Votação da seguinte emenda n. 22, do Sr. Valois de Castro e outros: 
Os creditos solicitados pelo Poder Executivo sobre os quaes nada tenha 

resolvido o Tribunal de Contas dentro .do prazo de 20 dias contados da data 
protoc-0Jlada da remessa serão abertos independentes de registro. . 

Approvada e vae ser destacada para constituir projecto em separado, de 
accôrdo com a proposta da Cqmmissão. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas da Commissão _ 
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N. 24 - Em a verba 10" "Caixa de Conv.ersão" faça-se o abatimento de 
20 :000$, ouro, e 9 :800$, papel, passando a ser a seguinte a discriminação do 
material: 

Expediente - Aequisição de livros, pennas, papel, tinta, saccos, 
impressos e publicações. , .. .. .. .. . ............. . ..... . 

Moveis, machinas e apparelhos ........ . .. ... .. .... .. . ..... . 

Diversas despezas: 

Illuminação . ....... .. ......... ............. .. . .. ..... ... . . 
Transporte e guarda de valores ..... .. ... . ........... . . .. .. . 
100$ mensaes para aluguel de casa ao porteiro desde que more 

nas proximidades do edifício ..... . . ... ......... . ...... . 
Asseio e despezas miudas - Adeantamento ao porteiro á razão 

de 200$ mensaes .. ...... .. ........ ...... ....... . .. ... : 
Enco.mmendas de nota:s e outras d~spezas rdativas ao cambio 

de 27 d. por 1$000 ...... .... .... . .. . ... . ........... . . 
Approvad:i. 

1 

10:000$000 
10:000$000 

5:000$000 
2:000$000 

1 :200$000 

2:400$000 

30:000$000 

N. 25 - Reduza-se de 15:200$ a verba de n . 14, eliminando-se da ta-
bella os seguintes creditas: 

4 :800$, ao superintendente da Quinta da Boa Vista; 
8 :400$, ao feitor e trabalhadores; 
2:000$, para o custeio e ·mais despezas. 
A Quinta da Bôa Vista foi entregue á Prefeitura para quem passaram 

os encargos das despezas. 1 

Apprnvada. 

Emenda 

N. 26 - Reduza-se, na verba 19", a quantia de 11 :571$620, consignada 
para o addido, em virtude d~ sentença, Francisco de Souza Mota. 

Ha pouco foi elle aproveitado no Jogar de ajudante de guarda-mór da · 
Alfandega desta Capital. 

Approvada. 

O Sr. Presidem.te - Os senhores que entendem ·que o projecto n. 73, 
de 1913, assim emendado, pa$se á 3" discussão quei ram se levantar. (Pausél.) 

O projecto passa á 3• discussão, indo antes á respectiva commissão par:-i 
redigil-o de accôrdo com o v~ncido. 

REDACÇ(ÃO PARA 3ª DISOUSSÃO 

R edacção para 3" discussão do projecto n. 73, de 1913, que fixa a despeza 
do Ministerio d(L Fazenda para o exercicio de 1914 

Redacção para 3" discus\>ãO do proj ecto n. 73, de 1913, que fixa a despe-
za ·do Ministerio da Fazenda para o exerciico de 1914. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo 

Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes· verbas, a 
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quantia de 52.618:843$107, ouro, e de 109.279:397$627, papel, e a applicar 
• a renda especial na somma de 25.290:000$, ouro, e 14.850:000$, papel: 

Ouro 
1. Juros e mais despezas da jivida ex-

terna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 500 :526$927 
2. Idem e amortização do emprestimo 

externo para o resgate das estradas 
de ferro encampadas. . . . . . . . . . . . 8. 264 :880$000 

3. Idem, idem, dos emprestimos internos 
4. Idem da divida interna fundada .... 
5 . I.n<activos , pensionistas e beneficia-

arios do Montepio ..... .. . ...... . 
6. Thesouro Nacional. ... . . .. ....... . 
7. Tribunal de Contas .... ... . . . ..... . 
8. Recebedoria do Districto Federal. . . . 
9. Caixa de Conversão. Reduzida de 

20 :000$, ouro, e 9 :800$, papel, 
na consignação "material", pas -
sando esta a ter a seguinte discri-
minação: 

Expediente - Acquisição de 
livros, pennas, papel, tin-
ta, saccos, impressos e pu-
blicações . . . . . . . . . . . . . . . 10 :000$ 

Moveis, machinas e appare-
lhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :000$ 

Diversas despezas 

Jlluminação . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :000$ 
Transporte e guarda de valores 2 :000$ 
100$ mensaes para aluguel de 

casa ao porteiro, desde que 
more nas proximidades do 
edi ficio . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :200$ 

Asseio e despezas miudas -
Adeantamento ao porteiro á 
razão de 200$ mensaes. . . . 2 :400$ 

Encommendas de notas e ou-
tras despezas relativas ao 
cambio de 27 d. por 1$000 30 :000$ 

to. Caixa de Amortização . . .. · ........ . 
11 . Casa da Moeda ......... . .... . .. . . . 
12. Imprensa Nacional e Diario Official 
13. Labora to rio Nacional de Analyses .. 
14 . Administração e custeio dos proprios 

nacionaes . Diminuída de 15 :200$, 
pela eliminação das seguintes ver-
bas: · 4:800$, ao superintendente da 
Quinta da Bôa-Vista; 8 :400$, ao 
feitor e trabalhadores; e 2 :000$, 
para o custeio e mais despezas ... 

15. Delegacia do Thesouro em Londres. 
16 . . Delegacias Fiscaes . . .. . ...... . ... . 
17. Alfandegas . .. . .. . ...... . .. .. ... . 

30:000$000 
100 :000$000 

68:400$000 

Papel 

1 o . 553 : 510$000' 
25. 756 :084$00:) 

15.592:185$785 
2.225 :215$000 

671 :450$000 
648:420$000 

253:720$000' 
557:3!3$5d0 

1 . 034 :236$600 
2 . 178 : 280$000 

181 :660$00() 

126 : 640$00()' 

4.054:482$000 
16. 703:823$87& 
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18. Mesas de Rendas e Collectorias .... 
19. Empregados de repartições e Jogares 

extinctos e addidos em virtude d.e 
sentença .f Diminui da de 11 :57-1$620, 
pela eliminação desta quantia con-
signada para o addido em virtude 
de sentença, Francisco de Souza 
M'ota ......................... . 

20. Inspecção das Repartições de Fazenda 
21 . Fiscalização e mais despezas dos 

impostos de consumo e de tran-
sporte ................. ...... . . 

22. Commissão de 2 olo aos vendedores 
de e,stampilhas ................. . 

23. Ajudas de custo ....... . . .... .... . 
24. Gratificação por serviços tempora-

rios e extraordinarios ........... . 
25. Juros dos bilhetes do Thesouro ..... . 
26. Idem dos emprestimos do Cofre de 

Orphãs . .......... ............ . 
. 27. Idem dos depositos das Caixas Eco-

nomicas e Montes de Soccorro ... . 
28. Idem diversos ........ ........ .. .. . 
29. Porcentagem pela cobrança executiva 

das divi·das da União ........... . 
.30. Commissões e corretagens . ........ . 
31 . Despezas eventuaes ............... . 
.32. Reposição e restituições .. 1 • ••• •• : ••• 

.33 . Exercícios findos ........... . ..... . 

.34. Obras ....... . . . .... ... , ........ . 
35. Creditos especiaes ................ . 
.36. Directoria de Estatística Commercial 
37. Substituições . . ..... ~ ............. . 
.38. Inspectoria de. Seguros .. ..... .... . . 
.39. Creditos supplementares . ......... . 

Ouro 

... • \· ........ . 

. ·l· ........ .. . 

100:000$000 

50:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

100:000$000 

325:036$180 

Papel 
5.382:093$100 

124:446$073 
179:200$000 

3 .191 :500$000 

150:000$000 
120:000$000 

46:000$001) 
50:000$000 

650:000$000 

9.500 :000$000 
50:000$000 

100:000$000 
50:000$000 

120 :000$000 
200:000$000 

l. 000:000$000 
700:000$000 

632:400$00'.) 
80:000$000 

280:720$000 
6.000:000$000 

Somma .........•. : ..... ..... 52.618:843$107 109.279:397$627 

Applicação da renda especial 
Ouro Papel 

L Fundo de resgate do papel-moeda . . . . ............ 6 .000:000$000 
2. Idem de garantia do papel-µ10eda .... 14. 100 : 000$000 
.3 . Idem para a Caixa de resgate das 

apoiices das estradas çle ferro en-
campadas .. ....... .. ........... . ....... .... .. 4. 000 : 000$001) 

4. Idem de amortização dos empresti-
mos internos .. ......... .. ....... .............. 50: 000$00:) s. Idem do montepio dos e1npregados 
publícos, novos contribuiptes . ..... 10:000$000 800 :000$000 

6 . Idem para as obras de melhoramen-
to dos portos .. ... : . ...... . .. ..... 11. 180 :000$000 4 .000:000$000 

Somma .. . ................... 25.290:000$000 14.850:000$000 
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Art. 2.º E' o Governo autorizado: 
a) a abrir, no exercicio de 1914, creditas supplementares, até o maxim" 

·de 6 . 000 :000$, ás verbas indicadas na tabella que acompanha a presente 
proposta. A's verbas - Socc-0rros publicas - e - Exerci cios findos - po-
derá o Governo abrir creditas supplementares em qualquer mez do exercicio, 
comtanto que sua totalidade computada com a dos demais creditas abertos nã o 
exceda do maximo fixado, respeitada, quanto á verba - Exercidos findos-
.a disposição da lei n. 3. 230, de 3 de Setembro de 1884, art. 11. No maximo 
fixado por este artigo não se comprehendem os creditas abertos aos ns. 5, 
·6, 7 e 8 do orçamento do Ministerio do Interior e ns. 1, 2, 3 e 4 do orça-
mento do Ministerio da Fazenda; 

b) a abrir credito até 200 :000$, para cunhagem, na Casa da Moeda, afiin 
de substituir as cedulas do Thseouro de 1$ e 2$ e facultar o troco das cedu-
las de 5$ a 20$, onde escassearem essas moedas e a retirar da circulação as 
moedas de prata e nickel do antigo cunho, e as de cobre, marcando um prazo 
razoavel para sua substituição; podendo empregar o cobre recolhido, depoL; 
.de refinado, na liga de outras moedas, respeitados os limites da tolerancia , 
.quanto a impurezas fixadas na legislação vigente; 

e) a restabelecer sem augmento de despeza ·O Monte de Soccorro annexo 
ás Caixas Economkas do.s Es:had-0·s, na fórma da :lei ,n. 1 . 083, de 22 de 
.Agosto de 1860, e do regulamento que baixou com o decreto n. 9. 738, de 2 
de Abril de 1897; 

d) a liquidar os debitas dos bancos, provenientes de auxili-0s á lavoura ; 
Art . 3.º Os saldos ·que se verificarem no correr do exercicio nos deposi-· 

tos da Caixa Economica, não poderão ser empregados no resgate da divida 
j nterna fundada. 

Art. 4.º As quantias que forem arrecadadas no correr do anno, por con-
ta dos fundos de garantia e de resgate, serão depositadas, semestralmente, 
na Caixa de Conversão para garantir as notas emittidas sob responsabilidade 
do Thesouro, em virtude da execução da lei n. 2.357, de 31 de Dezembro dé! 
1910, e decreto regulamentar n . 8 . 512, de 1911. 

Art. 5. º A disposição do art. 37 e seu paragrapho , do decreto n. 942 A, 
·de 31 de Outubro de 1892, comprehende não só o caso de pensões cumuladas, 
.como de uma unica pensão e institue o limite maximo para o montepio, qual-
quer que haja sido ou seja o ordenado do contribuinte. 

Art. 6.0 O exercicio financeiro comprehenderá de ora avante o ,espaço 
de 21 mezes, a contar de 1 de Janeiro de um anno a 30 de Seteqrbro do 
.anno immediato. Cinco mezes dos ultimas nove se destinam ao complementQ 
das operações ordenadas dentro do anno civil e quatro mezes á liquidação e 
.encerramento das contas . 

Art: 7.º As relaÇões de dividas de exercicios findos de que trata· o decre-
.to n. 10 . 145, de 5 de Janeiro de 1889, art. 16, e a lei n. 490, de 16 dt: 
Dezembro de 1897, art. 31, §§ 2º e 3º, serão encaminhadas, antes de remett!-
das para o Congresso, ao Tribunal de Contas . Si este, no exame das mesmas 
.dividas, verificar que houve empenho da despeza além dos limites marcados 
nas rubricas do orçamento ou em leis especiaes mandará cópia das mesmas 
realções ao procurador da Republica que fôr competente, afim de que este 
promova, executivamente, a responsabilidade civil do ordenador da despeza 
illegal. 

Art. 8.º Fica el•evada á classe immediata a Alfandega do Es·tado da Pa-
rahyba. . 

Art. 9. º Só poderá o Governo usar das autorizações para abertura d~ 
creditas constantes da lei do orçamento, sem verbas especifi.cadas, ou das 
autorizações concedidas sem leis especiaes, no segundo semestre do exerci -
cio e dentro do excesso verificado sobre o orçamento da verba arrecadada nJ 
primeir-0 e por ella calculada para o segundo, emquanto a deste não f.õr co-
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nhecida . Esta disposição só não comprehende . os .creditos stipplementares. 
componentes da tabella B. 

Art. 10, Ficam approvados os creditos na somma de 2·.151 :212$112, 
ouro, e 84.005:921$736, papel, constantes da tabella A. . 

Sala das Commissões, 29 de Outubro de 1913. ,....- Ribeiro Junqu eira,. 
Presidente - Antonio Carlos, Relator - Homero Baptista - joão Simplicio 
- Raul Fernandes - Octavio Mangabeira - Manoel Borba - joaquim Pires _ 

3ª ·DISCUSSÃO 

Sessão de 1 ele O Sr. M.onteilro die Souza ('') - Sr. Presidente, em duas palavras vou. 
Novembro justificar duas emendas, que acabo de deixar sobre a mesa, ao orçamento 

ora em discussão. · 
A primeira dellas é uma emenda que não trará augmento de despezas. 

e que, creio eu, poderá attender ás necessidades do serviço publico. Propo- · 
nho que fi que o Governo autorizado a mudar a séde da delegacia fi scal qu.;· 
está situada em Senna Madureira para outro logar que melhor convenha ao 
interesse publico. 

De facto, Sr . Presidente, uma simples inspecção do mappa da região mos -
trará que a collocação da delegacia em Senna Madureira foi mal feita, por-
que tem de attender ás differentes repartições arrecadadoras das Prefeituras 
do Purús, Acre, Ju.ruá e Tarauacá, ao todo quatro Prefeituras. 

Ora, estando as duas Prefeituras de Tarauacá e Juruá collocadas no rh 
Juruá e sem 'ª mínima co.mmur)i.cação com ·o rio Purús , a não ser descendo este 
rio e subindo o Juruá, a dele~acia fis.cal, collocada em Senna Madureira, ab-
solutamente não póde attendef ás exigencias daquellas duas Prefeituras. 

Admittamos, caso já veriricado (e é por isso que apresentei esta emen-
da), que ha falta de numerario, como sempre occorre nas Prefeituras de 
Juruá e Tarauacá, para satisfazer ao pagamento d·o· pessoal. E·sses fu.nccio-
narios pedirão ao Ministerio da Faz·enda ·O credito, por intermedio da delega-
cia respectiva, em Senna Maqureira; servindo-se do telegrapho sem fio, de-
morando o menos possível, esta attenderá e fará o pedido para cá, tambem 
pelo telegrapho sem fio. · 

O ministerio aqui, attendendo com a necessaria presteza, mandará que 
essa repartição forneça o ne·cessario numerari o para attender aos pagamen-
fos. A delegaeia, por sua vez, não tendo dinheiro , como geralmente succede, 

. terá d.e recorrer á delegacia d~ Manáos , que fornecerá o numera:rio. . 
O dinhe-i.rn será remettidq por um prooprio á delegiacia de Senna Madurei-

ra , com 20 dias de viagem .. , 
UM SR. DEPUTADO - Is\o, na melhor hypothese .. 
O SR. MONTEIRO DE Sou:z,A - Per.feitamente. A delegacia de Senna Ma-

çlureira só depois disso fará \listribuição pelas differentes Prefeituras, Juruá, 
Tarauacá, etc, etc. Ess.e dinheiro que ella receber de Manáos terá de enviar 
tambem, por um portad·or, ppr . um prnprio, por isso que os commandantes 
nem sempre querem ser porti:fdores, evitando responsabilidades. Esse proprio 
gastará mais de 20 dias; em summa, só no fim de alguns longos mezes po-
derão as duas Prefeituras pagar aos seus funccionarios. 

· A collocação dessa delegacia é má, segundo acabo de demonstrar . 
. Fica, por consequencia, p Governo autorizado a fazer a respectiva mu-

dança, que, parece-me, só poderá ser para Manáos. 
De Manáos, essa deleg8rcia fará o serviço, remettendo numerario parn 

·( •) Este discurso hão foi revi.s to p elo or.ador. 
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.as duas Prefeituras situadas no rio Juruá e para as outras duas, situadas no 
rio Acre. 

A não ser a collocação da delegacia fiscal em Manáos, não poderá o 
serviço ser attendido. 

Eis a autorização que proponho seja concedida ao Governo . 
Uma outra emenda 'que apresentei é attinente a uma questão de simplifi-

cação do nosso· regimen do papelorio; propõe que se isentem os herdeiros <lo 
contribuinte de montepio obrigatorio da apresentação de certidões de paga-
mento das contribuições quando estes descontos são feitos em folha. 

Si os descontos são ·feitos em folha, não ha necessidade, evidentemente., 
de provar-se mais tarde, por meio de certidão, a realização do pagamento das 
-contribuições. 
· Pretendo, pela emenda, acabar com este systema de papelorio, com esta 
superfectação de documentos, desnecessaria e embaraçadora. 

Era só isto que eu tinha a dizer a respeito das emendas que apresentei 
'ªº orçamento. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Alr;ihur MoreiTa - Usando da palavra, Sr. Presidente, pretendo 
apenas justificar uma emenda ao orçamento das despezas do Ministerio da 
Fazenda. 

A emenda está concebida ncis' seguintes termos; . 
"Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, dentro da verba fixada no 

orçamento, a uma revisão da tabella para o calculo das quotas que competem 
aos empregados -das alfandegas de fórma a tornar a distribuição mais equi · 
tativa, de accôrdo com a categoria e renda das respectivas repartições e con-
dições da vida das cidades em que estão localizadas, alterando para isso as 
·1otações -e razões -da tabella actualmente em vigor." 

Sr. Presidente, desde algum tempo , -ouço da parte de muitos empregados 
·de alfandegas justificadas queixas a respeito da distribuição dos vencimentos 
que lhes competem. 

Procedendó a um estudo, verifiquei que toda razão teem esses funccio-
narios nas reclamações que apresentam. 

A minha emenda não autoriza o Governo a alterar vencimentos fixos, mas 
·unicamente a rever a tabella das quotas .das diversas alfandegas, alterando 
as lotações e razões da tabella actualmente em vigor. ' 

Vou argumentar tomando por base os vencimentos dos primeiros escri-
pturarios das diversas alfandegas, pois que nem em todas existem os Ioga-

. _res de chefe de secção e de conferentes. 
Tendo em vista a renda arrecadada em 1911 (não tive o prazer de en-

·contrar no orçamento da receita a que se refere a 1912) verifica-se que os 
primeiros escripturarios das diversas alfandegas da Republica tiveram os se-
'guintes vencimentos, orderiado fixo e quotas que a cada um delles competiam . 

Temos, na ordem decrescente. (Lê.) 
Vê a Camara a injustiça manifesta que se nota na distribuição dessas 

quotas. 
Como a Camara sabe, as alfandegas se dividem em grupos de l ", 2", 3" , 

-4" e 5" categorias. Não ha mais classes porque as alfandegas da mesma ca-
tegoria teem numero differente de empregados. 

Formando como que um grupo á parte, pela sua renda e importancia 
temos as Alfandegas do Rio de JaHeiro e Santos. Na primeira um 1° eS·· 
cripturario percebeu em 1911 12 :696$000 e na 2º o mesmo funccionario obk-
·ve 13 :088$272. A differença não foi grande, mas em todo o caso verifica-se 
que um lº escripturario de Santos ganhou mais do que um do Rio de Janei-
ro, a primeira das alfand.egas do paiz, sendo que o rendimento desta foi su-
perior ·ao daquella em cerca de 40 mil contos. 

Os vencimentos dos funccionarios da Alfandega de Santos tendem. além 
-disso, a augmentar, porque os 2 olo, our.o, não sendo cobrados alli , fazem 
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com que a importação augmente em · detrimento das rendas da do Rio de-
J aneir-0. 

A dif,ferença para mais das despezas de armazenagens e capatazias co-
bradas em Santo's não compensa a diff.erença dos 2 _ o\o, ouro, em algumas. 
mercadorias. 

Já tive occasião de fazer um calculo a este respeito, mostrando que umrr. 
das razões por que a renda da Alfandega de Santos tem augmentado é justa-
mente esta: 

Uma caixa -de renda de sêda, por exem,plo, com 50 kilos de peso, paga 
cm Santos menos cerca de 200$ do que pagaria si entrasse pela Alfandega_ 
do Rio de Janeiro, devido isso á differença dos 2 o\o ouro. 

Ora, vale a pena importar pela _Alfandega de Santos essa mercadoria. 
e depois despachai-a para o Rio de Janeiro por um dos vapores do Lloyd , pa--
gando apenas 2$ ou 3$ de frete, pelo volume. 

Este é . um dos motivos do augmento extraordinario das rendas da Al-
fandega de Sant-os, com prejuizo da do Rio de- Janeiro. 

Passando ao segundo g.rupo, encontramos os seguintes vencimentos abo--
nados aos primeiros escripturarios de cada uma das seguintes aduanas: 

Manáos .. . . .... . ..... .. _ .............................. . .. . 
Belém . . .................................... .... .. . ..... . 
Recife ...... .. ............... ·-· . ....... . .. ., ... .. .. . ... . . . 
'Bahia .................................. ·!· .............. . 
Porto Alegre . . .. . .... . .. ...... . ... . .. . ...... .. . . .. ..... .. . 
Rio Grande ............... .... .... .. .. .. ... .......... , .... . 

15 :602$576· 
8:299$29tf. 
7:594$04f< 
6:318$ 19.?: 
5:393$300• 
5:058$632 

O rendimento da Alfandega do Pará foi de quasi 26 mil contos e o da. 
d.e Manáos de pouco mais de 

1
18 mil; a vida nos dous Esta<los é igualmente 

dispendiosa; no emtanto, ao passo que o funccionari<>- de Belém recebeu 
8 :299$296, o de Manáos recebfu quasi o- dobr-0, isto é, 15 :602$576. _ 

O do Rio Grande, cuja a1_fandega rendeu 6. 643 contos, percebeu poucG 
menos ·cto que o -de Porto Alegre, com uma armcad1ação de mais de 13 miL 
contos. _ 

Fazendo uma comparaçãq entre as alfandegas que formam o terceiro 
grupo, que são -consideradas da mesma categoria, encontramos os seguintes 
vencimentos -obti-dos pelos resjJectivos primeiros escripturarios: 

~~~~~ó . : : : : : : : : : : : : : : : :.: : ":::::: ·::::::::::::::::::::::::::. 
Maranhão 

7 :735$200· 
5:555$258 
4:914$676 

A Alfandega do Maranhão rendeu 4.741 contos e a de Maceió 2.576 con-
tos; no emtanto o funccionario da do Maranhão teve menos vencimentos . 
do que o seu collega de igual çategoria da AI fandega de Maceió . 

Devo fazer notar que em 1912 os funccionarios da Alfandega do Mara-
nhão, tiveram uma pequena me)horia; a razão foi equiparada á do Ceará, mas 
os seus vencimentos ficaram ajnda muito inferiores aos dos seus collegas ·da. 
de Fortaleza. ·A lotação da Alfandega de Maranhão permanece em 4:000 con-
tos e a sua · aorrecadação foi d\! 4. 741 ;· no -em tanto, ia lotação da Alfandega _ 
do Ceará é de 2. 000 contos e a sua renda attingiu a 6. 354 contos. 

Passando o exame ao qu~rto grupo, veri-ficamos a mesma disparidade: 
os primeiros escripturarios -obtiveram os seus vencimentos na seguinte cifra; 

Corumbá . ............ . . ... , ............. . ..... .. . ... .. . . ·. 
- Florianopolis .... . . ...... . ....... . ........ .......... : . . .. . . 

Espirito Santo ...... .. ... .. . , .. L . .••. • ..... ••.• •.••. . ... . .. 

7:617$ 116' 
7:062$881 
7 :007$041J : 
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Paranaguá ..... ....... ........ .. ...... .. . ....... . . . . ..... . 
Parahyba .......... ....... . . .. . . ........... . ........ . ..... . 
S. Francisco ......•................. , ...... . . ........ ... . 
Uruguayana ............................ . . . ........ . ... . . . 
Pelotas . ......... . ........... ....... ................ .... . . 

6:934$7C5 
4:907$29'1 
3:869$72& 
3:754$257 
3:683$18fi, 

O funcciona.rio de Pelotas, cuja alfandega r.endeu 3".148 contos, perce-
beu quasi a metade do que obteve o de Victoria, com uma arrecadação d·~ 
1.019 contos, e quasi igual ao de Uruguayana, com a de 603 contos. 

O de Paranaguá, cuja receita attingiu a 4. 714 contos teve menos d'.} 
que os seus collegas de Corumbá, Florianopolis e Victoria, com arrecadações 
de 2. 775, 2.003 e 1.019 contos, respectivamente. 

No quinto grupo não ha a menor disparidade; senão, vejamos, faz-endo a 
comparação entre ·OS referidos funccionarios (primeiros escripturarios) nas 
alfandegas ·de: 

Natal . ..... . . . ... . .. ........... . . .. .. . ... ... ............. . 
Aracajú .. .. ... . ...................... .... .... . ........... . 
Livramento ...... . .. . . . ... ... . ................ .......... . . . . 
Parnahyba . .. . .. . . . ... . . . ... .. . . ... . .... .. ......... ....... . 

6:780$871) 
4:252$13(} 
3:937$793 
3:754$550 

O funcionario <le Natal, com a arrecadação de 645 cont()s, tem quasi o 
dobro dos vencimentos do seu collega de Parnahy.ba, tendo esta a receita de 
877 contos. 

De onde ·proveem todas essas disparidades? Do calculo das lotações e 
razões, que precisam ser revistos: a arrecadação tem variado muito nas di-
versas repartições; para isso tem concorrido diversas circumstancias alheias 
á vontade dos que prestam serviços á União, nos diversos Estados. 

Para mais accentuar a desigualdade, passemos a examinar o que toca 
r. cada um dos inspectores das ai fandegas . .Como a Gamara sabe, esses func-
cionarios exercem os cargos em commissão, são empregados do quadro de 
Fazenda e quando são nomeados para dirigir as alfandegas percebem, além 
dos honorarios do seu cargo fixo, as quótas abonadas ao inspector. 

O numero de quótas varia conforme a irnportancia da repartição. 
Fazenda um calculo sobre as quótas e seu valor, percebidas em 191 l , 

pelos inspectores, ()btivemos o seguinte: 

Manáos .. ... .. ..... . . .. ..... · . ... · · ... · · · · · · · · · · · 
Rio ... . ..... . . · · ·· · ······· ···· ········ ·· · ·· · ···· 
Santos ... . .................. · · . ... · · . ·. · · · · · · · · · 
Pará ......... . . . . . .... .... · .. · ... · · · · · .. · · · . · · · · 
Recife .. . ...... . .... .. .. .. . · · ...... . ... . ..... · . .. . 
Ceará ........ .......... . ... · .. · · .. ·. ·. · · · · · · · · · · · 
Corumbá .... : . .......... . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Florianopolis .......... .. .... ... ... . · . · · . · · . · · . · · · 
E~pirito S_anto .. . ..... . ........ . ,. . · · .... .. . .... .. . 
Paranagua ................ · . · · .. · . · · .. · ·. · · , · · · · · 
Bahia .............. · · . .. .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Natal .. .. . ........... . . ·. · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rio Grande . ... ....... . . ............ . ... .. ...... . 
Porto . . Alegre ................... .. . ........ .... .. · · 
Mace10 .. ....... . .... · · .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Parahyba . ........................ . ....... . . ... · · 

Quótas Réis 

40 
40 
40 
40 
40 
30 
20 
20 
20 
20 
40 
16 
34 
34 
25 
20 

31 :006$440 
20 :986$80() 
20:720$680 
12:748$240 
1 o :·985$120 
10:904$00() 
10:624$ 120 

9:023$420" 
8:932$80íJ 
8 :863$000> 
7:795$480' 
7:649$392' 
6:942$392 
6:214$350 
5:277$425 
5:104$180 
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.Maranhão . .. .... . .... . ........ . .. .. .......... · · · · 
A racajú .. . .. . . . .. . ....... . . .. . . ........ . . .. .... · 
Livramento ... . .. . .. . ....... . .......... .. .... . .. . 
S . Francisco . . . . .... . . ...... . ... . ..... . ..... . .. . . . 
U ruguayana .. . . . ..... . ......... .. . . . . ... .. ... . . . 
Pelotas . . ... .. ... . . . .. . . ....... . .... . .. . ...... : . · 
P arnahyba . .. . ...... . . . .. . .. .. . . . .. ... . . . ....... . 

30 
16 
20 
20 
20 
20 
11 

4:960$020 
3 :603$40& 
3:523$260 
3:2 17$720 
3:007$740 
2:878$520 
2:807$280 

Quer ver a Camara o que resulta de t aes disparidades? 
Si um 1 º escripturario da AI fandega da Bahia fôr nomeado inspector da 

de Porto Alegre percebe (pel a renda <le 19 11 ), 12 :532$542, si de Pelotas 
9 :196$712, s i do Maranhão 11:278$212; mas si o Governo quizer aproveitar 
a sua actividade em Florianopolis elle terá 15:341$61 2, na Victori a réis 
15 :250$992, em Natal 13 :967$580 . 

Basta attender para o rendimento das alludidas alfandegas para ver 
quanta injustiça vae em uma tal distribuição. 

Pa ra acabar com uma tal injustiça formulei a emenda que submetto á 
consideração da Camara. Não pretendo e · nem desefo hàja augmento de 
despezas . 

A minha emenda autoriza o Governo a fazer uma revisão nas lotações 
e razões, <!ando a cada alfandega aquillo que fôr justo e equitativo, dent ro 
da verba votada de 16. 703:823$876, sem augmento de um real e antes po-
dendo reduzil-a, si fôr possível. 

Não póde continuar semelhante anomalia; espero que os poderes da 
Nação a fa çam cessar. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado. ) 

., 
'O ,, 
o"' Ordenado .... ..,, Valor da Total ri a s Yencilneotos a):: 
8 " 
" O' 

quuth .:;uotas lM~R( e 

z - - - -- · 
1 1 

775$ 161 ! 
1 J.\I(Lná1)S .. . .. ... ·· ··I 3:200 rºº1 16 12: 402$ 5'76 I 15:602$57 6 

Santos . . . ....... ···I 4 :800 000 1 16 '518$0171 8 :·288$•23121 13 :0•88$27 2 
Rio de Janei ro . .. . . · I 6 :40 0 º ºº I 12 >524$670 6 :296$040 12:696$04 0 
B elém .. . .. . . . .. ···I 3 :20•0,000 16 318$706 15: 09 9$ 296 8 :2 99$ 296 
For taleza ....... . .. 1 

'''°l°'I 
14 366$800 5 :1 3tí$200I 7:735$2 00 

Corumbá . . . . . . . . .. ·I '2 :1-0oO 000 1 11 501$5 5.SJ 5:517$1161 7 :617$11 6 
Recife ... . . .. . . . . . . 1 3 :200 OOOJ 16 ll74$628 4 :3 94$1481 7 :594$04 S 
Florian CJ<pol is .. ···· ·I 2 :l()oO 0001 11 4'51$171 4 :96 2$881 7 :062$881 
Vktoria .... . . . . . . .• J 2:100 000 1 11 446$-640 4 :90 7$040 1 7:007$040 
Parana·guá ... . . ····I 2 :100 OO·OI 11 443$15.5 4:8 74$ 705J 6 :97 4$ 705 
Natal ...... ... .. . .. 1 .2 :000 OOO J 10 4'78$087 4 :7·80$8 701 6:7S0$870 
Bahia . . .. .. ... .. . . J 3 :20()o~OOO 1 16 194$887 3 :118$192 6 :31 8$192 
:Maceió . ... . ... . . . . . 1 2:600~000 1 14 1211$09 7 12 :955$258 1 ·5 :55·5 $2õ S 
Por to Alegre . .. ..... J 3 :200r º º 1•2 182$775 2:193"$300 1 5:39 3$ 3 00 
Rio >Grande .. . . . . .. . 1 3 :20-0 000 ' 14 204$1'88 1 2:258 $632 '5 :0'58$-632 
Marnnhão . . ..... ... 1 2 :600 000 1 14 165$334 2 :314$ 676 4 :914$67 \i 
I'•rnhyba . ...... ... 1 2 :100 , 000 1 11 255$1209 1 2 :80 7$299 1 4 :90:7$29 9 
Aracajú . .. . . . .... .. 1 2 :000$°'ºº 1 10 ~25$21 3 1 2:252$130J 4 :2-02$13 0 
Livramen to ..... : . . J 2 :O OO. OOO J 11 176 $163 1 :93 7$793 1 3:937$793 
13. Francisco ... .•.. · I 2 :100,0001 11 160$866 1 1:769$726 3 :869$726 
:Parnahyba ... .. ····! 2 :o o-0~00 0 1 10 17.5$455 I l :734$'550 3:754$5 50 
l"'ruguayana ..... ···I 12 :J ºº'ººº 1 11 Hí0$3871 1:654$257 1 3 :'754$2-57 
P elo tas .. .. .. . •. . .. J 2:100~000 1 11 143$926 1:583$186 1 3 :683$1 80 

1 1 1 1 
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EM!ENDAS NÃO ACEll\T'AS 

Art. As disposições do titulo 11, arts. 95 e seguintes, do decreto Sessã,o de I de 
n. 8.899, de Agosto de 1911, são extensivas a todos os funccionarios publicos l\ovembro 
federaes. 

. Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913. - Salles Filho - joaquim 
Pires. 

Onde convier: 
Art. Os membros julgadores do Tribunal de Contas passarão a ter 

a denominação e o tratamento de Ministros. 
Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913. - josé Bonifacio. 

Os fieis de armazem · são equiparados, para todos os effeitos aos se-
gundos escripturarios das alfandegas. ' 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913. - Manoe(Reis. 

Encerrada a 3ª discussão do projecto n . 73 B, de 1913, e adiada a vota-
ção até que a respectiva Commissão dê parecer sobre as emendas offerecidas . 

3" discussão do projecto n. 128, ·de 1913, redacção para _3" discussã0 
da emenda destacada do projecto n. 164, de 1912, autorizando a mandar 
contar, para todos os effeitos, o tempo de serviço de qualquer repartição de 
Marinha aos inferiores do Corpo de Officiaes Inferiores da Armada (vide 
projecto n. 418, de 1914, e n. 164, de 1912). 

P AR.ECBR N/. 73 C 

Fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o exercício de 1914; co.m pa-
recer da Commissão de Finanças sobre as emendas em 3• discussão 

N. l - Respondendo a uma interpellação do illustre Deputado, Sr. Sess'lo de Hi 
Carlos Peixoto, o integro Presidente da Camara, Sr . Sabino Barroso, assim ele Novembro 
se exprimiu: 

"Em que pese á responsabili.dade da palavra do nobre Deputado Sr. Car-
los Peixoto, a Mesa continúa a oensar que é attribuição da Camara destacar 
de um projecto a parte que amplia a disposição delle a outro objecto . Effecti-
vamente, o art. 175 do Regimento consagra de modo inilludivel essa disposi-
. cão e isto mesmo fof affirmado pelo nobre Deputado. Destacar-se-á, por-
tanto, do projecto, de accôrdo com os termos expressos do Regimento, mas per-
gunto: quem ·destaca? 

Dir-se-.a que quem destaca ·é a Mesa. 
A Mesa actual, porém, responderá aos Srs . Deputados que, no uso da 

attribuicão aue é conferida a ella ou á Camara, no art. 175, como deducção 
logica do ait. 174, nunca usou es.sa attribuição e não a usou, Srs. Depu-
tados, porque a expressão do art. 174 é esta: " relação immediata"; e nada 
mais prop icio ao abuso, por parte da Mesa, do que a utilização de semelhante 
attribuição, e no perigo de poder abusar de uma attribuição que lhe é con-
fiada, a Mesa actual desde o seu inicio deixou sempr.e esta attribuição á 
Camara dos Deputados. Portanto, a Camara dos Deputados pôde destacar, 
porque o Regimento manda que se destaque e não determina quem destacará. 
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No caso occurrente, tem applicação o art. 175? Evidentemente! O art. 

175 diz que a separação se fará no caso em que se ampliar a disposição a 
outro objecto ou a -0utros individuas. 

Quando se trata, Srs. Deputados, de outi:os individuas, facil é app!icar, 
sem abusar, a disposição do art. 175; mas, quando se trata de "outro ob-
jecto", não ha expressão mais vaga, razão outra pela qual a Mes~ actual nun-
ca a quiz usar, deixando sempre para a Camara ·fazei -o, em virtude · de re-
querimento de algum Deputado -ou -de alguma Commissão . E' o caso da ap-
plicação deste artigo? Evidentemente! 

Nenhum dos Srs. Deputados ~ontestará que o projecto actual é um pro-
jecto que trata tão sómente, nos termos não já do Regimento, mas até da 
Constituição, de fixar a despeza do Ministerio <la Fazenda . 

Todo o assumpto, portanto, que não fôr fixação de <lespeza é outro ob-
jecto; a materia de que se trata, portanto, não é o objecto dos orçamentos d1 
despeza, comquanto tenha com · este orçamento relação que se poderá dizer 
mesmo immediata . Incontestavelmente, porém, trata-se de outro objecto. 

Ninguem dirá que é fixação de despeza determinar os effeitos da decisão 
do Tribunal de Contas em relação a um contracto ou acto do Governo. 

Portanto, repito, ainda uma vez: 
Em attenção á logica e á autoridade da palavra do nobre Deputado que 

acaba de fallar, a Mesa, mantendo hoje a decisão que já por diversas vezes 
teve occasião de manter, apezar de impugnada, a Mesa, mantendo esse modo 
de entender o Regimento, julgou do seu <lever dar essas explkaçôes á Ca-
mara dos De1mtados." 

Ora, o § 7° do projecto de orçamento da Fazenda para 1914, é con-
cebido nos seguirrtes termos: 

"As relações de dividas 1 de exercicios findos de que trata o decreto 
n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889, art. 16, e a lei n. 490, de 16 de Dezem-
bro de 1897, art. 31, §§ 2º e 3º, serão encaminhadas, antes de remettidas para 
o Congresso, ao Tribunal de Contas. Si este, 110 exame das mesmas dividas, 
verificar que houve empenho <la despeza além dos limites marcados nas ru-
bricas do orçamento ou em leis especiaes, mandará cópia das mesmas rela-
ções ao procurador da Republica, que fôr competente, afim <le que este pro-
mova, exec utivamente, a responsabilidad e civil do ordenador da despeza ille-
gal." 

Este dispositivo, como se yê, incide no vicio que tão proficientemente des-
carnou o illustrado Presidente cja Camara. Ninguem dirá, com seriedade, parJ. 
empregar as proprias expressões do illustre Sr . Sabino Barroso , que seja 
fixação de despeza, determin ar, em um artigo orçamentario, o modu de enca--
minhar as relações das dividas de exercícios findos ao Congresso Nacional e 
_de decretar, o que é mais interessante, a responsabilidade dos agentes do 
Poder Executivo! 

A suppressão que propomos do § 7° do projecto de orçamento da Fa-
zenda está assim mais do que sufficientemente justificada. - Dunshee cte 
.4branches . 

Supprima-se o § 7°. 

Em caso de não ser approvada a emenda acima, proponho que seja des-
tacado o § 7°, para formar UIT\ proj ecto á parte. 

·Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913. - Dunshee de Abranches. 
A emenda não póde ser acceita. A disposição que e lia visa supprimir é 

das que mais se justificam, e isso resalta dos termos com que foi fundamenta-
da no parecer da Fazenda. A razão da ordem regimental invocada para a sup-
pressão é de improcedencia ma.nifesta. Basta considerar que si o dispositivo 
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alludido não fixa uma despeza, regula, entretanto , a fórma por que deve se!· 
entendida e executada uma rubrica orçamentaria. Demais, o assumpto é ri go-
rosamente de finanças publi·cas, e, portanto, daquelles que, .ex-vi do disposto 
em o artigo do Regimento, podem ser tratados em orçamento. 

N. 2 - Os funccionarios da Inspectoria da Fazenda terão, quanto ás 
seguranças do cargo, os mesmos direitos de que gosam os funccionarios do 
Thesouro, isto é, só poderão ser demittidos em virtude de processo adminis -
trativo e removidos para cargos da mesma .categoria que tiverem. 

Sala das sessões, 27 de Setembro de 1913 - Nicanor Nascimento. 
E' recente o regulamento que organizou o serviço de inspecção de Fa -

:i:enda. Alli não se fixaram as garantias que a emenda estabelece para os 
inspectores. E' que o regulamento teve em vista a natureza das funcçõ es qu:-:· 
elles exercem e consid·era melhor o regimen que instituiu. A Commissão con-
sidera inconveniente alterar as ali udidas disposições regul amentares; por issn, 
opina pela rejeição da emenda, contra o voto do Sr. Galeão Carvalhal, que 
entende dever a emenda ser approvada . 

N. 3 - Onde convier: 
Accrescente-se: 
Art. Os editaes, annuncios e outras publicações que a Directoria do 

Patrimonio e as demais repartições federaes tiverem de fazer a respeito de 
arrendamento, ou venda de proprios nacionaes, aforamento de terrenos de ma-
rinhas, concurrencias para obras, fornecimentos, etc., ou a respeito de quaes-
quer outros asumptos, só serão publicados na integra no Diarie Official. 

§ !.º Em um ou mais jornaes, não excedendo a tres, dos de maior cir-
culação e importancia, poderão ser publicados pequenos avisos, .chamando a 
attenção dos interessados para as publicações feitas no Diario Official. 

Nenhum desses avis.os poderá ser publicado mais de cinco vezes em 
cada j ornai : · 

~ 2.° Fóra do Districto Federal, o .Diario OffiCial será substituido, parn 
os effeitos desta disposição, por uma das folhas de mafor circulação e. impor-
tancia da localidade em que a publicação tiver de produzir effeito, e, si ahi 
não houver jornal , por editaes affixados nos Jogares mais .Publicas. 

(S. R.) Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 -.,- Homero Baptista. 
A emenda deve ser approvada. Ella visa corrigir abusos, beneficiand1J. 

grandemen,te aos cofres publicas. 

N. 4 - Onde convier: 
Dos fres fieis da Delegaci a Fiscal no Estado da Bahia, será destacado on 

designado um, para funccionar na pagadoria, attendendo ás necessidades 
crescentes dos serviços dessa secção. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Pires de Carvalho. 
A medida lembrada é unicamente administrativa. O Governo, que é o 

competente para adoptal-a, terá de averiguar da procedencia dell a e resolve r· 
a respeito . Por esse motivo, a Commissão opina pela rej eição da emenda . 

N. 5 - Onde convier: 
Accrescente-se: 
Art. Fóra dos casos expressamente previstos nas leis ou regulamen-

tos em vigor, fica prohibido: 
a) ampliar os quadros das repartições por meio de admissão ou nomeação 

de addidos, assalariados, collaboradores, diaristas ou auxiliares extranume-
rarios, sejam quaes forem os titul·os que se lhes deem; 

b) commetter a pessoas estranhas aos quadros das repartições ou servrços· 
federaes - o ·desempenho de trabalhos que, em virtude das leis e regulamen-
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tos actuaes, façam parte dos encargos .da~ ~esmas repartiç?es e estej.am c?m-
prehendidos entre os deveres ou attnbu1çoes dos respectivos funcc10nan-0s; 

e) destacar funccionarios, inclusive trabalhadores, serventes ou opera-
rios, de umas para outras repartições, seja qual fôr ~ ministerio a que i:erten-
·cam, salvo caso de urgencia ou accumul-0 de serviço, em que poderao ser 
designados funccionarios de umas repartiçêies para auxiliarem os de outras. 
por prazo determinado e sem augmento de despeza de qualquer orderri. 

O funccionario que desempenhar ta l commissão não poderá ter outra 
da mesma natureza, sinão depois de um anno de estagio na repartição ou ser-
viço a que pertencer. 

Não se comprehendem nesta disposição as nomeações, em caracter inte-
rino, para ·O prencliimento de cargo cujos serventuarios estejam privados, po ; 
qualquer motivo, de perceber os respectivos vencimentos. 

(S. R . ) Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Homero Baptisfo. 
Merece approvação essa emenda. Ella consigna medidas capazes ·de cor-

rigir e evitar abusos, com proveito evidente ·:para os cofres publicos. 

N. 6 - Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, dentro da verba fixad ; 

no orçamento, a uma revisão na tabella para o calculo das quotas que com-
petem aos empregados das· alfandegas, de fórn:ia a tornar a distribuição mai5 

.eqüitativa, de accôrdo com a categoria e renda das respectivas repartições e 
·condições de vi da das cidades em .. que estão -- localizadas, altera ndo para isso 
;rs lotações e razõeS< da ·tabella .. actualmente· .em vigor. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913·-:- Arthur Moreira - Joaquim 
-Osorio . 

·Póde ser approvada· a emenda, mas com a modificação constante do addi-
tivo seguinte: 1 

Accrescente-se após as ·palavras "em vigor": subsistindo a mesma tabel-
la, antes de dar-lhe execução, á approvação do Poder Legislativo. 

N. 7 - A' rubrica 6" (Thesouro Nacional), accrescente-se: 
Destacada da verba giatificações por serviços temporarios e extraordi-

narios a quantia de 7 :200$, para gratificações de 100$ mensaes, a seis auxi-
liares da Directoria da Despeza Publica do Thesouro Nacional. - Mano el 
R eis -- V2lois de Castro - Este11ão Marcolino - Raphael Pinheiro - Salles 
F.ilho - Pe,'reira Braga - . Dionysio Cerqueira - Flor1iano de Bd~to. 

Esta emenda reproduz outra já rejeitada pela Camara, em 2" discussão. 
A' Commissão continúa de parecer que não ha razões justificando sua ap-
provação. 

N. 8 - Ao art. 3. º Piga-se: 
Os saldos que se verificarem no correr do exercício nos depositos d;t 

·Caixa Economica, poderão, etc. 
Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913. - Rodolpho Paixão - Mello 

Franco - F. Pwliello - Alaor Prata - jayme Gomes. 
Essa emenda, que visa apenas melhorar a redacção do artigo, póde ser 

:npprovada. 

N. 9 - Ao art. 2, º Accrescente-se, após a palavra "proposta" - inclusi-
. ve a iJ?1portan~ia de 300 :000$, para auxilio aos criadores que, no exerci cio de 
191 ?• introduzirem em sm1s fazendas, animaes destinados á reproducção, de 
accordo com o regulamentQ approvado pelo decreto n. 8.537, de 25 de Janeiro 
ele 1911. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Rodolpho Paixão. 
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E' reproducção da emenda já rejeitada em 2• discussão. A Commissão, 
pel·os motivos que naquelle momento expoz, aconselha, de novo, a rejeição. 

N. 10 - Art. Fica dispensada aos herdeiros dos contribuintes do mon-
tepio obrigatorio, cujas contribuições forem descontadas em folha,. a exhibição. 
de certidão desse pagamento, subsistindo, porém, essa exigencia para os da-
quelles cujo pagamento fõr feito por meio de guias. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Monteiro de Souza. 
Da acceitação da emenda não resulta inconveniente que provirá para o in-

teresse publico. El la consigna providencia razoavel. Pó de, pois, ser approvada_ 

N. 11 - Accrescente-se : 
Onde convier: 
Art. Os pagamentos por adeantamento só poderão ser feitos quando 

não houver repa1tição pagadora nos logares onde os serviços a que correspon-
dem tiverem de ser executados. 

(S . R.) Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Homero Baptisk . 
Merece approvação a emenda. A disposição que ella contém permittirá 

faci lidades maiores na fiscalização dos gastos publicos, o que bem justifica 
sua acceitação. 

N. 12 - Onde convier: 
Com o fim de se fazer a construcção de um predio destinado ao funccio-

namento da Caixa Economica e Monte de Soccorro de Pernambuco, na cidade 
do Recife, deverá o Governo autorizar ao respectivo conselho fiscal a mandar 
construir o alludido predio, podendo despender até a quantia de 400:000$, re-
tirada da de setecentos e tantos contos que constituem o fundo de reserva da 
mesma caixa. 

Disto não resultará o menor augmento de despezas nem o erario publico 
contribuirá com um ceitil, sendo que o Governo não póde dispór desse fundo 
de reserva sem autorização legislativa. 

Accresce que, funccionando actualmente a Caixa Economica de Pernam-
buco em uma casa particular, por cujo aluguel paga avultada importancia, 
precisa de um predio proprio á sua séde, como um a necessidade que se impõe 
e como uma medida de economia. 

Duas vantagens imperiosas advirão dessa construcção: 
1 •, o predio edificado será um proprio nacional e não se terá mais de pa-

gar nenhum aluguel; 
2", esse predio contribuirá grandemente para o aformoseamento da cida-

de do Recife, onde se constróem actualmente duas avenidas e onde o seu 
porto está sendo melhorado. 

Sala das sessões, l de Novembro de 1913 - Netto Campello - Simões 
Barbosa - A. Lopes - josé Rabello - Costa Ribeiro - Erasmo de Macedo. 

. E' reproducção da emenda já rejeitada em 2ª discussão. A medida nella 
consignada acarreta desembolso de não pequena quantia, o que, no momento, 
não convem. Outras fossem as circumstancias financeiras, e bem se justifi -
cariam os fins da emenda . A Commissão opina, pois, pela rejeição. 

N. 13 - Onde convier: 
Accrescente-se: 
Art. Na proposta de orçamento para 1915, deverão ser especificadas 

por ministerios e repartições as despezas com aut~oveis e automoveis-ca-
minhões e com o ·assentamento e assignatura de ap arelhos telephonicos não 
pertencentes á rede da Repartição Geral dos Te!egr phos, reduzindo-se o uso 
daquelles meios de transporte e desses apparelhos ao estrictamente indispen-
savel á boa marcha do serviço publico. 
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§ 1.º Emquanto não forem consignados recursos especiaes para tal fim, 
nenhum apparelho telephonico será mantido fóra das repartições e suas je-
?endencias, por conta dos cofres publicos, a não ser nas casas de residencia 
do Presidente <la Republica e membros de sua Casa Civil e Militar; do Vice-
Presidente da Republica, Vice-Presidente do Senado Federal e Presidente 
d a Camara dos Deputados, dos Ministros de Estado e seus secreta rios: dos 
di rectores geraes das Secretarias de Esta·do, do chefe de Policia, das autori-
dades policiaes, militares, aduaneiras e de hygiene, a juizo dos respectivos 
Ministros de Estado; do Presidente e directores do Tribunal de Contas e do 
Presidente, ministros e funcionarios do Supremo Tribunal Fedem!, a juizo elo 
mesmo t ribunal. 

§ 2º. Nrnhuma clespeza com automoveis e carros será autorizada fôra do~ 
casos previstos no art. 100 da lei n . 2.544, de 4 de Janeiro de 1912 ('~\ 

(S. R. ) Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Hom ero Baptista. 
A conveniencia das medidas consignadas na emenda resulta dos proprio~ 

te rmos em que ella está redigida. A Com missão é de parecer que deve ser 
a pprovada com as seguintes modificações: 

Supprimam-se na disposição do artigo as palavras - não pertencentes à 
rêde da Repartição Geral dos Telegraphos. 

Substituam-se as palavras - funccionarios do Supremo Tribunal Fe-
deral - por secretarias. 

Accrescente-se, no fim do paragrapho 1 º, depois da palavra "tribunal " e 
os Secretarios do Presidente da Camara e do Vice-Presidente do Senado. 

N. 14 - Onde convier: 
Artigo. Continúa em vigor a doutrina dos arts. 97 e 98 da lei n. 2 . 544, 

de 4 de Janeiro de 1912. 
Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Moreira Guimarães . . 
A emenda reproduz a ~isposição relativa a salarios de operarios aos 

domingos e dias feriados e a licenças por motivo de molestia concedidas tam·· 
bem a operarios. 

São disposições qu e de9de annos figuram no orçamento e cuja repr'l-
ducção para o anno proximg a Commissão não impugna. 

N. 15 - Onde convier: 
Fica o Governo autoriz3rdo a admittir, como contribuintes ao montepio, 

os serventes do Tribunal de Contas e do Thesouro Nacional. 
Sala das sessões, 1 dé .f\\ovembro de 1913 - Alfredo Ruy Barbosa. 
Não convem a approvação da emenda. Sua acceitação importaria em 

a ugmentar o numero de contribuições do montepio, institui ção que, como está, 
é summamente perniciosa ao Thesouro. O projecto de reforma que está no 
Senado generaliza a todos que recebem dos cofres publicas, a titulas de ven-
cimentos e salarios, o direito á inscripção e esse proj ecto está em andamento. 
E' a occasião propria para cqnhecer do assumpto da emenda . 

N . 16 - Onde convier : 
Fica o Poder Executivo aµtorizado a pagar as sentenças da justiça fed eral , 

passadas em jul gado, abrindo para esse effeito os necessarios creditos. · 
Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Pedro Moacyr - Mauricio 

de Lacerda. 
A Commissão tem considerado sempre mais garantidor do interesse pu-

blico que o Congresso co11heçii. de cada caso , votando creditos á vista de men-
sa.gens e informações do Goyerno. Realmente a fiscalização fica bem mais 

(*)•L ei n. 2.154 4, de 4 de .jan eiro ·de 191 2, a rt. 10·0: «!Nenhum ·pagamen to clc! 
clcspeza co.rn o cu st ei<l' de a u ton:io veis e carros se ~â fe ito sem que haja cons ign a.çi"to 
orçamentari a especia l para tal fim» . 
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assegurada com o exame e pronunciamento em cada caso, motivo por que 
não parece conveniente o dispositivo da emenda. 

N. 1 7 - Onde convier: 
Attendendo que o intuito da emenda n. 23, apresentada ao orçamente 

do Ministerio da Fazenda e appr<ivada em 3" discussão, não foi augmentar o.:; 
vencimentos dos funccionarios da Alfandega do Estado da Parahyba, e sim 
equiparar a mesma alfandega á de Florianopolis, Estado de Santa Catharina, 
accrescente-se á referida emenda: 

"Para o effeito de sua equiparação á de Florianopolis, Estado de Santa 
Catharina, quanto ao pessool e respectivas vantagens", ficando a mesma 
emenda assim redigida: 

Fica elevada á classe immediata a Alfandega do Estado da Parahyba, 
para o effeito de sua equiparação á de i'lorianopolis, Estado de Santa CR-
tharina, quanto ao pessoal e respectivas vantagens ." 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - joão Maximiano de Fi-
gueiredo - Seraphico da Nobrega - Camillo de Hollanda - Simeão Leal 
- Felizardo Leite - Collares Moreira. 

A emenda esclarece a disposição de uma outra em 2ª discussão e que 
é o artigo do proj ecto. A Commissão é contraria á emenda, como já o foi .i 
anterior, approvada em 2", contra o parecer então elaborado. Pelo que, logica-
mente, propõe o seguinte substitutivo: Supprima-se o artigo · 7º. 

N. 18 - Onde convier: 
O Governo procederá a uma minuciosa revisão nos processos de indemni·· 

zações pagas aos proprietarios de trapiches e outros predios existentes na 
zona da construcção do cães do porto nesta Capital, em toda a sua extensão. 

Paragrapho. Para a execução do artigo anterior o Governo tomará com 
urgencia as providencias administrativas ou judiciarias que couberem na es-
pecie, devendo sempre exigir a exhibição dos titul.os de domínio aos que re-
ceberem indemnizações. 

Sala das sessões, 31 de Outubro de 1913 - Felisbello Freire. 
A Cornrnissão entende que a emenda deve ser rejeitada. Da revisão pód :: 

provir prejuízo ao Thesouro, e, para os casos de interesse deste, o Governo 
poderá rever independente de autorização. 

N. 19 - Onde convier: 
Artigo. Fica autol'izado o Governo a mudar a séde da Delegacia do ThCJI'.. 

souro de Senna Madureira, no Territorio do Acre, para outro local que melhor 
attenda aos interesses do serviço publico, nas quatro prefeituras em que se 
divide aquell e te rritorio. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Monteiro de Souza. 
Não convém, á administração, a provid·encia indicada na emenda. Sobre 

á ma teria a Cornrnissão o fferece emenda dispondo de modo que parece rna!s 
conveniente aos interesses do fisco na região. 

N. 20 - Na tabella B que acompanha a lei orçamentaria, na parte rela-
tiva ao Ministerio da Fazenda, veem sempre consignadas disposições relativas 
ás repartições que são pagas pelo processo das porcentagens ou quótas . 

O Laboratorio Nacional de Analyses tem sido incluído em taes disposi-
ções, e, sendo annualmente a sua receita superior a 200 :000$ e consignada no 
orçamento verba apenas para porcentagens relativas a 160:000$, resulta que o 
Governo, firmado na alludida autorização, abre todos os annos credito supple-
rnentar afim de legalizar o pagamento das quotas do pessoal dessa repartição. 

Accresce, porém, que, por urna larnentavel ·omissão verificada na meneio~ 
nada tabella B, do orçamento vigente e que se reproduz na do· anno vindouro, 
os empregados . do Laboratorio se encontram privados da gratificação pro-la-



- 560 -

bore a que· tee m direito todos os funccionarios publicas, quer civis quer m:-
litares. 

Ora, isso é profundamente injusto, tanto mais que as alfandegas, c.ol-
lectori as e Recebedoria do Districto Federal se acham contempladas na ta-
oella B, com exclusão unica do Laboratorio. 

Pensando ser de absoluta justiça dar áquelles funccionarios o que deixam 
de per·ceber por méra omissão da lei, proponho que na tabella B seja incluí-
do o seguinte: 

Diga-se na tabella B - Ministerio da Fazenda: 
Laboratorio Nacional de Analyses - Pelas porcentagens aos empregados. 

nos exercicios de 1913 e 1914, si as consignações respectivas excederem ac 
credito votado. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Salles Filho. 
A emenda póde ser approvada. Só por equivoco não tem sido consignada 

para tal caso a faculdade de creditos supplementares, existente em todos os 
que a esse se assemelham. 

N'. 21 - Onde convier: 
Accrescente-se : 
Art. Para os effeitos do disposto no art. 21, da lei n. 1.144, de 30 

de Dezembro de 1903, ( 1), consideram-se despezas de caracter permanent "O 
todas aquellas que se prolongarem por mais de seis mezes consecutivos ou 
por mais de nove mezes interpolados. 

Os serviços que derem Jogar a despezas nessas condições, dentro de um 
exercício, só poderão continuar nos exercícios seguintes, si para tal fim forem 
expressamente consignados recursos nas respectivas leis orçamentarias ou em 
leis especiaes. 

Não se comprehendem nesta disposição as despezas resultantes de passa-
gens, gratificações ou dia t ias ·que tiverem de ser abonadas aos · funccion a-
rios dos quadros das rep artições, de conformidade com os regulamentos em 
vigor e para cujo pagamento não existam consignações especiaes, e bem 
assim as despezas por serviços extraordinarios feitos fóra da hora do ex-
pediente. . 

(S. R.) Sala das sesisões, 1 de Novembro de 1913 - Homero Baptista. 
A emenda deve ser approvada. Seu objectivo é extinguir e evitar abusos, 

be.n~iciando o interesse publico . 

N. 22 - Art. Ficii o Presidente da Republica autorizado a revêr o 
regulamento para o serviço de repressão do ·contrabando na fronteira do Rio 
Grande do Sul a que se refere o, decreto n. 10.037, de 6 de Fevereiro de 1913, 
de modo a cdnciliar os interesses do fisco ·com os do commercio e da pe-
cuaria nesse Estado, sem que dessa revisão resulte augrriento de pessoal ou 
de vencimentos .. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 19!3 - joaquim Osorio. 
A emenda póde ser approvada. O Governo está autorizado por lei vigen-

te a fazer a revisão que <L emenda indica. Inconveniente não ha, porém, em 
ficar revigorada a autorização em o orçamento proximo. 

N. 23 - Onde convit;>r: 
Art. Continuam e!T/ yigor os arts. 97 e 98 da lei n. 2. 544, de 4 de 

Janeiro de 1912 . 
Sala das sessões, 1 de Novembro de 1913 - Figueiredo Rocha. 
Esta emenda está- prejudica·da pela de n . 14, que teve parecer favoravel. 

(1) Lei n . 1.14'1, de 3·0 de Dezembro ·de 19·03, art. 21 : «As despezas de ca-
racter permanente não pO'd·l'Orão .ser computa.dos ã. verba - E ventuae.s - dos di-
versos minis terios» . 

( •) At,tigo 22, da lei n. 1.144, de 30 ·de d ezembro de 1903. 
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N. 24 - As disposições seguintes: 
Art. 32. Todos os pagamentos de despezas de materiaes serão centraliza-

dos no Thesouro ou nas delegacias, com excepção daquelles que forem feitos 
pelos secretarias do Congresso e pela mordomia do Palacio do Cattete e dos 
que, observada aquella centralização, possam retardar a marcha dos respecti-
vos serviços, pagamentos que continuarão a ser effectuados pelas proprias 
repartições, depois de baibilitadas, mediante registro pr.évio de distribuição de 
creditas, ouvido o Thesouro sobre a conveniencia de serem feitas as referida& 
despezas pelas contado rias respectivas. 

Art. 111. Aos directores das Secretarias do Senado e da Camara dos 
Deputados, mordomia do Palacio da Presidencia da Republica e Secretaria do 
Supremo Tribunal Federal serão entregues em quatro prestações iguaes, 
adeantadas, no começo dos mezes de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, me-
diante requisição competente, as quantias destinadas ao material das mes-
mas repartições, incluidas na presente lei e integralmente as concedidas em 
creditas concernentes á mesma verba - Material. 

A primeira parte da emenda, relativa á centralização de pagamentos, já 
consta, com pequenas modificações, de disposições regulamentares vigentes e 
está sendo executada pelo Ministro da Fazenda. Sua approvação, é, pois, 
dispensavel. 

A segunda parte reproduz disposição de leis de orçamentos anterio res e 
sua approvação é conveniente. 

N. 25 - Esta emenda está prejudicada pela de n. 14, que teve parecer 
favoravel. 

E' mantida a garantia para todos os diaristas, operarias e classes equiva-
lentes á percepção da diaria nos domingos e feriados, sempre que tiverem 
comparecido durante todos os dias da semana anterior. 

Sala das sessões, 1 de Nov.embro de 1913 - Nicanor Nascimento. 

N. 26 - Onde convier: 
E' revigorada a disposição do art. 32 da lei n. 957, de 30 de Dezembro 

de 1902, ficando sem effeito a do art. 111 da lei n. 2 . 738, de 4 de Janeiro 
de 1913 . 

Sala das sessões, de de 1913 - Simeão Leal. 
E' emenda que está prejudicada pela de n. 24, sobre a qual a Commis-

são já emittiu parecer. 

EMEN DAS DA COMM1ISSÃO 

N. 1 - A Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional com séde em Senna 
Madureira, no Acre, terá jurisdicção nos Departamentos do Alto Acre e do 
Alto Purús, superintendendo ás repartições fiscaes ahi existentes ou que ve-
nham a ser creadas e aos pagamentos que tiverem de ser feitos , ficando o:; 
Departamentos do alto Juruá e J'arauacá sob a jurisdicção da Delegacia Fiscal 
em Manáos. 

N. 2 - E' autorizado o Governo a modificar a escripturação do Thesou-
ro e repartições dependentes, podendo a esse fim expedir os preci sos regu-
lamentos. 

A' verba 6" - Material, moveis, compra e concertos - 12:000$000 -
acrescente-se: sendo 2 :000$ para cada uma das directorias e procuradoria 
geral . _ 

A' verba 8ª - da sub-consignação relativa a moveis, machinas e appare-
lhos deduza-se 1 :600$ para augmentar a gratificação ao conferente por mo-
tívo' de as,signatura de .notas e accrescimo de serviços, e da sub-consignação 
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relativa á illuminação deduza-:>e 1 :ZGO$ para augmentar, pelo mesmo motivo, 
a gratificação ao aj udante de conferente. 

Em a proposta de orçamento para 1915 deverá ser especificada a despe-
za que corre pela sub-consignação relativa ao pessoal amovível . . 

Ao art. 9° : 
Onde se diz - autorizações concedidas sem leis especiaes - redija-se: 

autorizações concedidas por leis especiaes, e onde se diz - orçamento da 
verba arrecadada - leia-se: orçamento da renda arrecadada. 

Sala das .Commissão, 14 de Novembro de 1913 - Ribeiro Junqu eira, 
Presidente - Antonio Carlos, Relator - Octavio Mangabeira - Raul Fer-
nandes - Galeão Carvalhal - Manoel Borba - João Simplicio - Homero 
Baptista. 

Na sessão de 21 de Nov embro é encerrada a discussão unica do parecer 
sobre as emendas em 3" do projecto n. 73 B. 

VOTAÇÃ'O 

de Novembro Votação do projecto n. 73 B, de 1913, fixando a despeza do Ministerio 
da Fazenda para o exercício de 1914 (com emendas) (vide projecto n. 73 C, 
de 1913) (3ª discussão). 

O Sr. Presid!eDJte - Vou submetter a votos as emendas. 
Votação da seguinte etnenda n. 1, do Sr. Dunshee de Abranches: 
Supprima-se o art. 7º. 
Em caso de não ser approvada a emenda acima, proponho que seja desta-

cado o art. 7º, para formar um proj ecto á parte. 

O Sr. Du.n.shee de A..b'.l"anclhes (pela ordem ) - Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. que .se digne consultar á Camara sobre si consente na retirada da 
emenda n. 1, de que sou o unico signatario. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
Rejeitada a emenda n. 2. 
Votação da seguinte emenda n. 3, do Sr. Homero Baptista. 
Accrsecente-se: 
Onde convier: 
Art. Os editaes, annuncios e outras publicações que a Directoria do Pa-

trimonio e as demais reparti ções federaes tiverem de fazer a respeito de ar-
rendamento ou venda de proprios nacionaes, aforamento de terrenos de ma-
rinhas, concurrencias para obras, fornecimentos, etc., ou a respeito de quaes-
quer outros assumptos, só serão publicados na integra no Diario Official. 

§ I. º Em um ou mais jornaes, não excedendo de tres, dos de maior cir-
culação e importancia, poç!erão ser publicados pequenos avisos, chamando 
a attenção dos interessados para as publicações feitas no Diario Official. 

Nenhum desses avisos poderá ser publicado mais de cinco vezes em 
cada jornal. 

§ 2. º Fóra do Districto Federal, o Diario Official será substituido, para 
os effeitos desta disposição, por uma das folhas de maior circulação e impor-
tancia da localidade em q4e a publicação tiver de produzir effeito, e, si ahi 
não houver jornal, por editaes affixados nos Jogares mais publicas. 

Approvada. 
~ejeitada a emenda n. 4. 
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Votação da seguinte emenda n. S, do Sr. Homero Baptista: 
Onde convier: 
Accrescente-se: 
Art. Fóra dos casos expressamente previstos nas leis ou regulamentos 

cm vigor, fica prohibido: 
a) ampliar os quadros das repartições por meio de admissão ou nomea-

ção de addidos, assalariados, collaboradores, diaristas ou auxiliares extranu-
merarios, sejam quaes forem os titulos que se lhes deem; 

b) commetter a pessoas estranhas aos quadros das repartições ou servi-
ços federaes o desempenho de trabalhos que, em virtude das leis e regulamen-
tos actuaes, façam parte dos encargos das mesmas repartições e ·estejam com-
prehendidos entre os deveres ou attribuições dos respectivos funccionarios; 

e) destacar funccionarios, inclusive traba·lhadores, serventes ou o>p•erario5, 
de umas para outras repartições, seja qual fôr o ministerio a que pertençam, 
.oialvo caso de urgencia ou accumulo de serviço, em que poderão ser designa-
dos funccionarios d·e umas repartições para auxiliarem os de outras, por 
prazo determinado e sem augmento de despeza de qualquer ordem. 

O funccionario que desempenhar tal commissão não poderá ter outra 
da mesma natur·eza sinão depois de um anno de estagio na repartição ou 
servico a que pertencer. 

Não se comprehendem nesta disposição as nomeações, em caracter inte-
rino, para o prehenchimento de cargo cujos serventuarios estejam privados, 
por qualauer motivo, de perceber os respectivos vencimentos. 

Appruvada. 
Vo~:: ;;il.c cl'.:\ seguinY- --uenda sob n. 6 do Sr. Arthur Moreira e outro: 
Onde convier: 
"Fica· o Poder Executivo autorizadr 'l prô ~eder, dentro da verba fixada 

no orçamento, ?- i.ma revisão na tabellu 1ra o '.alculo das quotas que com-
petem aos ·emprega\'.IUS!l das alfandegas, uc fórma \l tornar a distribuição mais 
equitativ.:>, do: accôrdn ""m a categoria e r-'-'nda C.1s respectivas repartições e 
condições de vida oas c1aa_; .;3 em qv 0 ...... "'\...o localizadas, alterando para isso 
as lotações e razões da t:::.bella actualmentc em v:.;;or." 

; 
{ 

o ·Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu a seguinte 
modificação: 

Accrescent·e-se, após as ~ ... )r-.vraft ." em vigor": "subsistindo a mesma tabel-
la antes de dar-lhe execução á api:covacão do Poder Legislativo." 

' Approvadt:. com a modificação. 
Rej.eitada a emenda n. 7. 
Votação da seguinte emenda n ,\Lda ~r , Rodolpho Paixão e outros: 
Ao art. 3º, diga-s·e: 
"Os saldos que se verificarei_. no correr do exerci cio, nos depositas da 

Caixa Economica, poderão, etc." 
Approvada. 
Rejeita da a emenda n. 9. 
Votação da seguinte emenda n. 1.0, do Sr. Mo~tei;o de Souza: . 
Art. Fica dispensada aos herdeiros doa co11tnbumtes do montepio onrl· 

gatorio cujas contribuições forem descontadas e1 .. folha, a exhibição de certi-
dão ddsse pagamento, subsistindo, j,:Drém., essa exigencia para os daquelles 

. cujo pagamento fôr feito por meio de gmaf 
Approvacta. . 
Votação da segumte emenda n. 11, do Sr. Homero BttptJsta: 
Accrescente-se: 
Onde convier: 
Art. Os pagamentos por a:diantamento sé> naderão ser feitos quando não 

'· 
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houver repartição pagadora nos Jogares onde o serviço a que correspondem ti-
verem de ser executados. 

Approvada. 
Rejeitada a emenda n. 12. 
Votação da seguinte emenda n. 13, do Sr. Homero Baptista: 
Onde convier: 
Accrescente-se: 
Art. Na proposta do orçamento pa.ra 1915, dev·erão ser especificiadas por 

ministerios e repartições as despezas com automoveis e automoveis-caminhões 
e com o assentamento e assignatura de apparelhos telephonicos não pertencen-
tes á rêde da Repartição Geral dos Telegraphos, reduzindo-se o uso naquelles 
meios de transporte e desses apparelhos ao estrictamente indispensavel á boa 

· marcha do serviço publico. 
§ 1 º. Em quanto não forem cons.ignados recursos especia·es para tal fim, 

nenhum apparelho telephonico será mantido fóra das repartições e suas de-
pendencias por conta dos cofres publicos, a não ser nas casas de residencia 
do Presidente da Republica e membros de sua Casa Civil e Mj!itar, do Vice-
Presidente da Republica, Vice-Presidente do Senado Federal e Presidente da 
Camara dos Deputados, dois Ministros de Estado e seus secretarios, dos di-
rectores geraes das Secretarias de Estado, do chefe de Policia, das autoridades 
policiaes, militares, aduaneiras e de hygiene, a juizo dos respectivos Ministros 
de Estado; do presidente e directores do Tribunal de Contas e do presidente, 
ministros e funccionari-os do Supremo Tribunal Federal, a juizo do mesmo 
tribunal. 

§ 2º. Nenhuma despeza com automoveis e carros será autorizada fóra dos 
casos previstos no art. 100 cla lei n. 2.544, de 4 de Janeiro de 1912. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu as seguintes 
modificações: 

Supprimam-se na disposição do artigo as palavras - não pertencentes á 
rêde da Repartição Geral dos Telegraphos. 

Substituam-se as palavras - funccionarios do Supremo Tribunal Fe-
deral - por secretarias. 

Accrescente-se, no fim do paragrapho 1 º, depois da palavra "tribunal" e 
os Secretarios do Presidente da Camara e do Vice-Presidente do Senado. 

Approvada com as modificações. 
Votação da seguinte ·emenda n. 14, do Sr. Moreira Guimarães: 
"Onde convier: 
Art. Continúa em vigor a doutrina dos ' arts. 97 e 98 da lei n. 2. 544, de 

4 de Janeiro de 1912." 
Approvada . 
Rejeitada a emenda n . 15. 
Votação da seguinte emenda n. 16, do Sr. Pedro M-oacyr e outro: 
"Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a pagar as sentenças da justiça federal 

.passad1as em julgado, abrindo para esse effeit.o os .necessarios creditos." 

O Sr. Mlau1'icio de Lao,ie.r,da (para encaminhar a votação) sustenta que 
a Camara não póde absolut3rmente negar o seu voto á emenda que o orador 
assignou conjuntamente coq1 o eminente representante do Rio Grande do 
Sul, o Sr. Pedro Moacyr. Eptendend-o que o ·réo não tem a faculdad·e de dis-
cutir o cumprimento das sentenças passadas em julgado, assistindo-lhe ape-
nas o dever de as cumprir r igorosamente, nega ao Poder Legislativo autori-
dade para conhecer da natur~za dellas , devendo unicamente autorizar o Poder 
Executivo a pagai-as, abrindo para esse effeito os necessarios credit-os. (Mui-
to bem; muito bem!) 
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O Sr. PedTo Mioacyr (para encaminhar a votação) abunda nas con· 
siderações do orador precedente . A Camara não póde negar creditos para pa-
gamento ·de sentenças da Justiça f.ederal, passadas ·em julgado. 
· Não as póde conhecer e julgar, não tem o direito de as commentar; não 
é juiz. Só tem que abrir creditos para que o Poder Executivo effectue os pa-
gamentos determinados pela autoridade judiciaria. 

De accôrdo com esta theoria, espera, pois, que a Camara não recuse o 
seu apoio á emenda, que, como recorda o illustre Sr. Calogeras, e até ex-
pressivament·e constitucional. (Muito bem; muito bem.) 

Posta á votos, é a emenda n. 16 approvada. 
O Sr. Soaires dos SMttos (pela ordem) - Requeiro verificação da vo-

tação . 
O Sr. Pres1iden1;e - Vae se proceder á verificação da votação 
Procedendo-se á verificação da votação, r.econhece-se terem votado .a fa-

vor 30 Srs. Deputados e contra 59; total 89. · 
O Sr. Premdenite - Não ha numero . Vae se procederá chamada. 

O Sr. Si:meãio Leal ( 1 º Secretario) procede á chamada dos Srs. Depu-
tados. 

Feita a chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs. Antonio Noguei-
ra, Aurelio Amorim, Firmo Braga, Dunshee de Abranches, Agrippino Azevedo, 
Raymundo Arthur, Moreira da Rocha, Frederico Borges, Mores da Cunha, 
João Lopes, Eloy de Souza, Augusto Mo.nteiro, Maxi)'riiano de Figueiredo, Bal-
thazar Pereira, Costa Ribeiro, L-0urenço de Sá, José Bezerra, Augusto do 
Amaral, Cunha Vasconcellos, Erasmo de Macedo, Euzebio de Andrade, Tibur-
cio de Carva)ho, Alfr.edo Ruy, Rodrigues Lima, Moniz Sodré, Torquato Mo-
reira, Julio Leite, Figueireda Rocha, Thomaz Delfina, Porto Sobrinho, Elysio de 
Araujo, Faria Souto, Mario de Paula, Teixeira Brandão, Francisco Veiga, João 
Penido, Honorato Alves, Galeão Carvalhal , Cardoso de Almeida, Prudente de 
Moraes Filho, Marcolino Barreto, Bueno de. Andrada, Valais de Castro, Mar-
tim Franci'sco, Marcellu Silva, Fleury Curado. Luiz Bartholomeu, Henrique 
Valga, Celso Bayma, Gumercindo Ribas, Nabuco de Gouvêa e Pedro Moacyr. 

(Em meio da chamada o Sr. Sabino Barroso, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidencia que é occupada pelo Sr. Arthur Moreira, 2° Vice-Presidente) . 

O Sr. ,PresttdJe:nte - Responderam a chamada 78 senhores Deputados. 
Não ha numero para se .•proseguir nas votações. 

Continuação da votação das emendas off.erecidas ao projecto n. 73 B, Seeeão de 27 
de 1913, fixando a despeza do· Ministerio da Fazenda para o e)[ercicio de Novembro 
1914 (vide projecto n. 73 C, de 1913) (emenda n. 16 e seguintes) (3" dis-
cussão) . 

O Sr. Presiden.i;e - Vou submetter a votos a seguinte emenda n. 16, 
do Sr. Pedro Moacyr e outro, cuja votação ficou interrompida hontem: 

Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a pagar as sentenças da justiça federal, 

passadas em julgado, abrindo para esse effeito os necessarios creditas. 
Rejeitada. 
Votação da seguinte emenda n. 17, do Sr. Maximiano de Figueiredo e 

outros: 
Onde convier: 
"Attendendo a que -0 intuito da emenda n. 23, apresentada ao orçamento 

do Ministerio da Fazenda ·e approvada em 3ª discussão, não foi augmentar os 
vencimentos dos funccionarios da Alfandega do Estado da Parahyba, e sim 
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equiparar a mesma Alfandega á de Florj.anopolis, Estado de Santa Catharin~. 
accrescente-se á r.eferida emenda: 

"Para o effeito de sua equiparação á de Florianopolis, Estado de SanU 
Catharina, quanto ao pessoal e respectivas vantagens'', ficando a mesma 
emenda assim r.edigida: 

Fica elevada á classe immediata a Alfandega do Estado da Parahyba, 
para o effeito de sua ·equiparação á de FlorianopoJ.is, Estado de Santa Catha-
rina, quanto ao pessoal e respectivas vantagens." 

O Sr. PreSidente - A esta emenda a Commissão offereceu o seguinte 
substitutivo: 

"Supprima-se o art. 7°." 

O Sr. Max:i.r.mâlano de FclgUJeiredo (p~la ordem) - Requeri preferencia 
na votação para a 'emenda n. 17. 

Consultada, a Carnara concede a prefore!1da pedida. 

O Sr. Presiidente - Vou submetter a votos a emenda n. 17. 

O Sr. Ma.J<J:i!Dlila:no de Figueiredo (*) (para encaminhar a vot'.lção) 
Sr. Presidente, espero encaminhar a votação, proferindo apenas poucas pa-
lavras. · 

A emenda n. 17, ora· pendente de deliberação da Camara, é simplesmente 
explicativa da emenda n. 2.3, já approvada em 2ª disc.ussão·. 

Com esta emenda expli.cativa, pretendi esclarecer á Camara aue os in-
tuitos da emenda n. 23 não foram o augmento de vencimentos aos funcciona-
rios da Alfandega do Estado da Parhayba, e sim prov·er essa mesma Alfande-
ga do pessoal necess1ario para o seu regular funcci·onarnento, att·eMo o grande 
desenvolvimento que vae te~do o commercio parahybano. · 

Essa minha argumentação t·eve, segundo me consta, a alta virtude e a su-
bida honra de merecer a mpdificação do· parecer do illustre refator da Com-
missão de Finanças, o operoso Deputado mineiro, Sr. Dr. Antonio Carlos. 

Não obstante isso, a Commissão de Finanças continuou a opinar d·e modo 
contrari.o á passagem ga emenda. 

O parecer escripto e subordinad.o ao voto da Camara não declarou bem os 
fundamentos dessa segunda e reiterada convicção da Commissão de Finan-
ças; a Commissão limita-se a pro pôr novamente a suppr.essã-o da emenda, sem 
declinar fundamentos, de modo que é de presumir que prevaleceram as razões 
dadas no parecer anterior, · jsto é, falta de opportunidade, no momento, para 
a approvação da medida, ·erp vista da actual situação finance_ira, justificativa 
dos córtes orçamenta rios. 

Si assim é, não tenho mais .o que refutar. 
Sim, porque fá demonst rei, quando a erri1enda foi submettida a 2" dis.cus-

são, a irrefutavel conveniencia de ·sua passagem, provando, com dados ·esta-
tísticos, que a Alfandega d:j. Parahyba não dispõe dos elementos necessarios, 
quanto ao pessoal, para a regular fiscalizaÇão de suas rendas e rapida expe-
dição das mercadorias. 

Jsto, aliás, já está delI\onstrado em dados officiaes. 
O relatorio do Minister jo da Fazenda, em 1907, o diz claramente, e aind1 

mais claramente, quanto á hypothese controvertida, o diz o relatorio de 1910; 
em que o Ministro da Fazenda opina exactamente de accôrdo com a emenda 
.i.ue apre-seMei, i'sto é, que o pessoal da AHandega do Estado da Pamhyba 

- seja, para todos os effeitos, ·equiparado ao pessoal da Alfandega de Floriano-
polis, no Estado · de Santa Catharina. 

Sendo assim, si não ha novas razões por parte da Commissão de Finan-

(*) F..ste d'<;ct1rso não foi. rev i·s to '!Jelo orador, 
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ças justificativas da re1e1çao da em"enda; si a medida está plenamente funda-
da em dados officiaes; si a emenda explicativa, sujeita agora ao voto da Ca-
mara, não importa em augmento de despeza, não vejo razão para que a Ca-
mam recue de sua deliberaçã-0 anterior. 

Assim, espero que a Camara sanccionará, com sua approvação, a emenda 
ora sujeita ao seu alto criteri-o, rejeitando implicitamente a emenda da Com-
missão de Finanças suppressiva da emenda n. 17. 

Concludentemente, não é licito esperar outro voto. (Muito bem.) 

O Sr. Antonio Oa<rfos (*.) (para encaminhar a votação) - Sr. Presi-
dente, a emenda cuja approvação o nobre Deputado reclama não é mais: d-o qu«: 
o desenvolvimento daquel!a que, por occasião da 2" discussão, S. Ex. enca-
minhou ao voto favoravel da Camara. 

E' uma emenda que, violando disposições elementares até do Regimento 
e offendendo as praticas regulares de legislar, tenta augmentar o pessoal da 
Alfandega da Parahyba e augmentar os vencimentos do respectivo pessoal. 

A Commissã-o de Finanças que, da primeira vez, opinou desfavoravelmen-
te, com maioria de razão, opinou desta feita no sentido da rejeição da emenda 
que, esclarecendo a primeira, determina de modo pratico o augmento do pes-
soal da Alfandega da Parahyba e o augmento dos vencimentos desse mesmo 
pessoal". 

Ninguem contesta, Sr. Presidente, que se vae tornando mistér uma revisão 
dos qu_adros relativos não só ao pessoal das alfandegas da Republica, como 
aos seus respectivos vencimentos. 

O assumpto está, nesta hora, preoccupando a ·attenção do Sr. Ministro 
da Fazenda, que pret.ende, no -começo da sessão proxima, submetter á deci-
são da Camara o -quadro e a tabella definitiva. 

Parece-me, pois que seria esse o momento opportuno· para que se at-
tendesse ás reclamações relativas á Alfandega da Parahyba. 

Nesta hora, por todas as razões de -ordem financeira, constantemente invo-
cadas, e, mais, por esta que · acabo de dar, parece-me que o voto regular da 
Gamara seria em sentido contrario á emenda do nobre Deputado e favoravel 
ao substitutivo da Commissão. (Muito bem.) 

Rejeitada a referida emenda n. 17. 

O Sr. Maa<Jfoui\aiDlo ele Figueiredio (pela ordem) - Peço a verificação 
da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado a 
favor 71 Deputados e contra 40; total, 111 .. 

O Sr. Pr<es:i.C!ente - Votaram a favor da emenda 71 Srs. Deputados e 
contra 40; total, 111 . 

A emenda foi approvada. 
Vou submetter á votação o substitutivo da Commissão que não está pre-

judicado pela votação da emenda n. 17, uma vez que esta modificou um 
artigo do projecto e o substitutivo é pela suppressão desse artigo do projecto. 

Vou submetter a votos o substitutivo. 

o Sr. MalilimúJa.no de Figillleireclio (pela ordem) - Peço venia a V._Ex;, 
:Sr . Pr-esidente, para oppor, com o maior acatamento, uma breve ponderaçao as 
palavras que V. Ex. acaba de endereçar á Camara. 

A Camara comprehende bem que, tend_o appro".ado a ~menda n. 17, que 
manda equiparar a alfan~ega da Pa~ahy~a a d~ Flonano?~hs, Estado . de .santa 
Catharina, implícita e logicamente n~o pode de1:car d.e rn1e1 tar o substitutivo da 
Commissão, que propõe a suppressao da refenda emenda. 

( •) Este discurso não foi revisto 1pel-o orador. 



- 568-

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Seria crear um precedente perigoso. 
o SR. MAXIM IANO DE FIGUEIREDO - Conseguintemente, faço essa breve 

advertencia á Gamara. O substitutivo da Commissão deve e não póde deixar 
de ser. considerado prejudicado, por isso que f.oi vencedora a emenda n. 17. 
Foi esse o fim de preferencia por mim solicitada e attendida pela Gamara . 
(Muito bem; muito bem.) 

o Sr. Presidente - O Sr. Deputado Maximiano de f.igueiredo não tem 
razão. 

A emenda de S. Ex . teve em vista modificar uma disposição constante 
do projecto; o substitutivo da Commissão é pela suppr-essão dessa disposi~ão 
do projecto. 

Nos termos do Regimento esse substitutivo da Commissão deveria ter 
sido votado em primeiro Jogar; não o foi, em virtude da preferencia concedi-
da pela Gamara . 

A Gamara poderá, logicamente ou não, approvar ou rejeitar o substituti-
vo; a Mesa é que não póde deixar de submettel-o ao voto da Gamara . (Muito 
bem.) 

O ·Sr. P e'dr10 l:Moacyr (pela ordem) - Sr. Presidente, sem entrar no me-
rito º'ª questão , parece-mie que a Gamara ficou collocada entre as pontas do 
seguinte dilemma: ou acceitava a emenda do nobre Deputado pela Parahyba, 
que prescr.evia a equiparação dos funccionarios da Alfandega da sua terra aos 
da Alfandega de Florianopolis, ou -0 substitutiv·o da Commissão de Finanças, 
que mandava simplesmente supprimir este artigo, isto é, supprimir esta equi-
paração . 

A Gamara já approv-0u, por grande maioria, que? A equiparação dos 
funccionarios das duas alfandegas. Si approv.ou esta equiparaçã·o, ísto é, si 
quer que este facto subsista 

1 
e produza os seus effeitos; si e lia, p:eJo seu voto 

já determinou effectivament·,e a equiparação dos funccionarios das duas al-
fandegas, como é que agora a Gamara poderá votar a suppressão desta equi-
paração, por que é nisto qu~ importa a emenda substitutiva da Commissão? 
Seria a Gamara voltar atrás, recuar de uma d·ecisão que acaba ha poucos 
minutos de tomar . 

Portanto, repito, sem entrar no merito da questã·o, e sem indagar si V. Ex., 
de accôrdo com o Regimento, tem razão, julgo que V. Ex. , submettendo á 
votaçã·o da Gamara a emenda suppressiva da Commissão de Finanças, não 
fará mais do que convidar a Gamara a reincidir, digamos, na sua votàção an-
terior, i.st.o é, manter :ª equipa~aç~o q:ie votou. 

Rei e1tado o referido sul:\shtuhvo a emenda n . 17. 
Rejeitada a emenda n. 18. 
Votação da seguinte ·emenda n . 19, do Sr. Monteiro de Souza: 
Onde convier: 
Artig-0. Fica autorizado o Governo a mudar a séde da Delegacia do The-

souro de Senna Madureira, no Territ.orio do Acre, para outro local que me-
lhor attenda aos inter-esses qo serviço publico, nas quatro prefei turas em que 
se divide aquelle territorio. 

O Sr. M.on.tfilro d-e s;ouza (pe la ordem) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex . que consulte á Gamara si permitte na retirada desta emenda, visto 
que a Commissão apresentou uma outra, que melhor satisfaz os interesses 
publicos. 

Consultada, a Gamara concede a retirada pedida . 
Votaçã.o da seguinte em~nda, n. 20, do Sr . Rodrigues Alves Filho: 
"Na tabella B, que acqmpanha a lei -0rÇamentaria, na parte relativa ao 

Ministerio da Fazenda, veem sempre consignadas disposições relativas ás 
repartições que são pagas pelei processo das tiporcentagens ou qu_ótas . 
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O Laboratorio Nacional de Analyses tem sido incluído em taes disposi-
ções, e, sendo annualmente a sua receita superior a 200 :000$ e consignada no 
orçamento v:erba apenas para porcentagens rel ativas a 160 :000$, resulta que 
9 Governo, firmado na alludida autorização, abre todos os annos credito· sup-
plementar, afim de legalizar o pagamento das quótas do pessoal dessa re-
partição . 

Âccresce, porém, que, por uma lamentavel omissão verificada na men-
cionada tabela B, do orçamento vigente e que se reproduz na do anno vindou-
ro , os empregados do .Laboratori·o se -encontram privados da gratificaçã-o pró-
labore a que te.em direito-~odos os func-cionarios publicas, quer civis queir mili-
tares . 

Ora, isso é profundamente injusto, tanto mais que as alfandegas, collecto-
rias e Recebedoria do Districto Federal, se acham contempladas na tabella B, 
com exclusão unica do Laboratorio. 

Pensando s·er de absoluta justiça dar áquelles funccionarios o que dei -
xam de perceber por méra omissã-o da lei, proponho que na tabella B seja 
incluido o seguinte: 

Diga-se, na tabella B - Mi-nisterio da Fazenda: 
"Laboratorio Nacional de Analyses - Pelas porcentagens a<Js emprega-

dos, nos exercícios de 1913 e 1914, si as consignações respectivas excederem 
ao credito votado." 

Approvada. 
Votação da seguinte ·emenda, n. 21 , do Sr. Homero Baptista: 
"Onde convier: 
Accrescente-se: 
Art. Para os effeitos do disposto no art. 21, · da lei n . 1 . 144, de 30 

de Dez.embro de 1903, consideram-se d-espezas de caracter permanente todas 
aquellas que se prolongarem por mais de seis mezes consecutivo~, ou por 
mais de nove mez.es interpolados. 

Os serviços que derem logar a despezas nessas condições dentro de um 
exercicio só poderão continuar nos exercícios S·eguintes, si, para tal fim, fo-
rem expressament·e consignados recursos nas respectivas leis orçamentarias ou 
em leis especiaes. 

Não se comprehendem nesta disposição as despezas resultantes de passa-
gens, gratificações -ou diarias que tiverem d·e ser abonadas aos funccionarios 
dos quadros das repartições, de conformidade -com os regulamentos em vigor 
e para cujo pagamento não existam consignações especiaes, e bem assim as 
despezas por serviços extraordinafi.os feitos fóra da hora do expedi·ente." 

Approvada. 
Votação da seguinte emenda, n. 22, do Sr. J o·aquim Osorio: 
"Art. Fica o Presidente da Republica autorizado a rever o regulamento 

para o serviço de repressão do contrabando na fronteira do Rio Grande do 
Sul, a que se refere ·O decreto n. 10.037, de 6 de Fevereiro de 1913, de modo 
a conciliar -os interesses do fisco com os do commercio e da pecuaria nesse 
Estado, sem que dessa revisão resulte augmento de pessoal ou de venci. 
mentos." 

Approvada. 
E' .considerada . prejudicada a emenda n . 23. 
Votação da seguinte emenda n. 24, do Sr. Nicanor Nascimento: 
As disposiçoes seguintes: . 
Art. 32. Todos os pagamentos de despezas -de materiaes serão centrali-

zados no Thes-ouro ou nas delegacias, com excepção daquelles que forem fei-
tos pelps secretados do Congresso e pela mordomia do Palacio do Cattete e 
dos que, observada aquella centralização, possam retardar a marcha dos res-
pectivos serviços, pagamentos que continuarão a s-er effectuados,. pelas prQ-
prias repartições, depois de habilitadas, mediante registro prévio de d ~stribui-
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ção de creditos, ouvido o Thesouro sobre a conveniencia de serem feitas as 
referidas despezas pelas contadorias respectivas. 

Art. 111 . Aos directores das Secretarias do Senado -e da Camara dos 
Deputados, mordomia do Palacio da Presidencia da Republica e S:cret~ria do 
Supremo Tribunal Federal serão entregues em quatro prestaço-es 1guaes, 
adeantadas, no começo dos mezes de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, me-
diante requisição competente, as quantias destinadas ao material das mesmas 
repartições, incluidas na presente .lei e integralmente as concedidas em credi-
tos concernentes á mesma verba - Material. 

O S,r. Pr.esiidente - A esta emenda a Commissão deu o seguinte pa-
recer: 

A primeira parte da emenda, relativa á centralização d-e pagamentos, já 
consta, com pequenas modificações, de disposições regulamentares vigentes 
e está sendo executada pelo Ministro da Fazenda . Sua approvação é, pois, 
dispensavel. 

A segunda parte reproduz disposições de leis de orçamentos anteriores 
e sua approvação é conveniente. 
' · Rejeitada .a primeira parte e approvada a segunda. 

São consideradas prejudicadas as emendas ns. 25 e 26. 
O Sr. Pres'idente - Vou submetter a votos as emendas da Commissão. 
Approvada a seguinte: 

N. 1 - A Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional com séde em Senna 
Madureira, no Acre, terá jurisdicção nos Departamentos do Alto Acre e d-o 
Alto Purús, superintendendo ás repartições fiscaes ahi existentes ou que ve-
nham a ser creadas e aos pagamentos que tiverem de ser feitos, ficando os 
Departamentos do Alto Juruá

1 
e Tarauacá sob a jurisdicção da Deiegacia Fiscal 

em Manáos. · 
Votação da seguinte emenda da Commissão: 

N. 2 - E' autoriza-do o Governo a modificar a escripturação do Thesouro 
e repartições dependentes, -podendo a esse fim expedir os precisos regula-
mentos. 

O Sr. Ped'l'o Lago (pela ordem) (") - Sr. Presidente, foi pretexto 
dado pelo illustre Sr. Antonio Carlos, para retirar do corpo do orçamento da 
Faz·enda a disposição que ·sujeit-a-ra os contractos registrados sob protesto :í 
approvação prévia do Congr~sso para ter execução, o facto de se estar ela-
borando nesta Casa o Codigo de Contabilidade . Causou-me, por isto, Sr . Pre-
sidente, grande surpreza ver que S. Ex., esquecido d-e sua resolução anterior, 
apresentara uma emenda ao orçamento ora em votação dando attribuição ao 
Sr.. Ministro da Fazenda para reformar .a escripturação do Thesouro, expe-
dindo os respectivos regulamentos, o que importará em uma reforma comple~ 
ta d·a contabilidade. 

A escripturação do Thes.ouro, Sr. Presidente, obedece á preceitos legaes, 
consolidados no modelo de balanço que aicompanhou a circular n. 47, do Mi-
nisterio da Faz·enda, de 20 df:: Julho de 1900, circular que revogou a de 2 de 
Fev-ereiro de 1854. Esse trabalho, que aqui .trago, foi da lavra do eminente 
Sr. Joaquim Murtinho, que tã-o notavel direcção imprimiu aos negocios da 
Fazenda. 

Si o illustre Relator da f az.enda, -com a emenda ora em votação, trata de 
·autorizar o Governo a faz·er ligeiras modificações na escri-pturação do The-
souro e repartições depende11tes, a autorizaçã-o legislativa que ella traduz é 

( •) Es te discurso não foi rev'-s to v elo orador. 
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perfeitamente dispensada e torna-se quasi ridicula, aittendendo-se a que taes 
alterações são feitas a rniude, por meio de circulares rninisteriaes, corno passo 
a d·ernonstrar . · · 

pto: 
Assim é que na J.ei n. 1.116, de 17 de Dezembro de 1892, já era prescri-

"Art. 3. 0 Pelo Ministerio da Fazenda serão expedidas, em fórrna 
.de regulamento, as regras de contabilidade publica, appJi.caveis uni-
formemente a todos os rninisterios." 

Na lei n. 2.807, de 31 de Janeiro de 1898, em que se baseou o Ministro 
Murtinho para modificar o modelo de escripturação ·e11itão existen<.::, se encon-
tra ainda o mesmo .preceito ·no n. 3 do art. 3. 0

: 

"Art. 3. º Delibera exclusivamente: 
N. J. Sobre a adopção do systerna de contabilidade que mais 

convenha e das normas pelas quaes devam ser organizados os balan-
ços e orçamentos em todas as repartições da União em que se es-
cripturem, atrecadem ou dispendam dinheiros publicas, afim de que 
haja em todos os seus trabalhos ·oerfeita harmonia." 

Na lei ainda recente, n. 2.083, de 30 de Julho d·e 1909, discutida aqui 
ao tempo do gov.erno do Sr. Affonso Penna e inspirada pelo Dr. David Cam-
pista, ainda se encontra o mesmo preceito: 

"Ar.t. 5. 0 Ao Ministerio da Faz·enda compete deliberar sobre: 
f) todos os casos que affectem o regimen ·de contabil idade pu-

blica em vigor e importem a intelligencia e a .applicação dos preceitos 
estabelecidos." 

Ain da mais, no art. 16, diz o seguinte: 
.. "Compete á Directoria Geral de Contabilidade: 

a) uniformizar o serviço da Contabilidade Geral, imprimir-lhe 
movimento e dar-lhe direcção; 

b) organizar a ·escripturação geral da Receita e Despeza da 
Republica, mediante os dados proporcionados pelas Directorias da 
Receifa e Despeza, de modo a offerecer elementos S·eguros de apre-
ci.ação sobre a gestão fiscal da União, coordenar as cifras para as 
contas definitivas dos e)(ercicios ·e organizar os respectivos quadros; 

c) expedir ás directorias e estações de contabilidade instrucções 
no senti.do de ser simplificado e uniformizado o serviço em todas 
·essas repart.ições, no que entender com os processos de contabilidade 
publica; 

f) organizar os modelos da escriopturação geral do Thesouro, das 
delegacias fiscaes, da delegacia em Londres e de todas as adminis·tra-
ções nue se derem ·á arrecadação da receita e pagamento da des-
-peza. " 

Posteriormente, o decreto n. 7. 751, de 23 de Dezembro de 1909, diz o 
seguinte: · 

"Art. 10. A direcção dos serviços a cargo do Ministro da Fa-
zenda consiste na pratica de actos nas resoluções e deliberações que 
tenham por objecto: 

1º, uniformizar e dirigir o servico da Contabilidade Geral da 
União, exercendo fiscalizacão sobre itodas as repartições. dependentes 
ou não, do mesmo ministerio, que tem a seu cargo escripturar a recei-. 
ta e despeza; 
. . ....................... . .. . ... . .... . ... .. . . . ... .. .. . . . ... . . 

5º, promover a rigorosa applicação das regras de contabilidade 
publica a .todos os serviços fiscaes e accentuadamente, no que affecta 
á organização dos orçamentos; estabelecer a modelação das contas 
da gestão financeira e a formação dos balancetes mensaes das esta-
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ções exactoras .e pagadoras, das synopses ou balanços pro.visorios e 
dos balanços finaes dos exercícios, expedindo instrucções e modelos 
para que .taes serviços tenham 'nteira e uniforme execução." 

Adeante, ainda se vê o art. 23: 
"Na Directoria Geral da Contabilidade fica centralizada a conta-

bilidade da União , com a organização unificada, que lhe dão as leis 
n. 23, de 30 de Outubro de 1891, e n . 2.083, de 30 de Julho· de 1909, 
e ess·e regulamento, etc.". 

Ainda nos arts. 310 e 313 se lê: 
"O pri.nci:pio que domina a Contabilidade Publica é ·O· da espe-

cialização por exerci cios. . . . 
Art. 313. A especialização das operações, segundo o tempo, a 

contabilidade publica EM VIGOR, ajusta a especialização, segundo os 
creditas ou 1i.tulos orçamentarias." 

Finalmente, em todas as .disposições do d·ecreto citado e em todas as leis 
estão previstos os modos por que se tem de fazer a escripturação· do Thesouro . 
Ora, Sr. Presidente, o illustre Relator da Fazenda diz na emenda n. 2: 

"E' autorizado o Governo a modHicar a escripturação do The-
souro e repartições dependentes, podendo para esse fim expedir os 
precisos regulamentos." 

Ora, o Sr. Mi-nistro da Fazenda, não se póde absolutamente afastar das 
preS'Cripções legaes . Estas estão previstas em lei. Nestas condições , que visa 
essa emenda? Visa naturalmente, (e eu posso affirmal-o, porque conheç0 
o gosto do Sr. Ministro da Fazenda pelas leis fundamentaes), baixar uma lei 
fundamental da contabili.dade publica. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Lei organica . .. 
.Q SR. PeDRO MOACYR - 1 Ou inorganka . .. 
O SR. PEDRO LAGO - Então nós teremos que testemunhar, na sessão vin-
0 SR. PEDRO LAGO - Erntão nós teremos que testemunhar na sessão vin-

doura, o Sr . Antonio Carlos? á semelhança do que fizera o José Bonifacio, 
após a autorização dada ao mesmo reorganizador, quando Ministro do Inte-
rior, para reorganizar o ensin.o, vir dizer ao Congresso que é necessario .estra-
çalhar, destruir, etc., etc. a decretada lei fundamental da contabilidade publica, 
da autoria do Sr. Ministro da Fazenda, que desrespeita os principias legaes 
e as tradições da administração da Fazenda ... 

·Mas, para provar ainda, antes de entrar na doutrina a respeito, .que 
esse assumpto está p:r.evisto np Codigo de Contabilidade, submettido ao estudo 
da Commissão, chamo a attenção do illustre Relator para os capitulas III e 
IV desse proj ecto, e muito ·es·P.ecialmente para o art. 276, que .diz o segui-nte: 

"São bases funpamentaes da escripturação do Thesouro Nacio-
nal e das repartições ao mesmo delegadas o processo das pa·rtidas 
dobradas e o assentilmento no Diario das operações no mesmo mo-
mento em que se effectuarem e o lançamen.to no Livro mestre das 
contas, que forem creadas, de accôrdo com as necessidades do ser-
viço." 

Vê-se, pois, Sr. Presidente, que o assumpto de que trata a emenda, além 
de esta·r previsto em nossas leis, consta do projecto de Codigo de Contabili-
dade que se acha neste momento submettido ao estudo da Commissã-0 Es-
pecial . 

A emenda do illustre Rejator da Fazenda, portanto, não se justifica. E, 
e.orno quero manter a maior lealdade nesta discussã·o, no meu discurso farei 
transcrever, não sómeinte o artigo do O Paiz, que me chamou a attenção. 
para essa emenda, .como a carta do illustre Relator, explicando o seu pensa-
mento. 

Devo, po·rém, além disso, deixar consignado o meu qiodo de vêr sobre esse 
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assumpto, provando o desastre que para a contabilidade publica advirá dessa 
emenda. 

Si essa emenda não ·quer modificar .a legislação actual, é inutil; porém 
si ella tem por fim modificar completamente a escripturação, sem modificar o 
nosso systema de contabilidade, ou comrnetter qualquer outra exhorbi.tancia, 
a medida é então inefficaz e inopportuna ... 

Examinemos o assumpto. 
Em que consistiria uma reforma pro.funda da escripturação do Thesouro, 

e para a qual necessita o Governo de uma autorização l·egislativa? 
Confesso que não sei responder, tendo em vista os dispositivos legaes que, 

ha pouco, citei. 
Tratar-se-ha de procurar melhorar a .escripturação do Thesouro, soccor-

rendo-se para isso do systema de partidas dobradas? No caso affirmativo: 
Seria possível fazei-o? Seria cohveniente fazei-o? Seria opportuno fazei-o? 

A estas tres ultimas interrogações, respondo pela· negativa. 
De facto, em nosso systema de contabilidade por exercicios, a escriptu-

ração por par.tidas dobradas não aboliria, nem poderia abolir, a escripturação 
existente, necessaria e imprescindível para a· confecção dos balanços do The-
souro, -0s quaes são organizados de accôrdo com os titulos da receita e a!' 
verbas da despeza. 

O "Diario" e o "Razão" prestam ao commercio assignalados serviços, e 
isto porque ha nomes genericos para determinar as cousas, e que, figurando 
no debito e no credito, produzem o balanceamento e apuração do res.pectivo 
saldo. 

Assim, toda a mercadoria comprada ou vendida é levada ao tituloMercado-
rias, quer no debito , quer credito , formando as partidas "Mercadorias" á 
Caixa ou " Caixa" a Mercadorias. 

No Thesouro, porém, a escripturação tem que se cingir, quanto á receita, 
aos capitulos da mesma, e, quanto á despeza, ás vePbas, consignações, etc. 
A escripturação é calcada no. orçamel).to, e como tal os títulos de credito diffe-
rem dos de debito. 

O Diario do Thesouro joga, apenas, portanto, com os titulos Receita 
Geral e Despeza Geral. 

Certo, o Diario e o Razão trariam, em alguns casos, va.ntagens, por offe-
rnrere.m uma verificação facil, segura e immediata, mas em muitos outros (na 
maioria) não forneceria:m os elementos precisos ·para a organização de traba-
lhos de que carecem o proprio Thesour·o, o Congresso e o Tribunal de Contas . 

Seria necessa·rio, portanto, conservar as duas escripturações, e isto exigiria 
que se augmentasse o pessoal , para o que o Governo não está autorizado. Por 
conseguinte, não seria possível fazei-o. 

Confirmando o que acabo de asseverar, basta lembrar que o Thesourn 
já possuiu o seu Diario e ·O seu Razão (livro mestre), feitos com todas as 
regras da arte e de que nos falia o decreto ·n. 870, de 1851. O Thesouro, 
porém, foi forçado a abandonai-os por falta de pessoal. 

E' verdade que na França existe tambem a contabilidade por exercícios 
e a escripturação por partidas dobradas, mas as regras sobre o assumpto conso-
lidadas no decreto de Maio de 1862 muito differem das nossas, pois, a con-
tabilidade dos responsaveis ( comptables), é. naquelle paiz uma cousa perfeita. 

Apezar disto , os responsaveis teem -0s livr·os auxiliares, onde escripturam 
por partidas simples todas as operações, que passam depois, por partidas do-
bradas, para o Grande Livro. Este é feito de modo a indicar, por debito 
e credito: 

a) a data das operações; 
b) as contas credoras ou devedoras correspondentes; 
c) os motivos do debito ou de credito; 
d) a importancia das operações por artigo; 
e) o total por mezes dessas operações, , 1 

·-' 
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No fim de cada rnez, todas as contas são totalizadas e discriminadas em 
um balanço. E' o balanço cornrnercial (partidas dobradas), que, ma.is tarde, 
é transformado em balanço administrativo (partidas simples), pelos inspectores 
das finanças. 

Stourrn e -outros autores dispensam elogios á es·cripturação por partidas 
d.obradas . 

Do mesmo modo, J. B. Say, analysando as vantagens de tal escripturação, 
faz um estudo brilhante .do assurnpto, mas aponta tarnbern os per.igos que elh 
encerra e recornrnenda aos responsaveis que deli a não abusem. 

M·odernarnente; Binet diz, e com muita razão, que as partidas dobradas ad-
vertem o responsavel dos seus erros sendo por isso um maravilhoso instru-
mento de fiscalização pessoal, mas, por outro lado, são um meio de que se 
serve o deshonesto para occultar as irregularidades commettidas. 

E accrescenta: para sanar este inconveniente, é que os inspectores das 
finanças transf armam .a contabilidade de partidas dobradas em contabilidade 
de rartida.~ simples. 

Voltana·o, pC~~;:;;. {li' n"''""' "°~A. A pcocript11rac~n por partidas dobradas 
traria augrnento de pess·oal e consequemememe augmenm ae aespeza. Na 
quadra actua.! não ~eria conveniente fazei-o. 

E não seria oppofí:>!!!f'. por isso que o Cod.igo de Contabilidade Publica 
deverá ser discutido em breve .::-;·.:.:i:o e transformará o nosso systerna de con-
tabilidade, .inutilizando, por consç5;:!nte, quae.squer reformas de escriptura-
ção anteriormente feitas. 

A mim, por exemplo, se me af11; .. il"a .!:: g1 .. nde vantagem o systema por 
gestão, e por e!le me baterei. Si for esta idéa v;;!'cedora, teremos urna reforma 
de fond en comble, em cujo bojo estarão a Ja es1..>:;;::.:~::;!:~ ,,. muitas outras. 

Do exposto, portanto, Sr. Presidente, se evidP-ncia qUI' , ou a emenda ~ 
perfeitamente dispensavel .l/ºr estar o assumpto d~ .:iue trw 1. ·devidarnent~ r"-
gulado em nossa Jegislaçãq, ou se torna perigosa, porque envolve revogação 
de leis, o que não· póde s~r feito em leis orçamentarias e por emendas e!'" 
ultima hora. · · 

Em qualquer hypothesei, a emenda vem trazer confusã.o, terá nefastas con-
sequencias para a contabil.idade publica. A Carnara, pens-o, não deve nem pôde 
approva!-a. 

E' isso o que julguei do meu dever dizer. (Muito bem; muito bem.) 

Documeniios a que 1se reflEÚ'\e o Sr. P .edr-o Lago, no seu discurso 

EXTREMOS PERIGOSOS 

"Todos os dias accusa-se ·O Congresso Nacional de se ir tornando urna 
instituição inutil, urna verqadeira excrescencia constitucional. 

Com effeito, são os proprios representantes da Nação que para isso con-
correm, esquecendo-se do &eu papel de legisladores, transforrnand-o os deba-
tes parlamentares em constantes pugnas da política de carnpanario e a cad:J. 
passo abdkand.o de suas at-tribuições, em successivas delegações dadas ao Po-
der Executivo . 

Raro é ·O dia em que ·os jornaes não noticiam entre a série de projectos 
de leis pessoaes, ·que forrn 11rn o grosso das rnaterias em andamento nas duas 
Casas do Congresso, urna proposta autorizando o Governo a reformar, refundir 
ou crear serviços administr.ativos, ou a alterar a legislação em V·igor. E, até 
hoje, não conta o Poder Le,gisl.ativo da Republica, corno obra de seu engenho 
e •abedoria, urna só das grandes leis do paiz. 
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Ainda agora, uma emenda apresentada na Camara, a um dos orçamentos 

em debate, investe o Chefe do Estado de amplos poderes para fazer a refor-
ma do systema de contabilidade do Thesouro Nacional. 

Essa emenda mostra uma das faces interessantes do mo.do de legislar 
entre .nós. Não se conhece, nesse sentido, um justo meio termo. Ou dá-se 
tudo, ou tudo se nega. 

Não se vão, na verdade, muitos dias que, em renhidas polemicas tribu-
nicias, se procurou, naquella Casa do Congresso, em assumpto mesmo ligado 
á contabilidade publica, cercear, o mais possivel, a acÇão do Governo, insti-
tuindo-se um quarto Poder do Estado, para cohibir-lhe os possiveis excessos 
e investindo de véto absoluto o Tribunal de Contas, em ma teria de contractos. 
Apontaram-se abusos innominaveis, que era urgente corrigir. Citaram-se con-
stitucionalistas notaveis, para provar que essa tutela de nova especie era da 
propria essencia do regímen. Affirmou-se solemnemente que, em· todos os tem-
pos, como em todas as instituições, as tendencias dos dirigentes eram sempre 
para a dissipação. Em uma palavra, proclamou-se que, para salvar o erario 
do descalabro em que se encontrava, o remedio supremo se resumiria em ma-
nietar, o mais possível, os movimentos .do Presidente da Republica e seus mi-
nistros, reduzindo-os a uma situação que o systema presidencial não comporta, 
a não ser com gravíssimos prejuizos para o progresso e para a vida economi-
ca da Nação. 

Reconhecido, .porém, o absurdo de semelhante providencia, tanto mais 
quanto se chegará á triste conclusão de que, até hoje, não possuimos uma lei 
geral de contabilidade publica, tratou-se mais reflectidamente de resolver a 
difficuldade descoberta. Ha dous annos que o Presidente da Camara, o illus-
tre Sr. Sabino Barroso, debalde se esforçava para que se estudasse esse im-
portantíssimo assumpto no seio de uma das Commissões Permanentes daquelle 
ramo do Poder Legislativo. E, ha perto de dous lustros, que alli se achava para 
ter o devido andamento um projecto de Cod.igo .de Contabilidade, r.l.a lavra do il-
lustrado presidente do Trib·unal de Contas, o Sr. Dr. Didimo la Veiga. 

Nomeou-se, -então uma commissão es·pecial de Deputados .iara elaborar 
nesse sentido uma proposta definitiva de lei. 

Quando tudo, .portanto, parecia assim annunciar •que .essi :.ot ~'11issão, to-
ma!'ldo a peito o problema, ia alvitrar-lhe a solução dentro db por_cas sessões, 
eis que surge a emenda a que acima nos referimos, delegando a esse mesmo 
Governo, de que se sus.peitara dias antes de deixar-se perturbar pela vertigem 
das dissipações e dos desperdicios, a ponto de ser necessario· impôr-lhe uma tu-
tela permanente do Tribunal de Contas, tod-os os poderes para reformar, 
como bem entender, o systema de contabilidade do Thesouro, de modo a pôl-o 
á altura das necessidades crescentes da suprema administração da Republica. 

Como se acaba de ver, são os proprios representantes da Naçã.o, que, de 
instante a instante, estão dando elementos para que se viva a proclamar a 
inutilidade · dispendiosa do Poder Legislativo no Brazil. 

Levam a bradar contra o Chefe do Estado, attribuindo-lhe todos os males 
aue assoberbam o paiz. Queixam-se de que, si os orçamentos são votados na 
mais completa desordem e sahem eivados de monstruosas consignações, é por-
que os diversos departamentos do Estado só lhes remettem as tabellas das 
despezas publicas á ultima hora. Primam em figurar o Governo como um 
eterno esbanjador dos dinheiros nadonaes, atirando-se a gastos excessivos e 
emprehendendo obras e serviços superiores ás forças financeiras da Republi-
ca. Mas, quando chega a occasião de elaborarem leis ou reformas que, priva-
tivamente pertencem á sua attribuição, esquecem-se d·e todas essas queixas e 
reclamações contra ó Poder Executivo, e, para elle mesmo, recorrem, despo-
jando-se facilmente das funcções de que tão zelosos . se mostravam até alli, 
e dellas o investindo nas mais exaggeradas e inconstitucionalissimas autori-
zações! __ , 
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E' assim que, de pretendido tutelado d-o Tribunal de Contas°, se procura 

neste momento transformar o Governo federal em supremo arbitro de sua 
verdadeira .funcção ·no mecanismo administrativo do paiz, e dão-se-lhe poderes 
plenos para elaborar a lei geral de contabilidade, pela qual deverá regular-se 
necessariamente aquelle importante instituto, até ha pouco orientado apenas 
por velhas praxes burocraticas, e, mais recentemente, por uma lei que, infeliz-
mente, não se recommenda pela sua sabedoria e perfeição. 

E' destes extremos perigosos que se deve eximir o P.oder Legislativo. 
Entretanto, é tão necessaria e urgente aquella reforma que, ou feita pelo 

Congresso Nacional, ou pelo proprio Governo, o que con\'ém é que seja quanto 
antes decreta.da, de modo que a administração ·publica saiba a cada passo, 
como ha de dirigir-se e a Nação possa, por si mesma, c·onhecer como vae 
sendo, ao mesmo tempo, administrada e dirigida." 

"Do· illustre Deputado Antonio Carlos, recebemos a seguinte carta: 
"Sr-. redactor - O artigo editorial d'O Paiz, de hoje, trata de uma au-

torização inclui.da em projecto de orçamento pendente da deliberação da Ca-
mara, e pela •qual são conferidos ao Chefe de Estado amplos poderes para 
fazer a reforma da contabilidade geral da Republica. E' a.o se pronunciar a 
res·peito, razoavelmente estranho que se haja delegado ao Poder Executivo tão 
important.e funcção, precisamente quando acaba de ser nomeada uma Com-
missão para organizar o Codig·o de Conta·bilidade. 

Relendo os projectos de rorçamento, não encontrei disposição alguma con-
ferindo tão ampla faculdad~, o que, em verdade, muito teria destoado da 
norma que a Commissão de, Rinanças tem invariavelmente adoptado em materia 
de delegações - em regra impugnando-as. 

Mas, dentre as emendas pela Commissão apresentadas ao orçamento da 
Fazenda, encontro a seguinte, provavelmente aquella que despettou .o brilhante 
editorial de hoje: 

"E' autorizado o Goverqo a modHkar a escripturação do Thesouro e re-
partições dependentes, ·podençl·o a esse fim ·expedir -os precisos regulamentos." 

Relator que sou do referido orçamento, havendo sido quem á Commissão 
apresentou a citada emenda, çabe-me informar a essa illustre redacção que não 
será permittido ler-se nos termos dessa emenda a faculdade de fazer a refor-
ma da contabilidade geral da Republica. 

Em -o codigo organizado pelo eminen-t.e Dr. Didimo da Veiga, e a que se 
refere, em mais de um topi.co, o alludido "editorial, lê-se, em o art. 1 º, a noçã-o 
do que se deve ter por contabilidade geral da Republica, a qual comprehenc;!e 
- todos os actos referentes á arrecadação, escripturação e applicação da re-
ceita; á liquidação, ordenação, pagamento e contrasteação da despeza ; á or-
ganização e verificação dos actos da gestão .financeira e da execução dos or-
çamentos. Essa é, de resto, a noção da theoria e que está, não só em a nossa 
legislação, como na de todos os pov-os cultos. 

A' vista dessa noção, que é, de facto, a generalizada, logo se vê que a 
faculdade que vae ser c9nferida ao Governo se prende exclusivamente a um 
dos objectos da contabilidade - a escripturação, seu processo, seus detalhes, 
justamente aquella que, pela i;ua natureza, está mais dentro da orbita de a:cção 
do Poder Executi<vo do que qa do Congresso. 

Não seria possivel que eu, -eleito, ha pouco., Presidente da Commissão in-
cumbida de organizar o Cod\go de Contabilidade Publica, tão promptamente, 
e por iniciativa propria, abdiJ:asse de tão importante funcção, para attribuil-a 
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ªº Poder i:.;i~citifo;, éõrn, (; 1 .q~e1 ct.e~aii; r~rie.gária oJi.in!ões êiué sempre susten-
tei, no sentido éíe pôr é:ôliró àó máo sySfemà das delegações. . . . , 

A f!Uto·rização para rever a escripturação do Thesouro foi reclamada pe-
lo illustre Sr. Ministro dà Fazenda, grani;ll(IT)ente empenhado na obra ·de tor-
nar nossa escripta" il .~11ito~ r,es·p~itós' _obsoleia, .inais_ clara, urufori:ne -~, wepj-
sa; a S. Ex. ponderei que a providencia bem se ·Continha na esphera da admi-
nistração, parecendo-me dispensavef á niãriifestação do Congi:es,so ;. sei;npi:e 
zeloso, porém, em .!)ão .s.e,r su,spe,itado de exercer funcções que não sej::iin ex-
press,<imente a~ . suas', o S'r. Ministro .a:pinou pelà aµtorização, na quaLc9nvim. 

",. E , é. éX,c!usivamente á escripturaÇão do 1'11,e.souro que terá de refe,r)r-.~~ 
qualqüer reforma que, porventura, venhá a realizar, em .assumpto d,e çpn~.a
bilidad~," q Sr • . Rivada·via, cabendo á Cominissão , especial da Camara,.. .t: nã'.9 
ào Poder Executivo, organizar o Codigo da Contabilidad.e Geral ~-;i Republica. 

Esperando que se dignará de dar :Publidda9e a esta·s .. explicaç,õe,s ,.,s,irv,o-rne 
do ensejo para apresentar-lhe os protestos da niinha perfeita estima e alto 
apreço. - Admirador, attencioso, criàdo, etc." 

Approvada a referida emenda n. 2, da Com'in'is;~Õ. 

[:, s~. Maurício de Laice1'dia (pela ordem) - Requeirõ' vefificação da 
votação, pata o Sr. Relator pó der dar ás suas razões. . 

Procedendo-se á veri'ficaçãci da vótação, reconhece-s'e terem ~otad'o a fa-
vor da emenda n. 2, 97 Srs. Deputadw;. 1(5~ á direita e 44 á êsqüerda) ê coii-
tra 15 (seis á direita e nove á esquetdà); total 112 . 

Approvada a emenda n. 2. 
São ,successivamente approvadás áS seguintes . emendas' da Commissão: 

N. 3 - ·A' verba 6" - Material, ~.ove·i~ 1 ,ccir{ipra e concerfos - 1Z':'000$ 
acc;rescente-se: sendo 2 :000$ para cáda uina das' direcfo"ri as e procurado-

ria geral. 

N. 4 - A' verba 8" - da sub-consigriáção relativ::i a movei~, macpinas 
e apparelhos; dedu~a-se 1,:600$ para augmentar a gra'tifii:ação ,ao , Çón'ferente 
por motivo de assignatura de nota!\ e acctesCimo de. s'ef.y\Ços' e dá: .in'.tb,~con
signação relativa a illum,inª"ç~o, deduza-se 1 :200$ pará á"ügmentar, pelo mesmo 
motivo, a gratificação ao ajudante de conferente. 

N. 5 -,- Em a proposta de orçáriienfo pji~~ f915 devérá ser esp~ci
1

fÍ.cada', 
a des'p'eza que corre pela sub-consignação refátivà ao pessoal ámovivel'. 

N. 6 - Ao art. 9º : 
ü 'nde se díz _:.__ aütorlia'ções concedidas sem leis ~sp'eciaes - redija-se: 

autorizações concedidas ·por leis es~eciaes, e cinde sê diz - orÇam'enfo da 
verba arrecadada - leia-se: orçamentei da re'nd'a àrrêcada;d·a. ' - . 

A'.pprovadó em 3• dis'éússão o proj ecto n. 73 B, de 1913; (õtçamento 
da Fazenda) . 

REDAiCÇÂO FINÂL 

Redacção final do projecto n. 73 D, .de 19ii,,. qu~, f!X.a d; d,iispezat do Ministerio 
da Fazenda para o exercicio de 19f4 

O C~n'gresso Ni ció'rt'àí fésolve: 
Àrt. J 0 o Presid:e,n'te dfi ~ep~oliÇ~ é à1-1.!,or.izado;, \\.,~«~spe~~~F. .Pe,lq r1i~ 

nisterio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quan-
Sess!l.o de! 
de Novemb 
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tia de 52.618:843$107, ouro, e de 109 . 143:379$934, papel, e a applicar a renda 
especial na somma de 25. 290 :000$, ouro, e 14. 850 :000$, papel: · 

1: Juros e mais despezas da divida ex-
têrna .......... . ... .... · ...... . . 

2. Idem, e amortização do emprestimo 
externo para o resgate das estra-
das de ferro encampadas ... ... . . 

3 . .ltlem, idem, dos emprestimos internos 
4 . 1dem, da· divida interna fundada .... 
é. ,Inactivos, pensionistas e berieficiarios 

do montepio ... .- ......... . . . ... . . 
6,. Thesouro Nacional. 

Na verba "Material", sub-con-
signação - Moveis, compras e con-
certos - 12 :000$, accrescente-se: 
sendo 2 :000$ para cada uma das 
directori as e procuradoria geral .. 

7. Tribunal de Contas . . ... .......... . 
8. Recebedoria do Districto Federal .. . . 
9. Caixa de Conversão : · 

Reduzida de 20:000$, ouro, e 12 :600$, 
papel, na consignação "material", 

. passa-ndo esta a ter a seguinte dis-
criminação: 

Expediente - Acquisição de livros, 
pennas, papel,_ tinta, ~accos impres-
sos e pubhcaçoes, 10 :000$ .. ..... . 

Moveis, machinas e a·pparel·hos, 
8 :400$ ....... . ... . . . .. . . .. ... . 

. Diversas despezas: 
Illuminação, 3 :800$.: ...... . .. . . .. . 
Transporte e guarda d~ valores, réis 

2:000$ ;, .............. . .. .. . . . . 
tOO$ mensaes para aluguel de ·Casa ao 

·porteiro, desde que IIJOre nas proxi - . 
midades do edifício, 1 :200$ . . ... . . 

Asseio e despezas miuçlas - Adean-
tamento ao porteiro á razão de 200$ 
mensaes, 2:400$ . . . . .. .. .. . . ... . 

Encommendas de notas e outras des-
·pezas relativas ao cambio de 27 d. 
por 1$, 30:000$ .. ... ............ . 

Augmentada de 2:800$ na consigna-
ção· - Gratificação pela assrgnaru-
ra de notas, sendo : 1 :600$ para 
augmentar a gratificação ao confe-
rente por motivo de assignatura de 
notas e accrescimo de serviços, . e 
1 :200$ para augmentar, pelo mes-
mo motivo, a grati'f\cação ao aju-
dante do conferente , ........ . ... . 

10. Caixa de Amortização ...... . ... . .. . 
11. Casa da Moeda .. ... . . . ... .... .... . . 
12. Imprensa Nacional e Diario Official 

Ouro 

43.500:526$927 

8.264:880$000 

. ·.··· . . ....... . 

30:000$000 
100 :000$000 

Papel 

10 . 553 : 510$000 
25.!756:084$009 

15.592:185$785 

2 . 225:215$000 
671 :450$000 
648:420$000 

253 720$000 
557 313$500 

1 . 034 236$600 
2. 178 280$000 
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13. Laboratorio Nacional de Analyses . .. 
14. Admfoistração e custeio dos proprios 

nacionaes. Diminui da de 15 :200$, 
pela eliminação das seguintes ver-
bas: 4 :800$, ao superintendente da 
Quinta da Boa~ Vista; 8 :400$, ao 
feitor e trabalhadores; e 2 :000$, 
para o custeio e mais despezas ... . 

15. Delegacia do Thesouro em Londres .. 
16. Delegacias Fiscaes . . ..... · .... . .... . 
17. Alfandegas ...... ... ... . . .... .. .. . 
18. Mesa de Rendas e Collectorias ..... . 
19. Empregados de repartições e logares 

exti·nctos e addidos em virtude de 
sentença. Dirriinuida de réis 
11 :571$620, pela eliminação desta 
quantia consignada para o addido 
em virtude de sentença, Francisco 
de Souza Motta .............. .. . 

20. Inspecção das Repartições de Fa-
zenda ..... . ... ... ..... . ...... . . 

21. Fiscalização e mais despezas dos 
impostos de consumo e de transpor-
te .. ..... .... ... . . . ........ . . . . 

22. Commjssão de 2 o\o aos vendedores 
de estampilhas . . . ..... .... ." .. .. . 

23. Ai udas de custo ...... .... . .. . .... . 
24. Gratificação por serviços tempora-

rios e extraordi-narios ... . .... ... . 
25. Juros .dos bilhetes do ·Thesouro .. ... . 
26. Idem dos emprestimos do Cofre de 

Or.phãos . . . .... .. .... .. ...... . . 
27. Idem dos depositos das Caixas Eco-

nomicas. e Montes de Soccorro . . . . 
28. Idem diversos .. .... ...... .... .. . . 
29 . Porcentagem pela cobrança executiva 

das dividas da União ... . .... . . . . 
30. Commissões e corretagens ......... . . 
31 . Despezas eventuaes . .. .. . .. .. : . .. . . 
32. Reposição e restituições .. . . . ...... . 
33. Exerci cios findos ........ . .. . .. . .. . 
34. Obras· . . .. .... . .......... . ... ... . 
35. Creditos especiaes .. . . . .... .. . .... . 
36. Directoria de Estatistica Commercial 
37 . Substituições ......... . .. . ...... . . 
38. Inspecto·ria de Seguros ... . .. . .... . . 
39. Creditos supplementares . .. . . ..... . 

Ouro 

68:400$000 

100:000$000 

50:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

100:000$000 

325:036$180 

.. . ... \. .. .. . .. . 

Papel 

181 :660$000 

126:640$000 

4.054:482$000 
16.703:823$876 
5. 382:093$100 

124:446$073 

179:200$000 

3.191 :500$000 

150 ;000$000 
120:000$000 

46:000$000 
50:000$00() 

650:000$000 
;! 

9 :500:000$000 
50:000$0000 

100 :000$000 
50:000$000 

120:000$000 
200:000$000 

.1.000:000$000 
700:000$000 

632:400$000 
80:000$000 

. 280:720$000 
6.000:000$000 

Somma............. .. ..... .. 52.618:843$107 109.143:379$934 

Applicação ·da renda especia[ 

1. Fundo de resgate do papel-moeda .. 6.000:000$000 
2. Iqem de garantia do papel-moeda .. 14. 100:000$000 



3. Idem para a Caixa de resgate das 
,; - '' 'aJicilices das estradas cje ferqi en- -

campadas .... ... ... .. ......... . 
4. Idem de amortização dos empr~§>timos 

internos ..... . ..... .. .. .. ..... . 
5 . Idem do montepio dos empregac:los 

publicos, novos contribuintes . ... . . 
6. Idem para as obras de melhoramen-
. , "·"to · dos portos .. ..... . ........ . .. . 

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

Art. 2.º E' o Governo autorizado: 

Ouro 

!O:OQQ~OOO 

1 1 . 180 :000$000 
• 1· .. I 

25.290:000$000 . ... ' 

Papel 

4 . ,oqo : qqp$oqo 
50 :p00$000 

800:000$000 

4.oop:ooo$ooo 

14 : 850": O'ü0$000 

a) a abrir, no exercício de 1914, creditos supplementar~s, até o maximo 
de 6 . 000 :000$ ás verbas indicadas na tabella que acompanha a presente pro-
posta. A's ve;bas - Soccorros publicos - e - Exercícios fin~os ~ poderá -
o Governo abrir creditas su-pplementares em qualquer !TI~Z cjo exerc1c10, com-
tant-0 que na sua totalidade comiputada com a dos demais creditos abertos não 
eícc"etla d-o ·maximo fixado, respeitada, .quanto ·á verb;i - Exercicios findos -
a disposição da lei n. 3. 230, de 3 de Setembro d"e 1&84, art . 1 ! . No max\f!)O 
fixácjd '·por este artigo .não se comprehencjem -os creditos abertos aos ns. 5, 
õ, 7 e 8, do orçamento do Ministerio cj9 Interior ~ n~. 1, 2, 3 e 4, do 9rçamen-
to do Ministerio da Fazenda; 
·' '-") ' a abri"r, -credito até 200:000$, para cunhagelil, na Casa da M·oeµa, afim 
de substituir as cedulas do Thesouro, de 1$ e 2$ e facultar o · t·roco d~s ce-
d)-llàs de "5$ a 20$, onde esc~ssearem essas moycJ·as e a re~irar aa circulação 
as moedas de prata e nickel do antigo cunh9, e as de copre, !Jlarç:and-o um 
prazo razoavel para sua substituição·; podendo ·em.prega~ o cobre recolhi.do, 
depois ' dé -refinado, .na liga de outras moedas, respeitacj.os os limite~ da tole-
rancia, quanto a impurezas fixadas na legislação vigel)te; . 

e) a restabelecer sem a"4gmento ·de des-pez-a o Monte de ~occorro annexo 
ás Caixas Economicas ·dos Estados, na fórma cja lei n. 1 . 083, d-e 22 · cte 
Agosto de 1860, e do regulal)1ento que baixou •com o decreto n. 9 . 738, de 2 
d·e- Abril de 1897; · · · 

d-)" a -liquidar os debitos dos bancos, provenientes de auxilias á lavoura; 
e) a proceder, dentro d ~ verba fixada no 9rçamento, a uma revisão n:l 

tape)la para o cakulo das quotas que competem aos empregados das alfan-
q~g~s, de fórma -a tornar a distribuição mais equitativa, de accórdo com a ca-
tegqri!l e renda das respectivas repartições e condições de vida das cidades 
ein -·que estão localizadas, alterando pari;i isso -as lotações e razges da tabel!a 
~~tU!J.lmente em vigor; su-brnettendo a mesma tabella, antes de dar- lhe exe-
~ução; á approvação do Poder Legislativo; 

f) ii. reve~ o regulamento para o serviço de repressão do co ntra-bando 
na fronteira do Rio Grande do Sul a que se refere o· decreto n. 10. 037 de 6 
de F.eve~eiro de 1913, de moçlo a conciliar os interesses do fisco com 'os do 
com.mercio e da pecuaria nesse Estado, sem que dessa revisão resulte augmen-
tq de .pessoal ou de vencimentos; 

' g) a modHicar a escripturação do Thesouro e repartições dependentes. 
pqdendo ~ esse fim expedir -0s precisos regulamentos . · 
.. A~t. 3: º Os saldo:; que ~e _yeri fi.carem -no correr do exerci cio, nos depo-

s1tos da Caixa Econom1ca, poderao ser empre&ados no resgate da divida interna 
fundada. 

~ft. 4. ~ As quant!as que forem arreca_?adas no correr do anno, por conta 
dos fundos de ga~anha e d"e resgate, serao ·depositadas, semestralmente, na 
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ç;iij:lqi clr· C8P'{~pão, P,~ra garanti_r as not~s e~i~tictiis, spb responsab!J!~~~~ dp 
Thesouro, em virtude . da execuçao da lei n. 2.357, de 31 de Dezeliitiro Cl!! 

. .,. i!;.. (• f _,, . ' '1 • ' • ·' l l .1 ' . j 9. l q, ~ ?ecr.ef <! r~gula.~_entar n. 8. 512, de 1911 . . 
~rt . ,$.~ · 'A d1spos1çao do art. 37 e seu paragrapho, do decreto n. 9~2 ft:, 

de 31 C!e duttibro de 1892, comprehende não só o éaso de pensões cúmúlad~~' 
cpm,o M 1.fIW~ ]lfl~Ca pe~são_, e institue o limite ·max.im? para o montepiR,'. ctUa!-
Wl~r q'ue 'Hája · sido ou seia o ordenado do contnbumte. · 
' '· ' A'.r( 6.J ·o 'exercício financeiro ·comprehender.á de ora avante o !!Spaço 
~~ 2l rrezes, '.l c\Jntar de 1 de J ª!reiro de u~ an!1o !1 30 de Seten;bro ~~ ai'rn(l 
imrried1áto. Çmco mezes dos ultimos nove se d·estinam ao complemento das 
bJ:ierliÇÕes· ordenadas dentro do anno civil e quatro mezes á liquidà\;ão ·e er\-
ce1fr1ám"e'nto,. d~s ! 'éontas. . . ' 
. . .. 4rt. 7. ~ "1s relações de dividas de exerci cios findos de que trata o. ffe-
cr"'.tp ' r\. 1P- l45, de ' 5 de janeiro de 1889, ~rt. 16, '7 a lei n. 490, e!~ f6 ~e 
rle1errlbro1 de' r897, art. 31, §§ 2º e 3º, serao encaminhadas, antes de remet-
tiqit~ para o Cpngresso, ao Tribunal de Contas. Si este, no exame das mesmas 
dividas; 'verificar que houve empenho da t!espeza além dos limites m·~roados 
nlis" 'Tubr(câs ··do orÇamento ou em leis especiaes, mandará cópia das' m~sma~ 
!'.eia~qes· ·ao pfocurador da Republica .que fôr competente, afim de qµe 'e$te 
p!rorhova, ··i:xecutivamente, a responsabilidade civil ·do ordenador da cfespei;i 
illegal. 
:rn.·; Àrt. 8.° Fica elevada á classe immediata a Alfandega do Estado da Pa-
rahyba', pâra 6 effeito de sua· equiparação á de Florianopolis, Estado de Sa11ta 
Cátharina, ' quanto ao pessoal e respectivas vantagens. · 
. 'Aif. '· 9.° A Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional, com séde em Seqna 
M~dureira, no Acre, terã jurisdicção nos departamentos do Alto Acre e 'do 
Àlfo Pu.rús, superintendendo ás repartições fiscaes a·hi existentes ou q1.1e "'.t':-
nlYám ' a· s'er ·creadas e aos · pagamentos que tiverem de ser feitos, ficando os 
·pep_~r.fartlentos do Alto Juruá e Tarauacá, sob a jurisdicção da Qelegacia 
Fisé'ar ·errr Ma'náos. · · 

"ÃrL 10 . ·os editaes, a1:muncios e outras publicações que a Directoria d() 
Patrimonio ' e as demais repartições federaes tiverem de fazer a respeito de 
arrendamento, ou venda de proprios naciona:es, aforamento de terrenos· d\:! 'm:t-
till'has; 'cofrcurrencias para o·bras, fornecimentos, etc., ou a respeito de quaes-
quer outros à'ssumptos, só serão publicados na integra no Diario Officid~. 

' § '1.° Em um ou mais j ornaes, não excedendo a tres, dos de m~iqr dr-
.culação .e importancia, poderão ser publicados pequeno$ avisos, chamariclo· ·a 
attenção deis interessados para as publicações feitas IJO Diario Offici1l. 
· Nenhum desses avisos poderá ser pµblicado mais de cinco vezes em cada 
jornal. ' ·· ·"' 

l 2.~ fóra do Districto Federal, o Diario Officfal será substituido, para os 
effeitos d~sta djsposição, por uma das folhas de maior circulação e imporfan. 
eia da loca,!idade em que a publicação tiver de produzir effeito, e, si ah( não 
houver jornal, por editaes af.fixados nos Jogares mais publicos. ' ., 

' Art. 11 . fóra dçis · ç:asos expressamente previstos nas leis ou regula-· 
!Tientos · em. Vigor, fica prohibido: 

a) ampliar os quadros das repartições por meio de admissão ou nomea-
ç~o de itcldidos, assalariados, collaboradores, diaristas ou auxiliares exfranu. 
~erario~; ~eJ3:m q1.1aes forem os títulos que lhes deem; · ·' 

~~ com.i;Ji~tter a pesrnas estranhas aos quadros das repartições ou servi-
ços fedetaes _: o desempenho de trabalhos que, em virtude das lejs e r'e~il
Jam~nt?S a~tl13:es, façam parte dos encargos das mesmas repartições e estejam 
C9,!11·!lreheµq\qos entre o.s de".eres _ou at'.ribuições dos respectivos funccici~~ri(Js; 
. ~) ?e~!acar funcc10nanos, .m_clus1v~ trabalh~dores, serventes ou oper.â-

rrns, q~ i.HTI3:S P.ara outras r~partiçoes, seia qual for ~ ministerio a que· pertéri-
çam, s3:1Y?. caso d·e urgenc1a ou accumulo de serviço, em que poderãp· ser 
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desígnados funccionaríos de umas repartições · para auxiliarem os ' dé • outraS1, 
por prazo determinado e serri augmento de despeza de qualquer ·iórdem. . 
, . . O funccionario que desempenhar tal commissão não poderà ·ter oútra 

da · 1:nesma natureza, sinão depois de um anno de estagio na repartição 'oU ser-
viço.·a · que pertencer. · " 

Não se comprehendem nesta disposição as nomeações, em caracter inte-
r.ino, para o . preenchimento de cargos, cujos serventuarios estejam · privados, 
por .qualquer motivo, de perceber os .respectivos vencimentos. " ' · 

Art. 12. Fica dispensada aos herdeiros dos contribuintes 'd-0 :montepio 
Gbrigatorio, cujas contribuições forem descontadas em folha, a · exhibiçã.o de 
certidão desse pagamento, subsistindo, ·porém, essa exigencia parà 'ós ·daquelles 
cujo.pagamento fôr feito por meio de . guias. · ·· · · .... · 

• Art. 13. Os pagamentos por adeantamento só poderão ser feitos quando 
nãCJ .. houver repartição ·pagadora nos Jogares, onde os serviços a que : corres-
pondem tiverem de ser executados. · · · : 

Art.. 14. Na proposta do orçamento para 1915 deverão ser esp.eCificadas 
por. ministerios e repartições as -·despezas com automoveis e autoi:noveis-ca-
rrtinhÕeiJ e com o assentamento e assignatura de apparelhos tel'ephonicos, . re-
duzindo-se o uso daquelles meios de transporte e desses apparel.hoi' ·ao es-
trictamente indispensavel á boa marcha do serviço publico. · · · 

;, § 1. º Em quanto não .forem consignados recursos especiaes para tal fim, 
.rtenhum apparelho telephonico será mantido fóra das repartições e suas 
dependencias, por conta dos cofres publicos, a não ser nas ca~as de . resi-
dencia do Presidente da Republica e membros de sua Casa Civil e Militar; do 
Vice-Presidente da Republica, Vice-Presidente do Senado .Federal e · Presidente 
da Ca.ma:ra dos Deputado~; dos Ministros de Estado e seus secretados; dos 
directores geraes das Secretarias de Estado, do Chefe de Policia, .cjas autori ~ 
dades policiaes, militares, aduaneiras e de hygiene, a juízo dos re;;pectiyo,;S 
Ministros de Estado; do r1residente e directores do Tribunal de Co·ri.ti;i>; e ,do 
presidente , ministros e secretario do Supremo Tribunal Federal, . a juizo do 
mesmo .tribunal, e dos Secretaríos do Presidente da Camara dos Dep,u,tados e 
dCJ .vice-Presidente do Seqado Federal. 

· § 2, º Nenhuma despeza c-om automoveis e carros será aut-0rizada .fóra dos 
casos previstos no art. 100 da lei n. 2. 544, de 4 de Janeiro de 1912. 

Art. · 15. Continúa em vigor a doutrina dos arts. 97 e 98 da lei• n. 22. 544, 
de 4 · de Janeiro de 1912. 

Art. · 16. Aos directores das Secreta·rias do Senado e da Camara . dos 
Deputados, mordomia do Palacfo da Presidencia da Republka e Secretaria do 
Supremo Tribunal Federal serão entregues em quatro prestações iguaes, adean-
tadas; no começo dos mezes de Janeiro, Abril, Junho e Outubro, mediante 
requisição competente, as quantias destinadas ao material das mesmas r'e-
partições, incluídas na presente lei e integralmente as concedidas em creditos 
concernentes á mesma verba - Material. 

: · Art. 17. Em a propoj>ta de orçamento ·para 1915 deverá ser especificada 
a despeza que corre pel~ sub-consignação relativa ao pessoal amovível da 
Imprensa Nacional. . · 

· Art. 18. Para os eff\!itos do disposto no art. 21, da lei n. 1.144, de 30 
de Dezembro de 1903, consideram-se despezas de caracter permanente todas 
aquellas que se prolongarem por mais de seis mezes consecutivos ou por 
mais de nove mezes interpolados. 

Art. 19. Só poderá Ç> Governo usar das autorizações para abertura d::! 
creditos ·constantes da le\ do orçamento, sem verbas especificadas; ou da.;; 
autorizações concedidas ppr leis especiaes, no segundo semestre .do · ·exerci cio 
e dentro do excesso verifiçado sobre o orçamento da renda arrecadada no pri-
meiro e por ella calculad3r para o segundo, emquanto a deste não for conhe-
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cida . Esta dlsposição só não comprehende os creditos supplementares com-
ponentes da tabella B. 

Ficam approvados os creditos na somma de 2. 151 :212$112, ouro, e réis 
84 . 005 :921 $736, papel, constantes da tabella A . 

Art. 20. Revogam-se as dispos·ições em contrario . 
.Sala das Commissões, 27 de Novembro de 1913 . - Luciano Pereira, 

Presidente. - Sebastião Mascarenhas. - Erasmo de Macedo. (* ) 

( •) Vide t abellas A e B a paginas. 





SENADO FEÓERAL" 

P AR'EOER N~ 258 .. 

A Commissão çle Finanças examinou a proposição · n. 75, do corrente Sessão de 8 de 
r. nno, que ·fixa as despezas do Ministerio da Fazenda para o exercido de Dezembro 
1914. verificando que ella é inferior á proposta do Governo em 36:571 $620, 
papel, e 20 :000$, ouro pelas i;educções feitas nas verbas 9" (Caixa de Con-
versão), 14ª (Admi.nistração e custei·o dos ·proprios nacionaes) e 19ª (Ex-
i inctos e addidos). 

· Essa economia, porém, desapparecerá e a despeza ficar0á .augmentada 
de mais 100:000$ si ·prevalecer a autQrização dada ao Governo, no art. 2º, 
·1ettra b, para abrir credi·to até 200:000$, afim de cunhar prata na Casa da 
Moeda. 

A proposta consigna 173 :740$ para ·o material desta repartição e não 
·encontra a Çommissão motivo para duplical-o. 

O restabelecimento do Monte de Soccorro annexo ás Caixas Economicas 
dos Estados (art. 2º, lettra e), é medida que poderá ser adoptada, quando se 
tratar da reforma des·tas instituições, reforma que pende de deliberação da 
·Gamara dos Deputados. Foram supprimidos os Monte de Soccorro que davam 
deficits e não parece conveniente sejam restaurados e annexos ás Caixas 
Economicas ·que funccionam nas delegacias fiscaes. 

A reforma da escripturação do Thesouro e repartições dependentes (art. 
'2º, lettra g), e bem assim a alteração do período do exercicio (art. 6°), são 
providencias que devem ser adiadas para quando se discutir o prjoecto do 
·Codigo de Contabilidade, sujeito ao estudo de uma Commissão Especial da 
Gamara. 

A importancia de taes medidas reclama estudos e debates que a angustia 
·do tempo não permitte e que prejudicariam a apprnvação clo orçamento . 

São evidentemente salutares as disposições dos arts. 7°, 14 e 17, mas 
-pensa a Commissão que devem ser modificadas para que fique assegurada 
a sua execução. ' ! ~ ' : 

A Commissão apresenta as seguintes émendas: 
A' verba 14ª - Reduza-se a consignação para diversos empregados da 

'Fazenda de Santa Cruz a 10 :000$000, . 
A' verba 16" - Eleve-se de 6 a 10 :000$000 a consignação para expe-

diente da delegacia de Curytiba . · 
A' verba 17ª - Reduza-se de 10 a 6 :000$ a consignação para expediente 

da Alfandega de Paranaguá. 
. A' mesi;ia verba - Incluam-se no quadro do pessoal da Alfandega do 

'Rio de J ane1ro os conferentes de Capatazias de 1" e 2ª classes. 
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A' mesma verba -- Alfandega da Parahyba - accrescente-se: 

Quotas 

2 ·conferentes ............................ . .......... . 
1 1 º escripturario ..............•... · · · · · · . · · · · ·. · · · · · · 
1 2º dito ....................... . ................ , ... . 
1 fiel ..................... . ....... 1 •••• · •• • ••••• ~ ••••• 

6:000$000 
2: 100$000 
1 :600$000 
1 :400$000 

15-
11 

8-s 
238 quotas na razão de 2,9 ºIº sobre a lotação de 900 :000$000. 
A' verba 19" - Accrescente-se para pagamento dos vencimentos do 3º 

escripturario, addido em virtude de sentença, Pedro Rodrigues de Carvalho,. 
5:400$000. 

Ao art. 2º, lettra B - Supprimam-se as palavras - abrir credito até ás. 
palavras - afim de. 

Ao mesmo artigo, lettra C - Supprima-se. 
Ao mesmo artig-o, lettra F - Accrescente-se: submet-tendo o seu acte> 

á approvação do Congresso. 
Ao mesmo artigo, lettra G - Supprima-se. 
Art. 7° - Substitua-se o .final desde - mandará cópia, etc., pelo se-

guinte: relacionará estas dividas em separado e mandar·á cópia á Gamara . 
Art. 8º - Supprima-se. 
Art. 15 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Os operarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União ·que com-

parecerem ao trabalho durante todos os dias uteis da semana, serão pagos 
dos salarios relativos aos domingos e dias feriados. Nos casos de enfermi·-
dade comprovada com attestado medico, serão abonadas, até tres mezes, duas 
terças partes e nos tres m'ezes subsequentes, metade da diaria dos opera-
ri·os, diaristas e trabalhadores. Quand·o se verificar qualquer accidente em 
serviço que os inhabilite p~ra o trabalho, o abono será integral, pelo prazo. . 
de um anno". 

Art. 17. Em vez de "deverá", diga-se: "será especificada a despeza,. 
etc . " 

Art. Fica cedida ao tstado do Espírito Santo a ilha do Principe, sita 
no porto da Victoria, emquanto fôr alli mantido o hospital de isolamento. 

Art. Para as vagas que occorrerem no quadro dos empregados de Fa-
zenda, o Poder Executivo nomeará os que estiverem addidos, em virtude de 
sentença judiciaria ou em cpnsequencia de acto legislativo. 

iSala das Commissões, 6 de Dezembro de 1913. - Feliciano Penna,. 
Presidente. - L. de Bulhõe$, Relator. - joão Luiz Alves. - Urbano Santos. 
~F. Glycer:io. - Tavares de Lyra. - Francisco Sá. 

2ª discussão da proposição da Gamara dos Deputados n. 75, de 1913,. 
fixando a despeza do Ministerio da Fazenda para o exercicio de 1914. 

Vem á Mesa, é lida, ªIloiada e posta conjuntamente em discussão a se-· 
guinte emenda:· · · 

A' rubrica 6ª - Thesouro Nacional - e á verba 24ª - -'Gratificações. 
por serviços temporarios e extraordinarios - Accrescente-se: "comprehendi-
da nesta consignaçã.o a gratificação de 100$ mensaes aos auxiliares, até o nu-· 
mero de seis, da Directoria da Despeza do Thes·ouro Nacional". 

Sala das .sessões, 10 de Dezembro de 1913. - Alencar Guimarães. 
Suspensa a discussão do art. 1 º para ser ouvida a Commissão de Finan-

ças sobre a emenda. 
E ' approvado o art. 2º, com as seguintes emendas: 
Ao art. 2º, lettra b - ~upprimam-se as palavras "abrir credito" ixté á:;. 

palavras " afim de". · 
Ao mesmo artigo, lettn.L c - Supprima-se. 
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"·Ao mesmo útigo, lettra f - Accrescente-se: "submettendo o seu ·acro 
á approvação do Congresso". 

Ao mesmo artigo, lettra g - Supprima-se. 
São igua)mente approvad-0s os arts. 3º a 8º, com as seguintes emen4as: 
Ao art : 7° - Substitua-se o final, desde "mandará cópia ·etc.", pel<> 

seguint.e: "relacionará estas dividas .em separado e mandará cópia á Ca-
mara". 

Ao art. 8º - Supprim~-se. 
São approvados os arts. 9º a 13. 
E' annunciada a discussão do art. 14; 
Vem á Mesa, é lida, apo.iada e posta em discussão conjuntamente a se-

guinte emenda: 
Ao art. 14 - Accrescente-se, depois da palavra "aduaneiros": "di-· 

rectores da Recebedoria e do Thesouro" . 
.Sala das sessões, 10 de Dezembro de 1913. - Alencar Guimarães. 
Suspensa a discussão a.fim de ser ouvida a Commissão de Finanças so-

.Q.re a emenda. 
E' approvada a seguinte emenda ao art. 15: 
Art. 15 --. Substitua-se pelo seguinte: 
"Os operarios, jornaleir-0s, diaristas e trabalhad·ores da União que com-

parecerem ao trabalho durante todos os dias uteis da semana serão pagos dos 
sala rios relativos aos domingos e dias feriados. Nos casos de enfermidad:! 
comprovada com attes-tado medico, serão abonadas, até tres mezes, duas ter-
ças partes, e nos tres mezes subsequentes, metaçle da diaria dos operarios, 
diaristas e trabalhad-0res. Quand-0 se verificar qualquer accidente em serviço 
que os inhabilite ·para o trabalho, o abono será integral, pelo prazo de um 
anno." 

São approvados os arts. 16 e 17, com a seguinte emenda: 
Ao art. 17 - Em vez de "deverá", diga-se: "será especificada a des-

peza, etc.". 
São approvad·os -os arts. 18 e 19. 
E' annunciada a discussão do art. 20. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão conjuntamente a se-

guinte emenda: 
Onde convier - accres·cente-se: 
Art. As promoções no quadro da Fazenda serão feitas metade por an-

tiguidade , nas repartições respectivas e metade por merecimento no quadrn 
geral. 

Sala das sessões, 10 de Dezembro de 1913. - Alencar Guimarães. 
Suspensa a discussão afim de ser ouvida a Commissão de Finanças. so-

bre a emenda. 
São a.pprovadas as seguintes emendas additivas: 
Art. Fica cedida ao Estado do Espirito Santo a ilha do Principe, sita. 

no p-0rto da Victoria, emquanto fôr alli mantido o hospital de isolamento. 
Art. Para as vagas que occorrerem no quadro dos empregados de Fa-

zenda, o Poder Executivo nomeará os que estiverem addidos, em virtude de 
sentença judiciaria ou em consequencia de acto legislativo. 

Continuaçã·o da 2• discussão da proposição da Camara dos Deputados Sessão de 13 
n. 75, de 1913, fixando a despeza do Ministerio da Fazenda, para o exerci cio de Dezembro 
de.1914 . 

E' approvado o art. 1° com as seguintes emendas: 
A' verba 14" - Reduza-se a consignação para diversos empregados da 

Fazenda de Santa Cruz a 10:000$000. 
, A' verba 16º - Eleve-se de seis a 10 :000$ a consignação pr;ira expe-

diente da Delegacia de Curytiba. 
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A' verba 17" - Reduza-se de 10 a 6:000$, a· consignação para expe-
diente da AI fandega de Paranaguá. 

E' rejeitada a seguinte emenda: 
A' rubrica 6ª - Thesouro Nacional, verba 24 - (gratificações por ser-

viços temporarios extraordinarios), - accrescente-se: "comprebendida nesb. 
consignação a gratificação de 100$ mensaes dos auxiliares, até o numero de 
seis, da Directoria de Despeza do Thesouro Nacional." 

E' annunciada a votaçã·o da seguinte emenda: . . 
A' mesma verba - Incluam-se no ,quadro do· pessoal da Alfandega do 

Rio de Janeiro os conferentes de Capatazias de 1.• e 2ª classes. 
O Sr. Leopoldo de Bulhões ·(pela ordem) - Sr. Presidente, os confe-

rentes de capatazias já foram considerados empregados do quadro, co.m o 
nome até de conferentes de descargas, com çlous terços do ordenado e um 
terço de gratificação. A lei actual não ' faz mais do que collocar esses funcé:io-
na.1:ios no ,quadro do · pessoal da il,lfandega . A lei do anno passado , no seu art. 
112, já providencia sobre o assumpto da emenda, dando-lhes serviço no 
Cães do Porto. · 

O Sr. P.res:idente - Attenção ! A Mesa não póde acceitar a emenda, por-· 
que' o Regimento é expresso. A emenda altera a posição dess·es funcciona-
rios,. O Regimento determina, no seu art. 142, o seguinte: 

"Não •é permittido apresentar aos projectos de leis annuas emen-
das com caracter de proposições principaes, que devem seguir os tra-
mites dos projectos de lei . " 

O S.r. Leopoldo de Bu1hões (pela ordem) - Sr. Presidente, não se 
trata de crear empregos. Si V . Ex. tme mandar a lei do orçamento eu :i 
lerei e a Casa ficará informada do que ha a respeito. 

Os conferentes de cap~tazias figuravam no material ·das despezas da , . 
Alfandega do Rio de Janeirq . A lei n. 1.554, de 12 de Novembro de 1906, 
considerando-os empregados de categoria, deu-lhes dous terços de ordenado 
e um· de gratificação. A lei do anno passado considerou~os, conferentes de 
descarga, com exercicio- no Cães do Port-0. Esses funccionarios, que são em 
numero de 44, terão de passar da Alfandega para o Cães do Porto, onde os 
serviços de descarga estão ~endo feitos pelos guardas -aduaneiros, na falta 
de conferentes. A emenda !'\ão faz mais do· que confirmar a lei existente e 
regularizar a situação des·es l'unccionarios. 

O SR. VICTORINO MONTEJRO - Mas são empregados de concurso? 

O Sr. Presidente - As considerações que V. Ex. acaba de fazer da 
tribuna justificam a deliberai;ão da Mesa. Si ha lei considerando como fun-
ccionarios varios conferentes da Alfandega, é desnecessaria a emenda; si nã0 
ba lei, a emenda vem, evidentemente, estabelecer uma nova disposição. 

O SR. LEOPOI:.DO DE BULHÕES - A Mesa recebeu a emenda sem escrupt•-
lo algum e a Commissão ac~eitou-a. 

O Sr. Presidente - A Commissão podia ter acceitado a emenda; a 
Mesa, porém, é que não pód~ fazei-o. 

O Senado acaba de ouvir as razães produzidas pela Mesa e pelo honrado 
Senador por Goyaz, em relça~o á emenda que está sujeita á votação. Em re-
gra, as emendas apresentada$ pelas Commissões são acceitas sem maior exri-
·me. Esta é que é a veFdadç: . 

O SR. URBANO SANTOS - A emenda foi apresentada pela Commissão? 

O Sr. Presidente - Aqui não ha nota alguma rel ativamente a esta 
emenda . A emenda, incontestavelmente, altera a le_gislação actual.; entretanto, 
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corno ·é iltn caso especial e .já a emenda tenha sido anteriormente acceita pela 
Mesa, vou sujeitar a qUestàQ á .delib.eração do Senado. 

O Sr. Victori!no Montei.iro (pela ordem) - Sr. Presidente, eu não 
me achava presente á Cornrnissão de Finanças quando se tratou do projecte> 
de orçamento da Fazenda. Por isso dei um ·apªrte ao illustre Relator, ao qual 
S. Ex. naturalmente 'JlOr não o ter ouvido, deixou de .responder. 

'Ora, Sr. Presidente, parece-me que não ·podeda dar o meu voto sem 
est.at habilitado a faz·el -o conscientemente, .isto é, sem que S. Ex. me info.r-
rnasse si esses conferent·es de capatazias foram nomeados sem concurso e s1, 
por isso, não pertencem ao quadro. 

Si elles foram nomeados sem concurso e si a emenda manda incluil-os 
no quadro, dando -lhes todos os direitos corno si tivessem feito concurso, 
creio que não poderemos votai-a, porquanto dá favores excepcionaes a indi-

. viduos que se não sujeitaram a exames .estabelecidos por lei. 
Espero, pois, que o nobre Relator me esclareça a respeito, afim de qu J-

eu possa dar o meu voto. 
O Sr. Leopolclo de Bulhõe.s (pela ordem) - Sr. Presidente, o decrete> 

a que me referi é o de n. 1.554, de 12 de Novembro de 1906, que fixa os 
vencimentos dos conferent·es das Capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro: 

"O Presidente da Republica· d·os Estados Unidos do Brazil, faç:J' 
saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte 
resolução: 

Artigo unico. Os conferentes das Capatazias da AI fandega do 
Rio de Janeiro perceberão os seguintes vencimentos, dos quaes dous 
terços constituirão o ordenado e um -terço a gratificação: con feren-
tes de 1 • class·e, 234$ rnensaes; conferentes d-e 2ª classe, 195$ rnen-
saes; revogadas as disposições em contrario. 

. Rio de . Janeiro, 12 de Novembro de 1906, 18º da Republica. -
Franc!sco de Paula Rodrigues Alves. - /:;eopoldo de Bulhões." 

Sr .. Presidente, ess·es _ funccionarios não teern concurso, são conferentes 
de capatazias, hoje denominados conferentes de descarga. 

O SR. URBANO SANTOS - Nunca foram incluidos no quadro? 
Ó SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Desde 1906. Elles são hoje empregados 

do quadro mas figuram nas tabellas do material. A unica cousa "que se pro-
põe é que saiam das do material e passr..rn para as do pessoal. 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - Então não altera a situação actual? 
o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Em nada . 
Lerei o dispositivo e o parecer da Carnara que esclarece esta questãa. 

em duas pa.!avras: -
· "Os conferentes das Capatazias na Alfandega do Rio de Ja -

neiro passarão a denominar-se conferentes de descarga, ·exercenda: 
estas funcções na alfandega ou no cães do porto, conforme -designa-
ção do inspector. 

Paragrapho unico. Em as vagas que se derem nesses cargos 
serão aproveitados trabalhadore·s de capatazi.as devidamente habilita-
dos e que estiverem em effectivo exercicio." 

As descargas na alfandega, diz ·O parecer da Cornrnissão da Carnara, 
são presentemente· tornadas pelos conferentes de capatazias . No cães d() 
por.to, porém, ellas o são pelos guardas aduaneiros, visto não fazer a alfan-
dega alli o serviço de ca-patazias; 

Com a disposição supra, da qual não provem augrnento de despeza, os 
conferentes de capatazias -tornarão tarnbern as descargas do cães ,do porto . 

A vantagem de tal pro.videncia .está: 1 º, em .arredar os guardas do serviço 
de :de~·oarga, ficando só o 'C!Ue 1'hes é -prop-rio - o de vigilancia e fiscalização; 
2º, em ficar reforçado· o numero desses mesmos guardas, de insufficiencia 
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no.toria j 3º, em sererri tomadas as descargas .por pessoas. que, tendo longa 
pratica do serviço,. melhor desempenharão taes funcções. . . ., 

Creio que deste modo, Sr. Presidente, tenho · perfeitamente justificado 
'º que pr.opoz a· Commissão. · 

Era só isto o que tinha a dizer. · 

O Sr. P 1res:iJdente - V. Ex. leu a disposição legal que marca . venci-
mentos a ess·es funccionarios e agora acaba de ler o parecer dando as raz'ões 
por que os conferentes de capatazias devemi ser equiparados aos conferen-
1es da alfandega. 

Os conferentes de .capatazias, como V. Ex. mesmo declarou, não estão 
:sujeitos a concurso e os vencimentos que elles teem - ordenado e grati.fic:i-
·ção - foram determinados no decreto n. 1.554, de 12 de Novembro de 
1906. Não estão, portanto, equiparad-os aos conferentes da alfandega'. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Os conferentes de mercadorias que ex·a-
minam despachos, chamados conferentes <la alfandega, pertencem a outra 
<Classe, ao quadro de Fazenda, nunca.:Se ·podendo confundir com os conferen-
tes de descarga. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda assim reza: "A' mesma verba - Incluam-
'Se no quadro do pessoal da Alfandega do Rio de Janeiro os conferentes de 
.capataúas de primeira e segunda classe". ' 

Ora, si a emenda de V . Ex. manda incluir no quadro esses funccion a-
rios, é naturalmente porque não fazem parte desse quadro. 

Em todo o caso, o Senado resolverá o assumpto de accôrdo com a sua 
sabedoria. 

Os senhores que approvam a emenda que acaba de ser lida, queiram le-
vantar-se. (Pausa.) 

Foi rejeitada. 

O Sr.. Leop.oldo de Bulhões - Requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presid;ente - Os senhores que votaram ·contra . a emenda quei-
ram levantar-se. (Pausa.) 

Votaram contra a emenda 22,Srs. Senadores. A emenda foi rejeitada . 
São approvadas as seguintes emenaas: 
A' mesma verba - Alfandega da Parahyba - accrescente-se: 

Quotas 

2 conferentes ......... .. ... .... .. . ............ .. . . .. . 
l primeiro escripturari.o .. . ........ .. ..... .... ........ . 
1 segundo dito .. ........... .. . -. ..... . ..... ... ....... . 
l fiel . ... . .. . ..... . .. . . .... . ........ .... .. .. .. ... . . . 

.5 :000$000 . 
2:100$000 
1 :600$000 
1 :400$000 

238 ·quotas na razão d!! 2,9 oJo sobre a lotação de 900:000$000. 

15 
1 [ 
il 
8 

A' verba 19º --'- Accresqente-se para pagamento dos v.encimentos do 3º es-
cripturario , addido em virtude de sentença, Pedro . Rodrigues de Carvalho,. 
5:400$000. . 

São rejeitadas as seguiptes emendas: 
· Ao art. 14 - AccresceFlte-se depois da palavra "aduaneiros" : "e gire-

c tor da Recebedoria e do Thesouro". 
Onde . convi ~ r: 
Accrescent'e;.sé: . . 
Art. . As promoções .po quadro da Fazenda serão fé"i:fa.s, méta'de po r 

·:antiguidade. n.a.s repartições respectivas e metade por' mer~cime~to ·no quadro 
;geral. · 1 



3• c:trscussão da proposi(;ao· da -Camara dos Deputados n. 75, de 191_3, 
'fixando a despeza ' d9 Ministerio da Fazenda para -0 exercicio de -1914 . Se.sã.o tlc If. 

de Dezembro O .SR. PIRES fER.REigA :__: V9u mandar á Mesa, Sr. Presidente, duas emen-
·das ao orçamento em discussão . E~sas emendas ·não' trazem despeza alguma 
·e como o tempo .urge deixo de fazer coflsideraÇões sobre a proposição que 
veiu da Camar.a, e que .mereceu a approvação da Commissã'.o de Finanças. 
sentindo . apenas que não se tivesse cortado mais. 

Já no orçamento das Refações Exteriores a Commissão princioiou a fra-
. ouear e espero aue nos outros orçamentos siga-se ·aquelle principio estabe-
lecido: cortar tudo quanto é despeza adiavel. 

Estive presente á discussão do orçamento .das Relações Exteriores e la-
mento que se não tivessem f.eito todos os córtes que alli foram propostos, 

·-para sermos coherentes com o aue temos feito · até hoje. 
Esperemos, porém1 pela terceira discussão dos outros orçamentos. 

O Sr. RiayJnundo de Mirando. (*) - Sr. Presidente, não pretendendn 
tornar tempo aos nossos trabalhos orçamenta·rios. aliás em grande atraso, vou 
justificar algumas emendas ao orçamento da Fazenda, reservando-me parn 
melhor explanar as razões iustificativa·s de ca·da uma dell"as ·-na discussão 
do parecer, si houver necessidade. 

Quanto ás nue se referem ao . Llayd Brazileiro, adeanto desde já. são 
·decorrentes do decreto do Governo aue o incorporou ao pafrimonio naci-onal . 
As OUP se referem a concurrencia, já eu disse no meu discurso de 25 do mez 
ni; c<:;ado oue consirlero a obrigatoriedade da concurrencia publica não só u·m 
tlamnn oara a a.d ministração, ·como uma falta de confiança no Executivo. 

E ' sabido aue os trusts se formam em torno das concurrencias, frau-
dando os interesses do erario publico. 

Uma das ultimas dessas emendas se refere a uma autorizacão ao Poder 
. Ex,,cutivo para suoprimir mesas de rendas federaes que dão preiuizo á ad-

mini.stração, substituindo-as por collectorias que não oesam nos C"ofres do 
Estado: a ult-ima diz respeito a necessidades imprescindíveis da Directori a 
Geral ·dos Correios. · 

O nroblema do Lloyd Brazileiro chegou ao período agudo de uma solução 
immedia,ta, não póde mais continuar a ser um sorvedouro, como já foi tam-

·. heT'"' uma victima, que ao m!',!_~mo tempo victimou a actividade e dedicação 
de homens illustres como o Dr . Buarque Macedo e outros. 

O Lloyd foi reorganizado em 1906, sendo concedida pelo Governo para 
·a execução do serviço de navegação de cabotagem a quantia de 1 . 363 :000$, 
ouro·. como s11bvenção e por espaço de dez annos. · 

Garantido pelo Governo e baseado nessa subvenção, foi levantado um 
t>mprestimo de i 1.100.000 com cujo producto os contractantes do serviço 

. M. Buarque & Comp. adquiriram do Banco do Brazil todo o acervo do antigo 
Lloyd, e na Europa -0 novo material para completar a frota necessaria á exe·-
cução do· serviço contractado. 

Em Setembro de 1~06, o Governo, usando da autorização ·concedida pelo 
Congresso Naci-0nal, mandou que o Lloyd es.tabeleces·se um s~rviço de nave-
gacão para os Estados Unidos, tornando assim effectiva a subvenção de réis 
300 :000$, ouro, por anno e pela duração do contracto para esse serviço . 

Baseado nessa subvenção e para acquisição de material · fluctuante a pro-

(•) Este discui·so não foi rev isto ~elo orador. 
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priado, o Governo obteve para o Lloyd dos banqu.eiros na . Europa um em· 
prestimo i 300. 000 em conta corrente. 

Em 1909 a situação .financeira .do Lloyd era precaria e então solicitou d:> 
Cçingresso Na'cional o augmentó aa =subvenção e este concedeu-a, autorizando 
o Governo a j)rorogar os contt~ctos existentes por mais seis aimos. 

Este augmenio de subvenção permittiu então ao Lloyd negociar outro 
emprestimo de i 1 . 000. 000 com Rothschild, com que pagou as i 300. 000 to-
madas por adeantamento, applicaildo ós saldos ás suas necessidades. 

Temos, pois, ·que o Governo chegou a entregar ao Lloyd 26. 608 :000$, 
ouro que aó agio de ·68 olo equivalem a 44 . 701 :440$, papel. Além dessa 
quan'tia, -0 Lloyd tomou por emprestimo do Banco do Brazil a quantia de cerca 
de 45. 000 :000$, o que tudo sommado -perfaz a importancia de 89. 701 :440~> 
até esta data! 

Mas -0 Lloyd não despendeu sómente esta quantia, despendeu tambem a 
sua renda, .que, segundo os dados fornecidos por elle mesmo, attingiu a mé-
dia de 19. 000 :000$ por anno, ou 133. 000 :000$ no periodo da sua nova exis-
tencia, isto é, em sete annos. . 

Que é que o Ll-0yd adquiriu com esses dinheiros ? 
Material fluctuante, que calculado na administração J . C . Rodrigues, 

teve o valor de 28. 166 :000$, e mais officinas, diques e outras propriedades, 
cujo valor deve exceder de 6. 000 :000$000. . 

Restam, pois, dos 89. 701 :440$ que o Governo forneceu ao Lloyd, cercct 
de 25. 672 :000$, que é a quanto monta o seu activo presentemente; isto é, 
o Lloyd em sete annos tem custado só a-o Governo a quantia de 64·. 027 :440$, 
ou cerca dé ~.147:000$ por ahno. 

O Congresso Naçfonal por .solicitação do Governo concedeu em 1911 
uma subvenção de l ._100:000$, ouro, por espaço de 18 annos, e em 1912 
outra de 2. 000 :000$, our~o, ~elo mesi:io prazo. de 18 annos. _ . 

Tem o Lloyd necess1.da1je de mais mate·r1al fluctuante? Nao; e isso pur-
qúé p·ossue ac'tualmente 67 vap'Ofes de todas as -classes, ·dos quaes estão em · 
serviço acti vo 57 com 44. 509 toneladas de registro ou ·1:11. 272 toneladas de 
carga: O total da carga de ·cabotagem ·(maritima e fluvial) transportada no. 
anno de 19:11 (relatorio da Inspectoria de Navegação) ·foi :de 1.385.868 to-
neladas, sendo que a transportada só por via maritima foi · de •l .160.427 to-
ri~ela_das. Dessa· carga .a_ .Compan_hia Çommerci.o e ,Navegação, i;ujos vapores 
teem a capacidade de _-62.4\30" toneladas ·de carga, ··conduziu, não incluindo ':l 
sal a gmnel, ·3 \5. 725 tonela,d!is; a Companhia de Na·vegáção Costeira, com a 
c·apacidade de 22.-497 to'i1eWqas (presenteme'nte .,é maior ·por t'er adqµirido 
novos navios) , transportou ?38 .554 tonelad·as e o Lloyd; ·apenas 318 .800, de-
duzidas 20.136 das linhas f \uviaes e º136.875 de ·carga da··ou para a America. 

A capacidãde total de carga dos vapores de todas as çompan:hias que 
fazem a navegação costeira1 inclusive 'os d·o Uoyid, era em 191'1 de 196'.220 

· toneladas, s·ufficiente para çlar vasão a mais ou meno's 1-. 962. 290 . toneladas 
o·u quasr o dobro da carga que se -offereceu nesse anno ·. Só o Lloyd tem ~ 
capacidade para car.regar çerca de 1. 112. 725 toneladas. Pela estatistica 
q_ue consultáf!JOS, elle oarre~o.u apenas 318 .800 tonela-das, empregando mate-
nal da capacidade de 111 . 272 toneladas, o que é prova evidente de que tem 
material em demasia. . · 

Ne·m tão pouco se póde dizer ·que o seu material necessita de ser substi-
tuido iro.mediatamente: um3r parte é nova e está em bom estado· a outra 
que. é c.omp_osta . de n.a~_ios 3r ntigos e já ·um fanto usados, póde ainda ganha; 
o dmheiro para adqumr pouco · a pouco outros -navios para fazer a substitui-
ção, porque esses navios pópem ainda trafegar de quatro ·a cinco annos des-
de que soffram alguns não muito custosos reparos'. Os actuaes navi~s do 
Lloyd são ainda em todos qs sentidos .muito superiores aos das outras com-
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panhias nacionaes e deviam ·gosar da pr.eferencia dos e·mbarcado.res, não fôr a> 
· a completa desovdem ·c:1:ue tem caracterizado os seus serviços . 

E' tendencia geral attribuir a má situação financeira a que chegou O· 
Lloyd unicamente á falta de uma bem or·ganizada fiscalização de suas ren-· 
das e despezas. Esta caus.a, si proced'e, 'fep:resenta p·a·rte minima por serem 
sabidos .os .habitas de honestidade pessoal que, e'm todos os tempos, teem. 
mostrado os administraélores e funccionarios de todas as categorias do Lloyd . 

.O mal tem principalmente residid.êJ ·na modo por que tem sido feita a ex-
ploração dos varips serviços de navegação, que tem consistido em fazer tia -
fegar ininterruptamente todos os navios que no momento possue a compa-
nhia, sem considerar a circumstancia de haver, ou não carga a transportar ; 
um verdadeiro corso de navios parn cuj.o maior brilhantismo se reparam, 
trabalhando dia e noite e fazendo grandes despezas, alguns navios que mais. 
valia serem encostados ou reformados. 

Pelo contracto que -tem com o Governo ·º Lloyd devia realizar sómenfe 
264 viagens por anno, mas, segundo a estatistica ·de 1911, realizou 419 01t 
mais 155 do que era obrigado. Ora, as linhas .que pelo contracto é obri'gadc 

, a fazer já. são demasiado num1<rosas, e m'uitas dellas são de interesse pura-
mente político, não dando absolutamente por ora resultados pecuniarios; as 
linhas .que podem trazer alguma remuneração já o contracto dotou-as de abun-
dante. serviço, que por ser 'constanÚ! durantê todo o ·anno se torna oneroso 
nas épocas de secca, isto é, fóra d·os cinco ou seis ínezes de · sá fra, . quando, 
então, abso'rve parte d·os-'·1i.icros dos o·utros mezes. Augmentar, pois , o serviço 
com viagens extraordinarias,. umas após outras e durante todo o anno, ta,nto 
·nos me"zes de safra, como ·nos de secca, quando o serviço ·obrigatorio já (_;· 
exaggerado, é ·querú pôr fóra o lucro que porv.entura haja realizado nos me-
zes de safra e mais o valor do custeio desses vapores extraordinarios, cuja 
receita é tirada da dos .outros vapores da carreira regular. 

E' fazer o Lloyd concorrer com o proprio Lloyd ! ! ! 
·E · não · é tudo . . A . linha do norte é que, jámais, deu prejúizô, apesar ·ae 

ser bem pouco favorecida. . . ·. 
Em abono dos nossos patricios, que em algumas phases hão· dirigido · o 

Lloyd, seja-me l.icito accentuar que 15 de Março de 1899, foi aberta a 
fa!lencia . do Lloyd com um passivo de 74. 725 :491$020. 

Exposto a um leilão judidal à acervo dos bens ·da companhia, produziu 
apenas 9. 000 :000 , e isto mesmo 'porque, conforme se lê no · relato rio do .Mi-
n.istro da Fazenda em 1900, foi o espolio arrematado por conta dos credores, 
rro inttiitó de ser re·orgànizada . a empresa. . 

··Apreciemos a actua!ida.de. 
Por disposições vigentes da lei orçamentaria, está o Governo autorizad<> 

a subvencionar o Lloyd com 2. 000 :000$, ouro, . e mais 1 . 100 :000$, ouro , ou 
a 'éffectuar quaesquer operações de credito necessarias para · liquiçlar o sen 
passivo, inçôrporando o seu acetvo ao patrimonio nacional, para arrendai-o ou 
vendei-o em concurrencia publica. . 

· .A disjunctiva - ou - estabelece duas alternativas, que se excluem um ;,,. 
a outra. Preferida a incorporação, a Ji.quidação do passivo devia precedei -a 
e as subvenções ·deixam de subsistir, constituindo um auxilio directo ao· 
Lloyd, que perde a sua pe,rsonaliqade jurídica, passando o seu acervo a fazer· 
parte integrante dos bens do Estado, .de que é procurador o administrador d<> 
'Governo, pelo respectivo departamento da Fazenda. 

Na hypothese fàrrriulada de setvir:se o Governo da autorização para fa-
zer quaJ.qúer operação de ·credito, tendo por motivo o Lloyd, podem as sub-
venções ser utilizadas para esse effeito. . 

Convindo ao Governo .dispôr do Lloyd, o Ministerio da Viação, a cujo 
·cai"gà estava a .sup·erintendencia ·geral .da empresa, .fez chegar .ao conhecimen-

. tfr· '<de· quantos :pudessem interessar-se, .por .infovma.ções officiaes .entregues: 



· á publiciáade, ._ q~e>receberiii' ·propostas ·para -0 arrendamento ou venda do 
Lloyd, fornec'endo " ';iós . pretenderit·es os ·daqos e ·elementos necessarios que 
fossem pedi.dos. · · ' ,. .. · · 

Affluiram ao Ministerio da Viação ·as· propostas de arrendamento e com-
pra do Lloyd. Estas propostas foram estudadas pelo Sr. Dr , Barbosa Gonçal-
ves, que deli as deu . conhecimento . ao . Exmo . Sr. Presidente da Republic~ 
e ao Ministerio da Fazenda, a esse tempo dirigido pelei Sr . Dr·. Francisco 
~alles. . . . 

Ao novo min'istro interino .da Fazenda entregou o Ministro da Viação 
as referidas propostas em seu poder, para que sobre e_llas desse o seu 
juizo, especialmente quanto á parte financeira da operação, como já o fizera 

· o seu antecessor . 
E assim ficou o assumpto pendente de uma decisão que o digno Sr. Dr. 

Rivadavia, por escrupulos justificaveis, não quiz dar emquanto não se resol-· 
veu a acceitar a gestã-0 effectiva dos negocios da Fazenda. 

Foi só então que S. Ex. submetteu á assignatura do Exmo. Sr. Presi-
dente da Republica o DEC. N. 10.387, DE 13 DE .AGOSTO DE 1913, cuja integra é 
n seguinte: 

"Decreto n. 10-.387, de 13 de Agosto de 1913 - ~utorisa o Ministro da 
Fazenda a emittir apoiices até ·á quantia de 32. 000 :000$, papel, para liqui-
dar as dividas da Sociedade Anonyma LJ.oyd Brazi!eira, e dá outras provi-
dencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos .do Brazil, usando da 
autorização do art. 97 da lei n. 2. 738, de 4 de Janeiro do corrente anno, 
e acêeitand·o a proposta approvada pela assembléa geral dos accionistas. d:i 
~ociedade Anonyma Lloy.d ~razileiro, em sessão . extraordinaria de 2 de Julh9 
u'.timo, decreta: · . 

Art. 1 º - O Governo assume a responsabilidade de todo o passivo Ó:l 
~ociedade Anonyma Lloyd Brazileiro, inclusive os seus emprestimos realiza-
dos em Londres, ficando com a propriedade .de todo o activo da mesma 
-so ciedadé. 

Art. 2º ~- E' o Ministro da Fazenda autorizado a emittir apoiices ate á 
.·quantia de 32-. COO :000$, paP.el, para liquidar as dividas da referida sociedade-
?.nonyma contrahidas no _ PlfÍZ. . 

~ 1 º ~ Os títulos serão no valor nominal de 1 :000$000 do typo a que 
·se refere o decreto n. 4 .'330, de 28 de Janeiro de ·1902, e vencerão o juro an-
nual de 5 o[o, pap·el, pago semestralmente na Caixa de Amortização e nas 
Delegacias Fiscaes nos Estados. 

§ 2? - A amortização se fará na razão .de 1[2 o[o ao anno, .por COfDpr'.i 
no mercado, quando os títulos estiverem abaixo do par, e ·por sorteio quando 
·e!tiverem ao par ou acima delle. ' 
- O resgate começará a ~er feito no prazo de tres annos, a contar da data 
da emissão dos títulos. 

§ 3º - Os titulos emittidos em virtüde deste "decreto gozarão das isen-
·ções ·e privilegios que as !~is concedem ás apoiices -0ra em circulação. · 

Art. 3º - Fica incórpqrado ao Patrimonio Nacional o acervo da referida 
'Sociedade Anonyma Lloyd Brazileiro, sob ·a administração ·do Ministerio · da 
Fr. zenda, até ser ·a·ado ao. mesmo o destino ·de' que _trata · o :refêrido dispositiv•J 

l egal . · · ' · · · 
Art. 4º - -Revogam-se as disposições em contrario·. 
Ri? de Jane.iro; 13 de Ag0st-0 -de l913, -92º da Iridepe~dencia · e 25º 1,da 

- -Republica'. · - Hermes' Rodrigues da Fonseca:"~'Í?ivadavia da · Cunha Corrêa . 
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O.· Lloy·d· era uma sociedade aminyma cuj~ d~ssoluçãp . e liquidação ami-
gavel se deveria ter operado de accôrdo com os dispositivos do decreto n. 434, 
de 4 de Julho .. de 1891. . . 

Em virtude de liquidação, seria·m se~s. bens atfoilados, e quando o fossem 
em favor da Fazenda 'Nacionaf, a incorporação 'só se realizaria na fórm a 
prescripta nos arts .. 143 e 144 da Consolidação das Leis da Justiça Federal. 

O procurador da Fazenda deveria apresentar em juízo· o · respectivo titulo 
-Or iginal da acquisi.ção dos bens d'o Lloyd, requerendo-se mandar-se dar pos · • 
se, e que, tomada esta, seria julgada por · senten·ça a incorporação. . 

· Pr-oferida . a sentença de 'incorporaç_ão, S·eria necessario extrahir a re-
spectiva carta para ser remettida á repartição em que deveria se fazer · o as-
sentamento, como manda a lei. 

A' solução do passivo do .Lloyd deveria pr.oceder a incorporação. 
O Governo, entretanto, assumindo a responsabilidade . do passivo, no 

mesmo acto, .declarou o acervó do Lloyd incorporado ao patrimonio nacional. 
Todavia não me insurjo c·ontra a orientação do . Governo, cujos intuitos 

patrioticos reconheço, mas me parece que o JlÇt0 alludidq é inexequível, pela 
diffJ.culdade que no momento terá o Governo· para encontrar tomadores para 

. as 3~.000 apoiices, cuja collocação contava· p;i.ra obter a quantia corre'spon-
dente e indispensavel gara fazer face ao -compromisso assumido. 

As circumstancias actuaes e os altos interesses · permanentes da Nação 
reclama!Jl outro .alvi-tre. . · . 

A venda do acervo do Lloyd, sem subvenções, não poderá ser exequível 
para produzir a quantia precisa para pagar as ~uas dividas ao Thesouro e 

· ao Banco do Brazil, que montavam a 32 .000:000$ .na data do decreto e que 
ultrapassam já de 35.000:000$ com as despezas mensaes do custeio at~ 
agora feitas. · 

Admittindo que se possa alcançar .em taes condições apenas 44. 000 :000$, 
o prejuízo do Governo tende a . augmentar sempre com a demora. 

A frota do Lloyd, que é a .primeira da nossa marinha mercante, cjeve 
ser a reserva da nossa marinha de guerra, p-ara transporte de tropas e nm-
nições em um~ eventualidade qualquer de aggressão estrangeira, ou de 
revolução no proprio paiz. 

Suas officinas e estaleiros devem se~ em tal caso auxiliares do arsenal 
da nossa Armada. 

Foi por isso que o Congresso autorizou o Governo a subvencionar .i 
Lloyd e a, revêr e a modificar o seu contracto com essa sociedade ;inonyma. 

Não querendo fazei-o, o Governo forçou a dissolução e a liquidação do 
Lloyd, como consta da acta da assembléa geral de 2 de Julho do corrente 
an no, annexa a esta exposiçãÕ. 

Voltando ·o Lloyd a ser uma sociedade anonyma, como era, e· estando 
nas mãos do Governo mais de tres quartas partes das acções representati-
vas do c;i.p.jtal sociál; a transfereneia dessa,s _.:acções e das outras restantes per-
tencentes a particulares , importaria a transferencia dá empreza a outros ac-
cionistas. · . 

Por uma operação simples e perfeita, effectuada pelos meios proprios 
e regulares em taes actos, o Governo receberia a importancia do preço por 
que fosse ajustada a venda do U.oy·d, e este permaneceria tal qual era, com 
todos os seus encargos e vantagens, direitos e obrigações. 

Assim sendo, o .Governo , de a-ccôrdo com os compradores, dentro das 
autorizações vigentes e das forças do orçamento, se utilis ari a das subvenções 
para uma operação financeira . pela qual. poderia ter á s.ua immediafa dispo-
sição a , importancia de 77 . 000 contos. 

Na .. modali·dade indicada para negociação, seria mesmo, no momento, 
,_ desne·ce.ss'.lria ·e até. · incabivel a c:o.ncurreTJcia .publica, porque não. se verifica-
. -ria: ....,,.-: ar.r1mdafn..e.nto ().em ,v.en.i/a .do .acervo do Lloyd, que .. dei~ava de ser. i.~ç;or-
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porado ao Patrimonio Nacional, e reãdquirüia a sua qualid-ad.e àe empresa 
anonyma. 

As acções representativas do capital social passariam ·de umas para ou-
tras mãos, por effeito de uma transferencia, operada nos estrictos termos 
da lei. 

Quanto á venda, na legislação vigente, o Governo é estorvado pela obri-
gatoriedade idas concurrencias, ·principio q_ue, systemaiizado, é a mascara que 
esconde• a tr.aficancia, a defraudação àissimulada do erario publico, forçando 
habilmente o Governo a se submetter a preços muitas vezes ao dobr.o do que, 
realmente, poderia custar o trabalho ou fornecimento, ou o minimo n·o caso 
de venda. 

Os factos ahi estã.o confirmando o que venho allegando contra essa 
i>.rma de combate politico, de desconfiança ao criterio e honestidade do Go-
verno e de indirecta protecção aos negocistas . 

Não defendo interesses pessoaes, não tenho outro interesse sinão bem 
cumprir o meu dever servindo ao meu paiz e ao Governo da minha Patria 
e é por isso que fallo como sinto, como penso e tenho o animo de, desassom" 
bradamente, combater o polvo da concurrencia obrigatoria, cujos ten.taculos 
prejudicam os cofres publicas e inspiram terror áquelles que receiam pertur-

. bar a simulada probidade que, através da concurrencia obrigatoria, delapida 
a nonorabili-dade dos que não juram na virgindade dessa tal concurrencia pu-
blica obrigatoria. (Muito bem; .muito bem.) 

O Sr. Pre.sidente - A Mesa não póde acceitar a emenda do Sr. José 
Murtinho. O art. 142 do Regimento estabelece: 

"Não é permittido apresentar ao project.o de leis annuas emen-
das com caracter 1de Ii°rOposições ·principaes, que devem seguir os 
tramites dos proj eatos de lei: São consideradàs taes as emendas que 
crêam, refo!'main qu exlirigue·m serviços e repa_rtições publicas, etc." · 

A emenda manda passiF para o pâtrimoni-0 do Estado um proprio nacio-
nal, o que só póde ser feito por meio de um projecto especial. 

A Mesa tambem não póde acceitar a emenda .dos Srs. ·Salgado e Teffé, 
porque manda reformar os serviços da Delegacia Fiscal do Amazonas. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e ·postas conjuntamente em .discussão, 
com a proposição, as .seguintes emendas: 

N. '1 - :6..o a;t. 10 e :;ieus par.agraphos . - Supprimam-s~. 
Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Tavares de Lyra. - joão 

Luiz Alves. . .. 

N. 2 - Ao art. 8º - Accrescente-se, depois da palavra "Parahybà", o 
seguinte: "e da Parnahyb~ ". 

Sala das sessões, 16 de Dezembl'O de 1913. - Pires Ferreira. 
N. 3 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Da data desta lei em deante, ficam sem effeito as concessões feitas 

pelo Governo aos bancos estrangeiros, para instituirem os pequenos depositos 
em conta corrente. 

Sala das sessões, ·15 dp Dezembro de 1913. - Alencar Guimarães. 

N. 4 - Ao art. ·17 - Onde se diz: "1915", diga-se: "1914". 
Sala das sessões, 16 de Dezembl'o de 19!'3. ·- Tavares de Lyra. 

N. 5 ~ Ao art ·. 2º - Accr.escente-se: " . .. a mandar estabelecer na 
barra sul de Florianopólis t,lm posto :fiscal :subor.dinado á alfandega da mes-
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ma cida~le-, .dando"lhe oEg:anizaç.ão e attribuição identic11.s ás do posto fisciiJ, 
de Sambaqui, na barra norte" . 

Sala das sessões, 16 de Dezembro Q.e 1913. - Ft!Jippe Schmidt. - H erci-
lio Luz . . - Abd_on. Baptjsta •. 

N· '6 - A' verba 1$" do ·art. ·1° - Depois das palavras· "Mesas d'e ren-
das e co1lectorias", diga-se: "accresç:ida_ de 16:000$, para o posto fiscal da 
liarra sul ·de Floriariopolis : sendo l3·:10Q$, para . pe$soal; 1 :5Q0$, para mate--
ri~! e expediente, ~e_ · 1 :400$, iJ .ar~ · córriiira ·de um ·es.calter e perfênç:es" . 

. Sala das sessões, 16 dé Dez,émbro de · ·1~13 . .:__ · fefli'pp~ $chmidt - Her-
cilio Luz. --, A bdon Baptlstá. · · · '. · · · ·· '· · · ·. · · · ·· . · ·· 

• • • 1 • • • • .. -·· • .. -~. ~ ~ 

N·; 7 ·__;_;A' verba· rn···_dq ' art · l °" ~ Depois· das ·p_alavraS- "Mesas de -ren- · 
das e collectorias ' "; uiga--se:·· "accrescida: ·•de '·4tJO$",'· para completar a consigna· 
ção destinada ao fardamento dos guardas da mesa de rendas de ·· Itajahy"·. 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913-.-'- ~elippe Schmidt. - Herci-
lio Luz., - Abdoa. Baptista. 

N. 8 ...:._ Onde .convier: · 
Fica 'o Qóveriío· ai.jtorízádô a 'venae·r, em ' l),;iS'tã pi!IS!i'ca,, ó p/edio nacio'n ál 

contiguo flO palació · áa ·tn'esidencia ele M.attq Grosso ; i:;m Cuyabá. 
·. '"Sãlà' dà's ·sessões; · 16 .. de Deiemoro áe' 1913: ....:..:. José Murtitt'ho. 

' , . 
N. 9 - Onde convier; incluam-se os seguintes artigos: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o Lloyd Brazileiro, 

mediante as condições seguintes: · · · 
a) vender as suas respectivas acções a quem se propuzer adquiril- as, 

por quantia nunca inferior a 45 ., 000 :000$000; ou 
p) vender por quantia lambem nunca inferior a 45.000:000S, obrigando-

se o ·adquirente a, dentro do prazo de 60 dias, realizar o emprestimo de réis 
32, 000 :000$, ou mais, si co·rtvier ao Governo, para pagamento das dividas 
do Lloyd BraziLeiro e outros fins, ao juro de 5 olo, com prazo nunca infe-
rior a 50 annos. 

Art. Em qualquer dos casos do ártigo anterior, qµe se realize a venda 
da Lloyd, serão mantidas as subvenções constantes dos arts. 92 e 97 da lei 
vigente, n. 2. 738, de 4 de Janeiro de 1913. 

Art. As concurrencias para compras, vendas, . arrendamentos, constru-
cções e ma~s. serviços publicos são facultativas ao criterio de cada Ministro 
de Estado, nos respectivos -departamentos -da administração a seu cargo. 

Art. O Pode.r Executivo supprimirá as mesas de rendas federaes que 
julgar necessario, de accôrdo com as conveniencias da administração, substi-
tuindo-as por collectorias. 

Sala d·as sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Raymundo de Miranda. 

N. 10 _:_Ao art. 14 § lº - Accrescente-se: " .. . do director geral dos 
Correios, dos sub-directores da Repartição Geral dos Correios, do chefe da 
4ª secção do trafego postal (correios ambulantes), e do auxiliar do gabinete 
do director geral dos Correios". 

Sala ·das sessões, 16 de Dezembro. de 1913. - Raymundo de Miranda. 
São recusa.das pela fv1esa as seguintes emendas: 
Onde convier: 
A tornar ·ef.fe~tivo aos funccionariçis da Delega_cia Fiscal dçi Amazona.> 

·O disposto no art. 82, n. XXIV, da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1913 . 
Sala .das ses~ões, 16 de Dezembro de 1913. - Gabriel Salgado . - Teffé. 
Accrescentc-se onde convier: 
·Considerando de urgente necessidade o melhoramento do palacio da 

presidencia do Estado de Matto Grosso e que é indispensavel para esse 
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melhoramento a acqu1s1çao. do proprio nacional contiguo a . esse palacio e que 
serviu outr'ora de quartel general do Exercito; 
. Considerando mais que nesse proprio nacional funccionava ultimamente 
a Repartição de Protecção aos lndios e que, a pedid·o do governo de Matto. · 
Grosso, essa repartição foi transferida para outr·o proprio nacional, que era 
a enfermaria militar, depois de obras de adaptação realizadas nesse predio 
para ci serviço da mesma repartição, obras que foram realizadas ~ custa dos.· 
cofres do Estado de Matto Grosso, na importancia de 12:000$000; 

Considerando finalmente que o Governo ·da União não precisa mais do 
supra referido predio para os seus serviços, uma v·ez que está installada em 
Corumbá a séde da 13" região militar, e que igualmente se acha installada 
a Repartição de. Protecção aos lndios, na antiga enfermaria militar, e que 
d.evem ser compensadas as referidas despezas feitas pelo Thesouro do Estado 
de Matto Grosso: · 

Offereço· a seguinte emenda: 
Artigo unico. Fica pertencendo ao Estado de Matto Grosso o proprio · 

nacional, antigo quartel general, contiguo ao palaci·o da presidenciii, desse 
Estado, para o fim de ser melhorado e prol·ongado o mesino palacio. 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - josé Murtinho. 
Suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Commissão sobre a,s emen-

das a·presentadas. 

PAR.BCER N. 274 

~e••iio de HJ . A Commissão de Fin ~nças vem dar o seu parecer sobre as emendas 
de Dezeml.>ro apresentadas á proposição da Gamara dos Deputados, n. 75, deste anno, 

que fixa a despeza do JVlinisterio da fazenda, para 1914: 

N. 1 - Em vista da declaração do autor da emenda, feita perante a 
Commissão, de que opportµnamente a retiraria, abstem-se a Commissão de 
da r sobre ella o seu parecer. 

N. 2 - A CommissãQ aconselha a rejeição desta emenda. 
A Alfandega da Parahyba não está nas mesmas condições da da Para-

hyba para ser elevada á JJJ.ei;ma categoria, ·porquanto esta tem rendido mais de 
2. 000 :000$, nos dous ultimas exercicios, e aquella de 680 :000$ em igual pe-
riodo. 

N. 3 - A CommissãQ opinou no seu parecer, acceito, pela approvação . 
do · art. f O e seus paragrap)los, e não tem motivos para mudar de voto na 3' 
discussão, por isso aconse\ha a rejeição da emenda. 

N. 4 - E' de reconhecida vantagem a creação de um posto fiscal na 
ba rra sul de Florianopolis; mas essa medida acarretará a despeza de 16 :000$. · 
annuaes e a Commissão, de accôrdo com o seu programma de severas .eco-
nomias, pensa que a creaçã,o de tal serviço póde ser adiada e, por esse moti-
vo, que o Senado não deve dar o seu assentimento á emenda. 

· N. 5 - Esta eme.nda está prejudicada pela não acceitaçã·o da anterior. 

N. 6 - Esta emenda Q.eve set rejeitada, por estar a consignação do pro-
jedo correspondente ao nurpero de guardas da Mesa de Rendas de ltajahy. 

N. 7 ·_ Esta emenda igualmente merece o assentimento do Senado. 
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N. 8 - A autoriutção de que -cogita a ·emenda .relativa á alienação do 
Lloyd . não tem razão de ser, porque já foi elle incorporado ao patrimonio na-
cioniil e o Governo já providenciou sobre a referida alienação em cóncurrencia 
publica. · 

Ao n. 20 - Inspecção de Fazenda - Supprimida a verba, ficando ex -
tincta a repartição, resalvados os direitos dos funccionarios que os tiverem 

Sala das Commissões, .JS de Dezembro de 1913: - Feliciano Penna, Pre-
siderite. - L. de Bulhões, Relator. - Victorino Monteiro. - ljrbano Santos, 
com restricções . - Sá Freire. - F. Glycerio. - João Luiz Alves, vencido , 
quanto á emenda n. 3. - Francisco Sá. - Tavares de Lyra, vencido em re-
lação á emenda n. 3 . 

EMENDAS A' PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS N. 75, DE 1913, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

N. 1 - Ao art. 10 e seus paragraphos - Supprimam-se. 
Sala das sessões, l6 de Dezembr.o de 1913. - Tavares de Lyra. - joão 

Luiz Alves. 

N. 2 - Ao art. 8° - Accrescente-se, depois d-a palavra "Parahyba ' ', n 
seguinte: " e da Parnahyba". 

Sala das sessões, 16 de Dezembro -de 191.3. - Pires Ferreira. 

N. 3 - Accrescente-se ·onde convier : 
Art. Da data desta lei em deante, ficam sem effeito as concessões Sessão de ~O 

feitas pelo Governo aos bancos estrangeiros, para instituírem os pequenos de Dezembro 
c~ epositos em conta corrente. 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. ~ Alencar Guimarães. 

Continuação da 3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 75, de 1913, fixando a despeza do Ministerio da Fazenda para o exerci-
cio de 1914. 

O Sr. João Lu<iz Alves (':' ) - Sr. Presidente, sou forçado, muito a 
contragosto, a vir fazer um protesto . Na 2" discussão do orçamento da Fa-
zenda, o honrado Relator suggeriu perante a Commissão de Finanças, a 
convenienci,a da suppressão da verba relativa á fiscalização das repartições 
do Thesouro, na importancia de 179 :000$000. A Commissão deliberou, de ac-
côrdo co·m o honrado Relator, que se ouvisse o Sr. Ministro da Fazenda.. De 
conformidade com a opinião de S . Ex., si o Sr. Ministro da Fazenda julgasse 
dispensavel esse serviço, a Commissã.o, na sua maioria, opinaria pela emenda 
suppressiva da rubrica relativa á referida fiscalização. De modo que, em 2" 
discussão, a emenda suppressiva não foi apresentada . Entrou o proj ecto em 
3" discussão e ainda nessa occasião, perante -0 Senado, essa emenda não foi 
apresentada; foram apresentadas outras, não da Commissão, mas de Sena -
dores . Em virtude dessa apresentação, voltou o proj ecto á Commi~são de 
Finanças para ernittir ·parecer sobre as emendas apresentadas naquella dis-
cussão. 

Primeira questão que eu levanto, fraco como sou, e o confesso sem falsa 
modesfia, em materia regimental: A Commissão de Finanças póde, recebeno o 
o orçamento em 3" discussão, para ernittir parecer sobre emendas offerecida:; 
nessa discussão, apresentar emendas novas? o SR. VICTOR!NO MONTEIRO - Tem sido a praxe . 

O SR. SEGISM UNDO GONÇALVES - A discussão não estava encerrada . 

\ •) Este discurso nã o fo i revisto pelo orador. 
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O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Comecei- p_or confessar a minha fraqueza em 
ma teria regimental. 

Mas, a Commissão de Finanças póde, suspensa a discussão para o effei-
.to exclusivo de dar ella parecer sobre as emendas offerecidas nesta· dis-
·Cussão, innovar a materia offerecend·O emendas que não offereceu nQ ·correr 
desta 3" discussão, nem na 2", impedindo que o Senado ou qualquer Senador 
possa mais a_mplamente, mais livremente discutir o assumpto? 

O SR. VICTvRINO MONTEIRO - Essa é a praxe estabelecida ha muitos 
.annos. 

O SR- JOÃO Luiz ALVES - Praxe viciosa, praxe prejudicial aos direitos 
de cada um dos Senad-0res na discussão dos assumptos que lhes estão af-
iectos. 

Não acredito que se me aponte uma só praxe de .emendas offerecida~ por 
qualquer Commissão quando chamada a dizer sobre a emenda, suspensa a 3ª 
.discussão, sobretudo em ma teria nova. O que pó de é pro pôr a rejeição das 
.emendas, propor nova redacção propôr modificações, mas não offerecer ma-
ter ia inteiramente nova, impedindo o Senado de poder discutil -as. 

UM SR. SENADOR - Não impede. 
O SR. Jo'Ão LUIZ ALVES - Impede, porque, si a emenda fosse ·apresen-

.t '.:l da no correr do debate, o Senado, pode~ia mais amplamente discutil -a do 
que agora, que só se discute pelo parecer da Commissão, em 3" dis·cussão . 

UM SR. SENl\ DOR -' Sobre as emendas ha discussão no .Plenario. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES - Uma emenda sobre materia nova offerecida 

·_pela Commissão de Finanças, chamada apenas a dizer regimentalmente sobre 
.outra emenda offerecida na 3" discussão do orçamento, só fica suspensa na 
sua discussão para a Commissão dizer sobre essa emenda, e não para que 
possa apresentar ma teria nova. 

E ' possivel que eu não1 tenha razão deante das praxes, deante do Regi-
mento, mas estou convencidp de que a tenho deante do bom senso, e é quan-
:to me basta . 

O SR. VICTORINQ' MONTEIRO - V . Ex. devia ter feito essa reclamaçã'.l 
_perante a Commissã·O de Finanças. 

O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Eu não podia fazel -a , porque perante a Com-
missão essa emenda não pa~sou. 

O SR. LEOPO LDO DE B ULHÕES - Não passou? V. Ex. -até a assignou! 
O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Ah! Nã,o me obrigue o honrado Relator a di-

zer a verdade . 
. O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Obrigo, sim; faça-me o favor de Hquidar 

isto já. 
O SR. JOÃO LUIZ ALVES - . Vou immediatamente narrar o facto como elle 

se passou . Com toda a clareza, com toda a minucia, vou dizer que a emenda 
foi collada hontem, na minpa ausencia . 

O SR. LEOPOLDO DE B L!LH ÕEs - Perfeitamente; V. Ex. assignou o pa-
recer . 

O SR. JOÃO Luiz ALVES - Nã-0 assignei ! Appe)lo para os S rs. Senadi;i'-
res Tavares de Lyra e Sá Freire e para outros membros da Commissão. 

O SR. ·LEOPOLDO' DE Bu~HOES - Não precisa appellar pará ninguem; ap-
pelle só para si. · 

O SR. JOÃO Luiz ALVES..:._ Agora vou explicar a razão por que . . . 
o SR. LEOPOLDO DE PiULHÔES - Está obrigado a dizer tudo; ,hei de 

forçal -o a isso. 
O SR. JdÃo LUIZ ALVES - Ninguem me força a fazer o que eu não quero . 
o SR. LEOPOLDO DE BuLH1ÕES - Sim, senhor; é obrigado a fazer o que 

não quer desde que envolve nomes de outrem . 
O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Vou dizer como a cousa foi, porque me obri-

gam a dizer. Fui provocado em aparte pelo amigo, o honrado Senador pelo 
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Rio Grande do Sul. A irritação do nobre Senador por Goyaz ê a maior reve-
lação da razão que me assiste. 

0 SR. LEOPOLDO DE BUL~,ÕES -, Não ha tal; é a seriedade que ligo ao 
caso e ao cargo que occupo . 

O SR. VICTORINO MONTEIRO _, Não provoquei absolutamente V. Ex.; 
contei apenas o facto. 

O SR. JdÃo LulZ ALVES - A.qui está (mostrando) a folha de papel 
collada . 

-O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs - V. Ex. faça ·o favor de ler adeante. 
O SR. J C'{Ão Luiz ALVES - Quanto á emenda n. 3, está riscada; quanto 

á emenda n. 9, foi-me observado pelo meu honrado amigo Sr. Senador Ta-
vares de Lyra que, tendo cahido a emenda, não era necessario que eu me de-
clarasse vencido. 

o SR. LEOPOLDO DE BULH:ÕES dá um aparte. 
O SR. JdÃo Lurz ALVES - Quando foi? 
Perante a Cornrnissão? Não, Sr. Presidente, da Comrnissào me retirei eu 

em ultimo Jogar. 
o SR. LEOPOLDO' DE BULh~ÕES - Não ha tal; lá fiquei eu. 
O SR. J OÃO Luiz ALVES - Da Cornrnissão me retirei eu em ultimo logar. 
O SR. URBANO SANTOS dá um aparte. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES - Porque a Comrni.ssão não se reuniu, e por-

que, quando, se tivesse r.eunido, devia consignar a emenda com as assigna-
turas daque.!les que a ella compareceram e não com a minha, que estava au-
sente em S . Paulo. 

O SR. URBAND SANTOS - Assim V. Ex. suppõe que quando não esfâ 
presente a Cornrnissão não se póde reunir . 

O SR. JOÃO Luiz ALVES - Sr. Presidente, o facto foi este e V. Ex. me 
perdoará, na sua benevolencia para cornmigo , que eu seja forçado a revelal-o 
nas suas rninudencias. 

Corno eu disse, o honrado Senador Relator do orçamento da Fazenda 
desde a 2• discussão suggeriu a suppressão dessa verba. Ante-hontern, ch·a-
rnado a dizer sobre as emendas offerecidas em 3• discussão, S. Ex. propoz 
de novo a suppressão da verba. Lembrei eu, lembrou, creio, o honrado Sena-
dor Sr. Tavares de Lyra, que a Cornmissão tinha deliberado ouvir a opinião 
do Sr. Ministro da Fazenda. Foi nesse momento que o honrado Presidente 
desta Casa, meu nobre amigo e chefe, decl arou que a opinião do Sr . Ministro 
da Fazenda, segundo conversa que com ella tivera, era fav·oravel á suppressão 
ja verba. 

Creio que estou expondo o facto com a maxima verdade. 
O SR. V1cTOR!NO MONTEIRO - F'erfeitamente. 
O SR. Jd.Ão Luiz ALVES ~A' vista disto, a emenda foi posta em discussão 

e votação e eu declarei que, a·pezar da opinião do honrado Sr. M'inistro da 
Fazenda, manteria a verba, por entender que esse serviço era necessario, por 
entender que esse serviço tinha produzido, e es•tava produzindo enormes be-
neficios par.a o Thes-ouro, o que pretendia documentar com os relatorios das 
differentes inspecções para vir demonstrar da tribuna do Senado que a verba 
de 179 ;000$, pedida para esse serviço seria perfeitamente compensada. Pre-
tendia documentar para discutir a materia. 

Commigo votou o honrado Senador pelo Maranhão, o Sr. Urbano Santos, 
vencido, contra a suppressão da verba. Neste interim, o meu honrado amigo 
Senador pel·o Paraná, Sr. Alencar Guimarães compareceu á Commissão e de-
clarou que o Sr. Ministro da Fazenda entendia que a verba não devia ser 
supprirnida. Posto de novo a votos o assumpto, a Commissão reconsiderou 
<• seu voto de accôrdo com o Sr. Ministro da Fazenda, vencidos apenas os 
Srs. Francis·co Glycerio e Leopoldo de Bulhões. 
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O SR. FRANCISCO SÁ - Eu sempre mantive o meu voto contra a suppres.-
são da verba de inspecção. 

O SR. JoJo LUIZ ALVES - Nesta hora V. Ex. não estava presente. Até 
aqui tenho sido verdadeiro. Assignou-se o parecer ao orçamento da Fa-
zenda como eu acabo de ex pôr ... 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Peço a palavra. 
O SR. JOÃO LUIZ ALVES - ... e, tendo eu já assignado, como os ou-

tros, a emenda foi devido a isso riscada por mão do Relator. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Exactamente, assim como foi restabele-

cida pelo Relator. 
O SR. URBANO SANTOS - V. Ex. não póde dizer sobre o que se deu 

depois por.que não estava presente. 
o SR. Jo'Ão LUIZ ALVES - Felizmente. 
O SR. URBANO SANTOS - Não sei por que - felizmente. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Infelizmente. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES - Foi ella riscada por mão do Relator . E o meu 

Ulustre amigo Senador Tavares de Lyra observou-me que, tendo desappare-
cido a emenda, devia desa•pparecer tambem o meu voto vençido . E riscou-o. 

A Commissão deixou o caso nestas condições. 
Passei a relatar o orçamento -da Marinha, ao qual não quiz honrar-me com 

a sua presença o illustre Senador por Goyaz, que da Commissão se retirou . 
A Commissão portanto, -emquanto reunida com a minha presença não 

offereceu esta emenda. Offereceu-a hontem, diz.em os honrados Senadores, 
mas, si a offereceu hontem, como é que consta do parecer de ante~hontem 
com {) meu nome por baixo? 

o SR. LEOPOLDCY DE BULHÕES - Isto é que V. Ex. vae ouvir agora. 
O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Não ha explicação possível que -obscureça 

esta verdade. A emenda {oi apresentada ante-hontem á Commissão e devia 
ter essa data; entretanto, ·consta do parecer assignado hontem. 

Era o .que tinha a direr, lavrando um protesto solemnissimo. 
O SR. URBANO SANTQS --1 Isto deve significar apenas que o nome de 

V. Ex. deve ser retirado , 
O SR. JOÃO Lurz ALVES - Isto significa que não é assim que se legisla. 
Tenho concluído. 

<> .sr. Leopolido ide ~uilhões. - Sr. Presidente, eu -desejaria fallar de-
pois que outros ·oradores se manifestassem sobre o asumpto, mas a questão 
levantada pelo honrado S enador pelo Espirita Santo força -me a tomar a pa-
lavra incontinente . 

Tudo quanto S. Ex. narrou é certo . S . Ex. esteve na Commissão, ex-
pondo seu parecer S{)bre p orçamento da Marinha, mas teve pressa de reti-
rar-se porque pretendia viajar para S. Paulo. 

O SR. JoÃO Lmz ALv~s - Depois do orçamento da Fazenda. 
O SR. LEOPOLDO DE l?/ULHÕEs - Mas eu preciso acompanhar o discurso 

do honrado Senador. A Principio S . Ex. encarou a ·questão sob sua face re-
gimental. Como em 3ª discussão . .. 

O SR. 'JdÃo Luiz ALVES - Não era 3ª discussão, era ·discussão d.o pare-
cer sobre as emendas apresentadas . Aliás, não faço questão disto . Declarei 
até que era ignorante em ma teria regimént.al. 

O SR. LEOPGLDO DE $ULHÕES - Sr. Presidente, o honrado Senador pelo 
Espírito Santo está fazençlo uma injustiça a si mesmo declarando que igno-
ra o Regimento . S. Ex. conhece-o tanto como eu. Ao relatar o orçamento 
da Marinha, apresentou um a<idHivo que autorizava a reforma completa da 
administração da Marinha; . o SR. JOÃO' LUIZ ALVES - Em 3• discussão.'. 
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O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs - S. Ex. conhece bem o Regimento; \! 
que não conhece é a historia desta emenda. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES - Não importa a historia da emenda; a adultera-
ção do parecer é que importa. 

O SR. LroPOLDO DE BULHÕEs - Tenha paciencia de ouvir-me até o fim 
e verá que não houve a-dulteração alguma. Não se irrite. 

Não se trata de uma questão de paixão ou de interesse, mas de factos 
e ·de ·economia orçamentaria . 

A proposta que a Commissão recebeu do Governo pedia para o orçamen-
to da Fazenda 52. 638 :000$, ouro, e 109. 179 :000$, papel. Confrontando estas 
sommas ·Com ·as votadas para o exercicio vigente, a saber, 44.684:000$, our.o, 
e 109 . 179 :000$, papel, notou a Com missão uma di.fferença de 10. 000 :000$ 
para menos, papel, e um augmento de 8. 000 :000$, o·uro. 

Essa elevação, Sr . Presidente, da -despeza era explicada pelo augmento 
áa divida externa, o que determinou um augmento correspondente na verba 
destinada ao serviço dessa .divida . A verba ·era de 43.000:000$, e está ele-
vada a 51.000:000$000 . 

A Commissão, Sr. Presidente, es-tudan-do o orçamento da Fazenda, ve-
rificou que esta economia de 10. 000 :000$, papel, não era propriamente uma 
economia, porquanto resultava do adiamento da amortização do emprestimo 
de 1897, para a qual no orçamento vigente havi:a verba que não foi applkàda, 
e o Ministro a supprimia para o exercicio futuro, espaçando assim a liquida-
ção de uma divida vencida. 

A Commissão comprehendeu .desde logo a necessidade de v-0tar um or-
çamento restricto, de se .oppôr a todo e qualquer augmento ·de despeza, por 
mais justificado que fosse, e tratou-se de verificar si era possivel alguns 
córtes nesse orçamento . 

Sr. Presidente, .esta attitude da Commissão se revelou na impugnação ás 
emendas dos nobres s ·enadores pelo Piauhy e Santa Catharina, propondo 
este a creação de um posto fis·cal e aquelle a equiparação da Alfandf\ga de 
Parnahyba á da 1Parahyba·. 

'Envolvendo ambas as emendas augmento de -despeza, a Commissão 
manifestou-se pela sua rejeição. 

Depois do exame de uma por uma das verbas a Commissão verificou 
que só era possivel soffrer córte a relativa á inspecção de Fazenda. Lemb.rei 
eu essa idéa no seio da Commissão em 2ª discussão do orçamento, sendo ella 
alli bem acceita. Nada quiz, porém, r.esolver definitivamente sem ouvir o Sr . 
Ministro ·da Fazenda . O digno Presidente -da Commissão então officiou a 
S. Ex. o Sr . Ministro inquirindo-o sobre a conveniencia do <lredito proposto. 

Approvado o orçamento em 2" discussão, a Commissão não teve resposfa 
do Sr. Ministro e eis a razão por que a emenda não appareceu, deixando de 
ser inclui da no parecer. Chegámos á 3" discussão, e ainda não haviamos re-
cebido resposta do Sr. Ministro . Escasseava o tempo para a votação· -do or· 
çamento. Era forçado o Relator a formular parecer sobre . as emendas. Foi 
então que V. Ex., Sr. Presidente, que tanto nos tem auxiliado nesta política 
de ·economias, no sei.o da Commissão, suggerindo-nos alvitres de reducção 
de d.espezas nos orçamentos dos Ministerios do Exterior e da Marinha, con-
cor-dou com a suppressão, achando-a justificada. 

O SR. VICTORINO MONTEIRO - S. Ex. assegurou que o Sr. Ministro es-
taria de accôrdo. 

O SR. LEOPOLDO DE BULH'ÕES - V. Ex . tem ·razão. O nobre Presidente 
desta Casa acreditava ·que o Sr. Ministro não impugnaria a reducção e até 
a applaudiria, sendo lavrado o parecer e assignado por todos os membros 
presentes. . . • . . • . . 

Mas constando a Comm1ssao que o Sr . Ministro nao concordana e não 
tendo nÓs recebido a resposta do officio de consulta, immediatamente ris-
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quei a emenda já por mim formulada, com parecer já assignado pelo honrado 
Senador pelo Espirita Santo com a declaração de vencido. 

O SR. JOÃO LUIZ ALVES - E desde que a . emenda foi riscada o meu vóto 
tambem o foi pelo Sr. Tavares de Lyra. (Trocam-se apartes .) 

o SR. LEOPOLDO DE BULH!ÕES - Depois da reunião, estava eu na bibHo-
theca, consultando a lei de 186(} sobre uma questão que haviamas discutido , 
quando o Presidente da Commissão recebeu a resposta do Sr. Ministro; teve 
a bondade de m'a transmittir incontinenti, ·afim -de que eu resta])elecesse a 
emenda e o communicasse .aos collegas . 

. O Sr. Dr. Rivadavia opinava pelo córte. 
Ora, Sr. Presidente, a Commissão acceitára a emenda e só tinha desisti-

do della por lhe constar .que · o Sr. · Ministro lhe era hsotil : 
O SR. Jo'Ão LUIZ ALVES - Falemos a cousa como eIIa é. Essa emenda 

foi · feita hontem aqui. 
o SR. LEOPOLDO DE BULH~ÕES - Tendo-a··O Sr. Ministro acceito, e'itava 

ella: virtualmente restabelecida e o foi immeçli_atamente. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES - Ninguem será capaz de affirmar, sob palavra 

de honra, que essa emenda não foi feita hontem aqui. 
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não tendo ·eu comparecido á sessão de 

hontem, a communkação foi feita pelo honrado Presidente da Commissão. 
Do que se trata? De uma economia apreciavel no orçamento. 
A Inspector.ia ·de Fazenda já existiu, com melhor organização, em 1898 1 

foi supprimida, em 1903, por não ter · dado resultado. 
Em 1911, o decreto n. 9.286 r-estabeleceu-a. Foi um decreto do Poder 

Executivo e, por isso, esse serviço é provis-orio; e os empregados não perten-
cem ainda ao quadro da Fazenda e pedem para ser incorporados a -elle. 

Além de acarretar · ·um ~ despeza improductivá de cerca de 180 :000$, o 
·decreto n. 9. 286 é anarchico, não resiste á menor critica. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES - Veja V. Ex. que eu tinha razão. Fui apa. 
nhado de surpreza; tenho documentos para defender minha opinião ; mas 
deixei-os eni. casa. 

o SR. LEOPOLDO · DE BULH'ÕES - Por elle, os fiscaes de impostos de 
consumo passarão a exercer fiscalização sobr.e as collectorias·, quando as col-
lectorias é que f.iscalizavani e devem presidir o trabalho dos fiscaes; inspe-
ctores de Fazenda, nomeados por portaria do Ministro, de sua livre escolha, 
foram inv.estidos de autoriçJade permanente para penetrar nas delegacias · e 
alfandegas, dar balanços, interromper despachos, examinar livros . E' uma 
extravagancia. 

O SR. JoÃo LUIZ AINE$ - Si eu não tivesse sido apanhado de surpreza 
poderia provar a V. Ex. qµe extravangancia é o contrario. 

O SR. LEOPOLDO DE BULH'ÕES - Pois bem, Sr. Preisdente, v.erificando 
que . alguns dos funccionarios nomeados para esse serviço não são funcciona-
ri-os de Fazenda, e informapo de que não conhecem a legislaçã-o fiscal nem 
a contabilidade publica, não escrupulizei em propôr a suppressão, tendo já e!Í-
minado essa repartição em 19.03, quando ella funcionou com a regularidade 
que hoj-e não póde ter e era composta de homens versados em assumptos fa-
zendarios. 

Nestas condiçõ-es, a Commissão deu o seu assentimento á emenda de 
accôrdo com o Sr . Ministro da Fazenda, certa de. que attende á situação a'ffli -
ctiva do Thesouro e presta um serviço á administração da Fazenda. Quando 
se tornar necessario uma ir1specçã.o especial, -0 Ministro a fará por meio de 
um alto funccionario de sua escolha e confiança. 

Voltarei á tribuna, caso seja necessario. 
O SR. Jo'Ão LUIZ ALVEs - Fkou de pé a minha accusação . 
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.O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra ao Sr . Senador Alenc'llt 
Guimarães, que a solicitou, deve a Mesa, em vista de se haver aven!ado uma 
questão regimental n-0 debate ora travado perante v Senado, expor a sua 
Qpinião a respeito, afim de legitimar o seu procedimento, acceitando a emen-
oda de que se trata. 

O art. 144 do Regimento determina: "Na segunda e m1 terceira discus-
sões de todos os · projectos, exgotada a lista de oradores, será suspensa a 
discussão e submettidas ás respectivas Commissões, para, com urgencia, dar 
parecer, as emendas que terham sido apresentadas. Publicado o parecer da 
Commissão, a ·discussão proseguirá, não podendo ser apresentadas novas 
emendas." 

O SR; URBANO SAN1'0S - Mas a Commissão ainda pôde suggerir um 
alvitre seu em uma nova emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Do exposto no artigo que li, fica claro q'Ue só de-
pois de publicado o p'ar.ecer da Commissão é que fica vedada a apresentação 
de emend~s; antes· dessa · publicação, porém, toda a vez que tenha de interpor 
parecer sobre ell'as· ·a Commissão . poderá addital-as ou substituil-as com 
emendas, como· é praxe invariavel nesta Casa. 

Ainda ha pouco, tendo sido suspensa a discussão de um projecto a que 
foram offerecidas emendas, a Commissão apresentou uma emenda substitu-
tiva. Todos os annos se faz ·isso; nem se poderia co.actar a acção da Com-
missão , cujo principal objectivo é elucidar o Senado sobre os assumptos que 
lhe são sujeitos. 

Alvitres podem apparecer e serem suggeridos; que levem a Commissão 
a alargar uma ii:léa util e · judiciosa apresentada por um a emenda deficient~ 
ou mesmo substituil-a ·por outra mais conveniente . Publicado, porém, o pa-
recer da Comrnissão, então , sim, não poderão ser apresentadas novas emen-
das. E' o que determina o Regimento. O illustre Senador pelo Espirita Santo, 
aliás, não fez cabedal disso. S. Ex. mesmo -0 declarou. 

O S·R. joÃo Luiz ALVES - Eu confi ei-me á autoridade da Mesa. Sou 
pouco : conhecedor do ·Regimento . 

O SR. PRESIDENTE - S. Ex., que é membro de duas importantes Com-
missões do Senado, sabe perfeitamente o quand.o é util manter-se essa praxe, 
que não fere o Regimento; mas S. Ex. referiu-se á prsença do Pres idente 
da Mesa na Commissão, e, portanto, o meu testemunho se impõe na contro-
versia . 

Não assisti até final d.a reunião da Commissão. Quando aili estive, sus-
citou-se debate sobre a emenda referente á suppressão dos funccionarios in-
cumbidos da fiscafürnção; e o Sr. Senador Bulhões, autor da emenda, decla-
rou que se tinha procurado ouvir a opinião do Sr. Ministro da Fazenda, re-
velando-se a maioria da Commissão inclinada a adoptar a emenda, desde 
que a '<ipinião do Sr. Ministro estivesse em harmonia com o pensamento do 
Relator. 

Eu que ouvi:ra do .Sr. Ministro da Faz·enda opinião favoravel a tão utií 
emenda, pois que S. Ex. entende que a fiscalização poderia ser feita com 
muito mais proveito por funccionarios de fazenda, homens habilitados em as-
sumpto especial de administração publica, disse á Commissão; si estão aguar-
dando· o· parecer do Sr. Ministro, é desnecessario , porque eu ouvindo a S. Ex., 
hoje, incidentemente elle declarou-me isto. 

Nessa occasião a Commissão votou aceeitando a -emenda . O acto tor-
nou-se perfeito e acabado. A Commissão acceitou a emenda de suppressão . 

UM SR. SENADOR - E assim foi assignada. 
O SR. PRESIDENTE - Nese momento parti.a para o Minister:io da Fazenda 

0 Sr. Senador Alencar Guimarães. Pareceu-me ainda conveniente .que viesse 
a declaração verbal· que eu ouvira do Sr. Ministro, em documento aliás já so-
licitado pela Commissão. Pedi então ao nosso illustre collega, que ia enten-
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áer-se eom o Sr. Minfstro da .Fazenda, que solicitasse de S. Ex:. urgencia; 
na consulta feita pela Gommissão a respeito. 

O Sr·. Seandor Alencar Guimarães, alli chegando, fallou-me pelo tele-
phone, indagando-me bem de que assurnpto se tratava. Respondi-lhe que °l> 
Gommissão desejava que o Sr. Ministro mandasse a sua -Opinião por es-
cr~pto. 

Log·o após o seu regresso, o Sr. Senador Alencar Guimarães declarou -· 
me que o Sr. Ministro julgava util e conveniente manter -0 que estava. 

A' vista da resposta trazida pelo no~so i·llus-tre colle.ga, a Commissão vol -
tou a traz, reconsiderando o seu acto. 

Retirei-me. Soube, porém, que, l-0go em seguida, ainda eu me achava no 
Senado, chegara um officio do Sr. Ministro da Fazenda com inf.ormação di-
versa do .q.ue, sem duvida por equivoce, me fôl'a transmittido pelo telephone . 

O SR. Jol\o Luiz ALVES - Log-0 em seguida, affirmo a V. Ex. que a 
Commissão se diss-olveu sem que esse officio chegasse. Affirmo--0 sob minha 
palavra de honra. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção [ Neste ponto, o meu illustre collega está! 
equivocado. 

O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Sahi junto c-0m os Srs. Senadores Glycerio e 
Sá Freire. Appello para ambos. · 

O SR. PRESIDENTE - Eu me a·chava no Senado, como já disse, quand o 
recebi o aviso da chegada do off.icio do Sr. Ministro da Fazenda .·'. 

O SR. JOÃO LUIZ ALVES - Apenas contestei que a Commissão ainda 
estivesse reunida. 

O SR. PRESIDENTE - ... com i·nformações oppostas á que nos tinham si-
do dadas pelo Sr . Senador Alencar Guimarães . 

Conhecida, por escripto, a opinião do Sr. Ministro e tendo a maioria 
da Commissão já se manifestado a respeito do assum;pto, nada mais curial 
do que voltar a sustentar a sua emenda, que só dependia, para ser sujeita 
á consideração -do Senadq, da palavra do Governo. 

Eis o que me cumpre narrar do incidente agora levantado e em obedien-
cia ás palavras do illus ~re Senador que de passagem se referiu á minha 
pessoa. 

O Sr. Alencar GuitpJatl'ãea (*) - Sr. Presidente, talvez fossem desne-
ces·sarias as explicações que devo dar ao Senado, relativamente ao incidente 
a que aUudiu o honrado. Senador pel-o Espírito Santo, e em que está en-
volvido o meu nome·. V. Ex. acaba de esclarecer este incidente, explicando 
ll minha intervenção no facto referido pelo honrado Senador pelo Espírito 
Santo. Todavia, permittir-me-ha o Sena·do que eu diga o que se passou para 
que se verifique que, involuntariamente eu trouxe aqui uma informaçã·o que 
motivou a deliberação prijlleira do Senad-0, recusarndo a emenda, ou antes, não 
tomando conhecimento da emenda da suppressão dos cargos de inspectores 
de Fazenda . 

Eu havia assistido á reunjão da Commissão de Finanças quando se dis-
cutia as emendas offerecidas a-o -orçamento da Fazenda, porque tinha necessi-
dade de justiificar perante ella ·os motivos -que me levaram a a,presentar a 
emenda que tem levantacto tanta celeuma na imprensa desta Capital e pela 
qual procurava fazer cessar as concessões feitas aos bancos estrangeiros, para 
instituírem os pequenos depositos em conta corrente. 

Sabendo V. Ex.; Sr. Presidente, que eu me dirigia a-o Ministeri-o da Fa-
zenda, pediu-me que solicitasse do Sr. Ministro da Fazenda resposta ao pe-
dido feito pela Commiss~o de Finanças, relativamente á emenda que cogitava 
da suppressão dos cargqs dos inspector-es de Fazenda. 

(>) Este discurso 'lâL' foi revisto pelo orador. 
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D1rigindu-me au 'Sr. Ministro, ,em ·conversa mUi'to rapida, muito 1igeira, 
sem maiores explicações, pedi a S . Ex.. que desse essa resposta, pois qu-e 
:a Cornrnissão de Finanças estava reunid:a e aguardava a sua decisão par.a 
deliberar, .em u1tirna analyse, respeito dessa questão. 

Dirigi-lhe a seguinte pergunta: a Comrnissão precisa saber t> que é que 
V. Ex. resolve a respeito da suppressão dos cargos de inspectores de Fa-
zenda . 

A resposta foi esta : a suppressão não conv.érn. Assim a entendi e ass.im 
'ª transrnitti .ao Senado. 

O SR. VICTORINO MONTErno - Peço a pa1avra. 
O SR. jo)Ãu Lmz ALVES - Até ahi estamos todos de accôrd·o. 
O SR. Au!NCAR GuJMARÃEs - Defeito de pergunta, talvez, ou de aud'i-

.ção minha, determinou evidente equivoco da minha parte na resposta transrnit-
íida a-o Senado, que veio a ser esclarecida, logo depois, pelo offkio do Sr. 
Ministro, transrnittindo a verdadeira resposta. 

Esta foi a parte que tomei nesse incidente. Creio que dadas essas ex-
plicações, que completam as de V. Ex., Sr. Presidente, .não vejo ma.is ra-
zão para que o honrado Senador pelo Espírito Santo faça delle tão grandt: 
questã-0. . 

O SR. j lQ'.Ão Luiz ALVES - Então acha V. Ex. que devo ficar calado, 
quando uma emenda que não foi approvada com o meu voto traz a minha 
assignatura por baixo ? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não encaro o facto sobre esse p-0nto àe 
vista. Refiro-me apenas ao incidente em que tornei parte. · 

Explicado ele, acho que V. Ex. não póde estar fazendo cabedal de um 
equivoco. 

Agora, Sr. Presidente, desde que me acho na tribuna, aproveito a op-
portunidade para, de accôrdo com a .declaração que fiz perante a Cornmissão 
de finanças, pedir a V. Ex. que, opportunamente, submetta á consideração 
do Senado o· pedido que faço de retirar a emenda que figura no impresso 
S-Ob n ; 3. 

Perrnittir-me-ha, entretanto, V. Ex. que, em duas palavras, justifique a 
intenção dessa emenda. 

A emenda manda ficar sem effeito as concessões feitas pelo Governo 
aos bancos estrangeiros, para instituirern os pequenos depositos em cortta 
co·rrente. 

Apreciando os .effeitos desta emenda, alguns orgãos da imprensa desta 
Capital attr.ibuern-me a intenção de canalizar para as nossas caixas econorni · 
cas os depositos existentes nos bancos estrangeiros, consHtuindo em favor 
dos bancos nacionaes um privilegio neste sentido . 

O SR. · ADOLPHIQ' OORDO - Confiança nã9 se impõe . 
o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Nem um, nem outro, foi o meu desejo. 
Eu não podia absolutamente pret·end·er canalizar para as nossas caixas 

econornicas esses depositos desse mo.do, porque nã<> tornaria a responsabili-
dad-e, neste momento de grave cris,e financeira, de augrnentar os encargos da 
União, pela responsabilidade, que ella assume, de pagamento de juros, que iri a 
avolumar consideravelmente esses mesmos encargos. 

Não queria tarnbern favorecer os bancos nacionaes, porque cornprehenda 
que, vivendo em um regímen da mais ampla Ji.berdade bancaria, -eu não podia 
estabelecer privilegio em favor de bancos nacionaes, sem ferir os princípios 
constitucionaes. 

O meu fim, com a emenda, foi exclusivamente esclarecer urna situação 
que, de facto, .não se explica. 

Tendo estudado a nossa legislação, não encontrei lei que autorizasse o 
Governo a fazer semelhantes concessões, que até certo ponto creavarn urna 
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sítuação excepcional para os bancos que della go.sass:em, em .detrímenfo d'm; 
outros que não tivessem obtido semelhantes concessões. 

E como eram justamente os bancos estrangeiros º? favorec.idos por taes. 
concessões ... 

.Q SR. ABDON BAPTISTA - Não apoiado; ha ·O Banco do Rio Grande do 
Sul. 

O SR. VrcTORINO' MONTEIRO - Confiança não se impõe . 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES - . . . pretendia com a minha emenda pôr 

todos os bancos, nàcionaes e estrangeiros, no mesmo pé de igualdade, isto é,. 
de accôrdo com o regimen que a nossa Constituição estabelece. 

O SR. ADOLP H'O GORDO - Mas não é isto o que diz a. emenda . Do mcd() 
por que está redigida, é uma manifestação contraria aos bancos estrangeiros .. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Acredito que ella esteja mal redigida; de-
vo porém, informar á Casa de que ella não obedeceu a outr·os fins senão 
0s que estou expondo ao Senado. 

Eu tive occasião de ·esclarecer a Commissão de Finanças quanto á emen-
da, e logrei a satisfação de ver que todos os membros da.queHa ·commissão 
reconheceram que essas concessões são descabidas. Qualquer banco, nacio-
nal ou .. estrangeiro, póde e ·deve instituir ess·es pequenos dpositos nas con-
dições e com as garantias que entender. Não ha necessidade de tal concess ii.o, 
uma vez que ellas não são necessarias'. · 

Não havi a, pois, $ r. Presidente, motivo para o alarme que levantou a. 
emenda que tive a honra de apresentar ao Senado. 

Em occasião opportuna, V. Ex. submetterá ao voto do Senado a retirada 
da. minha emenda. 

O Sr. Ta'V'rures de Lyra (*) - Sr. Presidente, o appello nominal que 
fez o honrado Senador pelo Espirita Santo, meu prezado e illustre amigo, 
Sr. João Luiz Alves, obri~a-me a abusar por alguns momentos da attenção 
do Senado. · 

O incidente em que S , Ex. esteve envolvicJ0 ficou, a meu ver, perfeita ~ 
mente elucidado, depois d:.ts explicações dadas pelo honrado Relator do or-
çamento da Fazenda, por V. Ex. e pelo honrado Senador p.elo Paraná. 

E' facto qu e, quando 11a sessão de ante-hontem, S. Ex., eu e outros colle-
gas nos retirámos da sala dos trabalhos da Commissão, a emenda supprimind() 
a consignação ·orçamentaria para os inspectores de Fazenda estava riscda. 

Houve engano da parte de S. Ex. quando affirmara que se r·etirara da 
Casa commigo; S. Ex. se retirou em companhia do nobre Senador pelo Dis-
tricto Fed·eral .e do nobre Senado r por S. PauJ.o, send-0 certo que eu ficara na 
Casa, quando fui informacjo de que, á ultima hora, o honra.do Sr. Ministro 
da Fazenda havia enviado á Comm.issão um offici-o urgente, declarando que 
estava prefeitamente de accôrdo com a suppressão da verba; e como se 
achavam presentes o honrado Senador por Minas .e o honrado Senador por 
Goyaz, Presidente e Relator da Commissão, SS. E Ex., entenderam ... 

O SR. J oli.o LUIZ ALVES - Deliberar pela Commissão. 
O SR. TAVARES DE LYRA - . . . que, desde que a Commissão ünha su-

bordinado o seu voto apenas á opinião do Governo e desde que este declarava 
á Commissão que não havia inconveniente no restabelecimento da emenda a 
Commissão podia manter a, emenda. ' 

Note-se que eu não tiye co·nhecimento desse restabelecimento no mesmo 
dia. Hontem, porém, ao chegar ao Senado, fui informado de que a emenda 
havia sido restab~lecida, porCJ.ue sete dos membros da Commissão já ti -
nham voto conhec1·do ·a respeito. 

o voto do honrado Senador pelo Espirita Santo , o meu illustre e dis-

( • ) Este discurso não foi revisto ,pelo orador. 
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tincto amigo o Sr. João Luiz Alves, como o do nobre Senador pelo Mara-
nhão, Sr. Urbano Santos, tambem já eram conhecidos, porque SS. EEx . ti-
nham se manifestado contrarias á suppressão da consignação orçamentaria. 
Eram conhecidos esses votos porque foram tomados no correr da discussão; 
e como o honrado Senador pelo Espirita Santo havi a assignado o parecer com 
restrícções quanto ás emendas ns. 3 e 9, uma vez que a Commissão resta-
belecia a emenda n. 9 e S. Ex. não se achava presente, entendeu-se que de-
via manter as restricções de S. Ex. 

Eis, Sr. Presidente, como se deu o facto. Não creio que tenha havido 
má fé. 

O SR. JO'ÃO LUIZ ALVES - Nem eu disse. 
O SR. 'fAVARES DE LYRA - Nem estou dizendo. O facto se deu natural-

mente. A Commissão tinha subordinado o seu voto á opinião do Ministro 
sobre o assumpto. Essa opinião chegou a tempo de ser consagrada na 
emenda. O Relator e a maioria da Commissão entenderam que, nessas con-
dições, e resalvand·o o voto do honrado Senador pelo Espirita Santo . .. 

O SR. Jo'ÃO LUIZ ALVES - Resalva que não foi feita. 
O SR. ºCAVARES DE LYRA - .. . a emenda podia ser restabelecida. 
E' o que me cabe dizer ao Senado, em resposta ao appello ao meu illus-

tre amigo, Senador pelo Espirita Santo. 

O Sr. Victo~ino Monteiro (*) - Sr. Presidente, eu acho que o as-
sumpto já foi perfeitamente elucidado, mas, como o illustre Senador pelo 
Paraná acaba de affirmar que o Sr. Ministro era de opinião que não fosse 
supprimida a verba, em relação aos inspectores de Fazenda, venho declarar 
que houve equivoco da parte de S. Ex. Quando ouvi na Com missão essa 
declaração, retirei-me ... 

o SR. J OÃO LUIZ ALV ES - Outro ausente . 
O SR. VICTORINO MONTEIRO - Perdão; peço ouvir-me até o fim. Sup-

pondo que se tratasse de um equivoco, na resposta á consulta ao Sr. Ministro, 
procurei S. Ex., que me declarou ter havido realmente engano de meu illus -
tre collega. "Penso de modo inteiramente contrario - disse-me o Sr. Mi-
nistro, e já mandei um officio nesse sentido ." 

Jmmediatamente mandei telephonar ao Presidente da Commissão de Fi-
nanças informando-o de que já tinha vindo esse -officio e que, nesse caso, 
si ainda houvesse tempo, devia ser restabelecida a emenda, porque o l'ylinis-
tro estava de accôrdo com ella. 

Já vê, portanto, V. Ex. que tudo se explica facilmente, e estou conven-
cido de que a Commissão, restabelecendo aquella emenda, nas condições em 
que o fez, rendeu até uma homenagem ao nosso illustre amigo, que todos 
muito consideramos, por ser tão s-olicito quanto competente e activo em no3 
auxiliar em nossos trabalhos; porque assim resalvav.a a opinião que S . Ex. 
insistentemente revelára na Commissão, declarando que desejava defender a 
manutenção da verba, sustentando-a no plenario. 

Agora, porém, vejo que fizemos muito mal e que, nesse caso, não devía-
mos dar como reunida a Commissão, excluindo o nome de S. Ex. 

Em todo caso, creio que ficou perfeitamente esclarecido o engano do 
illustre representante do Paraná. Nã-o creio tambem que o incidente mereça 
mais reparos por parte de nosso illustre amigo, Senador pelo Espirita Santo, 
que tanto nos merece. 

O Sr. Felicia'.Il/I) Penr.ia, tratando do incidente, proferiu um discurso, 
que será pubJ:c.ado dep-ois. (M ) 

Encerrada a discussã·o. 

( •) Este discur.so uã.o 'foi revisto 1pelo orador. 
( .. ) Não foi publicado no Diario <Lo Congresso, 



6ió 
o Sr. Presidenite - Vae se proceder á votação das emendas. 
E' approvada a seguinte emenda: . 
Ao art. 10 e seus paragraphos - Suppnmam-se. _ 
Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Tavares de Lyra. ·- ]oao 

Luiz Alves. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda: 
Ao art. 8º - Accrescente-se, depois da palavra "Parahyba", o se-

guinte: "e da Parnahyba". 
Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Pires Ferreira. 
O Sr. Pires Ferreira (pelq. ordem) - Sr. Presidente, quero destoar 

da Commissão de Finanças, .que já ·quer fazer despezas. Requeiro, pois, a re-
tirada da minha emenda. 

Consultado o Senado, é approvdao o requerimento. 

O Sr. Pesidenrne - Emend·a n. 3: (Lê:) 
"Accrescente-se, onde conv.ier: _ 
Art. Da data desta lei em deante, ficam sem effeito as concessoes 

feitas pelo Governo aos bancos estrangeiros para instituirem os pequenos de-
positos em conta corrente." 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Alencar Guimarãe$. 
O Sr. Alencar Guimarães requereu a retirada desta emenda. 
Os senhores que consentem na retirada, queiram levnatar-se. (Pausa.) 
Foi concedida. 
E' approvada a seguinte emenda: · · 
Ao art. 17 - Onde se diz: "1915", diga-se: "1914" . 
Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Tavares de Lyra. 
E' rejeitada a ·seguin~e emenda: · 
Ao art .. 2º - Accrescenfe-se: . ". . . a mandar estabelecer na barra sul 

de Florianópolis um posto fiscal subordinado á alfandega da mesma cidade, 
dando -lhe organização e itttribuição identicas ás do posto fiscal de Samba-
qui, na barra norte." · 

Sala das sessões, lq de Dezembro de 1913. - Felippe Schmidt. -
Hercilio Luz. - Abdon Í3aptista. 

Ficou prejudicada ?- seguinte emenda: 
A' v·erba 18", do art , 1 º - Depois das palavras "Mesas de rendas e 

collectorias ", diga-se: ".aq.crescida de 16 :000$, para o· posto fiscal da barra 
sul de Florianopolis: sen\!o 13: 100$, para pessoal; 1 :500$, para material e 
expediente, e 1 :400$, par~ compra de um escaler e pertences. 

Sala das sessões, 16 fie Dezembro de 1913. - Felippe Schmidt. - Her-
cilio Luz. - Abdon Baptjsta. 

E' anunciada a votação da seguinte emenda: 
A' verba 18" do art. 1 º - Depois das palavras "Mesas de rendas e 

collectofi.as ", diga-se: "accrescida de 400$, para completar a consignação· 
destinada ao fardamento dos guardas da mesa de rendas de Itajahy". . 

Sala das sessões, 16 ç!e Dezembro de 1913. - Felippe Schmidt. - Her-
cilio Luz. - Abdon Baptista. -· 

O Sr. F.ellippe Schllljlild.t (para encaminhar a votação) - Sr. Presiden-
te, desejava dizer alguma$ palavras sobre esta emenda, mas V. Ex. encerrou 
a discussão sem que eu tivesse ouvido. 

A emenda que apres c;intei, . Sr-. Presidente, tem por fim corrigir um equi-
voco, que vem na tabella explicativa, approvada para este anno e creio que 
na tabella explicativa do anno passado. ' 

A mesa de rendas pe Itajahy teve tres guardas até 1910. Dahi em 
deante passou a ter cinco guardas e sempre foi votada a verba ·para paga-
mento de vencimentos a ~sse numero de funccionarios .. 
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Assill! é que, na tabella de 1911, V. Ex. ·encontrará a verba de 7 :200$, 

á razão de 12U$ para cada guarda, o que corresponde a cinco guardas. Em 
1912 dá-se a mesma cousa, idem para 1913 e agora para 1914 . 

.M.as, na tabella explicativa para 1913 e na que orgnizaram para 1914~. em 
vez de 200$ para fardamento, para cada um d·os cinco guardas, diz-se 200$, 
para fardamento ·de tres guardas, sendo que na tabella de 1911 já sei ti-
nham votado 200$ para fardamento dos cinco guardas. 

Vê-se, pois, que ha equivoco. E eis a razão por que apresentei a minha 
emenda. 

O SR. ABDON BAPTISTA - O parecer da Commissão é favoravel. 
.O SR. FBLIPPB ScHMIDT - E.' contrario. Apresentei esta emenda paríl 

corrigir esse equivoco, afim de que não continuem aquelles dous guarda~ 
sem verba para fardamento, durante dous annos. 

Foi o proprio inspector da Alfandega que me telegraphou, dizendo o se-
guinte: 

"A mesa de rendas de ltaj ahy conta cinco guardas, quando 
orçamento se contempla verba para fardamento para tres, rogo cor-
rigir o engano de 600$ para 1 :000$000." · 

E' isto que se verifica na tabella expJi.cativa de 1914. A verba era para 
fardamento de cinco guardas. Eu peço, por 'conseguencia, a reconsideração 
do par.e·cer da Co.mmissão de Finanças. 

Rejeitada a emenda. 
E' approvada a seguinte emenda: 
Onde convier: _ 
Fica o Governo autorizado a vender, em hasta publica, o predio nacional 

contiguo · ao palacio da presidencia de Matto Grosso, em Curityba. 
Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - José Murtinho. 
São rejeitadas as seguintes emendas: 
Onde convier, incluam-se os seguintes artigos: 

N. 1 - Art. Fica .o Poder Executivo autorizado a alienar o Lloya 
Brazileiro, mediante as .condições segui·nt·es: 

a) vender as suas respectivas acções a quem se pro-puzer adquiril-as 
por quantia nunca inferior a 45. 000 :000$000; 

b) vender por quantia . tambem nunca inferior a 45. 000 :000$, obrigand·O-
se o ad.quirente a1 dentro do prazo de 60 dias, realizar o emprestimo de 
32. 000 :000$, ou mais, si convier ao · Governo, para pagamento das dividas 
do Lloyd Brazileiro e outros fins, ao juro de 5 ojo, com prazo nunca in-
ferior a 50 .annos. 

Art. Em qualquer dos casos do artigo anterior que se realize a venda 
do Uoyd, serão mantidas as subvenções constantes dos arts. 92 e 97 da lei 
vigente, n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913 . . 

· Art . As concurrencias para compras, vendas, arrendamentos, constru-
cções e mais serviços publicos são facultativas ao criterio de cada Ministro 
de Estado nos respectivos departamentos da admimstração a seu cargo. 

N. 2 - Art. O Poder Executivo supprimi11á as mesas de rendas fe-
deraes que julgar necessario, de accôrdo cpm as condições da administração, 
substituindo-ás por collectorias'. 

Sala das sessões, 16 de Dezembro· de 1913. - Raymundo de Miranda. 

N. 3 - Ao art. 14, § 1 º _:_ Accrescente-se: " . . . do director geral dos 
Co.rreios, dos sub-di.rectores da Repartição Geral dos Correios, do chefe ,da 
4• secção do trafego postal (correios ambulantes), e do auxiliar do gabinete 
do . çlirector ·geral dps Correios"," · · 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Raymundo de Mtranda. 
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'N. 4 - Ao art. 17 - Onde se diz: "1915", diga-se: "1914". 
Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Tavares de Lyra. 

N. 5 - Ao art. 2° - Accrescente-se: " ... a mandar estabelecer na 
barra sul de Florianopolis um posto fis·cal subordinado á alfandega da i:nes-
ma cidade, dando-lhe organização e attribuição identicas ás do posto fiscal 
de Sambaqui, na barra norte." 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. ~ Felippe Schmidt. - Her-
cilio Luz. - Abdon Baptista. 

N. 6 - A' verba 18" do art. 1 º - Depois das palavras "Mesas de 
rendas e collectorias ", dig·a-se: "accrescida de 16 :000$, para o posto fiscal 
da barra sul de Florianopolis: sendo 13: 100$, para pessoal; 1 :500$, para 
material e expediente, e 1 :400$, para compra de um escaler e pertences . 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. - Felippe Schmidt. - Her-
cilio Luz. - Abdon Baptista. 

N. 7 - A' verba 18" do art. 1 º _:_ Depois das palavras "Mesas de 
rendas e collectorias ", ·diga-se: "accrescida de 4ü0$, para completár a con-
signação destinada ao fardamento dos guardas da mesa de rendas de 
ltajahy". 

Sala das sessões, 16 de Dezembro de 1913. ~ Felippe Schmidt. - H er-
cilio Luz. - Abdon Baptista. 

N. 8 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a vender, em hasta pubilca, o predio nacional 

contiguo ao palacio da presf dencia de Matto Grosso, em Cuyabá. 
Sala das sessões, 16 d~ Dezembro de 1913. - ] osé M urtinho. 

N. 9 - .Onde convier, incluam-se os. seguintes artigos: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o Lloyd Brazileiro, 

mediante as conçlíçõ~s segljintes: 
a) vender as suas resp~ctivas acções a quem se propuzer adquiril-as por 

quantia nunca inferior a 4p.000:000$000; ou 
b) vender por quantia lambem nunca inferior a 45.000:000$, obrigando-

se o adquirente a, dentro do prazo de 6ü dias, realizar o emprestimo de 
32. 000 :000$, ·ou mais, si copvier ao Governo, para pagamento das dividas. do 
Lloyd Brazileiro e outros fins, ao juro de 5 o[o, com prazo nunca inferior a 
50 annos. 

Art. Em .qualquer dof:l. casos do artigo anterior, que se realize a venda 
do Lloyd, serão mantidas a;; subvenções constantes .dos arts. 92 e 97 da lei 
vigente, n. 2.738, de 4 de Janeiro de 1913. 

Art. As concurrencias para comprns, vendas, arrendamentos, constru-
cções e mais serviços publipos são facultativas ao criterio de cada Ministro 
de Estado, nos respectivos departamentos da administração a seu cargo. 

Art. O Poder Executivo supprimirá as mesas de rendas federaes que 
julgar necessario, de accôrdp, com as conveniencias da administração, substi-
tuindo-as por collectorias . 

Saia das sessões, 16 d\~ Dezembro de 1913. ____: Raymundo de Miranda. 

N. 10 - Ao art. · 14, § lº - Accrescente-se: " ... d·o director geral 
ãos Correios, dos sub-directores da Repartição Geral dos Coreios do chefe 
da 4" secção do trafego po:;;tal (correios ambulantes), e do auxi!Íar do ga-
binete do director geral dos Çorreios". 

Saia das sessões, 16 ·de Dezembro de 1913. - Raymundo de Miranda.-
A imprimir. 



- 613 

E' approvada a seguinte emenda: 
Ao n. 20 - Inspecção .de Fazenda - Supprimida a verba, ficando ex" 

tincta a repartiçã-o, resalvados os direitos d.os funccionarios que os tiverem. 
E' igualmente approvada a proposição, que . vae á · Comissã-o de Re-

dacção. LI • ; 

Redacção final das emendas do Senado á propos1çao da Gamara dos Depu-
tados n. 75, de 1913, fixando a desp·eza do Ministerio eh Fazenda para 
o anno de 1914. 

A' verba 14ª - Reduza-se a ·consignação para diversos empregados da Sessão de 23 
Fazenda de Santa Cruz a 1 O :000$000 . de Dezembro 

A' verba 16" - Eleve-se de 6:000$ a 10:000$ a consignação para ex-
pediente da delegacia de Curityba. 

A' verba 17" - Reduza-se de 1 O :000$ a 6 :000$ a consignação para ex-
pediente da · Alfandega de Paranaguá. 

A' mesma verba - Alfandega da Parahyba - accrescente-se: 

Quotas 

2 conferentes ...... .... ............... .. . ........... . 
1 1 º escripturario ..... .... ............. . ....... . .... . 
1 2º dito .............. . ........ . ............ · ... . . .. . 
1 fiel ........ .... .. . ........ ............... . .. .. ... . 

6:000$000 
2: 100$000 
1:600$000 
1 :400$000 

238 qu~tas na razão de 2,9 oi o sobre a lotação de 900 :000$000. 

15 
11 
8 
8 

A' verba 19" Accrescente-se para pagamento dos vencimentos do 3º 
escripturario, addido em virtude de sente iça, Pedro Rodrigues de Carvalho, 
5:400$000. 

Ao n . . 20 :___ Inspecção de Fazenda - Supprimi.da a verba, ficando ex-
tincta a repartição, resalvados os direitos dos funccionarios que os tiverem. 

Ao art. 2º, lettra B - Supprimam-se as palavras - abrir credito até 
as palavras - afim de. 

Ao mesmo artigo, lettra C - Supprima-se. 
Ao mesmo artigo, lettra F - Accrescente-se : submettendo o seu acto 

á approvação do Congresso. 
Ao mesmo artigo, lettra G - Supprima-se. 
Art. 7º - Substitua:se o final desde - mandará cópia, etc., pelo se-

guinte, rel acionará estas dividas em separado e mandará cópia á Camara. 
Art. 8º - Supprima-se. 
Ao art. 10 e seus paragraphos - Supprima-se. 
Art. 15 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Os operarias, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União, que com-

parecerem ao trabalho durante todos ·os dias uteis da semana, serão pagos 
dos salarios relativos aos domingos e dias feriados. Nos .casos de enfermi-
dade comprovada com attestado medico, serã·o abonadas, até tres mezes, 
duas terças partes, e nos tres mezes subsequentes, metade da diaria dos 
operarias, diaristas e trabalhadores. Quando ' se verificar qualquer accidente 
em serviço .que os inhabilite para o trabalho, o abono será integral, pelo 
prazo de um anno." 

Art. 17 - Em vez .de "deverá", diga-se: "será especificada a despeza, 
etc." 

Ao mesmo artigo - Onde se diz: "1915", diga-se: "1914". 
Art. Fica cedida ao Estado do Espirita Santo a ilha do Principe, sita 

no porto da Victoria, emquanto for alli mantido o hospital de isolamento, 
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Art. Para as vagas que occorrerem no quadro dos empregados de 
Fazenda, o Poder Executivo nomeará os que estiverem addidos, em virtude· 
de sentença judiciaria ou em .consequencia de acto legislativo. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a vender, em hasta publica, o predio Qacional 

contiguo ao palacio da presidencia de Matto Gorsso, em Cuyabá. 
Sala das Commissões, 23 de Dezembro ~e 1913. - Walfredo Leal_. -· 

Oliveira Valladão. 
E' approvada a reda.cção. 



·GAMARA DOS DEPUTADOS 

Discussão unica das emendas do Senado ao projecto n. 73 D, de 1913, 
fixando a despeza do Ministerio da Fazenda para o exercicio de 1914. 

O Sr. Mauricii.o de Lade,r.éta explica a situação da minoria perante os Sessão de 29 dt 
-0-rçamentos e a p.rorogativa, expondo o que se passou na reuniã'O da Com- Junho 
missão de 'Finanças, a que foram convidados os Deputados da minoria, 
signatarios daquella p-roposta. 

Diz quaes as divergencias da minoria, especialmente quanto á emenda 
eleitoral, inconstitucional e anti-regimental, inventada no Senado e quanto á 
autorização para o emprestimo·. 

Diz ,que o Governo é quem não quer os orçaméntos, mas que na proxim'l 
sessão legislativa ha de prestar ao Congresso conta da sua gestão. (Muito 
bem; muito bem) . 

Documentos a que se referiu o Sr. Deputado Mauricio de Lacerda no seu 
discurso 

NBGOCIKÇÕES ENTRE A MAIORIA GOVERNAMENTAL E A QPPOSIÇÃO' SOBRB OS 
ORÇAMENTOS - GRAVES DECLARAÇÕES DO SR. FONSECA HERMBS 

Conforme noticiámos, a Commissão de Finanças, da Gamara, reunida 
ante-hontem, para apresentar uma proposta de prorogação dos actuaes 'Or-
çamentos, decidiu ouvir a opposição i·adical, para uma acção combinada no 
sentido de realizar o seu objectivo. 

A reunião conjunta realizou-se hontem, ao meio dia, tendo sido secreta, 
como a anterior. 

O Sr . Ribeiro Junqueira abriu a sessão, declarando que, por proposta 
do Sr. Pereira Nunes, hontem acceita, convocava para a reunião de hoje 
a presença dos Deputados da opposição radical, afim de trabalharem em uma 
acção ·Conjunta, reconhecendo que esta ilpposição havia collaborado com as 
suas luzes, lealdade e patriotismo na collaboração da tarefa commum. Em 
seguida o Deputado mineiro cotejou os orçamentos de 1913 e 1914, alle-
gando as vantagens deste ultimo para a actual situação financeira, visto que 
economiza de 46 a 50 mil contos papel. 

Falou, em seguida, o Sr. Pereira Nunes, que declarou ser sua opinião 
que não votar os orçamentos é iniciar com a dictadura financeira uma si-
tuação revolucionaria de facto. S. Ex. discorreu ainda sobre o aspecto 
constitucional da questão, citando o art. 34, que seria ferido com a proroga-
tiva, terminando por declarar que é opposicionista, pertence á representação 
de um Estado hostilizado por actos e factos pelo Governo Federal, e, não 
obstante isto, não trepidava em dar orçamento, pois Q faria em beneficio do 
paiz e não do GovernQ, 
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O Sr. Fonseca Hermes pediu, em seguida, a palavra, fal!and~ longa-
mente. S. Ex. começou declarando que as responsabilidades nao. so_da ~á 
gestão financeira, bem como dos gastos i'nmoderados e sem autor1zaçao: _nao 
cabTam exclusivamente ao Governo actual, mas não negava a responsab1hda-
<le deste em uma parte destes erros. 

Tal questão, porém, não devia agora ser ligada á da votação d?s ?rça-
mentos e só podia ou devia ser apurada mediante o processo constituc10nal 
da responsabili<lade do Governo. · 

Entrando em considerações politicas, S. Ex. declarou que o act.ual Go-
verno não tem praticado violencias, apezar de logo no começo ter si.do gra-
vemente perturbado pelas questões partidarias, determinadas pelas lutas con-
tra as oligarcbias reinantes nos Estados, ao tempo que o Sr. Marechal Her-
mes subia ao Governo, e, depois, pelas opposições vencedoras, transformadas 
em Governo, contra as quaes aquelles agora se erigem . Lembrou que, no 
caso do Ceará, até hoje, o Governo não praticou acto algum de intervenção, 
cruzando os braços, quando seria facil á mai-oria trazer a .questão a debate 
na Camara, por via da indicação que a bancada cearense, composta de nove 
Deputados e tres Senadores amigos do Governo, ha tempos apresentou, ac-
crescentando que. em quaesquer casos, será sempre esta a attitude do 
Governo da Republica. 

ConNnuou o Sr . Fonseca Hermes, declarando ter-lhe chegado aos ou-
vidos o boato de que o Governo pretend ia, logo em Janeiro, <lecretar o sitio. 
Oppunha a esta versão o mais formal desmentido, dizendo que, si a attitu-
de da minoria obstruindo os orçamentos se prendia a estes boatos, ella não 
tinha razão, pois taes receios eram infundados, classificando-os de méras 
hypotheses. 

O Sr. Fonseca Hermes ·referiu-se mais á campanha contra o Sr. Mare-
chal Hermes, por este soffr~da com stoicismo e tolerancia, recordando que o 
Sr. Presidente da Republica -havia, em tempos, se interessado pelo reconhe -
cimento do Sr. Irineu Machado. 

Voltando á questão do orçamento, o leader do Governo explicou como e 
por que -apresentára tambel!l uma emenda de prorogativa, na qual já havia 
pensado e ia apresentar, quando soube que a minoria o precedera com outra 
emenda. no mesmo sentido. 

Não é, em principio, partidario das nrorogativas, mas apresenta-a como 
mal menor para evitar mal maior. Alludiu á obstrucção da minoria nos en-
caminhamentos de votação, qo que o Sr. Maurício de Lacerda e outros logo 
o apartearam vivamente, declarando que maiores obstrucções teem sido fei-
tas pelos membros da maioria, não tendo tido S. Ex. força para os demover 
de taes delongas. 

Terminou appella-ndo para o patriotismo da minoria, afim de que apezar 
do recurso extenso da prorogativa fossem ainda votados os ·orçamentos. 

Pediu a palavra o Sr . Manoel Borba, que, declarando-se de accôrdo com 
a minoria, fez varias considerações sobre a politica pernambucana e a atti-
tude <lo Sr. general Dantas ~arreto em face da politi-ca nacional e terminou 
dizendo que a solidariedade de Pernambuco era devida á defesa que esta 
sempre fizera dos Estados do norte ameaçados de intervenções pelo Sr. Pi-
nheiro Machado. 
, Pediu a palavra o Sr. Maurício de Lacerda em nome da mino·ria parares-
ponder ao leader da maioria, principiando por asseverar oue fosse ou não 
apenas hypothetico. sobre o qual correm rumores, a minoria não tinha delle 
receio ~lgu:n e saber!am ?S seus membros quer como parlamentares. quer 
como :_1dadaos, cumpnr altlva~ente o seu. de".er em qualquer emergencia. 

Nao sendo nortanto a attitude da mmona nos orçamentos condidonada 
pelo temor <lo sitio. 

R~spondendo ao <liscurso do Sr. Pereira Nu·nes, sustentou a legalidade 
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da prorogativa e mostrou pela analyse do art. 34 da Constituição que a lei 
de fixar a despeza e orçar a· receita ahi se diz que cabe privativamente ao 
Congresso 'tomar contas ao Governo da questão dos dinheiros publicos. 

Aparteado pelo Sr. Fonseca Hermes, no sentido de que esta tomada de 
contas só é cabivel no tempo proprio e indeoendente da questão orçamenta-
ria, respondeu analysando a pessima situação financ·eira actual, decorrente 
exactamente da não tomada de contas e mostrou a fallencia iá confessad:i. 
de varios Estados bem como os enormes compromissos da União para cujo 
pagamento o falado emprestimo de ·d·ez milhões em caso algum bastaria. 

Lembrou que se convocasse uma sessão extraordinaria; far-se-hia entãJ 
esta tomada de contas, devendo o Congresso proceder a rigoroso balanço e 
syndicancia dos encargos do T'hesouro e dando autonomicamente os remedios 
suggeridos pelo seu estudo em franca collaboração com o proprio Governo. 

O Sr. Fonseca Hermes, em aparte, manifestou-se contra esta convoca-
ção extraordinaria. 

O Sr. Maurício de Lacerda, salientand.o que o Senado estava enxertando 
nos orçamentos para lá enviados proposições ooliticas perturbadoras de uma 
bôa organização financeira, mostrou que a minoria só apresentára a ororo-
gativa oara evitar o mal maior de serem os orçamentos naturalmente obstrui-
dos pela re&cção que taes medidas fatalmente provocariam . 

A minoria, portanto. declarava votar a prorogativa dos orcamentos sem 
negar-se a concedei-os desde a·ue a maioria se compromettesse pelos seus or-
gãos autorizados a expurgai -os das emendas irritantes sobre materia politica 
e de autorização de reformas de importantes serviços publicas descabidas, 
umas e outras já pendentes de orojectos em estudo na Gamara. 

O Sr. Antonio Carlos pediu, então. a palavra e le11 um substitutivo á.:; 
emendas de prorogativa, acceito pnr toda a Commissão de Fin ancas. dizendo 
em resposta á oergunta do Sr . Pedro Moacvr que havia elaborado a sua 
emenda porque lhe parecia melhor redigida soh o oonto de vista financeiro , 

A minoria declarou que só acceitari::i . definitivamente, o substitutivci 
Antonio Carlos depo.js de ouvir outros collegas ausentes. 

Foi suspensa a ses<;ão, e nrnis tard e a minoria. unanimemente. declarou 
accei tar o substitutivo Antonio Carlos, que foi motivado da seguinte fórma: 

As duas emendas propostas ::in orojecto de n. 179, do corrente anno, 
visam o mesmo fim: <Jrçar nara 1914 a receita votada para o corrente anno 
e fixar, para o mesmo exercicio, a despeza votada para o actual. 

Certamente, a attribuicão constitucional conferida ao Congresso de -
annualmente orçar a re.ceita e fixar a d(lspeza - é por semelhante fórmP. 
exercitada,. Embora em termos p-eraes, de modo synthetico, sem as discrimi-
nações e detalhes habi.tuaes, as disposições aue as emendas conteem. especi::'.l-
mnte com as modificações nue se vão propôr. importarão no effectivo exer-
cicio. quanto a 1914, da ci~ada prorogativa .orcamentaria. 

Sem embargo· disso. porém, e bastante dificilmente, as circumstancias 
especiaes imperiosas hajam determinado semelhante providencia, cuia ado-
pção final acarretará a inutilização dos trabalhos pela re:rnlar elaboracão 
dos pr.ojectos d·e orçamento. E. tanto mais lamentavel é a allurlida solução, 
quanto é certo que o cotejo das <Cifr~c; da receita e despeza do orçamento 
vigente denuncia situação "deficitaria". que, entretanto , estava a ser .corri-
gida nas orooosições pendentes do estudo do Congresso, conformada a orien-
tação do Parlamento com o proposito de votar orçamentos equilibrados. 

Mas, si o orçamento vigente. e cujas rubricas vão vigorar para o anno 
proximo, assignala deficit, claro é que o Poder Executivo tem ao seu alcanc!' 
os meios precisos para corrigir esse mal. 

A proposta ·orçamentaria apresentada este anno consigna verbas meno-
res. E' evidente que o Governo as poderá tomar para limite de seus gastos. 
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E si isso acontecer, o saldo será a formula de liqui<lação do exercício vin-
douro. 

Para que esta ·espectativa se realize, terá de concorrer a eliminação das 
autorizações e da faculdade de abrir creditos especiaes, proposta nas emen-
das e adoptada pelo substitutivo, ficando restricta a acção do Governo nesse 
particular aos creditos supplementares da tabella B, annexa á lei da despeza 
vigente . 

E', cedendo aos alludidos motivos imperiosos, e com as restricções ex-
postas, que a Commissão de Finanças concorda no alvitre que as emendas 
suggerem; e o faz · propondo ao voto da Camara o substitutivo seguinte, que 
enfeixa, sem modificações fundamentaes , as ideas contidas nas citadas emen-
das, e serve tambem ao desígnio da emenda que á Commissão apresentou 
o Sr. E rico Coelho, na qual se lembrou para regimen orçamentario do orça-
mento vindouro o da proposta que o Poder Executivo apresentou no corrente 
anno. 

No correr da sessã·o diurna e <lepois na sessão nocturna, o Sr. Deputado 
Pedro Moacyr conferenciou com o Sr . Fonseca Hermes, leader do Governo, 
ainda sobre o andamento dos trabalhos orçamenta rios. Sabemos que nessas 
conferencias ·O Deputado federalista mostrou ao Sr. Fonseca Hermes que o 
pensamento da minoria, .claramente expresso pelo Sr . Maurici-o de Lacerda 
na Commissão de Finanças, era dar ao Governo, de preferencis, 0s orçamen-
tos em estudo á prorogativa dos de 1913. Na conformidade deste pensamento, 
o Sr. Pedro Moacyr declarou ao Sr. Fonseca Hermes que a retirada de cer-
tas proposições só poderia facilitar o trabalho parlamentar, enumerando quae·; 
as que maiores o bices trazem para a votação ra pida dos orçamentos. 

O Sr. Fonseca Hermes ficou de estudar com o Governo e decidir hoje 
a sorte da emenda ao orçall1ento do Interior, passando para a Municipalidade 
do Rio de Janeiro -o serviço da Saude Publica, actualmente a cargo da União. 
A da remodelação da administração naval, aliás consubstanciada em projecto . 
separado, actualmente em e;studos na Camara. A da trasladação dos restos 
mortaes de SS. MM. o Imperador e a Imperatriz para o territ-orio naciona: 
e a da emenda que. legisla sobre materia eleitoral, dando ao Ministro do 
Interfor faculda.de para marcar eleições federaes que o não tenham sido pe-
las autoridades · estaduaes. 

Caso ·o leader go·verna~ental attenda a estas justas reclamações da oppo-
sição radical, é certo que os novos orçamentos, assim expurgados, sejam vo-
tados ainda ·est·e anno." · 

AS COMMISSõES 

O QUE SE DISCUTIU HONTEM NA REUN IÃO SECRETA DA DE FINANÇAS DA CAMAR.\ 

"A Commissão de Finapças da .Camara reuniu-se hontem, em sessão se-
creta, para ouvir os signatarios da emenda prorogativa dos orçamentos. 

Compareceram os seguintes membros da Commissão: Ribeiro Junqueira, 
Raul Fernades, Antonio Carlos, Homero Baptista, Galeão Carvalhal, Pereira 
Nunes, Manoel Borba, Joaquim Pires e Caeta:no de Albuquerque. 

Da maioria estiveram presentes o Sr. Fonseca Hermes e outros Depu-
tados. 

A minor.ia .fez-se representar pelos Srs. Maurício de Lacerda, Pedro Moa-
cyr, Pedro Lago, Ramiro Braga e Alfredo Ruy. · 

Iniciando-se a discussãq, depois do Sr. Ribeiro Junqueira, Pre<>idente da 
Comimssã-o, convidar aos representantes da imprensa para se r·etirarem, de-
vido á reunião ser secreta, S. Ex . fez uma exposição dos motivos que leva-
ram a ser convocada a minoria. 
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Lembrou que o Sr. Pereira Nunes alvitrára isso, afim de serem conhe-
cidas as opiniões dos signatarios da emenda. 

E, fazendo considerações sobre os trabalhos dos orçamentos em estudo, 
salientou que as leis de meios actuaes teem uma differeriça para mais de 
46. 000 :000$. sobre as que estavam dependendo do voto do Congresso. 

O Sr. Ribeiro Junqueira terminou fazendo um appello á Camara para 
que dotasse o Governo .com as leis de meios em elaboração. 

Concedida a palavr·a ao Sr. Pereira Nunes, relator de creditos, S. Ex. 
começou a1ffirmando que só como um remedio extremo vot<aria por prorogaH-
vas orçamentarias. Era um dever .essencial do Legislativo dotar o Governo 
annualmente com as leis de meios. · 

E, expondo o trabalho da .Commissão. mostrou que os córtes sobre os 
orçamentos actuaes eram de 46. 000 :000$000. . 

O precedente da não votaç.ão das leis annuas era máo e .mais condemna-
vel ainda no.s paizes de regímen presidencial. Perante a organizacão moder-
na dos Estados não achava, nem podia ser justificado como um direito legi-
timo negar leis de meios. 

Ha 100 annos · que, na Europa, nenhum paiz ciivlizado tem usado .desse 
recurso. Cita a respeito a opinião de João Barbalho, commentando o art. 35 
da Constituição e accentua a condemnàção desse constitucional~sta para essa 
medida como arma de -0pposição parlamentar. · 

Póde manif.estar-se claramente sobre o caso, porque a sua posição poli-
tka é uma gar·antia da .sua insuspeição. · . 

Em seu nome e no da Commissão, appella para toda a Camara, afim de 
que sejm votados os actuaes ·orçamentos. 

O Sr. Mánoel Borba pediu a palavra. 
Quando o Deputado pernambucano iniciou suas consideraçõe.s, fez-se 

silencio profundo. S. Ex. estudou a actual situação política, mostrando que 
a obra da revolução •que se iniciava no norte era uma das grandes difficulda-
des do n1oinento, porque separava a maioria parlamentar na Camara. E, 
depois de referir-se a Pernambuco, estudou a questão orçamentaria, dizendo 
acceitar a . prorogativa como medida ·extrema, para livrar o paiz da dictadura 
financeira. Não deixaria porém, d.e votar os orçamentos, no que -seria a.com-
panhado por toda a sua bancada, interessada em que o Congresso cumprisse 
seu dever constitucional. 

Fallou o Sr. Fonseca Hermes. 
•A's considerações que haviam sido feitas podia responder dando segu-

ranças de que "º Governo respeitaria os direitos da opposição. Os boatos .de 
intervenção no norte ·e de um projectado estado de sitio er.am a.rgumei:itos 
ad terrorem, us11dos para collocar mal o Governo. 

A prorogativa só aconselhada como medida extrema, para evitar mal 
maior, devia ser votada pela Camara, que, não se desinter·essando dos tra-
balhos orçamentarias, podia a·inda dotar o Governo com as leis de meios. 

Foi concedida depois a palav.ra ao Sr. Mauricio de Lacerda, que fallou 
em nome da minoria. 

Tendo o leader attribuido a provaveis receios da opposição , sua actual 
resistencia á rapida marcha dos orçamentos, em torno dos quaes procuraria 
a minoria negociar a sua segurança contra um ·estado de sitio, que o leader 
nega que se proj.ecte, deve preliminarmente ·declarar que por modo algum 
os Deputados da opposição submettem o cumprimento do seu dever aos sen-
timentos do temor. 
- Nada .tendo a vêr essa ·questão com os orçamentos e tendo o ·Deputado 
Pereira Nunes lembrado, firmado no art. 35 da Constituição, o dever que 
corria a todos ·os Deputados de dar as fois de meios da Receita e da · Despeza, 
elle -convid11va a ler até o final o mesmo numero do mesmo artigo, ·onde com 
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a mesma fórma imperativa se exige que se tomem no fim de cada ·anno 
contas ao Governo, da sua fiel observancia das leis de meios, votadas no 
exercicio findo. 

E agora, mais do que nunca, a minoria deve e pôde exigir o c~mprir;iei;
to desse dever constitucional, quando são os membros da propna maioria 
que assignalam as transgressões da actual lei de meios, aliás nababescas, 
aliás prodigas nas dotações de todos os serviços. 

Essa prestação de contas deve ser tomada no lato sentido da palavra, 
e não na· sentido restricto, afim de proceder a um balanço no Thesouro, afim 
de promover a responsabilidade dos transgressores, ·como pede o leader que 
o façámos e em fa.ee das difficuldades creadas por taes disperdicios e dissi-
pações, dar ao Governo não só as leis de meios para administrar como meios 
governamentaes para resolver a crise financeira do momento. 

Tendo o leader ainda declarado que isso não se podia fazer no fim dessa 
sessão, já tão breve, e não podendo responder si o Governo convocaria o 
Congresso extraordinariamente para tal fim, a minoria, entreta11to, deixa re-
salvado -0 seu dever de fiscalizar as despezas publicas e exigir contas aos que 
della usam. 

Quem foge a contas é o proprio Governo, que devia ser o primeiro a 
desejai -as, tendo confessado, como confessou, pela palavra do leader, não ser 
o unico responsavel na crise financeira actual. Devia prestai-as espontanea 
e lealmente á Nacão, que se não satisfaz com os arranj..1s nem com -Os accor-
dos em que se adiam e protelam soluções á crise e á punição dos que para 
ella concorreram pelas suas facilidades nos gastos dos dinheiros publicas. 

Não quer a minoria privar o Governo, que já recuou de dar ao seu 
estudo e ao seu exame o remedia, que a principio elle considerou indispen-
savel .e urgente, de um erpprestimo, que solvesse seus compromissos, nem 
concorrer para que se ag?rave a situação financeira do momento com o 
deixar o Governo desprov1qo de leis orçamentarias. . 

Cumpre, entretanto, declarar com toda a lealdade que os orçamentos, 
como foram retocados pelo Senado, contendo disposições que essa corporação 
lhes ·enxertou, extravagantes e extra-orçamentarias, como a reforma da lei 
elei toral e a remodelação dll Mari nha, .quando ha uma Commissão de Refor-
ma Eleitoral que funcciona nas duas Casas do Congresso, para esse fim e 
um projecto de remodelaçãp da Marinha soffre, na Camara, estudos e está 
pendente das discussões regimentaes, burlam a um tempo os vagares neces-
sarios a taes estudos e <>s· direitos das duas Casas do Congresso de sobre elles 
se manifestarem como é de seu dever. " 

Assumptos dessa natureza, encaudados aos orçamentos, naturalmente 
provocarão discussões dempradas, pelo grande interesse que despertam, e 
as quaes impecliriam, no curto temp(} de .que dispomos, de approval-os de-
vidamente . 

Assim sendo, pensa a piinoria offerecer uma solução, propondo que se 
vote a prorogativa como meip de evit·ar que, tal demora se dando , fiquemos em 
uma prorogativa emanada do Executivo. · 

Cumpre, entretanto, observar que a minoria offerece esse meio convidan-· 
do, para evitar quaesquer prorogativas, os responsaveis na situação a attende-
rem a esse seu pedido quaqto a escoimar-se os orçamentos dessas imperfei-
ções já annotadas e de oi.itras quaesquer que elles contenham. 

Uma vez que sejam restabelecidas essa·s normas, á prorogativa votada 
ad cautelam, substituir-se-hão os orçamentos estudados pela proficiencia 
e patriotismo das duas Casas do Congresso . 

Depois de usar da pal lJ.vra o Sr. Antonio Carlos, ficou assentado por 
todos os presentes ser apqiado o seguinte substitutivo da Commissão de 
Finanças : 

"As duas emendas propostas ao projec to de n .. , do com;:nte anno visam 
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o mesmo fim: ' orçar para 1914 a receita votada para o corrente anno e fixar 
para o mesmo exerci cio a despeza votada para o actual. 

Certamente a attribuição constitucional conferida ao Congresso, de an-
nualmente orçar a receita e fixar a despeza é por semelhante fórma exerci-
tada. Embora em termos geraes, de modo synthetico, sem as discriminações 
e detalhes habituaes, as disposições que as emendas conteem, especialmente 
com as modificações que se vão prnpôr, importarão, no effectivo exercicio, 
quanto a · 1914, a citada prorogativa orçamentaria. 

Sem embargo disso, pol'épT, é bastante lamentavel que oircumstancias 
especiaes e imperiosas haj·am determinado semelhante provi-dencia, cuja ado-
pção final acarretará a inutilização dos trabalhos pela regular elaboração 
dos projectos de .orçamento. E tanto mais lamentavel é a alludida solução 
quanto é certo que o cotejo das cifras da receita e despeza do orçamento vi-
gente denuncia situação deficitaria, que, entretanto, estava a ser corrigida 
nas proposições pendentes do estudo do Congresso, conformada a orientação 
do Parlamento com o proposito de votar orçamentos equilibrados . 

.Mas, si o orçamento vigente, e cujas rubricas vão vigorar para o anno 
proximo, assignala deficit, claro é que o Poder Executivo tem a seu alcance 
os meios precisos para corrigir esse mal. 

A prop.osta orçamentaria apresentada, este anno, consigna verba·s me-
nores. l:::' evidente que o Governo as poderá tomar para limite de seus gastos. 
E, si isso acontecer, o saldo será a formula da liquidação do exercic10 vin-
douro. ! 

Para que essa espectativa se realize terá de concorrer a eliminação das 
autorizações e da faculdade de abrir creditos especiaes, proposta nas emendas 
e adoptada pelo substitutivo, fi.cando restricta a acção do Governo, nesse 
particular, aos creditos supplementares da tabella B, annexa á lei da despeza 
vigente. 

E' cedendo aos alludidos motivos imperiosos, e com as restricções ex-
postas, que a Commissão de Finanças concorda no alvitre que as emendas 
suggerem; e o faz propondo ao voto da Camara o substitutivo seguinte, que 
enfeiléa, _sem inodificaçôes fundamentaes, as idéas contidas nas oitada:; 
emendas: 

"Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica: 
l º, a arrecadar, durante o exercicio de 1914, os impostos, taxas e mais 

contribuições constantes da lei n. 2. 719, de 31 de Dezembro de 1912, cujas 
disposições ffcam em inteiro vigor; 

2º, a despender durante o mesmo exercicio as sommas consignadas nas 
rubricas orçame'ntarias da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, observando 
as correspondentes tabellas explicativas e pode·ndo abrir exclusivamente os 
creditos da tabella B. 

Paragrapho unico. Dentre as rubricas orçamentarias desta ultima lei, 
suas co·nsignaçoes e sub-consignações ficam extmctas, prohibida sua applica-
ção, aquellas que proveem sobre repartições ou serviços não installados 
até á presente lei." · 

O Sr. .Mauricio de Lacerda declarou que, não se achando presentes 
todos os seus companheiros de minoria, acceitava com reservas o substitu-
tivo." 

O Sr. Antonio Carlo•s ( '~') - Sr. Presidente, last.imo que a necessi-
dade de apressar a elaboração dos nossos orçamentos, atravez destes ultimos 
tramites, me obrigue a invocar a preferencia que o Regimento assegura aos 
autores de projectos e relatores de pareceres, em face da inscripção em 
que se havia antecip'ado o meu illustre companheiro de bancada, o Sr. Irineu 

(*) Este discurso nãó foi rev isto u)elo orador. 
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Machado. E', Sr. Presidente, essa necessidade que me leva a não retardar 
o proposito que formei perante a Commissão de hnanças, de sustentar no 
plenario o parecer alli deliberado sobre as emendas que o Senado apresentou 
ao· Orçamento da fazenda. 

De modo geral, no ponto de vista que mais nos deve interessar e real-
mente nos interessa, ao resolvermos sobre assumptos desta natureza, eu elas~ 
si ficarei as emendas do Senado em tres categor.ias: umas augmentando a · 
despeza conscignada no projecto da Gamara; outras, reduzindo essas despe-
zas; e outras, finalmente, tendo por l im modificar ou supprimir algumas 
providencias incluídas no projecto da Camara, tendentes a melhor dotar o 
apparelho da fiscalização dos gastos publicos. 

O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex. dá licença para um aparte? A verdade 
é que as emendas do Senado, em conjuncto, desmanchaPam toda a obra de 
V. Ex. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, em homenagem a essa illustre 
Casa do Congresso, eu devo dizer que no aspecto propriamente financeiro, 
a obra , do Senado, ao contrario do que s;uppõe o honrado Deputado que ha 
pouco me apartefou, foi obra meritona, porque, cotejados o augmento e a re-
ducção da aespeza, em favor da collaboraçáo do Senado, resta um saldo de 
elevada somma de contos de réis. 

Sr. Presidente, a .Commissão de Finanças, servindo ao seu designio que 
tem .sido o da Camara, deliberou aeceitar as emendas do Senado, reduzindo 
despezas e recusar as emendas do Senado, augmentando de·spezas . 

Relativamente, Sr. Presidente, á terceira categorJa de emendas, aquellas' 
que visaram providencias concernentes á fiscalização dos gastos publicos, 
a Commissão de rinanças divergiu da collaboração do Senaao, por entender 
que a modificação de uma 

1
e a suppressão de outra nã·o se j usuficam á luz · 

aos bons principios que ~ organização fiscal dos povos policiados. deve 
constatar. 

No projecto da Camara foi incluída uma disposição e lementar em assum-
pto de Direito Orçamentario e, direi mesmo, em assumpto de Direito Politico, 
maximé nos paizes governados pelo regímen d·a democracia. Essa disposição 
visa tornar effectiva a responsaoilidade dos ordenadores de despeza, .no que, . 
porventura, esses o·rdenadores excederem os limites consignad·os nas leis de 
orçamento. E' elementar, repito, esta exigencia, visto que ella attende á ob-
servancia rigorosa, por partç: ·do Executivo e seus agentes, dessa prerogativa 
de fixação 'ªª despeza a nos outorgada pela Constituição . 

Demais, em certo sentiçlo, essa disposição do projecto não foi além de 
uma exigencia da lei vigente, até de avisos de agentes do Poder Executivo, 
avisos dentre os quaes devemos salientar um, não ha muito expedido pelo 
ili ustre Ministro da Fazenda, o Sr. Rivadavia Corrêa. 

Quanto á segunda dispoi; ição do projecto de Orçamento da Fazenda, com-
pfotando o pensamento relalivo á ·medida anterior, direi que o Senado não 
supprimiu essa disposiçãó elo Orçamento da Fazenda, apenas a modificou, 
vizando, .embora, os mesmos ·fins .e considerando até que a melhorava. Clara-
mente, porém, o Senado se illudiu, motivo por que a Commissão, bem r.e.flectin-
do, considerou i:nelhor ·e mais acertado insistir perante a Camara na altitude 

· primeiramente assumida par!! que triumphe o dispositivo do p!'ojecto de Orça-
mento por mim organizado. . 

A segunda disposição dec.orreu de uma emenda do nobre Relator da Re-
ceita, emenda altamente ·moralizadora, pela qual, convertida ·em lei da Repu-
blica, todas as publicações officiaes d~verão ser feitas exclusivamente no 
Di.ario Official, s.alvo . aquellas que devam produzir effeito fóra da Capital 
da Republica, ·caso em que taes publicações deverão ser feitas exclusivamente 
em dous j-orna.es da terra, com preterição de todos os mais. A medida é conve-
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niente, porque consulta os altos interesses do Thesouro . E é porque está 
convencida disto, que .a Commissão de Finaças insiste pela manütênção do 
dispositivo do projecto. Como vê, pois, a .camara, é minima e até certo ponto 
insignificante a divergencia em que a Commissão se acha em face do Senado. 
E ella por meu intermedio está certa de que a Camara, votando de accôrdo 
com a orientação que acabo de traçar, decidirá com acerto e terá salvaguarda-
do o interesse publico . 

S r . Presidente, ·quando iniciei estas minhas ligeiras considerações, com as 
quaes, positivamente, debati as emendas do Senado ao Orçamento da Fazenda, 
o que sem embargo do brilho do discurso do meu distincto collega, o que 
até este momento não se havia feito, ao iniciar estas considerações, eu disse 
que lamentava bastante ter de invocar, em face da inscripção do nobre Depu-
tado por Minas, o Sr . Irineu Machado, o direito preferencial de relator para 
fallar a respeito. Ao concluir estas considerações, t·enho que lamentar o facto 
de concorrer para que este discuros por S. Ex . planejado não mais seja pro-
ferido. Isso em virtude da necessidade de apressar a marcha dos orçamentos 
pela dura contingencia de não deixar o paiz sem as leis d8 meios. (Apoiados; 
muito bem) . 

Insisto em affirmar ·que não sacrifico direitos . Esses direitos seriam sa -
crificados , se na verdade estivessem em discussão as emendas apresentadas 
pelo Senado ao Orçamento . Assim não tem occorrido, assim não occorre, á 
vista do q~e me animo a formular perante á Camara o requerimento que deixo 
sobre a Mesa, sobre o encerramento .da discuss·ão relativa ás emendas apre-
sentadas ao Orçamento da Fazenda . (Muito bem; muito bem) . 

.O Sr. Lrinieu •Miach·wdo ( ''~) (para encaminhar a votação) - Sr . Presi-
dente, o honrado relator do orçamento da Fazenda acaba de requerer o encer. 
ramento da discussão de um parecer que nem si quer foi publicado. 

Sr . Presidente, a Commissão se reuniu, si não me falha a memoria, ante-
hontem, e nella o relator submetteu as emendas do Senado á uma simul ação 
de exame . 

Creio que eram vinte e tantas emendas. 
Esse parecer, Sr. Presidente, veiu para a Mesa com uma nota a lapü; 

azul. . . 
O · SR. ANtOM!O CARLOS - O parecer póde ser verbal. 

O SR. IRINEU MACHADO - Isto é, com uns rr - e uns aa - o que que1· 
dizer rejeitadas e approvadas. 

Este parecer podia ter sido publicado e a Casa podia saber o que ia 
votat . 

O SR. AN TONIO CARLOS - A Casa sabe, porque já me pronunciei da tri-
buna . 

O SR. !RINEU MACHAOO - V. Ex . não estudou uma a uma todas as 
emendas do Senado . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Nem era posivel; classifiquei-as em categorias. o SR. IRIN.EU MACHADO - De modo que a veraade é esta: a Gamara vae 
se pronunciar sem conhecer as emendas. 

VARIOS SRs. DEPUTADOS - Votos! Votos! 
O SR. !RINEU MACHADO - O requerimento do honrado relator é um luxo 

de força, é um lúxo de prepotencia. 
o SR. ANTONIO CARLOS - Não apoiado; sou incapaz disso. 
O SR. !RINEU MACHADO - S. Ex. sabia que eu queria discutir o parecer 

da Coi;nmissão, parecer annotado a lapis com os RR e os AA escriptO$ por 
ella na cota á margem do manuscripto enviado do Senado, para dizer rapi-
damente qual o criterio adoptado pelo Senado, emfim, para demonstrar mesmo 
que entre as emendas que o Senado enviou ha até uma de creação de Iogar. 

( >) E ste dlscu 1·so não foi revisto ipelo orador. 
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O SR. ANTONIO CARLOS - Esta tem parecer desfavorave!. 
O SR. IRINEU MACHADO - Desejava estudar uma a uma estas emendas 

e demonstrar que entre ellas ha algu!nas inconvenientes; poderia fazer. es!e 
estudo rapidamente, poderia mostrar á Camara que o Senado nenhum criten~ 
teve de justiça, nem de interesse publico ao formular emendas .que para ca 
enviou; para isto bastar-me-hiam tres quartos de hora, como disse . ao meu 
honrado amigo e ·Col!ega illustre representante de Minas Geraes, cuio nome 
eu peço licença para declinar, nos termos do regimento, pelo appellido: Sr. 
Anctrada. 

O SR. ANTONIO CARLOS - O meu appellido é Ribeiro de Andrada. 
O SR. !RINEU MACHADO - O nosso ·regimento no art. 102 dispõe: 
"Quando nas se$SÕes se failar em Deputado, será este tratado pelo ap-

pellido, annexando-se-lhe sempre - Senhor - o que igualmente se praticará 
nas actas, annaes e registros." 

Não sei si além do appellido Andrada, tem o meu nobre collega a!gun: 
particular no seio de sua familia ou em sua terra. (Riso.) 

O SR. ANTONIO CARLOS - Andradas somos aqui varias. 
O SR !RIN EU MACHADO - Ribeiro de Andrada. 
o SR. ANTONIO CARLOS - Tanibem somos dous. 
O SR. !RINEU MACHADO' - Vê V. Ex., Sr. Presidente, como é inexequí-

vel a disposição regimental. 
Sr . Presidente, basta'r-me-hiam os tres quartos de hora. Em todo caso, e~1 

queria pedir a V. Ex. um esclarecimento. O parecer não foi publicado; o 
relator deu um parecer global. Dividiu as emendas em tres grupos. Vamos 
di zer em tres categorias, para não nos associarmos á idéa de cordões carna-
valescos. A primeira augmentando despezas, a segunda reduzindo despezas 
e a terceira. . . (Pausa.) 1 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não digo . V. Ex. estava conversando quando 
fallei. Prestasse attenção . 

O SR. !RINEU MACHADQ - Perfeitamente. Mas é muito facil urna peque-
na informação de V. Ex. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não contribuo para a sua obstrucção : 
O SR. !RINEU MACHADO - Sinceramente, desejava que V. Ex. me . dis-

sesse quaes são essas emendas da terceira categoria. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Sobre legislação fiscal. 
O SR. IRINEU MACHADO - Ora, Sr. Presidente, trata-se, pois, de emendas 

que modificam a nossa legislação fiscal. · . 
Assim desejava saber si quando formos á votação uma a uma dessas 

emendas, si V. Ex . poderia enviar ao lagar em que estou o autographo. 
O SR. ANTONIO CARLOS - As emendas foram publicadas no Diari·J 

do Congresso e o parecer :i,cabei de dar. 
O SR. IRINEU MACHADO - Mas o Sr. Relator não detalhou uma a uma 

as que tinham parecer favoravel. 

rias. 
O SR. ANTONIO CARWs - Mas todas estão· divididas pelas tres catego-

O SR. PEDRO MOACYR -- A Mesa deveria detalhar este parecer. o SR. ANTONIO CARLOS - A Mesa fal-o-á. 
O SR. PEDRO MOACYR -- Então para que esta classificação tripartida? 
O SR. IRINEU MACHADO - Sr. Presidente, eu pediria a V . Ex. que me 

enviasse, logo que fôr votada, a rolha do Sr. Anto·nio Carlos Ribeiro de An-
drada, que guar.da assim as honrosas tradições liberaes de seus antepassados · 
formulando um requerimentq dessa natureza. . . ' 

O SR. ANTO N'IO CARLOS - Homem! Quem sabe· se algum dia se viram 
nessa contingencia? ! 

O · SR. IRINEU MACHADO •.. que aliás nunca foi feito por nenhum dos An-
dradas. 
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O SR. ANTONIO CARLOS - Repito: quem sabe si se viram nessa conti n-
gencia? ! 

O SR. lRINEU MACHADO - E' que V. Ex. é o Andrada dos tempos mo-
dernos. 

Os outros, que tiveram assento nas Côrtes Portuguezas, assim coma· 
na Assembléa Brazi1eira, não formularam requerimentos semelhantes. 

O SR. EDUARDO SABOYA - E' que as circumstancias não eram iguaes w 
estas. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO - Naquella época não havia demagogia. 
O SR. PEDRO MoACYR - E havia naquella Assembléa Constituinte canhões, 

em seu ·derredor, tanto que Antonio Carlos, ao sahir, enfrentando com um 
delles, tirou .o chapéó e ·disse que saudava a soberania do Mundo! (Ha ainda: 
outros apartes.) 

O SR. IRINEU MACHADO - Os antigos passavam vencidos deante dos ca-
nhões e os modernos, ao contrario. (Risos.) 

Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar a votação, par». 
concluir, afinal, por um requerimento de ordem. 

O nosso Regimento ao que me parece, não tolera o requerimento do 
honrado Deputado por Minas Geraes. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO - Não póde haver discussão sobre a materia. O 
art. 198 do Regimento é claro. 

VozEs - Ordem! Ordem! Vamos votar! 
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre Deputado que está contrariando 

o disposto no art. 192 do Regimento. · 
o SR. lRINEU MACHADO - o art. 192 do Regimento não tem appli-

cação ao caso, Devo ler antes de tudo o art. 200 do Regimento. 
O SR. PRESIDENTE - O art. 200 não se refere a este caso. 
O SR. lRINEU MACHADO - Mas o art. 192 não tem razão de ser agora 

invocado . 
VozEs - Votos! Votos! Votos! 
O SR. lRINEU MACHADO - Veja V. Ex. como a Casa confia nas deci-

s ões do honrado Presidente! (Apartes.) 
Posto a votos, o requerimento de encerramento é approvado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ser enviado ao Senado. 
Votação ·das emendas do Sena.do ao projecto n. 73 D, de 1913, fixand l) 

a despeza do Ministerio da Fazenda para o exericci-o de 1914 (discuss â<> 
unica) . 

Approvadas successivamente as seguintes emendas do Senado: 

N. 1 - A' verba 14ª --< Reduza-se a consignação para diversos empre-
gados da Fazenda de Santa Cruz a 10:000$000. 

N. 2 - A'. verba 16ª - Eleve-se de 6:000$ a 10:000$ a consignação parai 
expediente da Delegacia de Curityba . 

N. 3 - A' verba 17ª - Reduza-se de 10 :000$ a 6 :000$ a consignaçfo 
para expediente da Alfandega de Paranaguá. 

O Sr. Mauri<>io de Lacerda (pela ordem) requer á verificação da vo-
tação. ' 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem ·votado a 
fav or 119 Srs. Deputados, contra dous; total, 121. 

O Sr. Pi·esidente - A emenda foi approvada. 
Votação da seguinte emenda do Senado: 
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N. 4 - A' mesma verba - Alfandega da Parahyba - accrescente-se: 

2 conferentes ..... . . . . ......... . ..... .. . ... .. . ..... . . 
J 1 º escripturario ...... .. . . ...... . ..... · · . · · · · · · · · · · · 
1 2° dito .. ............. ... ......... . . · ... · · · ·. · · · · · · · 
1 fiel ............ . .. .. .. . ......... · .. ··· ·· · . · · · · · · · · 

6:000$000 
7:.000$000 
1 :600$000 
1 :400$000 

238 quotas na razão de 2,9 olo sobre a lotação de 900 :000$000. 

Quotas 

15 
11 
R 
8 

O Sr. Irineu MiachaJdo (pela ordem) - Sr. Presidente, digo mais uma 
·vez: V. Ex. não tinha o direito de negar-me a palavra, que eu solicitava 
pela ordem . 

V. Ex . não sabia o que eu ia requerer. Sabia? 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO - Sabia que V. Ex. ia obstruir! Todos nós já 

.sabíamos o que V. Ex. pretendia .. (Apoiados.) 
O SR. !RIN EU MACHADO - V. Ex., Sr. Presidente, tinha o direito de me 

recusar a palavra para que eu requeresse votaçã·o nominal? 
O SR. PRESIDENJ'E - A Mesa acaba de conceder a palavra a V. Ex., 

pela ordem, dentro dos termos do Regimento, sobre a emenda n . 4. 
O SR. lRINEU MACHADO - Mas eu pedira a palavra, pela ordem, quando 

se ia votar o requerimento do Sr . Homero Baptista. 
Não foi sobre a emenda n. 4 que pedi a palavra pela ordem. V. Ex . 

. ainda não annunciou votação da emenda ... (Apoiados; protestos.) 
UM SR. DEPUTADO - O intuito unico de V. Ex. é obstruir, impedir a 

-Gamara de deliberar! 
O SR. !RINEU MACHAqo - Não é tal; é impedir que se votem, na lei de 

orçamento, disposições de caracter permanente, como aquella emenda 88 ao 
•orçamento da Receita. (Ha muitos apartes.) 

Sr. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - E V. Ex. tem a palavra, para encaminhar a vota-

•ção da emenda . • 
O SR. !RINEU MACHADO - Não pedi a palavra .para encaminhar essa vo-

1ação, que V. ·Ex. aindà niio anunciara . (Não apoiados.) 
UMA voz - A Mesa ~ que sabe da ordem dos trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE ,---- A Mesa annunciara a votação . da emenda n. 4, 

e sobre esta concedeu a palavra ao Sr. Deputado. (Muito bem.) 
O SR. !RINEU MACHAQO - Então, Sr . Presidente, deseja ria que V. Ex . 

i)iesse ler a emenda. 
O SR. P RESIDENTE - V. Ex. vae ser satisfeito. 

O Sr. Sbneão Leal (t º Secretario) procede á leitura da seguinte emenda 
TI. 4, do Senado: 

A' mesma verba - Alfandega da Par.ahyba - accrescente-se: 

Quotas 

2 conferentes . . ....... . . , . . . . ..... . .. . .... ... .... .. . . . 
~ 1 º escriptura:rio . ....... , ......... · ..... · ........ . .. . 
1 2º dito . ....... . ........ . .............. . ...... . . .. . . 
1 fiel .. .. ... .. .. .... . ........ . .... . .... . . . ......... . 

6:000$000 
2:100$000· 
1 :600$000 
1 :400$000 

238 quotas na razão de 2,9 olo sobre a lotação de 900 :000$000. 

JS 
11 
8 
8 

O Sr. lrineu Macha.do (pela ordem, continuando) - Peço a V. Ex. , 
Sr. Presidente, que me mande a emenda .. (Pausa; o orador é satisfeito.) 
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Sr. Presidente, no avulso que V. Ex. acaba de me fazer passar ás 
mãos, as emendas não estão numeradas . 

O SR. PRESIDENTE - A emenda de que se trata é a referente á Alfande-
ga de Parahyba. 

O SR. IRIN EU MACH ADO - A emenda importa em augmento de despeza, 
em creação de empregos em lei orçamentaria. E' exacto ou não? 

O SR. ANTO NIO CARLOS - Por isto, teve parecer contrario. 
O SR. !RtN EU MACHADO - Acabo de dizer que a emenda importa na crea-

ção de !ogar.es, em lei de orçamento, e o Sr. Antonio Carlos declara que, 
por esta razão, a Commissão deu parecer· contrario. 

Quero mostrar a moralidade orçamentaria do Senado, creando Jogares em 
leis de orçamento ... 

UM SR. DEPUTADO - À emenda é da Camara, modificada pelo Senado. 
O SR. MAURICIO DE LACE)rnA - E' exacto; até a Camara derrotou ·O leader 

.a es te proposito . . . ~ 
O SR. !RIN EU MACHADO - Esta emenda ,,yeiu do. Senado. 
O SR. J OAQUIM PtRES - A .emenda é:.da Çamara, e o Senado emendou 

_para menos. (Apartes.) 
Sr. Preside nte, V. Ex. vê como a Camara está votando: ha pouco, o hon-

rado Relator me dizia que não sabia. Creio que nada ha de mais estricta-
.mente regimental do que o que estou fazendo. Desejo saber do illustre Rela-
to r si a emenda crêa Jogares. 

UM SR. DEPUTADO - Foram creados pela Cama.ra. 
O SR. !RINEU MACHADO - Pergunto a S . Ex., para poder votar: a emen-

{la do Senado diminue a despeza, augmenta-a, ou não a altera? 
Indago, mais: tendo a Camara votado, por exemplo, uma autorização par:i 

.se crearem os · Jogares, o Senado, fixando esses Jogares, não vae determinar 

.a execução da autorização, augmentando despeza? 
O SR. ANTONIO CARLOS ~ E' claro que se augmenta despeza. 
O SR. !RI NEU MACHADO --:-- Logo, diz o Sr. Relator, o Senado augmento u 

.a despeza ·(não apoiados), tornou-a effectiva desde lo go . 
A emenda do Senado importa no uso immediato da autorização . 
Ha, portanto, augmento de despeza, desde J_ogo, conforme acaba de pon-

derar o distincto Relator. 
S. Ex. disse, mais, que o parecer é contrario á emenda, de modo que 

não procedem. as interrupções dos coll egas , que alegam que apenas se tra ta 
de esclarecer o pensamento da Camara . 

VOZES - Votos ! Votos! (Om;e-se o barulho de carteiras que são abertas 
e .fechadas.) · 

O SR. !RINEU MACHAno - Sr. Presidente, a lguns S rs. Deputados da 
maioria levam a irritação ao ponto de estarem quebrando o mobiliar.ia . Mande 
V. Ex., depois, abrir um inqueri to , para forçar esses Deputados á indemni -
zação do damno causado assim aos cofres publicas ..• 

A miflha intervenção , acerca da emenda n. 4, foi perfeitamente regi-
mental : diziam que a emenda não· importa em augmento de despeza, e o Sr. 
Relator me informou em aparte, com lucidez e rigor absoluto, que a emendu 
.augmenta a despeza. Minha interferencia era: necessaria, porque este escla. 
recimento não estava no discurso com que S . Ex . apreciou as tres catego-
rias das emendas do Senado. (Mllito bem, mllito bem.) 

O Sr. Mauricio de Lac~dla. (pela ordem) - Como estive presente, dei 
meu voto á emenda do Sr. Deputado João Maximiano de Figueiredo. Devo 
explicar ao meu honrado collega, Deputado por Minas, que o voto da Camara 
foi no sentido de equiparar a Alfandega da Parahyba á de Santa Catharina. 
O que o Senado fez foi o seguinte: modificou a tabella da despeza de accôrdo 
com o vencido na Camara, quer dizer, não só se conformou com o vencido 
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da Camara, como modificou na tabella para fazei-a concordar com as outras. 
disposições genericas da despeza. 

UM SR. DEPUTADO - Como o Relator do Orçamento da Fazenda dá pa-
recer contrario á emenda do Senado? 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O facto de dar o Relator parecer contra-
rio provem do seguinte: é que a medida foi approvada ~ela Camara, e .não o· 
foi entretanto com parecer favoravel do Relator, e vmdo ella embora do 
Se~ado o Se~ado formulou parecer sobre o assumpto vencido tambem no 
Senado'. entendeu que devia formular parecer contra a medida constante da 
emenda. · 

Entretanto é este um direito que já não tinha, porque quando as emendas 
em artigos de lei são passadas pelas duas Casas do Congresso, e que em. 
virtude do vencido em ambas, quando se estabelece o mutuo consenso das. 
duas Casas; elle apenas faz uma modificação, o Relator não póde mais dar 
parecer contrario, por.que seria dar parecer contrario, não á emenda -do Senado,. 
mas ao vencido na Camara e no Senado. 

De sorte que o honrado Relator se attribuiu um arbítrio que el!e não 
podia ter. 

Approvada a emenda n. 4. 

O Sr. Maurdciio de Lace·fda (pela ordem) - Requeiro verificação da. 
votação. 

Procedendo-se a verificação da votação reconhece-se terem votado a 
favor 122 senhores deputados e contra 5. 

A·pprovada a 4" emenda do Senado. 

O Sr. Irineu Machai~o (pela ordem) - Sr. Presidente, declaro ter vo-· 
tado de accôrdo com o hor1rado relator, pelos fundamentos constantes de sua. 
informação, segunda as qi.pes a emenda do Senado importava na realização 
immediata de uma despeza,. 

O Sr. Presililente - V. Ex. queira enviar sua declaração de voto es -· 
cripta. 

VozEs - Votos, votos. 
Approvada a seguinte emenda n. 5 do Senado: 
A' verba 19ª - Accrcscente-se para pagamento dos vencimentos do 0 

escripturario, addido em virtude de sentença, Pedro Rodrigues Carvalho , réis. 
5:400$000 . 

O Sr. Pedro Moacyr - Requeiro verificação da votação. 
Procedendo-se á verifjcação da votação, reconhece-se terem votado 124' 

Srs. Deputados a favor e 2 contra. A emenda foi approvada. 
Votação da seguinte emenda n. 6 do Senado: 
Ao n. 20 - Inspecçãp· de Fazenda . - Supprimida a verba, ficando ex-

tincta a repartição, resalvados os direitos dos funccionarios que os tiverem . 

O Sr. Manricio de L,a.cerita (pela ordem) - Sr. Presidente, a emend!i: 
n . 6, ao n. 20, diz isto: 

Eu vou só ler a emenda, porque ella impressiona a Camara. 
"Ao n. 20 - Inspecção . de Fazenda - Supprimida a verba, ficando 

extincta a repartição, resal1(ados os direitos dos funccionarios que os tive-
rem." 

Ora, Sr. Presi.dente, o art. 190 § 1 º do Regimento, como todos os artigos 
que dispõem ... 

O SR. VEsPucrci DE ABREU - O Regimento da Camara é que prohibe, 
não o do Senado . 
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o SR. MAURICIO DE LACERDA - Perdão, V. Ex. me permitta responder 
.ao apartista pela ·deferencia que o mesmo collega me merece. E' differente .. 

o SR. VESPUCIO DE ABREU - Inteiramente differente. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Entretanto ha um ponto constitucional da. 

.questão, que, se elle fosse differente, o Regimento da ·camara teria prioridad :! , 
pc rque seria o que estaria de accôrdo com a Constituição. 

O SR. PEDRO MOACYR - Ou melhor, qualquer Regimento não póde pre-
valecer contra a Constituição. 

O SR. MAURICID' DE LACERDA - Seria passivei que o Regimenio da Ca-
. mara não houvesse cogitado do assumpto e o do Senado tivesse cogitado, de 
forma que fosse admitüda semelhante reforma, mas contra os termos da 
Constituição Federal . 

As leis annuas pela sua propria definição e comprehensão na materia da 
<lespeza, distribuem apenas os dinheiros que á arrecadação publica foi possi-

·vel obter pelo imposto e pelas tarifas, pelos varios serviços da administração 
publica, quer dizer, a lei do orçamento é meramente distributiva de creditos. 

Agora, reformas de repartições, só .em leis ordinarias votadas com todas 
as solemnidades regimentaes e constituciJnaes. 

O SR. VESPUCIO DE ABREU - Deve s·er assim, mas nunca se fez. 
O SR. PEDRO MoACYR - Deve ser assim; por que não se ha de fazer 

. ? . .assim. o SR. MAURICIO DE LACERDA - Nest,a .Camara, aos fanaticos da Consti .. 
. tuição de 24 ele Fevereiro. , . 

o SR. GUMERCINDO RIBAS .dá um aparte . ' 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Permitta o exaggero da phrase. vv. E Ex . 

. são crentes e como todos os crentes são tambem um pouco fanaticos. 
VozEs - Votos, votos! 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Mas os nobres Deputados que, me in-

terrompem em uma questão em que eu, como opposicionista, não estou fa-
_zendo obstrucção, mas debatendo com razões (apoiados), mas lembrando 
razões para ·a redacção da lei, entendem que nesta Casa já o Deputado póde 
ser levado pelo cabresto. Pois eu não vou. Não me dirijo a esses. Fallo 

.áquelles cuja independencia se guia pelas suas convicções, que não poderão 
neixar d-e se impressionar com essa medida. 

Mas os nobres Deputados que não me interrompem senão com- apartes 
que dizem respeito á materia que discuto, mas áquelles que querem abafa r 

.-as minhas razões .. . 
O SR. S1-M;3Es Lo,PES - Não queremos abafar, mas queremos que se 

_explique em breves termos, como manda o Regimento. 
O SR. FLORES DA CUNHA - Se V. Ex. auxiliar a maioria a dotar a Na-

ção de orçamentos, como todos nós queremos, estamos promptos a ouvil -o 
-com toda a lealdade -e acatamento. 

O SR. PEDRO Mo ACYR - Ainda hont.em havia 90 emendas na Receita e 
eu não pedi a palavra senão sobre cinco. (Apoiados.) 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Eu appello para os ANNAES deste anno. 
Ninguem com mais assiduidade, dedicação e até com sacrifício da propria 

_ saude deu os seus esforços, com melhor leal-dade, desinteresse independenci ::t 
e honra, em favor dos orçamentos estudados nesta Camara . .. 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES FILHO - Ninguem -trabalhou mais nos orça -
mentos do que V. Ex. Tem direito ás nossas attenções. 

O SR. PEDRO MoACYR - Trabalhámos quatro mezes, di a por di a . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Quando os nobres Deputados pudessem 

atirar sobre mim defeitos e vicias, certo, não poderiam atirar-me este de não 
·ter cumprido meu dever parlame ntar. (Apoiados. ) 

Resumindo, para não acompanhar -0s apartes que me levariam a obstruir 
'Atma emenda que quero seja immediatamente submettida a votos, devo dizer 
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0 'Seguinte: o ·Caracter.istico das leis annuas é .serem ellas meramente distri--
butivas, e então a lei da despeza é, sem contestação ·nen~11ma, distr!buti~a ._ . 

A lei da Receita determina os impostos e esses impostos sao d1stnbU!-
dos de accôrdo com a lei da Despeza, para diversos serviços ·Creados em le!_ 
ordinaria . 

Mas o que .a lei de que tratamos não póde ab~olutamente f.azer, porq~ec
vem apenas distribuir dinheiro ou verbas para serviços creados em lei ordi-
naria é sahir de seu papel distributivo de verbas, para assumi'f o papel de. 
cread'ora de repartições ou de providenciado·ra ·de serviços que só podem 
caber no sereno estudo de projectos .Jongamente debatidos. 

Por isso, entendo que a Camara <Lndar-á bem rejeitando a emenda dv. 
Senado. (Muito bem.) 

O Sr. ·ITineu Miaclh1ado (pela ordem) - Sr. Presidente, a primeirii. ob-
jecção que tenho a fazer á emenda se funda em dispositivo do art. 3'4 da . 
Constituição Federal. 

Diz o art. 34 n. 25 da Constituição: 
"Compete privativamente á Camara dos Deputados crear e suppnmir 

émpregos publicas federaes, fixar-lhes as attribuições e estipular-lhes os . 
vencimentos. " 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que se trata, em lei annua, em lei orçamen- · 
taria, de uma delegação ao Executivo, para suppressão de empregos publicas 
federaes de uma repartição, cujas attribuições estão fixadas errt regulamentoJ ,. 
e cujos vencimentos foram lambem fixados em lei regular. 

Ora, Sr . Presidente, o art. 190 do nosso Regimento dispõe o seguinte, no 
seu § ! º: 

"Não é permittido apresentar aos projectos de leis· annuas errrenda3 
com caracter de proposiçõr.s pri-ncipa.es, que d·evern seguir os tramites dos 
proj ectos de lei. São consi1:ler.adas taes as emendas que · crearn ou extihguem 
serviços e repartições public;as, etc." 

A indicação, do Sr . Paula Ramos, incorporada ao rtosso Regimento, d; z . 
o seguinte: 

"Ao § 1 º do ·art . 190 do Regimento accrescente-se o seguinte : Não po-
derão ser apr·esentadas e n,em acceitas pela Mesa emendas que importem em 
delegação ao Poder Executivo das attribuições privativas do Congresso Na-
cional constante do art. 34 da Constituição." · 

Corno vê V. Ex. Sr. Presidente, .a emenda em questão infringe o art. 24· 
n. 25 da Constituição, infringe o § 1° do art. 190 .do nosso -Regimento, .e o 
addi tivo do Sr. Paula Ramos, incorporado ao § 1° do art. 190 do Regimento .. 
Mais ainda. O Regimento define o que é emenda com caracter de principal , .. 
dizendo que é aquella que crêa ou extingue serviços e repartições publicas. 

A razão desta é obvia. 
A extin cção de um seryiço não é a su.ppressão da verba durante o anno. 

não é a simples eliminação de uma simples rubrica para reducção da verb<Í 
c.1.estinada ao serviço: é o cqrte, a suppressão total da verba. 

Vê V. Ex ., Sr . Presid iente, que a emenda em questão , além de infringi r · 
a Constituição e o Regimento, é .daquellas que desorganizam o servi!:0 
publico. -

Foi por isso que eu disse aqui . ainda hontem, em discurso, e disse tam--
bem ante-hontem e traz-a'flle-hontem, que o unico meio de regul.arizarmo ~ 
essa situação de desordem admi-nistrativa do crack financeiro em que se ac ha 
o paiz, era a co.nvocação die uma sessão extraordinaria em que pudessemas 
sem burlar o Regimento nem a Constituição, veri.ficar quaes são os serviço; . 
publicos que p_odem ser su1wrii:iidos, q1;1ae_s são ~os diversos serviços os que-
pod~m ser e".tmctos, as_ reducçoes .passiveis; e, finalmente, ver quaes são os .. 
serviços .publtcos que nao tole;ram nem uma reducção, nem uma extincção. 
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Y.ê V. Ex. que esta emenda não pó de ser a ceei ta. . 
Mas ainda devo pedir a attenção de V. Ex. para outra circumstancia ~. 

V . Ex. , ao annunciar a votação da emenda, que a Camara nem si quer sabe: 
o que encerra, ignorando por completo o que vae votar, V. Ex. não disse si o. 
paPecer era favoravel. 

O SR. ANTONIO CARL'OS - O parecer ê favoravel. 

O Sr. Pre.s:iidente - Devo informar ao nobre Deputado, que o parecer 
é favoravel. 

O SR. !RINEU MACHADO - Bem, o parecer é favoravel. 
Agora, eu perguntaria mais a V. Ex. : a hora da primeira parte da or-

dem do dia já está ·esgotada? 
O Sr. P.J.'elsiden1te - A primeira parte da ordem do dia está esgotada. 
Fica adiada a votação. 
A Camara fica convidada para a sessão nocturna, ás 20 e meia horas. 

O Sr. F onseca Hermes (pela ordem) - Sr. Pr·esidente, V. Ex. decla-
rnu esgotada a primeira parte da sessão? 

O SR. IRI NEU MACHADO - S. Ex . declarou que a hora estava esgotad~ 
e adiada a votação: 

O Sr. Piretside.nlte - Declarei que a hora estava esgotada e que a vota-
ção ficaria adiada. . 

O SR. FONSECA HERMES - Estamos votando os .orçamentos, que é materia 
inadiavel. 

Assim, requereria a V . Ex. consultasse a Casa sobre s i concede urgen~. 
eia, para !;jUe prosi·ga a votação. 

(Apoiados e protestos.) 
Posto a votos, é approvado o requerimento. 

O Sr. Caloger ,ws (péla ordem) - Sr. Presidente, eu desejaria dar, em 
duas palavras, as explicaÇã'e's pedidas pelo illustre colleg.a . 

O SR. lRINEU MACHADO - .Vofos! Vofos! Votos! Votos! (Hilaridade)_ 
(O Sr. Presidente reclama atte'n'.Çãp. Q ·orado.r senta-se.) 

E' a pprovada a 6" emenda do Sena'do :· 
Votação da seguinte emerida n'. 7, do Senado: 
Ao art. 2° lettra B - Supprimam-se as palavras abrir credito até as 

palavras - afim de. · 

O Si•. Irineu M ·achaid.o (pela ordem) - Gritei votos! votos! Porque 
esse é o costume da maioria, para mostrar como ella é incoherente . 

o SR. ALVARO DE CARVALHO - Votos! Votos! 
O SR. lRINEU MACHADO - Mas, o Sr. Calogeras intimidou-se. 
O SR. CALOGERAS - Accedi ao pedido de V . Ex. 
O SR. lRINEU MACHADO - Perdão! Não fiz pedido nenhum . Bati com !':. 

carteira, gritei e ameacei quebrar os moveis e V. Ex . intimidou-se e recuo ti. 
Nós, da minoria, estamos dispostos a nos alistar no grupo dos quebra"-

carteiras. . 
Diz o art. 2° Jettra B . Essa lettra B merece especial attenção ! é a cunha~ 

gem da prata. 
o SR. PEDRO' MOACYR - Da prata! 
O SR. !RINEU MACHADO - Não é da prata de Berlim; é a cunhagem d~ 

prata .na nossa Casa da Moeda. 
Diz a lettra B do art. 2° : 
"E' o Governo autor·izado a abrir, cr-edito de 200:000$, para cunhagem 

na Casa da Moeda, a.fim de substituir as cedulas do Thesouro de 1$ e 2$ ~ 
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'facultar o troco das cedulas de 5$ e 20$, onde escassearem essas moedas e 
a retirar da circulação as moedas de prata e nickel do antigo cunho, e as de 
•cobre, marcando um prazo razoavel para a sua substituição. " 

Ouvi de longe os echos da famosa questão da prata. 
A emenda do Senado favorece a execução do contracto ou a difficulta? 
O Senado quer supprimir o seguinte membro da lettra B: "A abrir o 

c redito até 200 contos para a cuhnagem <la prata na Casa da Moeda". 
De maneira que -0 Senado mand·a que fique o Governo autorizado a 

.substituir as cedulas de 1$ e 2$ e a facilitar o troco das moedas de 5$ e 
20$000. 

Desejaria que o relator explicasse si essa substituição se vae d.ar por 
c edulas ou por moeda metalica . 

o SR. ANTONIO CARLOS - Por prata. 
O SR. IRINEU MACHADO - Isto não está claro na redacção da emenda. 
A redacção que o Senado <leu ao texto da lettra B, torna-o incomprehensi-

v el e para interpretai-o precizamos da ultima parte "podendo o cobre recolhi-
·do depois <le recolhido, <lepois de refinado na liga de outras moedas, respei-
tados os limites da tolera.ncia, quanto a impurezas fixadas na legislação vi-
g ente" . 

Não está claro o que o Senado quer; não se sabe si ·elle ordena ou não 
a cunhagem . 

O SR. PEDRO M-OACYR - Mais do que isto: não se sabe si a cunhagem 
deverá ser feita aqui ou no extrangeiro. 

O SR. IRINEU MACHADO - Ha ainda uma outra circumstancia grave, e é 
que quando se deixasse á Casa da Moeda a cunhagem da prata, a suppressão 
da autorização para a abertura do credito a tornaria irrealizavel. 

De maneira que o Senado quer é facilitar exactamente a cunhagem 
da prata em Berlim . Em se 1tratando de uma questão tão grave, desejaria que 
o honrado Relator me desse uma explicação, até mesmo em aparte. 

O Sr. Antonio Cairlos (pela ordem) - Sr. Presidente, o projecto do 
orçamento da Fazenda mandado ao Senado continha a seguinte disposição: "E' 
a utorizado o Poder Executivo a abrir o credito de 200 contos para cunhagem, 
na Casa da Moeda, afim de substituir as cedulas do Thesouro de 1$ e 2$ e 
facultar o troco das cedulas çle 5$ e 20$000". 

Quando, Sr. Presidente, foi suscitada na Commissão de Finanças a apre-
s entação dessa medida, na parte que autorizava o Governo a abrir o credito 
a té 200 contos para esse fim, o meu parecer foi <lesfavoravel. 

O SR. PEDRO M-OACYR - Porque? 
O SR. ANTONIO CARLOS - Porque se ponderou que, si , por ventura, al -

g uma quantia não se votasse para o fim da cunhagem, o pessoal effectivo 
da Casa da Moeda fic aria sem serviço, remunera<lo, entrtetanto , pelo Thesouro. 
Por este motivo a Commissão de Finanças, acceitando o alvitre proposto, não 
me lembra por quem, incluiu no projecto este credito. O Senado, e eu louvo 
a s ua resolução , e por isso dei parecer favoravel á emenda , mandou substitui r 
o voto da Gamara, ma.ndou supprimir este credito, prohibe a sua abertura, 
a rtigo que concretizava uma autorização que vem de longa data dad·a ao Go-
verno para substituir as notfls de 1$ e 2$ e substituir as notas de 5$ a 20$ 
por moedas de prata. Esta é a medida que a Gamara vae votar. 

Sr . Presidente, não preciso descer a maiores detalhes para que a Gama-
ra se compenetre de que, acaeitando a medida do Senado, vota uma providen-
c ia de incontestavel conveniencia para a nossa circulação monetaria. 

O Sr. Pedro Mioirucyr - Sem propositos da famosa obstrucção , contra a 
qual a maioria se insurgiu a gritar, a Gamara votou no orçamento da Fazenda 
-0 seguinte: "E' o Governo llutoriza<lo a abrir um credito de 200 contos para 
c unhagem . na Casa da Moeda, afim de substituir as cedulas do 'Thesouro de 
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1$ e 2$ e facultar o troco das cedulas de 5$ e de 20$000." O Senado pela sua 
·emenda manda supprimir as primeiras palavras desse dispositivo, isto é, toda 
a phrase: "Abrir creditas ·até 200 contos para cunhagem na Casa ·da Moeda" · 
De modo que, a prevalecer a emenda. do Senado, a redacção que deve ter a 
emenda no orçamento d:a Fazenda é a seguinte: "E' o Govrno autorizado a 
substituir, etc." 

O SR. ANTONIO CARLOS - Este é o grande merito da emenda. 
O SR. PEDRO MoACYR - Este é o evidente absurdo da emenda : como 

fazer essa despeza de 200 contos? 
Foi a Çommissão de Finanças quem suggeriu o alvitre da abertura de um 

·credito de 200 ·contos, porque, sem dinheiro, eu acredito que não se possa fazer 
a substituição! Como se ha de comprar a prata para .substituição?! 

Além disso convem observar que, além de autorizar a abertura do credito 
de 200 contos, a Gamara determinou que a cunhagem fosse feita na Casa da. 
Moeda, isto é, no Brazil. Supprimindo-se esta primeira parte, dar-se-ia o se-
guinte : em primeiro Jogar a substituição se torna materialmente impossivel , 
de cedulas de mil réis até 20 por prata, porque não ha credito para tal; em 
,;egundo Jogar, si esta substituição pudesse ser operada, sei-o-ia até por prata 
importada do estrangeiro, até por prata, como di·sse pittorescamente o Sr .. 
Irineu Machado, de Berlim, por prata allemã. 

o SR. IRINEU MACHADO - Por prata von Berlin. 
O SR. PEDRO MOACYR - A Gamara sabe que já houve uma grande ques-

tão-, chamada -da prata, aqui dentro, no Senado, na imprensa . . . Devemos, por-
tanto, ter to·das as cautelas nesse assumpto. Não é de mais que seja rejei-
tada a emenda do Senado, porque este absurdo pôde prestar-se a interpreta-
ç ões prejudiciaes aos cofres e thesouro publicas . 

A emenda deve ser rejeitada pela Gamara . 

O Sr. Mlanricio die Lac·el.'cta (pela ordem) - Para não · deixar privado 
de seu desejo o _meu nobre .collega o Sr. Irineu Machado, porque a elle se 
oppõe a !ettra imperativa do Regimento, peço a V. Ex. considerar como feito 
por mim ci . seu requerimento de votação nominal. 

Rejeitado o requerimento de votação nominal . 

O Sr. Manric!i.o de Lacerda ·- Requeiro verificação de votação. 
Procedendo-se á verificação de voação reconhece-se que votaram a favor 

10 Srs. Depµtados coritra 113. 
Foi rejeitado o requerimento de votação nominal. 

O Sr. Calogerars (pela ordem) - Desejo assignalar que votei contra ~ 
·emenda do Senado. 

o Sr. IrineU: Macha.do (pela ordem) - Para fazer uma declaração de 
voto contraria á emenda que a Gamara acaba de approvar. 

VOZ ES - A emenda não foi submettida á votação . 
O . SR. IRINEU MACHADO - Neste caso ainda se pôde encaminhar a vo-

tação? (Risos.) 
Approvada a seguinte emenda n. 7: 
Ao art. 2°, lettra B - Supprimam-se as pal avras - abrir credito até as 

-palavras - afim de. 

O Sr. M.auricio dle Lacerda (pela ordem) requer a verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem votado a. 
favor 109 Srs. Deputados contra 16. 

·A emenda foi approvada. 
Votação da seguinte emenda .. 
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Ao mesmc:J artig0, lettra· C - Supprima-se. 
O Sr. Jri.neu Miachwdo (pela or.dem) - Sr . .Presidente a emenda n. 8 

diz: "Ao mesmo al'tigo - Supprima•se". . 
E' restabelecer, sem augmento de despeza, o Mante Soccorro e as Cai-

xas Economlcas . O Senado manda supprimir essa autorização . Ora, Sr . Pre-
sidente, numa época como esta, o Senado impede o restabelecimento · da Casa 
do preg,Q;. O texto do projecto da Camara autorizava o restabelecimei:ito, sem 
augmento de despeza, do monte soccorro aBnexo ás Caixas Ec0nom1cas dos 
Estados. O Senado supprimiu essa emenda. 

Em época de crise, em época de falta de arame, não é muito .natural que 
se contrarie o estabelecimento da Casa de prego. 

O Senado, exactamente, propõ'e a suppressão. Não sei qual a o,pinião do 
nobre Relator. . . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Favoravel. 
O SR. IRINEU MACHADO '-- Eu pediria á Casa que mantivesse a institui-

ção do prego estadual. Imagine-se a situação .de Estados, por exemplo, como 
o Amazonas, Maranhão, Ceará, Espirita Santo e t0dos esses Estados que 
estão quebrados e, brevemente, S. Paulo; que vae dever 25 mil contos ao The-
souro e precisa emprestimo de 50 mil contos. 

o SR. CINCINATO BRAGA - V. Ex. está mal informado . 
O SR. IRINEU MACHADO - Ha uma mensagem do Sr . Rodrigues Alves . 

Si V. Ex. quer que leia, posso lei -a, pois que a tenho aqui no bo·l·so. Ahi 
S. Ex. justifica a necessidade de uma autorização para o go·verno contrahir 
o emprestimo. 

Ora, Sr .. Presidente, exactamente nós devemos favorecer até o restabeleci-
mento das caixas de prego, ainda que ellas augmentassem 20 a lo na taxa 
do penhor. . · 

Posta a votos, é approyada a emenda n. 8. 

O Sr. •lrineu Machwdp '(pela ordem) GIUer a verificação da votação. 
Procedendo-se á verifiçação da ~atação, reconhece-se ter sido a -emenda 

approvada por 112 votos (58 á direita e 54 á esquerda) contra 9 (á direita). 
Votação da seguinte el\1enda n. g· do Senado: " 
Ao mesmo artigo, lettr q. F - Accrescente-se: "submettendo o seu acto :í 

approvação ·do Congresso. " 

O Sr. Mauric!io de Lll/cer1da (pela ordem) - Sr . . Presidente a emenda 
n . 9 manda accrescentar á lettra f,. " . . . submett.endo o seu acto 'á approva-
ção do Congresso". 

Diz a lettra f, aqui ref~rida: 
"A rever o Regulamento para o serviço de repressão do contrabando na 

fronteira ?o Rio Grande dq Sul, a que se refere o decreto n. 10.037, de 6 
de Fevereiro de 1913, de niodo a conciliar os interesses do fis-co com os do 
commercio e da pecuaria ne~;se Estado, sem que d.essa revisão resulte augmen-
to de pessoal e de vencimentos." 

O Senado manda, com q se vê, que o. Regulamento seja submettido ·á ap-
provação do Congresso. 

Ha um ponto a f~xar, a proposito desta lettra: trata-se, jl:Ístamente, de um 
dos casos de delegaçoes de poder.es, que são prohibidos pelà indicação Paula 
Ramos. · 

E' util, é necessario, n~o ha duvida, reprimir .o contrabando . 
. O ~enado, querendo ficar bem com Deus e com o diabo, approvando a 

~elegaçao, _:votada pela Camara, manda que o Regulamento seja .submettido 
a approvaçao do Congresso, 

O Sr. Irineu Ma.ch·a 11h11 (pela ordem) - R~q.ueiro verificação da votação. 
Procedendo-se li verifiçação da votação reconhece-se que a ·emenda fo i 
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approvada, tendo votado a favor 111 ·contra 3. Total 114 . . Approvada. 
Votação da seguinte emenda n. 10, do Senado: 
Ao mesmo artigo, \.ettra g - Supprima-se. · 
.O Sr. Mauricio de Lace·1'da (pela ordem) - Sr. Presidente, g,uero ape-

nas dar parabens ao nobre Deputado Sr. Pedro Lago, pelo voto que o Senadl} 
vae hoje obter da .Camara. (Riso.) 

A emenda que o Senado supprime no corpo do projecto é aquel!a que foi 
combatida pelo meu collega. 

A emen.da mandava modificar a escripturação do Thesouro e repartições 
dependentes, e o Sr. Deputado Pedro Lago combateu-a ·Com tanta abundan-
cia de verdade que é o caso de dar a S. Ex. para bens. 

O Sr. Irineu M'achllld:o (pela ordem) - Sr. Presidente, congratule-se o 
Sr. Deputado Pedro Lago, pelo triumpho que S. Ex. logrou no Senado e o 
Sr. Antonio Carlos; pelo parecer favoravel que deu á emenda do Senado. 

Não quero tambem deixar de enviar ao nobre Deputado de Minas os meus 
duplos parabens, não só por ter modificado a sua opinião -e adaptado a boa 
doutrina como tambem pelo anno novo que vae -chegar e a S. Ex. pedirei 
receba as minhas felicitações do anno novo. 

Em todo o caso, para encaminhar a Camara, direi algumas palavras. 
Imagine V. Ex., Sr. Presidente, que talvez não haja na casa cinco 

Deputados que possuam um impresso com as emendas do Senado. 
Eu estou, portanto, auxiliando a Mesa, servindo de sub 0 secretario de 

Presidente, a -exemplo dos Srs. Enéas Martins e Regis de Oliveira. 
A lettra g do projecto diz: 
"A modificar a escripturação do Thesouro e repartições dependentes, etc." 
Graças a' Deus que a gente tambem póde dar parabens ao Senado, por-

que todos ficam contentes e recebem seus para bens . 
Era o que tinha a dizer. 
E' apprnvada a emenda n. 10, do Senado. 
Votaçao da seguinte emenda n. 11, do ·Senado: 
Art. 7.º - Substitua-se o final desde - mandará copia, etc., pelo se-

guinte: relacionará estas dividas em separado e mandará cópia ·á Camara. 

O Sr. Ped"o Moacyr (pela ordem) - Sr. Presidente, esta emenda en-
volve ma teria de grande importancia. 

O art . . 7º do Orçamento da Faz.enda, aqui votado, diz' que as relações de 
dividas de exerci cios findos, etc. serão encaminhadas, antes de remettidas ao 
Congresso, ao . Tribunal de Contas. . 

Si este, no exame, das mesmas dividas, verificar que houve empenho de 
despezas, além · dos limites marcados nas rubricas do orçamento, mandara 
cópia das mesmas relações ao procurador da Republica, para que es te promova. 
executivamente a responsabilidade civil do ordenador da despeza iHegal. 

Este art . 7º foi um verdadeiro triumpho da moralidad e administrativa e 
da regulari-dade do serviço pub'\i.co alcançado pela ·Camara. Em caso algum 
devera ser modificado pelo Senado. 

O SR. CALOGERAS - A modificação creio que não alcança esta parte. 
O SR. PEDR0 MioACYR - A modificação altera o pensamento e o preceito 

do dispositivo votado pefa Camara. 
Porque, ao passo que a Camara determina que o Tribunal de Contas, 

depois do exame das dividas, V·erificando que houve empenho da despeza além 
dos !.imites marcados nas rubricas do orçamento, mande cópia das relações das 
dividas de ·exercicio findo ao procurador da Fazenda, para a;gir com'o de di-
reito, contra os responsaveis pelos abusos; ao passo que a Camara assim 
determina, manda .o Senado que em vez dos papeis irem ao procurador da 
Republica se limite o Tribunal de Contas a mandar cópia á Camara. 
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Ora, isto, afinal, não deixa de ser um meio ·de palliar o abuso . 
Como disse, ninguem nega a necessidade, e, sobretudo, a utilidade de 

disposições repressivas do contrabando. O que é preciso é combater a inutili-
dade confessa com que o Legislativo se apresenta aos olhos de todos, quando 
delega ao Executivo tarefa que lhe incumbe, pelá sua P.ropria ·natureza · e peLi 
divisão de poderes. 

A condição que o Senado propoz, aliás, já ·é alguma cousa, quando sabe-
mos que reformas importantes, so:bre o assumpto delicado , como a do ensino, 
foram delegadas pelo Poder Legislativo ao Executivo, sem a clausula da ap -
provação pelo Congresso, clausula que pareceria até ocioso ser expressa , 
porque não se comprehende que um texto tenha força de lei emquanto o Le-
gislativo não o adapta, servindo o Regulamento do governo, apenas, como 
uma especie de ante-proj ecto, com o qual se conformará ou não o Congresso . 

A providencia suggerida pelo Senado é de alguma fórma remediadora ; 
em todo o caso, .em tempo, lembro á Camara que não é razoavel que medidas 
da maxima importancia continuem a alterar, a perturbar, ás vezes, a vida· ad-
ministrativa da Republica, sem que o Congresso tenha culpa, sendo elle, entre-
tanto, em ultima analyse, o unico e verdadeiro culpado. . 

Votarei a favor da emenda do Senado. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Iri.neu M'ach·aldo (pela ordem) para que a Camara saiba perfeita-
mente o que vae votar, vae ler a emenda e o texto a que ella se refere, isto é, 
a lettra f do art. 2°. 

O texto manda conciliar os interesses do fisco com os da pecuaria, classe 
que naturalmente será representada na commissão nomeada pelo Govern.i 
para estudar o projecto de regulamento, e manda fazei-o sem augmento de 
pessoal ou de vencimentos. 

Trata-se de allegaçã'O. ~~ão importa que a. attenuante da emenda do Sena· 
do produza o effeito de se stibmetter o a·cto do Governo á nossa approvação . · 

Vou votar a favor da erpenda do Senado; todavia não deixo ·de accentuar 
uma deficiencia e é esta: costuma-se estabelecer quando se quer realmente 
pôr uma limi:tação· ao exerciaio da deJ.egação, a clausula .restrictiva nestes ter-
mos: não podendo o Governo executar o regulamento, sem approvação do 
Congresso; de modo que a c\ausula ad-referendum vale então por um voto im-
peditivo da execução . 

Quanto aos terl!IOS em que a questão ·está collocada, eu ainda tenho du-
vidas, porque a emenda se ljmita a mandar submetter o ~cto á approvação do 
Congresso, . sem exigir suspensão, em quanto o Legislativo não a referendar o 
acto do Executivo. 

Não deixarei de dizer q1je ahi se dá uma corruptela. 
Os escriptores de direito publico americano teem todos combatido -0 uso 

das delegações como inconstitucionaes e infringentes do regímen e quando es-
tudam a concessão dos mesmos ad-referendum, tambem se pronunciam em . 
contrario, dizendo que isso é um meio de facilitar o abuso, porque ordinaria-
mente se começa pela delegação ad-referendum e depois se a·caba pela dele-
gação sem essa restricção. 

Não comprehendo mesnio essas delegações, nem .siquer com a clausula 
ad-referendum, pela simples circumstancia de que o Poder Legislativo se .di-
minue toda vez que elle inclJmbe a terceiro de legislar para submetter o pro-
j ecto á sua apreciação. . 

O meio de dirimir as diq'iculdades do trnbalho legislativo é muito ·diverso. · 
Começa-se, quando se procura legislar, por ouvir os technicos, os espe-

dalistas. Esta é na ordem legislativa uma applicação do principio, que se · 
vae generalizando em econorr1ia política, da divisão do trabalho . . 

Ora, Sr. Preside·nte, nãq é esse o melhor meio, incumbindo o Executivo 
de fazer as leis, de obter obra mais perfeita. 
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O melhor methodo é° outro: a commissão se reune e manda ouvir o Go-
verno, e esse dá as informações por escripto ou por mensagem ao Parlamento~ 
não, porém, expedir um decreto , que é incorporado ao monumento da legisla-
ção, para depois ser rr.~dificado por a<:to legislativo; o que se deve é desde 
logo expedir o acto perfeito e acabado, attendendo a todas as. necessidades. 

Essas leis transitorias, provisorias, condicionaes, sujeitas a referendum 
legislativo, são uma corruptela do regimen, são o attestado da incompetenc:ia 
e da incapacidade, do . desmazelo, da preguiça parlamentares. 

Era o que eu tinha a diz·er, dando o meu voto a favor da emenda do Se-
nado, demonstrando, entretanto, que ella é insuffidente por não ter determina-
do que o acto expedido pelo Executivo ficará suspenso emquanto o Congresso 
não se pronunciar a respeito. (Muito bem ; muito bem.) 

E' approvada a emenda n. 9. 
O SR. PEDRO LAGO - Para abafar qualquer processo na poeira do ar-

chivo. 
O SR. PEDRO MOACYR - Senhores, a modificação, muito importante e me-

J.indrosa, feita pelo 'Senado ao art. 7° da Camara, destro·e pela base, com 
estas alterações cavillosas, o pensamento verdadeiramente saneador de grande 
parte dos· actos de nossa administração publica, ao qual a Camara deu 
pleno e consciente assentimen1o. 

Si aquelles que ordenam despezas, empenhando as responsabilidades do 
Governo além das quotas, verbas ou recursos que o Poder Legislativo discri-
mina para qualquer effei to, ·commettem delictos, estes não podem deixar de in-
cidi!- na alçada do Poder J udiciario . · 

O SR. !RI NEU MACHADO - Esta emenda é até eleitoral: manda relacionar 
em separado. 

O SR. PEDRO MOACYR - O artigo da Camara não faz mais do que apro -
veitar a nOS·Sa legislação so br·e a materia. 

VIQZES - Votos, votos . . 
O SR. ·PEDRO MOACYR - Sr. Presidente, vou terminar, para não ouvir 

esses voto·s, votos; para que se me não suffoque com esse alarido inf.ernal 
com esse ulular da maioria, mesmo quando não se está obstruindo. 

Sr. Presidente, a emenda do Senado não procede, não tem o fim de mo-
ra!i d:rde, zelo e exemplo que reveste o art. 7º do o·rçament·o da Fazend·a. 

Voto pelo artigo da Camara dos Deputados. 

O Sr. Irineu M'acha1efo (pela ordem) - Sr. Presidente, eu me proponho 
a sustentar quasi um paradoxó : ambos teem razão, a Camara e o Senado. 

Nem o dispositivo .da .Camara resolve a questão, nem a emenda do Senado. 
Desta v.ez trato de uma questão que é uma das principaes de nossa 

administração financei ra. Ora, o art. 7° do proj.ecto se refere a relações de 
dividas de exercicios findos e dispunha que ellas fossem encaminhadas, antes 
de ser remettidas para o Congresso, ao Tribunal de Contas e dispunha que se 
este, no exame das dividas, verificasse que houve empenho da despeza, além 
dos limites marcado·s .na rubrica ·do orçamento e em ,J.eis especiaes, manda~s-e 
cópias das mi;:smas relações ao procurador da Republica, competente para 
que proceda executivamente á responsabilidaºde civil do prdenador da des-
peza illegal. 

O pensamento .do art. 7º do projecto da Camara não está claro. E' certo 
que o projecto da Camara ·dispõe que as relações de dividas, antes de serem 
remettidas para o Congr·esso, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas. De 
modo que deixa claramente que sejam examinadas pelo Tribunal de Comas e 
depois enviadas ao Congresso. 

o SR. ANTONIO CARLOS - Não é isto que está escripto. 
O SR. !RINEU MACHADO - E' defeito de redacção. E serão encaminhadas 
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antes de remettidas ao Congresso; quero dizer serão desencaminhadas antes 
de remettidas ao Tribunal de Contas. 

Quer dizer attribuição de encaminho para o Congresso e para o. Tribunal 
.de Contas. 

O Senado queria evitar isso, dispondo que se mandasse immediatamente 
cópia para a Camara. 

O SR. ANTON 10 CARLOS - V . Ex. não entendeu devidamente a emend·a 
.do Senado. 

O SR1 :: !RINEU MACHADO - Comprehendi. 
QuaL foi o pensamento do Senado com a sua emenda? 
Foi evitar o pagamento das contas? 
Não me parece, porque o facto de relacionar e enviar para a Camara. não 

póde ter sido sómente para o effeito de examinar-se aqui, na Commissão de 
Toma·da de Contas e na de Finanças, a des·peza e o.rdenar-se o pagamento. 

O SR. jos1No DE ARAUJO - E' para a denuncia. 
O SR. IRINEU ·MACHADO - E' para a denuncia do Presidente da Republica, 

mas não deixa de ser tambem para o effeito do pagamento. 
De maneira que ha duas questões a resolver: a primeira, a do pagamen-

to da divida; a segunda, a da responsabilidade civil, perante o Estado, dos 
funccionarios que transgrediram; penal, perante o tribunal competente; polí-
tica, do Presidente da Republi·ca e seus ministros ou isoladamente ou só 
delle, ou connexamente dos altos e superiores chefes da administração que 
houverem ordenado o pagamento a realizar da despeza sem autorização legal. 

Ora, ha, pois, um triplice aspecto na questão. O primeiro da responsabi-
lidade penal ou politi-ca dos funccionarios que transgredirem a lei; segundo, 
responsabilidade civil do funccionario que transgredir, perante o Estado, que 
tem contra elle o regresso para obter a indemnização. 

Vc zEs - Votos, votos 1 
O SR. !RINEU MACHAD,O - A questão de que trata a emenda do Senado 

é importantíssima. 
Não se trata de um qiscurso de obstrucção . 
A emenda do Senado tem um grande perigo. E' que ella firma desde já, 

um prin.cipio, do qual sou partidario, mas que deve ser examinado em um pro-
jecto de lei, em separado, porque é uma das questões mais debatidas em di -
reito administrativo, isto é, se o Estado é ou não responsavel directa e im-
mediatamente pela satisfação das dividas ou pelo abuso dos seus funcciona-
rios. 

Ora, eu penso que SiJl1, mas não é aqui, numa lei de orçamento, o Jogar 
para se resolver um assumpto desta natureza. (Apoiados . ) 

E por isso eu voto coqtra a emenda do Senado que me parece altamente 
inconveniente. 

Approvada a emenda n. 11 do Senado. 

O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem) requer verifica·ção de votação. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á verificação de votação. 
Procedendo-se á verifii;ação de votação, reconhece-se que votaram a fa-

vor 85 Srs. Deputados e contra 45, tota-1 , 130. · 
A emenda foi approvaç!a. 

O Sr. Irineu M'achwçlo (pela ordem) - Sr. Presidente, venho torn ar 
claro o movei que presidiu ao voto da Camara. 

V<lzEs - A emenda já foi approvada. 

o Sr. Presidente - Attenção ! A Mesa já declarou approvada a emenda. 
Dei a palavra ao nobre Deputado certo de que S. Ex. a solicitára para 

e nviar á Mesa sua declaração de voto. 
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O SR. l'RINE U MACHADO - Sr . Presidente, é justamente para fazer um a 
d·eclaração de voto . 

Peço aos meus collegas que desculpem, si viram, nas minhas palavras, 
uma ligeira injuria ao seu voto. 

Quero respeitar a consci-encia dos meus collegas, como elles não teem 
respeitado a minha. 

Votei contra a emenda porque substitue o dispositivo da Camara, que 
manda enviar a cópia das relações das dividas illegaes ao procurador da Re-
publica; quer dizer que ella votou contra o principio que manda promover 
a responsabilid'ade das autoridades que ordenam o pagamento de despezas 
não autorizadas, e isto em uma época em que toda a Camara sabe que houve 
funccionarios da actual administração da Republica que fizeram despezas não 
autorizadas. 

O Sr. Presdicleni"Je - O nobre Deputado mandará á Mesa sua declaração 
por escripto. 

Esgotada a hora, fica adiada a votação das emendas do Senado, ao or-
çamento da Fazenda . 

:Continuação da votação das emendas do Senado ao projecto n. 73 D. 
de 1913, fixando a despeza do Ministerio da Fazenda para 1914 (discussão 
unica). 

Votação da seguinte emenda n. 12 do Senado: 
Art. 8º - Supprima-se. 

O Sr. Mauric.io de Laceuda (pela ordem) - Sr. P residente,_ eu nãc 
.sei se o meu honrado -collega da Parahyba leu esta emenda do Senado. 

o SR. MA XIM ILIANO DE FIGUEIREDO - Agradeço a prevenção de V. Ex. ' 
mas vou approvar a emenda suppressiva do Senado, porque penso que ella 
não prejudica a medida relativa á Alfandega da Parahyba, desde que foi ap-
provada a emenda do Senado sob n. 4 que discrimina os cargos creados pa ra 
a Alfandega desse Estado, com especificação dos vencimentos e quotas aos 
respectivos funccionarios. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Desde que o Senado votou, separadamente, 
disposição augmentando o pessoal da Alfandega da Parahyba, e fixando-lh e 
os vencimentos e vantagens, conforme resulta da emenda n. 4, já approvad a, 
-era logica a ·suppressãq do art. 8° do projecto, o qual fi-ca assim inutil, con-
forme bem pondera, em aparte, o nobre Deputado pelo Estado da Parahyba. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Acham então os nobres Deputados que é 
inutil ou que é redundante a disposição do art. 8°? 

o SR. MAXIMILIANO DE FIGUEIREDO - Perfeitamente. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA ~ Era o que eu tinha a dizer, por um dever 

de lealdade. 
o SR •. MAXIMILIANO DE FIGUEIREDO - Mais uma vez, agradeço muito ao 

nobre Deputado. 
Approvada a referida emenda n . 12, do Senado. 
Approvada a seguinte emenda n. 13, do Senado . 
Ao art. 1 O e seus paragraphos - Supprima-se. 

O Sr. Iri-neu Machado (pela ordem) - Venho requerer verificação . 
A emenda manda supprimir um dispositivo que está no orçamento e que 

importa em economia. 
O SR. CAMILLO PRATES - Esses requerimentos não se fundamentam. 

(Apofados.) 
O SR. IRINEU MACHADO - E' apenas para chamar a attenção da Camara 

para a emenda . 
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Procedendo -se a verificação da votação, reconhece-se q:ue votaram a fa -
vor 119 Srs . .. Deptuados e contra 11. 

O Sr . . '.Presidente - A ·emenda foi approvada. 
E' approvada a seguinte emenda n. 14, do Senado: 
Art. 15 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Os operarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União, que com-

parecerem ao trabalho durante todos os dias ut·eis da semana, serão pagos 
dos salarios relativos aos d·omingos e dias · feriados. Nos casos de enfermi-
dade comprovada com attestado medi-co, serão abonadas, até tres mezes, duas 
terças partes, e nos tres mezes subsequentes, metade da diaria dos operarios, 
diaristas e trabalhadores. Quando se verificar qualquer accidente em serviço 
que os inhabilite para o trabalho, o abono será integral, pelo prazo de um 
anno ." 

Votação da seguinte emenda n. 15, do Senado: 
Art. 17. Em vez de "deverá", diga-se: "será especificada a despeza, 

etc." 
O Sr. Mauricio de La.ce1'cta (pela ordem) - Sr. Presidente não posso 

acreditar que a Camara pretenda votar esta emenda do Senado, sem a devida 
ponderação. 

A emenda segui•nte que se refere ao mesmo artigo diz: "Onde se diz 
1915, diga-se 1914." 

Do proprio contexto da primeira emenda se vê que ella queria, realmente, 
referir-se a 1915. 

· O orçamento para 1914 é o que nós votamos actualmente e a- proposta 
já ha muito não existe; existem os projectos de orçamentos. 

O Senado mandou a _pmenda e disse : em vez de 1915, diga-se : 19 14, 
quer dizer que !·orna inuti \ a emenda porque manda a emenda na proposta 
para que no exercício fut11ro se proceda; a proposta para 1914 é aquella· 
que está transformada no actual orçamento. A emenda do Senado não m·~ 
parece ser bem -inspirada. 

Eu pediria á Camara, ~;e quizer votar uma vez com a ·opposiÇão, que vote 
pela emenda tal qual se a~:ha redigida pela Camara. 

Approvada a emenda n. 15. 
Votação da seguinte emenda n. 16 da Commissão: 
Ao mesmo artigo - . Onde se diz: "1915'', diga-se: "1914". 
Approvada a emenda 11 · 16. 

O Sr. Mauri.cio de L91c~1'cla - V. Ex. deu como approvada a emenda ? 

O Sr . . Presidente - Na redacção póde ser modificada . 
Approvadas successivamente as seguintes emendas: 
Art. Fica cedida ao; Estado do Espirito Santo a ilha do Principe, sit l't 

no porto da Victoria, emqm1nto fôr alli mantido o hospital de isolamento. 
Art . Para as vagas que occorrerem no quadro dos empregados de 

Fazenda, o Poder Executivo nomeará os que estiverem addidos, em viitude de 
sentença judiciaria ou em consequencia de acto legislativo . 

Votação da seguinte einenda n. 19 do Senado. 
•Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a vender, em hasta publica, o predio nacional 

contiguo ao palacio da -presidencia de Matto Grosso, em Cuyabá . 

O Sir. Irineu .M'IJ.chwcl!o (pela ordem) - Desejaria, Sr. Presidente, um. 
esclarecimento do honrado Rela·tor que, infelizmente, se acha ausente . Pare-
ce-me que o Estado Federaj não póde vender em hasta publica os predios de 
que necessi tar. (Apartes.) · 
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O SR. ANTONIO CARLOS dá um aparte. 
O SR. IRINEU MACHADO - Sr . Presidente, eu darei o meu voto contrario 

á ultima parte. O relator acaba de dizer que o seu voto foi favoravel, mas 
devo ponderar .que não é licito ao Estado Federal dispôr dos predios . ·Quando 
os Estados necessitam delles para as suas installações, o mesmo texto consti-
tucional manda que elles se transmittam aos Estados, si a União não necessita 
delles. _ 

Portanto, ·o dispositivo é a um tempo illegal, injusto e inconstitucional. 
Chamo a attenção da Casa para esta emenda, porqve me parece que ella não 
tem o direito de se sobrepôr á Constituição Federal. (Muito bem.) 

Approvada a emenda n. 19. 

O S/l'. Irineu Miachalclo - Requeiro á verificação da votação .. 
Procedendo-se á verificaçã-o, reconhece-se que votaram a favor 121 Srs. 

Deputados, contra 10; total 131. 

REDACÇÃO FINAL 

Art. 79 . O · Presi d·ente da RepubHca é autorizado a dis.pender pelo Mi-
nisterió da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verbas, a 
quantia de 52.618:843$107, ouro, e de 108 .970:6í9$934, papel , e a applicar 
a renda especial na somma de 25. 290 :000$, ouro, e 14. 850$000$, papel: 

1. Juros e mais despezas da divida ex- . 
terna ... . . .. . . ............. . .. . 

2. Idem, e amortização do emprestimo 
externo para o resgate das estradas 
de ·ferro encampadas ............ . 

3 . ldem, idem, dos emprestimos internos 
4. Idem, da divida interna fundada .. . . 
5. Inactivos, pensionistas e beneficia- · 

rios do mon1epio ....... ...... . .. . 
6. Thesouro Nacional. · 

Na verba "Material", sub-consigna-
ção ....:_ Moveis, compras e concer-
tos - 12 :000$, accrescent.e-se: · 
send·O · 2 :000$ para cada uma das 
directorias e procuradoria geral .. 

7 . Tribunal de Contas ............... . 
8. Recebedoria do Districto Federal. . . . 
9. Caixa de Conversão: 

Reduzida de 20 :000$, ouro, e 12 :600$, 
papel. ·na consignação "material", 
passando esta a ter a seguinte dis-
criminação: 

Expediente . - Acquisição de livros, 
pennas, papel, tinta, saccos im-

·pressos ·e publicações, 10 :000$ .... 
Moveis, machinas e appar·elhos, réis 

8 :400$ .... . .... . ..... ..... ... . 
Diversas despezas: 
Illuminação, 3:800$ .............. . 
Transporte e · guarda de valores, réis 

~:000$ ...... . ................ . 

Ouro 

43.500:526$927 

8.264:880$000 

Papel 

10. 553 :510$000 
25 . 756:084$000 

15 . 592: 185$785 

2.225:215$000 
671 :450$000 
648:420$000 

. , ....... ,, .. . 
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100$ mensaes para aluguel de casa 
ao porteiro; desde que more nas 
proximidades do edifkio 1 :200$ .. 

Asseio e despezas miudas - Adean-
tamer.to ao ·porteiro á razão de 
200$ mensaes, 2:400$ . . .. . . ... . . 

' Encommendas ·de notas e outras des-
pezas relativas ao cambio de 27 d. 
por ·1$, 30:000$ . . ...... . . . .. .. . 

Augmentada de 2 :800$ na consigna-
ção - Gratificação pela assignatu-
ra ·de notas, sendo: 1 :600$ para 
augmentar a · gratificação ao confe- · 
rente por motivo de assignatura de 
notas e accrescimo de serviços, e 
1 :200$ para augmentar, pelo mes-
mo motivo, a gratificação ao aju-
dante do CO'llferente ............ . 

· 10. Caixa de Amortização . . ... . . .... . , 
· 11. Casa da Moeda ............. . . ... . 
12. Imprensa Nacional e Diario Official 
13. Labora to rio Naciohal de Analyses . . 
14. Administração e custeio dos proprios 

nacionaes. Diminui da de 15 :200$, 
pela eliminação das seguintes ver-
bas: 4 :800$, a.o superintendente da 
Quinta da Boa-Vista ; 8 :400$, ao 
feitor e trabalhado 1res; e 2 :000$, 
para o custeio e mais despezas. 
Reduzida a 1 O :000$ a consignação 
"Para diversos empregados, etc,. 
etc., et.c. , da f.ai;enda de iSanta 
·Cruz" .... . .. .. . .. ........ . .... . 

15. Delegacia .do Thesouro em Londres 
16 . Delegacias Fiscaes: 

Elevada a 10 :000$· í1 consignação 
para expediente da Delegacia de · 
Curityba ...... . . . . . ..... . . ... . 

17. Alfandega. Reduzida a 6 :000$,. a 
consignação para .expediente da Al-
•fandega de Parana!(:uá, accres.cen-
te-se - Alfandega da Parahyba: 
dous conferentes, 6 :000$, 15 quo-
tas; um 1 º escripturario, 2: 100$, 
11 quotas; um 2º escri'Pturari-0, 
1 :600$, oito quotas l um fiel, réis 
1 :400$, oito quotas - 23& quotas, 
na razão de 2,9 o\o, sobre a lotação 
de 900:000$000 ........... . .... · .. 

18 . Mesa de Rendas .e Collectorias. · . . .. . 
. 19 ... Empregad-0s de repartjções e Jogares 

extinctos e addidos em virtude de 
. . sentença. . .Dimi.nui\fa de r e 1 s . 

11 :571$620, pela el jminação desta 
t.: .• .. q.uant~a .·consignada para -0 addido, 

Ouro 

30:000$000 
100:000$000 

68:400$000 

Papel 

. ...... . · ..... . 

1. 

253:720$000 
1557:313$500 

1 . 034 ~36$600 
2.178:280$000 

181 :660$000 

116 :640$000 

.4 .058 :482$000 

16. 710:923$876 
5.382:093$100 

,. 
_, 



·em virtude de sentença, Francisco 
de Souza Af.otta. Auginentada de 

· 5 :4-00$,. para pagamento dos ven-
'Cirrientos d·O 3º escripturario, ad-
dido-, em virt-ude de sentença, Pe-
dro · Rodrigues de Carvalho ... . .. . 

20 . I·nspe-cção das _Repartições de Fazen-
·. da. Supprimida a verba, ficando 

éxtincta a repartição, resalvados os· 
: direitos dos funccionarios que •OS 

{ . 

tiverem . . .... . .. .. . ... . .. .. ... . 
21. Fiscalização e mais despezas dos im-

•·postos de consumo· e de transpor.t·e 
22 ;' Commissiio d·e 2 o!o aos vendedores 

· · de -estampilhas .. ......... .. .. . .. . 
23. Ajudas de custo .. . . .. . ... . .... . . . . 
24. Gratificação por serviços tempora-

. rios · e ··extraor.dinarios . .. . ....... . 
25. Juros -dos bilhetes do Thesouro ..... . 
26 . Idem . dos emprestimos do Cofre de 

0.rphãos · ... . ......... . ... . .... . 
27. Idem dos <leposito.s das Caixas Eco-

.nomicas e ' Montes de Soccorro . .. . 
28 . Idem diversos .... . ........ . .... .. . 
29. Porcentagem pela cobrança executi-

va das -dividas . da União ..... . . ... . 
30 . Comniissões e o.o.rretagens . . ...... . . 
31. Despezas eve ntuaes .............. .. 
32. Reposição e restituiçãões . .... . . .. . . 
33. Exerci cios findos .. .. . . . ...... . . . .. . 
34. Obras .......................... . 
3.5 . . Credit-os especiaes ... . ... ... . . .. .. . . 
36. Directoria de Estatística Co!T!mercial 
37 . . Substituições .. . .... . .... . . . .. . .. . 
38. Inspectoria de Seguros ......... .. . . 
39. Creditas· supplementares ... . .. . ... . 

Ouro 

100:000$000 

50 :000$000 . 
30:000$000 
50:000$000 

100 :000$000 

325:036$180 

Papel 

129:846$073 

3.191 :500$000 

150 :000$000 
120:000$000 

46:000$000 
50:000$000 

650:000$000 

9. 500 :000$000 
50 :000$000 

100:000$000 
50:000$000 

120 : 000$000 
200 :000$000 

1 . 000 : 000$000. 
700:000$000 · 

. 632 i40Çl$000 
80:000$000 

280 :720$000 
6 .000:Q00$00.0 

Somma . .... . ... . ........ . . 52 .618:843$107 108.970:679$934 

Applicação da renda especial 

1. -Fundo de resgate do papel-moeda ... 
2 .. ldem · de garantia d·o. papel-moeda .. 
'3 • .Idem pàni · a ·caixa de resgate das. 

apoiices das estradas <le ferro en-
campada.s . ...... .. ........ .. .. . . 

~4. Idem de amortização dos empresti -
.. rrtos · internos . .... . ............ . . ·s. I.dem dei montepio dos empregados 

pub!icos, novas· contribuiTJ.tes . . .. . . 
6. Idem para as obras de melhoramen-

.. to' dos·; portos . ., . . , . . : .. .. : . . , . . . 

14 . 100 : 000$000 

10:000$000 

11.180:000$000 

6 . º·ºº :000$000 

4 .000 :000$000 

50 :000$000 

800:000$000 ' 

4 .000:000$000 

Som ma : . ; .. .. ...... ., . . . . . 25. 290 :000$000 14 . 850 :000$000 
1 • ~·. ( 1 • 
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Art. 80. E' o Governo autorizado: 
a) a abrir, no exercicio de 1914; creditos supplemen1afos, até o max1mo 

de 6. 000 :000$, ás verbas indicadas na tabella que acompa·nha a presente pro-
posta. A's verbas - Soccorros publicos - e - l:::xerc1cios findos - pouerá 
o Governo abrir creditos supplementares em qualquer mez do exercicio, com-
tanto que na sua totalidade compiltada com a dos demais creditos abertos nào 
exceda de max1mo rixado, respeitada, quanto á verba - Exercidos findos -
a disposição -da lei n. 3. ~30, de 3 de Setembro de 1884, art. 11. No maximo 
fixaao por este artigo .não se comprehendem os creditos abertos aos ns . 5, ti, 
7 e tl, ao orçamento do Ministerio do Interior e ns. 1, 2, 3 é 4, do füçamento 
do Ministerio da Fazenda; . 

b) a substituir as cedulas do Thesouro, -de 1$ e 2$ e facultar o troco das 
cedulas de 5$ a 20$, onde escassearem essas moedas e a retirar da circulação 
as moedas de prata e nickel do an1igo cunho, e as de cobre, marcando um 
prazo razoavel para sua substituição; podendo empregar o · cobre .recolhido, 
depois de refinado, na liga de outras moedas, respeitados os limites da tole-
rancia, quanto a impurezas fixa-das na legislação ngente; 

e) a liquidar os d·ebitos dos bancos, provenientes de auxilios á lavoura; 
d) a proceder, dentro da verba fixada no orçamento, a uma revisão nl). 

tabella para o calculo das quotas que competem aos empregados das alfande-
gas , de fórrna a tornar a -distdbuiçao mais e·qU:itati va d·e accordo com a catego-
na e ·renda das respectivas repartiçoes e condições de vida das cidades em 
que estão localizadas, alteranao para isso as J.Otações e razões da tabella 
actualn;iente em vigor, subrneHendo a mesma tabella, antes de dar-lhe exe-
cução, á appro-vaçao do Poder Legislativo; 

e) a rever o regulamento para o s-erviço -de repressão do contrabando na 
fronteira do Rio Grande. do 1 Sul a que se refere o decreto n. 1O.037, de 6 de 
Fev-ereiro d.e 1913, de modo a conciliar os interesses do fisco com os do corn-
mercio e da pecuaria nesse Estado, sem que dessa revisão resulte augmento · 
de pessoal ou de vencimentos, submett-endo o seu act-o á approvação do Con-
gresso; • 

f) a vender, em has1a publica, o predio nacional, contiguo ao Palacio 
da Presid·encia .de M-atto ·Gr.osso, em Cuyabá. 

Art. 81 ·. Os saldos qmi se veri-ficarern no correr d-o exerciêio, nos depo-
sitos da Caixa Econornica, poderão ser emprega-dos no resgate da divida inter-
na fundada. 

Art. 82. As quantias que forem anecadadas no -correr do anno, por conta 
dos fundos de garantia e qe resgate, serào depositadas, semestralmente, na 
Caixa de Conversão, para gÇtrantir as notas ernitti.das, sob responsabilidade -do_ 
Thesouro, em virtude da e}>ecução da lei n. 2. 357, de _31 de Dezembro de 
1910, e decreto regulamentar n. 8.512, de 1911. 

Art. 83._ A disposição dp art. 37 e seu paragrapho, do decreto n. 942 A, 
d·e 31 de outubro de 11392, oornprehende não só o caso de pensões cumuladas 
corno de uma unica pensão, e institue o limite maximo para o montepio, qual-
quer que haja sido ou seja o ordenado do .:ontribuinte. 

· Art. 84. O exerci.cio financeiro comprehenderá de ora avant:e o .es.paço 
de 21 rnezes, a contar de 1 de janeiro de um anno a 30 de Setembrg do anno 
irnmediato . Cinco mezes -dos ultimos nove se destinam ao complemento das 
operações ordenadas dentro do anno civil e quatro rnezes á liquidação e en-
cerramento -das contas. -

Art. 85. As relações d~ dividas de exercícios findo.s -d•e que trata o de-
creto n. 10.145, de 5 de j.aneiro de 1889, art. 16, e· a lei n. 490, de 16 de 
dezembro de 1897 ," art. 31, -~§ 2º e 3º, serão encaminhadas, antes de rernetti-
das para o Congresso, .ao Tribunal de Contas. 1Si ·este, no exame das mesmas 
~ividas, verifkar que 'houv.é empenho da despeza além dos limites marcados 



645 

nas rubricas do oTçamento ou em leis ·especiaes relacionará estas dividas 
em separado e mandará cópia á Camara. 

Art. 86. A Delegacia Fiscal do ThesourJ Nacional, ·com séde em Senna 
Madureira, no Acre, terá jurisdicção nos departamentos do Alto Acre e do 
Alto P).lrús, s uperint.endendo ás repartições fiscaes a·hi existentes ou que 
venham .a ser creadas e aos pagamentos que tiverem de ser feitos, .ficand-0 os 
Departamentos do Alto Juruá e Taraiúcá, sob a jurisdicção da Delegacia 
Fiscal .em Manáos. 

Art. 87. Fóra ·dos casos expressamente previstos nas leis ou regulamen-
tos em vigor. •fica .prohibido: 

a) amoliar os quadros das reoartições oor meio de admissão ou nomea-
ção de addidos, assalariados, collaboradores, diaristas ou auxiliares extra-
numerarios, sejam quaes forem os títulos que lhes deem; 

b) commetter a pessoas estranh~. s aos quadros das repartições ou ser-
viços federa es - o desempenho de trabalho:; que. em virtude das leis e re-
gulamentos actuaes. façam parte dos encargos das mesmas repartições e 
estejam comprehendidos entre os deveres ou attribuições dos respectivos 
funccionarios; 

e) destacar funccionarios, inclusive trabalhadores, serventes ou opera-
rios, de umas para ·outras repartições. 0seja qual fôr o münisterio a que per-
tencam, salvo caso de urgen<:ia ou accumulo de serviço. ·em que poderão ser 
designados funccionarios de umas repaTticões para .auxiliarem os de outras, 
por .prazo determinado e sem augmento de desoeza de qualquer ordem. 

ü funccion ario <l Ue desemoenhar tal commissão não poderá ter outra da 
mesma natureza, sinão depois de um anno de estagio na repartição ou serviço 
a que pertencer. 

Não se cornprehend~m nesta disposição as nomeações, em caracter in-
terino, .pa1a o preenchim,ynto de cargos, cujos serv.entuarios estejam privados, 
por aualq1,1er motivo . de Jlerceber os respectivos vencimentos. 

Art. 88. Fica dispensada .aos her'1 eiros dos contribuintes do montepio 
obrigatorio, cujas contribuições forem descontadas em folha, a exhibição de 
certidã-0 d'esse pa•gamento, subsistindo, porém, essa exigencia parn. os 
daque!les cujo pagamento fôr feito pe>r meio de guias. 

Art. 89. Os pagamentos por adeantamenlns só podeTão ser feitos quando 
nãe> ·houver repartição pagadora nos logares onde os serviços a que corres-
pondem tiverem de ser executados. 

Art. 90. Na proposta do orçamento pau 1915 deverão ser especificadas 
por ministerios e repartições as despezas com automoveis e automoveis-ca-
minhões .e com o assentamento e assignatura de apparelhos telephonicos, r·e-
duzindo-se o uso daaue]Je<; meios de tran 5.p0rte e des<:;es apparelhos ao es-
trictamente indispensavel á 'boa marcha do servico publi'co. 

~ 1.0 Emquanto não .forem con~ignados rec.u rsos especiaes para tal 
fim, nenhum apparelho telephonico será mantido fóra das repartições e suas 
de.pendencias, por conta dos cofres pi.!blicos·, a não ser nas casas d.e resi-
dencia do PTesidente da Republica e memb:-os de stta Casa Civil e Militar; 
do Vice-Presidente da Republi'ca, Vice-Presidente do Senado Federal e Pre-
sidente da Camara dos Deputados; dos Ministros de Estado e seus secreta-
rios; dos directorei:: geraes das Secretarias de Estado, do chefe de Policia, 
das autoridades noliciaes. militares. aduaneiTas ·e de hygiene, a iuizo dos 
respectivos Ministros de Es.tado; do presidente e directores do Tribunal de 
Contas e do presidente, ministros e secretario _do _Supremo Tr_ibunal Federal , 
a juízo do mesmo tribunal. e dos Secret'lrio!l do Presidente da Camara dos 
Deputados e do Vice-Presidente do Senado F.:;deral. 

§ 2.0 Nenhuma despeza com automo-veis e . carros será autorizada fóra 
dos casos previstos no art. 100 da lei n. 2 . .544. de 4 de janeii'o de 191 2. 

Art. 9-1. Os operarios, jornaleiros, di9.fi~las e triJ.balhadores da Uriião, 
que comparecer.em ao trabalho , durante to·:io'> os <lias uteis da semana, serão 
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·pagos' dos saláriõs relativos àos domingos e dias fe.riados. · Nos cas·os de en-
fermidt1de comprovada com attestado tnedko . s·eTão abonadas, até tres me-
zes, duas terças partes, e nos tres mezes subsequentes, metade da diaria dos 
operarios, diaristas e· trat:iai'hadores. Quamdo se verificar qualquer acciden:-
te em serviço que os inhabilite para o trabalho, o abono será integral, pelo 
pra~o- .irnprorogav-el de um anno . 

· Art. 92. Aos directores das Secretarias do Senado e da Camara deis 
Deputados, mordomia do Palacio da Presidencia da ·Repu:blica ·é Secretati'a 

'do Supreino Tribunal Federal serão -ehtreg1 1es em quatro prestações ·iguaes, 
adeantadas, no começo dos mezes de janeiro, abril, 'junho e o·titubro, med'iante 
requi'sição competente-, as .quantias destin ~1das ao ·material das mesnias re-
partições, inC!uidas na .presente lei e integralmente ás concedidas · em cre-
ditas coincernentes á mesma verba - Mated"·l. · 

Art. 93. Em a pTopo. ta de orçamento pilra 1915 ser.á especificada a des-
peza que corre pela sub-consignação relativa ao pessoal amovível da ·Im-
prensa Nacional. · 

Art. 94. Para os effeitos do disposto no art. 21 da lei n. 1. 144; de 30 
de dezembro de 1903, consideram-se despezas de caracter permanente ·toda·s 
a;quellas que se prolongarem poT mais de se'is mezles consecutivos ou por 
m_ais de nove mezes interpolados. · · · 

Art. 95. · Só poder.á o Governo usar das autoriw.ções .para abertura de 
creditas constantes da lei do orçamento, sem verbas especificadas, ou das 
autorizac;ões concedidas po-r leis especiaes, no s egundo seme·stre do exer-
cicio -e· dentro do ex-cesso verificado s.obre o orçamento da renda .arrecadad.o: 
no primeiro e por ella calculada para o segundo, ernquanto a d-este não fôr 
co.nhecida. Esta d·isposicão só não comprehwde os creditas suppl•ementares 
componentes da tabella B. · · · 

ArL 96. Fica cedida ao 1 Estado do Espirita Santo a ilha do Principê, 
sita no por to da Victoria. emq panto fôr alli manHdó o hos·pital de isolamentct. 
. Ai:t. 97. Para as vagas que occorrerem no quadro dos empre_gados de 

Fazenda., ·o P.oder :Ex•ecutivo ~-omea-rá os 1que .' estiverem ·addidos, •errí vi-rtudé 
de sentenca judiciaria o·u em çonsequerieia de acto legislativo. · ·. 

Art. 98. Ficam aµprovados os ·Credifos na somr'na de 2.151 :212_$112, 01ir'Ó~ 
e 84.005:921 $736, papel , consfantes da tabella A. · ·, 

Art.· 99. Revogam-se · as disoosicões -em ::rmtratio·. · · · .. 
1Rio de Janeiro, 3 de ja_neiro de 19'14, 93º d'a fodependencia ·e ' 26º cM 

Republica. · · · · · · · 

H ERMES R. DA fÔN~E:CÁ. : 

Rivadavia da Cu~ha · Coir.§a. 

TABELLA A 

Lei~: n. 589. de 9 de setembro de 1850 (•art. 1° § 6) . 
· n. 2 .348, de 25 de Agosto de 1873 (art. 20). 

D~creto n. '_ 9.364, d,. 14 de fevereiro ~ 
1912 

Ouro 

Abre cre<iito ~upolementar ás verbas 7•, 
R•. 98_. 10ª . 11 ", 12" 148, 17", 18ª, e 
39 ~ . d_o exerci cio_ v.igente .: . . ...... , . . .· ...... ._. ._,, ., .: 

~. 

Papel· 

106 ;579$350 
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Decreto n. 9.395, de 28 de f evereiro de 
1912 

Abre credito para pagamento á Compa -
nhia Cantareira e Viação Fluminen-
s e, de premio pel a construcção da 
barca Terlceira, em seu estaleiro ..... 

Decreto n. 9.455, de 21 de março de 
1912 

Abre credito supplementar á verba 7a -
Thesouro Nacional - do exercicio 
_de 1912 . ... .... .... ............ . 

Decreto n. 9.519, de 17 de abril de 191 2 

Abre credito supplementar á verba 37ª -
Estatistica Commercia'I - do exerci-
c l,~1912 . .. ................ .. .. . 

Docneto n. 9.527, de 24 de abril de 1912 

Autoriza a entrar em accôrdo com o Ban-
co do Brazil , para liquidação de suas 
conta,s com o Thes-ouro Nacional , na 
parte concernent e .á carteira cambi al, 
e abre credito para liqu idação do de-
'bitp do Theso-uro, resultante da mes-
ma operação . . ..... .. .. : ,. . . .. . . . . 

Decreto n. 9:626, de 19 de junho de 1912 

Abre credito .supplementar á v-erba 34• - ·. 
Exercicios findos - do exer-cicio de· 
·1912 .. . ... . ... .. .......... . .. . . . 

Decreto n. 9.627, de 19 de. junho de 1912 

Abre credito para pagamento de alugueis 
de casas do ex-director da Casa da 
MÔ éda; Dr. Pedro Luiz Soares de 
Souza. de 11 de abril de 1904 a 25 
de ª 'bril de 1907 . .. ...... ... . ..... . . 

Decreto n. 9.706, de 7 de agosto ~ 1912 

Abre credito extraordinatio afim de occor-
- rer ao_ pagamento de prata adquirida 

Ouro 

para cunhagem de moedas . _ . . . . . . . . . ..... . ... _ -.. . 

Decreto n. 9.736, de 28 de agosto de 'úl12 

Abre credito supplementar á verba 19ª -
Mesas de Rendas e Collectorias -

- ~ do exerci cio de 1912 . . . .. . ... ... - . . 

Papel 

24:130$000 

3:600$000 

280:594$801 

19.596 :358$872 

1 . soo :000$000 

18:266$666 

1 . 462 : 160$294 

5:052$000 
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Decreto ri. 9.745, de 28 de agosto de 1912 

Abre credito supplementar á verba 34ª -
Exercicios findos - do exercicio de 
1912 ............ . ............ . . . 

Decreto n. 9.818, de 16 de outubro de 1912 

Abre credito para restituição de direitos 
aduaneiros á Camara Munkipal de 
Juiz de Fóra, de accôrdo com o arti-
go 5°, alinea XVII, da lei n. 2. 524, de 
31 de dezembro de 1911. .. . ...... . . 

Decreto n. 9.844, de 31 de outubro de 1912 

A·bre credito supp·lementar á verba 34" -
Exercicios findos - do exercicio de 
1912 . .......................... . 

Decreto n. 9.884, de 20 de novembro de 
1912 

Abre credito para pagamento dos venci-
mentos e do quantitativo para farda-
mento dos vinte guardas da Alfandega 
c.ie Porto Alegre, cujos lo'gares foram 
creados pelo d.ecreto n. :q .626, de 18 
de setembro do corrente ílnno ... ... . 

Decreto n. 10.003, de 15 de janeiro de 1913 

Abre credito para pagamento de premio 
referente á construcção do rebocador 
Ju!ieta, por Vicente dos Santos Ca-
neco ... ..... . ........ . ; ........ . 

Decreto n. 10.017, de 22 de janeiro de 
1913 

Abre credito supplementar á verba 6a 
Aposentados - do exerdcio de 1912 

Decneto n. 10.040, de 6 de fev.ereir-0 de 
1913 

Abre credito para pagamento do premio 
do nayio frigorifico Salaci(I., construi-
do por BmiHo •MabiJ.de, erp seu ' esta-
leiro, na cidade de Porto Alegre, Es-
1tado do Rio Grande do Sul ... . . .... . 

TJ ecreto n. 10.047, de 13 de f fivereúro de 
1913 

Abre o credito supplementar á ver.ba 3" 
- Juros e amoTtização dos empres-
timos do exercicio de ·1{)12.,,,. ,·, ., 

Ouro Papel 

1 . 500 : 000$000 

14: 115$890 

1 . 500 :000$000 

16:960$000 

5:800$000 

500:000$000 

. 9:900$000 

2.082 :625$000 
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De.cr.eto n. 10.082, de 19 de fevereiro de 
1913 

Abre credito supplementar á verba 9" -
Recebedoria do Districto Federal -
do exercício de 1912 ..... . . ....... . 

Decreto n. 10.122, de 12 de março de 1913 

Abre credito extraordinario para occorrer 
á despeza com a compra, em Lon-
dres, de 887 barras de prata para 
cunhagem de moedas . .. . .. . . . . , .. .. . 

Dectieto n. 10.128, de 19 de março de 1913 

Abre credito para .pagamento a Barbará 
Filhos pela construcção do navio a 
vapor Rlo Grande, de 363 tonel adas 
de arqueação . . . . .. . . . . . ...... . .. . 

Decreito n. 10.144, de 26 de març·o de 1913 

Abre credito para restituição de direitos á 
Camara Municipal de Passos, Estado 
de Minas Geraes . .. .. .. . ......... . 

160 :890$986 

1. 146: 140$445 

18: 150$000 

5:071 $717 7:739$621 

1.151 :212$ 162 28.812:923$480 

RECAPITULAÇAO 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
Mi.nisterio da Marinha .. .. . ........... . . 
Ministerio da Guerra ...... . ..... .. .... . 
Ministerio da Viação e Obras Publicas .. . 
Ministerio da Agricultura, Industria .e 

Commercio . . . .. .. . , . .. . . ... . .. . . 
Ministerio da Fazenda ..... .. ...... . .. . . 

11 . 166 :726$334 
500:000$000 1. 704:402$517 

6 . 366:028$461 
22 . 281: 153$020 

1.000:000$000 13.674:687$924 
i. 151:212$ 162 28 .812:923$480 

2 . 651 :21 2$162 84.005 :921 $736 

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1914. - Rilltadavi1a da Cunha Corrêa. 

TABELLA E 

Leis: n. 589, de 9 de setembro 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 16 de dezembro de 1897 (art. 23); 
n. 560, de 31 de dezemtro de 1898 (art. 54 n. 1). 
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Juros e amortização e mais despezas da divida externa. . 
Juros da d!vid:a <imMrna furodada - Pelos qtie ·occoirrerem no caso de fun-· 

daMle parte da divida ,fJuctuante <JU de se fazerem ope.rações de credito. 
Juros e amortização dos empremmos internds. 
Juros da .divida insc11ipta, etc. - Pelos reclamados, .aliém do .algl!rismo 

orçado. . . . . 
Inaativos, pensi'onistlas .e beneficiarias dos montepioSI - Pelas aposenta-

dorias, .pela pensão, meio soldo, montepio e funeral, qµando .. ,a consignação não 
fôr sufficiente. 

Caixa de Amortização - Pel<J feitio e assignatura de riotas. 
R11cebedoria - 1Pelas porcentagens aos empregados, ·e com!Tl'issões. aos 

cobradores, •quando as consignações não forem suf.ficientes. 
Alfandeg.as - Pelas porcentagens aos -cmptegados, qu,an·do as ·consigna-

ções excederem ao credito votado. 
Mqsas de rendas e collectoricts - ·Pelas porcentag.ens ao:; empregados, 

quando não !bastar o credito votado. 
Inspecção das repartições ,de Fazenda - Pelas dia•rias quando fôr insuffi- . 

ciente o credito votado. 
P.iscalização e m·ais dltspe'Zas dos impostos de consumo e de transporte -

Pelas' porcentagens, diarias, passagens ·e transporte. . 
Comm'issão aos vendedores particulares de ·estamip.ilhas - Quando a 

consi·gnação votada não chegar para occorrer ás despezas. · 
Ajudas de custo -- Pelas que forem reclamadas, além da quantia orçada. 
Porcentagenls pela cobrança executiva das dividas da União - .Pelo ·ex-

cesso da arrecadação . . . 
· Juros dii•ers os - Pelas importancias que forem precisas,. além das. con-

signadas. 1 

· Juros ;e bilhetes do Theso1,1ro - Idem, idem. 
Commissões e corretagiens - Pelo que fôr necessario, :além da somma 

concedida. 
Juros dos emprestftnw_q do Cofre de Orphãos - 'Pelos que for-em recla-

mados, si a sua -importancia exceder á do credito · votado. 
Juros dos depo&#os. das CcMxas Econo.micas 'e dos Montes de Soccorro -

Pelos que forem d·evi.dos, além do cr.edito votado. 
· · Exeroicios findos - Pelas aposentadorias, pensões ,-. ordenadas·, .soldos e .. 

outros vencimentos marcados cm lei ·e outra:> despezas, mos · easos do art. l l 
dá leU1; 2. 330, de 3 de setembro de 1884. 

Reposições e restituições - ·Pelos .pagamentos reclamados. quando ·.a . im~ · 
portancia dellas ·exceder á con~ignação . . · 

Laboratortio Nacional de Analyses - Pelas porcentagens ao:s empregados, 
nos exercidos de 1913 e 191'1, si as consi·gnações respectivas excederem a<i· 
credito votado. 

· · Rio de Janeiro1 3 de janeirq de 1914. - I<ivadai•ia da Cunha Corrêa. 
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SENADO FEDERAL 

PROROGATIVA DOS ORÇAMENTOS 
.·• 

CREDITO DE 52 :600$ AO MINISTERIO DE FAZENDA 
·. t .L 

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados 1).. 62, de 1913, Sessão de 12 de 
autorizando o Presidente da Republica a at:rir, pelo Ministerio da Fazenda, Dezembro 
o credito de 52:600$ pará occorrer á despeza com o ,augmento de 20 guardas. 
na Alfandega de Porto Alegre. · 

O Sr. F<eliciano Penina (*) - '·Sr. Precider.te, o ·Senado, por intermedio 
da Commissão de Finanças, vae suggerir este anno a mesma provid.encia que 
teve necessidade de lembrar -0 anno passad:J. 

Os orçamentos estão em um visível atrazo ..• 
O SR. VICWRINO MONTEIRO - Como nunca. 
O SR. FELICIANO IPENNA - ... a Nação .está ameaçada de, .no proxiimo 

exercício, ver o Governo p.rivado das leis de meios. 
Nestas condições, apezar de de.piorar a necessidade de lançar mão de 

uma prorogativa orçamentaria, o S·enado não tem outro- recurso sinão o de 
lançar mão desta medida excepcional. Neste seritid·o, a Commissão de Finan-
ças formulou uma emenda nos mesmos termos da que foi aprese.ntada o anno 
pas;; ~ d·õ. · 

Faço votos., Sr. Presidente, para que este expediente não tenha absoluta-
mente seguimento e .que venha a desappa:recer a ,sua razão de ser. E' de crer 
que a Camara dos Deputados, consciente da necessidade de imprimir a maior 
celeridade aos seus ·serviços, acuda em tempo com os orçamentos, ·de maneira 
que o Senado possa, coi:n a ·presteza do costume, cumprir o seu · dev~r. No caso 
de não ser isto possível, quando, no fim de oito· mezes de sessão, inteiramente 
desperdiçados, tenhamos de ll'Ssistir a este especta·culo pungente de ver o Con-
gresso se encerra'r sem a sua lei principal, .quasi . a unica· que dá razão de ser 
à esta instituição . . . · 

o SR. FRANCISCO ÜLYCERIO - Apoiado. 
O SR. FELICIANO PENNA - ... •si tivermos de passar por este grande 

dissabor, de darmos mais uma p·rova publica do descredHo e da inutilidade da 
instituição; neste caso .ail!lda nos salvaremos nestá pequena taboa que offereço 
á consideração do Senado. (Multo bem; muito bem.) , 

Vem á Mesa, é lida e, por es•tar apoiada pelo numero de assignaturas, 
entra conjuntamente ein disc11ssão, com a proposição, a seguinte 

EMENDA 
Continuam em vigor, no exerdcio financeiro de 1914, as leis ns. 2. 719, 

de 31 de dezembro de 1912, e 2.738, de 4 de janeiro de 1913 e 4,ecreti> n . . 2.779; 
li~ t çle fevereiro de 1913, . . .. , _ · , __ 
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Sala das sessões, 12 de dezembro de 1913. - Feliciano Penna, Presiden-

te. - Urbano Santos, Relator. - Victo1Wno Monteiro. - Sá Freire. - F. Gly-
cerio. - Tavares cAe Lyra. - Francisco Sá. 

O Sr. Francis:co Glyceri!o ( *) - Sr. •PresXtt~~t~;~;'.\€n~o~~1~2:; gv.~~ªiiff~ 
declarado dos projectos de prorogativas de orçamento. 

Nunca pensei, por mais pessimista que tenha sido em mais de uma oc-
casião, que se ·chegasse á triste contingencia de, norma.Jment·e, prorogarrnos 
os orçamentos por falta de tempo de -os elaborar, máo grado já tenha o Con-
gresso ·funccionado durante o·ito mezes. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES - Só tr·es mezes consumiu elJe com casos po-
líticos. 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO - A inutilid-ade do Senad.o, no conjunto da'S 
instituições politicas d.o .Brllzi\, ,está _pe~emptoria e _decisivamente decretada. 
Os ,orçamentos sã.o 'obl'â extlusiva da ·Camara ·cfos· ·n eputa'dos. · . 

u· Ha cerca de oito annos, propuz, !flesta. Casa,,. ·que os orçamentos de des-
peza tivessem i'rii-ci~·e·! d·íScir.S-s-âo ' slmultán'eam:ente, .. em ambas as Casas do 

, _. C_ongresso, .para vêr si era possivel dar-se um exemplo de seriedade ..•. 
·.:. ,.,-~, , .. ; .r. u b ·s·R.-VicroR1J\le'·MoNTE1i:i:C>':~ Apoiadq. . · · : '· _·:. , .. ·::_;. ·.· 

,f,~"''''H . ;.).,. i0 ,-SR.-" fR,ÃNCISCO {}LYCERIO _;_e; • •• • .. no cumprimento r,eg<qfar, níl!o' ·dtgo··~ 
e:li~êfó!.:LJ :.dóS'-' ri~ssos :"d;évéres~ .',, •·º<.. . •• . . • . •. ' -~ •. · . • ,, . :· ·~:. , . .. •··. ,, 

0.epois de uma luta de sete an.nos, f.oi o prôjecto ápprõvaCro '·pefo ·S·ertadêi 
e temettido á outr.a Ca.~a do Go.ngress-o, onde ,co-ntinúa p, aguardar que ,se. com-
plete '~97.; ilie~nfã ·pfàzo;·'i1ra, ehtã&;· ·aiier . alguma cousa solfré elle._ . "', . . ·. 
·' ··1l' Mas/ sêíi.lforesi ''si'-tivesserilcis ' nó~,· ·membros dei Congresso ·Náciona1;· de 
col!lparecer perante. um ·tribun.alcrihi.iJosf.o : d.e · jui~.f?S ' il}te_g~os,:)of. . m~is. ecjiír-
tat1vos que elles qmzessem set;: :~ue ~~ntença · e'r,nusto ... que .. ~spê.~~ss~mos? 

. O SR. PIR!!S fERREIRA ~'A'quelte:s ·-.que falhm; deviam ser: c·ondemnados ·. 
,, :.:'. tfSR'." FR'Â-Nélscoi! !Ji:'.YcliRIO 2 :be guem é .a óu°lpa? . E' ·a.e um gi-i.ipo? De. 
uma das .Casas do Congressêi?; ou· atti·nge': a ··!(y(fos'? . ,-.... ·: · . · . ·. · _, 

'.';; ~g-.:~f ~i~k°b~~J~1$~~~~~
1

~r~~e~;e;a~f~r ~~~ · ·:~r~r:{q~~~~'>"_:.,:: ~ ., : . · ' . 
-;.·. o SR. P'rnes - FB°RREIRk~'fianqUeza é ·reagir. · '·'-'' · : ·· ;. · - ·. · . ··· .,, ' 
i-i · O SR. · fRANêÍscó Gi'.YCERKC:l ' ..:_:: Nãó ·sénhor··'tenbà paCiéncfa '<f ri.obre Sei 
na~o:~, .l?;el.o ~~-a.uh{' ~ Es!,a~os dentro de uma c _a§i:i. . ~Q .. Ço~~ress~, ; . , !\ .. oi?!ilião 
puo}1c~, P?r<:m;· tem_' o: d_1re1to ~ ~- poder' :4e penet~a,r_ ))-e~t,;:i: esç:url«:ja,o p~a .~)(,3:.~ 
\rii~af ·9 g~fé~!.ª!11.º~ · fa~encfo.-.: . : ., . . . ; · . · ' ~ :. , : . '. : .- , :· ': ; . ·'.: '..~' .':\ . , ~- . 
· .: .. ~ ~? _e.- d1g;qo ·~ ao· -c:6ntrapo; <;! :1n?1g_nc> ~: _de · h?m~11~ "cje,:pe!fl," : d,ç~· QP.~\~.% 

de ·d1gn1dade; .de homens dé 4-onra,- o es'tan;nos ·a · fmg\r q* . r:.epr.~s.enta,mos .. a 
N~'~ão .'Brazileira ' ·e . o.s ·g~nuin?s : pri~.cipios. rep1,1blicanQ$,; . qtl_ápq( .ft{gf.ri).~)9'. 
cumpnmento_ do, n.osso :pnmo11q1::i~- d_~wer; : qual .-0. _de d{ltàr_ . o'.E~e~ut1yo'. dy .JtleIQS 
de governo. , _ ·. ·· · . ·· · 1 • :' •. • ·: . -'. : : . -~ ...•.. , · :: · ~ ·:. -..~. ~ :: 
. o SR: 'RISEIRO GONÇALVES ....:.... E· ilma·, "das' provas da falta desse . cumpri~ 

mento de dever, é que despezas se» fa,zem sem a autorizaÇiio . do , C,Ongressá~· 
e .este niio toma uma medida . · "-: · · ' ··. · · ·· '. · · · 
', '0' ~R.. V1c"r9R·1Nó J\1p_NtEiRQ ·~ }i.gor,a é qUe .. \r; $x. '·r·~_pá.roii_ ni~tÓ ?: -~ · · 
' · 9. SR. R\B_Ernó Ço!'ft;;ALYE~ ;'- . NãQ )ei <>i só- agbra %es~oú · r:~pafa'.i1do · ,nes~â
ânomatta ;· .. o· que .. é certo .é· gtte n·este momento. ·estoú '. c!à.ffiarido céúitra · esse· abuso ~-· -~ · F;·· · · · · " ···- ·. ~ ,.,· . . : • . · . , . 

- O SR. fR.À~ qi_sÇo .;éi,.YcE~Ip :.'., .?fira, qu~:. ha· . de _ij àobre . 7,Sed\l.~~/pelo. 
Piauhy pretender desviar"-:0 ' rr1éu raciocini:o, ·quandó. este ' se dfri"ge . a'"julgái 
da nossa propria conducta? . .. -· : 
, ,. Que _direit.o temos nó~ --: . Legi~Í~Úy .. ~ -; de cens_urar ~ . Pr.e~içlente da 

• " ~ • . . ··. . . ~ .. . , ! .. . ... ! . . . . . . .. " . . ' . ... . .· 
. . ~ ~ ,·· ~ ,;~ : . • ·~ ~ . . ' :'-~ ·· -_ .. ,':. ' !:. ~t 

("!!)°Este disé·u~so .. não f.oi revi;to pelo -orador. · _-,: ~ .. ·, ,_ , :· ; • ~·, ,,::, 
~--



· ::,:..; ~ê5s --·· 

· fi~pubuca ,. si somos os primeiros ª dar exemplos continuacios de · ·raita- ~º 
' cumprimento dos nossos deveres? - . . '. ·. 
. O SR. ARTHUR LEMOS - Mas será o Senado que nao cumpre -0 seu dever, 
em ma teria orçamentaria? Isto é que é preciso esclarecer. O Senado . i á 

: approvou ó projecto de V. Ex . A Camara é que vota em primeiro l<:>gar as 
leis de meios. Que ·culpa, ." pois, temps nós do atrazo em que ellas se · encon-

. tram? - · ·· · · 
O SR. VICTORINo MONTEIRO - Apoiado! Declaro que· si tivesse passado 

o proj.ect-0 do honrado Senador por S. Paulo, eu daria parecer sobre o orça-
mento da Guerra, independente de proposta do Governo, em oito dias. ~·~ ,,• ... ; , 

O SR. ARTHU~ LEMOS - Perf.eitamente! O Sen_ado não merece censura . .,·.' .. :•·: ··i 
, O SR. F~ANCISCO GL'(CERIO '- .Não so'u, Sr. Presidente, homem de meios 

violentos. · · ·· · · ·· · 
A energia das minhas palavras significa ape_nas a 'magna que sinto em 

· assistir impassivel a esse descalabro das instit·uições, para -as 1quaes eu; V . . Ex. 
"e todos ·os Senadores presentes trabalhamos, dándo --lhes• o melho"r da n·ossa 
· existencia, desejando sinceramente que ellas fosséin coroadas ·do ·ll)ais . feliz 
· dos ·resultados . Isto exp)ica a paixão das minha·s paláyras. , ' '· ' 

·o SR. ARTHUR LEMOS - V'. Ex . . exprime a· nossa m_agu<i collec:fiva. 
o . SR: FRANCISCO GLYCERIO' -...,. Si eu pude5se, Sr. Presidente·, ·co'nfar' coin 

a boa vontade do Senado, -romperia desta: _vez -com ·a minha. indol.é padficadora, 
: para rei;;istir conscientemente. . . · · · 
· . O SR. VICTORil.\lO ·MONTEIRO - Apoiado! Muito bem! 
· · O SR. FRANCISCO GLYCERIO ·_ ... negando os o;rçamentos; desde que não 
nos ·é possivel uma prévia discussão, nem um exame mais · detido. ·· Este 'é.cio 

· <latia ·em resultado, uma vez que· o prazo da ultima prorogação se está a fin-
. dar, que o Executivo seria obrigado a convo·car o Cü"ngresso. extraordinari"a-
mente. Mas era preferível 4ue se fi.casse sem leis de meios, para que á Náçã:> 
pudes·se julgar á vontade a quem caberia a culpa desse f.acto. (Apoiadas .. 

Ser-me-hia difficil accusar, como o nobre Senador, · a óufra Camara; in-
'' dividualmente, peço desculpas por isso, de haver .envolvido nêsta accus ção 
as duas Casas do Congresso. Mas·, hãõ de convir · que não é possivel conti-

:: nuai- neste estado de cousas. Si a Ca.ma:ra dos Deputados tomar n!l devida 
'conta as minhas palavras, nós ainda teremos tempo de examinar os or'ça-
mentos e de os mandar á sancção do Sr. Presid.ente da Republica. 

Apezar de ser contrario ás prorogativas dos orçamentos, não me ach.ei 
com forças de ne.gar a m.inha assignatura á medida proposta pela Commissãà, 

·cedendo, assim, da minha para a opinião da maioria ·do Senado e da Commis~ 
são . · · · · ' · · 

Estas palavras são dirigidas especia-Jmente á Camara dos Depufados, :a 
· cujo patriotismo e di-gnidade cívica faço appello a.fim de que ella se digne 
·mandar-nos os orçamentos, ainda em tempo de ser.em estudados convenient~-
' mente . · 

o SR. VICTORINO MONTEIRO - Ou approvar· o proj.ecto de V. Ex. ,. 
O SR: FRANCISCO GLYCERIO - Esta medida já nfo offerece vantagem para 

· a actual sessão. · · · ,. ' º· SR. VICTORINO MONTEIRO - Sim, mas para as outras. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - No actual momento, digo corri o devido 

respeito, a Camara só tem esse ·caminho a ·seguir. 
Nenhum opposicionista pôde !.egitimar d_ignamente a sua attitude. con-

. traria ao Presidente A<t Republ)ca, si . n.ão concorrer para que -0 C.ongressó se 
i:desenipenhé -do seu principal dev.er, dever que envolve a honra civica de cada 

um dos . que . faz~m parte das duas. C!ls~s do . Congresso, qual o pe .or&ani'iar, 
'. votar e publtcar os orçamentos da receita •e despeza· publicas . . · 

O represe~tante da Nação .q_ue se .e.squecer desse~ deveres-e não cpnporrer 
com o seu max1mo esforço para que os· orçamntos seiam regular e constitucio· 
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nalmente votados, não merece a continuação da confiança da Nação; . ao con-
trario, provocará, a justo titulo, a mais acerba censura da opinião publica. 
(Muito bem; muito bem.) 

Discussão unica da emenda da Commissão de Finanças á prnposição da 
Camara dos Deputados n. 62, de 1913, autorizando · o Presidente da Repu-
blica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito de 52:600$, para occorrer 
á despeza com o augmento de 20 guar-das na Alfandega de Porto Al.egre, em 
virtude do art. 169 do Regimento. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões (*) - Sinto, Sr. Presidente, não poder 
acompanhar os meus illustres collegas membros da Commissão de Finanças 
na approvação da .emenda ao projecto n. 62, ora em debate. 

Essa medida, é certo, já foi lembrada o anno passado. Não teve então 
seguimento e não devia mesmo ter. 

Pens·o, Sr. Presidente, que as circumstancias actuaes não justificam. a 
sua reproducção, e, di·go mais, o Senado não tem o direito de reproduzil-a. 

O nobre Senador por Minas Geraes, Presidente da Commissão, funda-
mentando a emenda, disse hontem que os orçamentos estavam em atraz·o; re-
ceiava que o Poder Executivo não tivesse leis de meios o anno vindouro; que 
a prorogativa era i.tm expediente .excepcional aconselhado no momento, mas 
que fazia votos para que a sua razão de ser desapparecesse. 

Creio, Sr. Presidente, que o remedio proposto pela honrada Commissão 
de Finanças tem est·e anno o effeito que visou o anno ·passado; isto é, não 
passa de um estimulante para que a Camara dos Deputados apresse a vota .. 
ção dos orçamentos e permitta que o Senado collabore nas leis de meios. 

O nobre Senador por S. Paulo ,veiu em auxilio do honrado Presidente da 
Commissão de Finanças e disse que a . situação p.resente depunha contra o re-
gímen. De quem é a culpa? S. Ex. interroga, e adeante aconselha que pe-
netremos nesta escuridão e 1estudemos a causa do mal. 

Acceitando o convite do honrado Senador por S. Paulo, entro nesta inda-
gação; aproveitando o ensejo para, em poucas palavras, fundamentar o meu 
voto contra a 1;:menda ao projecto n. 62. 

Sr. Presidente, antes de tudo direi ao meu nobre amigo, Senador por 
S. Paulo, que não ·vejo na questão em debate escuridão alguma. Em nenhuma 
época a situação politica e financeira se desenhou mais claramente do que no 
momento actual. E' bastante que recordemos os factos para se definirem as 
responsabilidades. 

O honrado Senador, Sr. Presidente, ha de se r.ecordar de que .a questão 
politica impediu a organizaç~o das Commissões da Camara, talvez por dous 
mezes. Organizada a Com!T/issão de Finanças, creio que em ·fins de Julho, 
esperaram seus membros a proposta do Governo para o orçamento futuro, 
proposta que só foi recebida em fins de Agosto. As tabellas explicativas, que 
costumam acompanhar os orçamentos parci:aes, só appareceram em Setembro, 
si não me falha a memoria. 

Iniciado o trabalho na Gamara, alguns S.rs. Ministros insubordinaram-se 
contra a proposta do Ministro da Fazenda, t~ntando alterl-a profundamente . 
na Commissão e no recinto çla Camara. Finalmente, o proprio Presidente da 
Republica r·esolveu perturbar a votação dos orçamentos, pedindo indirecta-
mente, por meio de emendas, o ·augmento .da despeza. 

O SR. PIRES FERREIRA -- O Presidente da Republica não é, nem póde 
ser, um elemento perturbador, por suggerir augmento de despeza, quando jus-
tificado; ao .envés ·de ser_ uma perturbação á marcha dos orçamentos passa a 
ser uma necessidade. ' 

O SR LEOPOLDO DE BULHÕES - Neste ponto, concordo com V. Ex. O 

(•) Este discurso não fo l revisto p el<> ora dor. 
""1 '1 .... 
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Presidente da Republica, o Poder Executivo, não deve ser um elemento per-
turbador e s im um elemento coordenador da actividade legislativa. Infeliz-
mente, assim não tem acontecido na situação actual. 

A emenda da Commissão de Finanças, Sr. Presidente, não deve ser 
appr·ovada pelo Senado: Primeiro, porque tres orçamentos de despeza já se 
acham aqui com parecer ·ela Commissão e um de ll es até em debat.e, sendo que 
os outros ·estão muito adeantados na Camara dos Deputados, e, segundo 
informação que ten ho, já foi encerrada a terceira discussão do orçamento da 
receita, que é o essencial. Conseguintemente sob este ponto de vista não se 
justificaria a prorogativa orçamentaria. Segundo, não me parece, Sr. Presi-
dente, que a medida se compadeça com o art. 29 da Constituição ... 

O SR. RrnE1Ro GONÇALVES - Apoiado. 
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ... que <lá á Camara dos Deputados 

exclusiva attribuição para propõr as leis de impostos. Terceiro, não é possi-
vel, nem acreditavel, que se queira propõr a prorogativa do actual orçamento, 
porque a lei orçamentaria vigente é simplesmente monstruosa, e quem o diz 
não sou eu, é o nobr.e Sr. Ministro da Fazenda. 

O Sr. Ministro da Fazend a, na exposição que precede á proposta, diz 
" que o orçamento actual foi votado .com um deficit de 32.000:000$", e que 
•'autorizações para despezas e serviços sobem a 57. OCO :000$ ; novas autori-
zações, sem cifras especificadas, 18. 000 :000$, elevando-se o deficit a réis 
107 .000:C00$000". 

Não param ahi os erros e desvios da actual lei orçamentaria . Ainda ha 
outras autorizações sem quantias especificadas segundo informa o Sr. Minis-
·tro, que escapam a toda e qualquer previsão . 

Ora, um orçamento nestas condições é um incentivo a despezas, a gastos 
illimitados, é um bill de indemnidade antecipad o para todos os despropositas 
e esbanjamentos . 

O SR. PIRES FERREIRA - Entretanto, o Governo está armado .de todas 
essas autorizações, e dellas ainda não usou. 

O SR. LEOPO LDO DE BULHÕES - O nobre Senador chama a minha atten-
ção para este ponto. Pois bem; sou eu agora quem pergunta a S. Ex.: qual 
foi a execução que o Governo deu a esta lei? 

A mais fatal e perigosa possível. 
Diz o Ministro da Fazenda na sua exposição que o Governo applicou a 

renda ·ordinaria em despezas extraordianría$ que deviam se r custeadas por 
meio de operações de credito; mandou executar obras sem autorização legal. 
sem fiscalização, sem concurrencia publica; fez operações de credito ruino-
sas· desviou a renda ouro. E' o proprio Sr. Ministro da Fazenda quem di z 
na 'sua interessante exposição, ·concluindo que, si este proposito continuar, 
arrastará a Nação para uma crise mais fun esta do que a de 98: 

res: 

"Em face de uma tal si tuação financeira, que deve ser encarada 
de frente e na altura da sua gravidade, fugir ao uni co caminho sen-
sato e patriotico, seria a maior das loucuras e preparar dias amar-
gos e sombrias para o paiz." 

Mais a.deante, accrescenta S. Ex., com uma franqueza digna de louvo-

"Esses execessivos gastos, sobrecarregando um orçamento já 
avariado, fizeram ·converter em papel, desde Outubro do anno pas-
sado, para attender ás despezas naquella especie, todo o producto da 
arrecadação ouro que devia ter, em regra, outro destino." 

Por ahi se vê que prorogar o orçamento ·será o ma!or desserv i~ 
que prestarão ao Governo. Si ha momento em que o Poder Legislativo deve 
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votar uma lei de orçamento equilibrada, severa, para auxiliar a acção do Mi-
nistro da Fazenda, é este . 

Prorogar o orçamento actual, é expol-o á gana dos postulantes, á sanha 
de seus collegas e até, porque não dizei-o, do Sr. Presidente da Republica 
que -dizem ser um homem sem vontade, mas que não o é, porque s .. applica a 
sua vontade e a sua energia ás cousas ruins . 

O Sr. U1'bano Santo1s (*) - Sr . Presidente, estou quasi de inteiro ac-
côrdo com o illustre reipresentante de Goyaz, meu collega na Commissão de 
Finanças, em dizer que a lei de orçamento actual é uma lei que não consulta 
absolutamente o momento da actual situação financei-ra do .paiz. 

Isto já se tem dito, e S. Ex. mesmo affirma, e nós todos, em geral, ainda 
umla vez, reconhecemos. Mas, em todo o caso, Sr . President·e, é uma lei 
de orçamento, e como tal, ella define a faculdade de que o Gov-erno póde lan-
çar mão para se utilizar dos di.nheiros publicos. 

E' uma limitação á faculdade, uma limitação ao poder e por maior que 
seja a funcção dessa faculdade , em todo ·o caso, é uma definição, é um limite 
ao pleno arbítrio. Póde-se dizer - má lei - mas, em todo o caso, preferível 
á dictadura financeira. Es-ta sim, é que seria uma faculdade plena de lançar 
mão do dinheiro -do Thesouro, sem limitação -de especie alguma, faculdade esta 
que imposta pelo imperi·o das necessidades, de não perturbar nem um dia a 
vida nacional, havia de obrigar o Governo a lançar mão dos dinheiros pu-
blicos para não faltar a seus compromissos, para gerir os negocios publicos. 

Este foi o motivo pelo qual a Commissão de Finanças sentiu-se no dever 
de apresentar esta medida á consideraçã-o do Senado, para· de uma vez arredar 
a perspectiva, que parecia 1imminente, até hont·em, de não ser possível mais, 
este anno, votar as leis de orçamento, para o exercício futuro. 

E' verdade, Sr. Presidente, que, desde hont.em, parece que a atmosphera 
do procedimento da Camarf! mudou e que outra é sua orinetação. Fai votado· 
o orçamento ·da Agricultur~ com grande numero -de emendas, foram encerra-
dos diversos outros orçamentos, e creio que o Senado vae ter o serviço or-
çamentario em tempo de ppder collaborar nessas leis annuas. Mas, até hon-
tern, quando esta emenda foi apresentada, absolutamente esta atmosphera 
não -existia, ou, pelo menos, nã-o era aqui conhecida. Ao contrario, o que se 
sabia era que estavarnos deante da perspectiva quasi inevitavel de não termos 
a lei de orçamento votada até -o fim da pr.esente sessão. 

Po-rtanto, o procedimento da Comrnissã-o foi o mais cur-ia-1 pos-sive1, pro-
curando evitar este grande mal de uma dictadura financeira no futuro 
exercício. 

Estranho, Sr. Presidente, que o honrado Senador por Goyaz, um oppo-
sicionista ao actual Governo, prefira que este se encontre no futuro exerci-
_cio em urna dictadura finapceira, em vez de ter uma l·ei de orçamento votada 
de accôrdo com as necessidades actuaes. Estranho, ainda, que S. Ex. não 
houvesse querido collaborar com a Commissão nesta medida, propondo-lhe 

·todas as limitações ou a expurgação das demasi-as que existem na lei actual, 
pois estou certo de que a Commissão ·de Finanças estaria disposta a enten-
der-se com S. Ex. neste cornlnettimento. 

Não resta duvida de que elle e~tá demonstrando este proposito, porque 
no estudo dos orçamentos que teem vindo da Gamara ella tem procurado fazer 
uma remodelação profunda do .orçamento actual, um estudo serio consultando 
as n\:cessidades do momel]to, de verdadeira apertura financeira.' 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E' por -esta razão que eu repillo a 
emenda . 

.Q SR. URBANO SANTOS - Si V. Ex. tivesse querido collaborar com fl 

( •) E st e disou<r!!IO n ão foi revis to pelo o radar. 
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Commissão de Finanças, na proposta desta medida, suggerindo que fossem 
cortadas as demasias da lei actual, a Commissão estaria disposta a contar com 
V. Ex. 

O SR. LEOPOLDO DE BuuíõEs - V. Ex. me permittirá perguntar se este 
asumpto foi discutido na Commiss'ão? 

O SR. URBANO SANTOS - A idéa foi alvitrada na Commissão e V. Ex. 
desde Jogo declarou a mim que se recusava a tomar parte nessa medida. Si 
V. Ex., naquelle momento, quando o convidei para apresentarmos esta me-
dida, me tivesse suggerido esta idéa, estou certo de que a Commissão a teria 
acceito. o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - A emenda foi elaborada aqui no r·e-
cinto. 

O SR. URBANO SANTOS - Mas eu convidei ou não a V. Ex., ha mais de 
uma semana, para apresentarmos esta medida? Convidei. 

o SR. LEOPOLDO DB BULI-IÕES - V. Ex. fallou-me nisso . 
O SR. URBANO SANTOS - E V. Ex . recusou-se in-limine a collaborar 

comnosco. 
O SR. LEOPO LDO DE BuL1-<t:íEs - O assumpto não foi submettido ao es-

tudo da Comimssão . 
O SR. URBANO SANTOS - Isso pouco importa, pois V. Ex. foi convidado 

por mim para estudai -o, e recusou-se . 
o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Esse não é o regímen de trabalho da 

Commissão . Talvez que na occasião eu acceitasse o . convite de V. Ex. 
O SR. URBANO SANTOS - Emfim, o incident-e é sem importancia. O que 

é essencial para a Commissão é que e!la prefer·e uma J.ei de orçamento má a 
uma dictadura financeira. Com esta, ella não se póde conformar; como .de 
certo não se conformarão os verdadeiros patriotas, sejam quaes forem os sa-
crifícios que façam das propria·s opiniões, sejam quaes forem os inconve-
nientes die uma medida qualquer em determinado momento. 

Era o que eu tinha a dizer, não entrando em maiores considerações so bre 
a proposição, porque estou convencido de que já disse o essencial. 

Tenho concluído. ·' 
W approvada a seguinte 

EMENDA 

Continuam em vigor, no exerci.cio financeiro de 1914, as leis ns . 2.719. de 
31 de Dezemtro de 1912, e 2. 738, de 4 de Janeiro de 19 13 e decreto num ero 
2. 779, de 1 de Fevereiro de 1913. 

A pr:oposição vae á Commissão de Redacção. 
Approvada a redacção é a proposição enviada á Camara. 
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CAM ARA DOS DEPUTADOS 

PROROGATJVA DE ORÇAMENTOS 

3ª discussão do projecto n. 179, de 1913, autorizando a abrir, pelo Mi: Sessão de 25 
nisterio da Fazenda, o credito extraor::linario de l :200$, para occorrer á des- de Dezembro 
peza resultante da differença nos vencimentos dos ajudantes dos porteiros 
do Thesouro e deste ministerio . 

Acham-se sobre a mesa diversas emendas, que ·vão ser lidas. 
São successivamente lidas, apoiadas e enviadas á Commissão, as seguin-

tes emendas ao projecto n . 179, de 1913. 
(3ª discussão) - Acrescente-se - Fica o Presidente da Republica auto-

riz.ado a abrir ao Minis>terio da Fazenda o credito de 27 :525$024, .para 
pagamento a Manoel Emílio .da Silva, conforme precatorio expedido, em 31 
de Janeiro de 1912, á Delegacia Fiscal do Theso uro no Estado de S. Paulo; 
revogadas as disposições em contrario . 

EMENDAS 

Acrescente-se: 
Art. Continuam ·em vigor, para 1914, os credito·s orçamentarios sup-

plementares, consignados na lei n. 2. 738, de 4 de J aneiro de 19 13, não po-
dendo , entretanto, o Governo usar de nenhuma das autori zações constantes 
dessa mesma lei. · 

Paragrapho unico. O Presidente da Republica arrecadará, durante 19l4, 
os impostos, taxas e mais contribuições constantes da lei n. 2 .719, de 31 de 
Dezembro de 1912 . 

Art. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 25 de Dezembro de 1913. - Jrineu Maclndo . - Pedro 

Moacyr. - Mauricio de Lacerda. - Ramiro Braga. - Marcello Silva. -
Pedro Lago. - Alfredo Ruy Barbosa. 

Ficam em vigor, para 1914, os creditos orçamentarios, supplementares 
dn lei n. 2. 738, de 4 de Janeiro de 1913, corrigida pelo decreto n. 2. 779, de 
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1 de Fevereiro de 1913, e autorizado o Presidente da Rpublica a arrecadar, du-
rante o mesmo anno, os impostos, taxas e mais contribuições constantes da 
lei n . 2.719, de 31 <le Dezembro de 1912. 

Sala das sessões, 25 de Dezembro de 1913. - Fonseca Hermes. 

o Sr. Ir.iaieu Machado justifica a emenda da opposição, propondo a 
prorogativa dos orçamentos, dentro dos limites das verbas v.otadas para o exer-
cicio vigente, só permittindo, além desta despeza orçada·, a abertura de cre-
ditos supplementares. 

Depois de outras considerações -de ordem politica e de exame da attitude 
assumida pelo Senado, julgando-se c.onstitucionalmente capaz de ter a inié:i.ati -
va dos orçamentos, inclusive o da receita, o orador termina fazendo c-ommen-
tarios á declaração que o Sr. Ministro da Fazenda autori zou, relativos a·o pro-
jectado emprestimo de 300.000 :000$000 . (Muito bem; muito bem.) 

Encerrada a 3" discussão do proj ecto n . 179, de 1913, e adiada a votação 
até que a respectiva Commissão dê parecer sobre as emendas offerecidas. 

PROROGATIV A ORÇAMENTARIA 

O Sr. Pll'esidiente - Em consequencia do voto da Camara, vou submet-
ter á discussão o parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas offere-
cidas na 3ª discussão do proj ecto n. 179, de 1913, autorizando a abrir, pelo 
.Ministerio da Fazenda, o credito extraor.dinario de 1 :200$ para occorrer á 
despeza resultante da differença, nos vencimentos dos ajudantes dos porteiros 
do Thesouro e deste minis~erio. 

Vae ser lido o parecer da Commissão de Finanças. 

PROJECTO 

N. 179 A - 1913 

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinario ds 
1 :200$, para occorrer á despeza resultante da differença nos vencimentos 
dos ajudantes dos porteiros do Thesouro e deste ministerio; com parecer 
e substitutivo da Commissão de Finanças ás emendas em 3• discussão. 

As duas emendas propostas ao projocto de n . 179, do corrente anno, vi-
zam o mesmo fim; orçar para 1914 a receita votada para o corrente anno e 
fixar. para o mesmo exercicio, a des·oeza votada para o actual. 

Certamente a attribuiç~o constitucional conferida ao Congresso de - an-
nualmente orçar a receita e fixar a despeza - é por semelh an.te fórma exer-
citada. Embora em termos geraes. de modo synth etico, sem as discriminações 
e ·detalhes habituaes, as disposições que as emendas conteem, especialmente 
com as modificações que se vão propôr, importarão no effectivo exercicio, 
quanto a 1914, da citada prorogativa orçamentaria . 

Sem embargo disso, pqrém, é bastante lamentavel que circumstancias es-
neciaes e imperiosas haiam determinado semelhante providencia, cuia adopção 
final accarretará a inutilização -dos trnbalhos pela regular ela:boração dos pro-
jectos de orçamento. E, tapto mais lamentavel é a alludid.a solução quanto é 
certo que o cotejo das cifras da receita e despeza do orçamento vigente de-
nuncia situação deficitdria, que, entretanto, estava a ser corrigida nas propo-
sições pendentes do estudo do Congresso, conformada a orientação do Par-
lamento com o proposito qe votar , or.çamentos equilibrados. · 
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Mas, si o orçamento vigente. e cujas rubricas vão vigorar para o anno 
proximo, assi•gnala deficit, claro é que o Poder Executivo tem ao seu alcance 
os meios precisos para corrigir esse mal . 

. A proposta orçamentaria apresentada este anno consigna verbas meno-
res. E' evidente que o Governo as poderá tomar para limite de seus gastos . 
E, si isso acontecer, o saldo será a formula de liquidação do exercício vin-
douro. 

Para que essa espectativa se realize, terá de co ncorrer a eliminação das 
autorizações e da facul.da·de de abrir creditas especiaes, proposta nas emen-
das e adaptada pelo substitutivo, ficando restricta a acção do Governo nesse 
particular, aos creditas supplementares da tabella B, annexa á lei da despeza 
vigente. 

E' cedendo aos alludidos motivos imperiosos, e com as restricções ex -
postas, que a Commissão de Finanças concorda no alvitre que as emendas 
suggerem; e o faz . propondo ao voto da Camara o substitutivo seguinte, que 
tnfeixa, sem modificações fundamentaes, as idéas contidas nas citadas emen .. 
das, e serve tambem ao desígnio da emenda que á Commissão apresentou,.o 
Sr. Efi.co Coelho, na qual se lembrou para regímen orçamentari·o do orça-
mento vindouro o da proposta que o Poder Executivo apresentou no corrente: 
anno. 

Eis o substitutiv-0: 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica: 
1°, a arrecadar, durante o exercício de 1914, os impostos, taxas e mais 

contribuições constantes da lei n. 2.719, de 31 de Dezembro de 1912, cu jas 
disposições ficam em inteiro vigor; 

2º, a despender, durante o mesmo exercício, as !'Ommas consignadas na.:; 
rubricas orçamentarias da lei n. 2. 738. de 4 de .T aneiro de 1913, observando 
as correspondentes tabel)as explicativas e podendo abrir exclusivamente os 
creditas da tabella B. 

· Paragrapho unico. Dentre as rubricas orçamentarias desta ultima lei, 
suas consignações e sub-consignações, ficam extinctas. prohibida sua app!ica-
cão, aquellas que proveem sobre reparti ções ou serviços não installado até 
á presente ·data. 

Ao projecto de n. 179, de 1913, tambem foi apresentada emenda conce-
dendo ao Poder Executivo a faculdade de abrir um credito para pagamento a 
Manoel Emílio da Silva de 27 :S.25$024, em v'irturle de sentença judiciaria, e nos 
te rmos da mensagem ·do Poder Executivo, de 25 de J unho do corrente anno . 

A Cornmissão opina oela approvação da emenda. 
Sala das sessões, ?.7 de cie Dezembro de 1913 . - Riéeiro Junqueira, 

Presidente. - Antonio Carlos. Relator. - R~ul Fernandes. - Mano el Borba. 
- joaquim Pires . - joão Simplieio. - Galeão Caravlhal. - Homero Ba-
p.tista. - Caetano de Albuquerque. - Pereira Nunes. 

O S r . Fo11sec1a Herllles - Sr. Presi.dente, o substitutivo da Commis-
são de Finanças á emenda offerecida ao proi·ecto .n . 179, deste ·anno, importa 
na prorogativa do ac tual orçamento restringindo a·s autorizações . 

Não é a primeira vez a·ue t·enho de pronunciar-me a respeito desta 
medida parlamentar . .Tá em 1911. colloca.da a Cam ar.a dos Deputado•o .em s·i-
tuação identica, isto é, ruasi a findar-~e o anno, sem certeza de até 31 de 
Dezembro pod•er dota r a N.acão das leis de meios para o exercício ~eguint e, eu, 
tomando a pa·lavra para justificar o meu voto -favoravel á propo~·ição da pro -
rogativa. declarei. ·então. ·á Cam ara dos Deout.ados que só o .dava pela neces -

1~ i da·de de, embora •fazendo um mal, evitar um mal maior. 
Não e ntro na investigação das causas determinantes de retardamento da 

noss~ funcção maxima, oual seja a de votar os orçamentos. 
Mas o facto é, Sr. President~, que os orçamentos. estão em atrazo. 
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8spero, confio no patriot ismo dos illustres representantes da Nação, 
acredito bem ·que, a despeito da votação da prorogativa, a nossa assistencia 
ás sessões diurnas e nocturnas será effectiva, para o Em de, com o nosso 
voto ao.s orçamentos das despezas e da receita , derogarmos a prorgoativa, que 
só a presumpção d·e possibilidade de não os termos nos obriga a acceitar. 

Espero, portanto. Sr. Presidente, que, neste transe angustioso pa-ra o 
paiz, não venha a Cama-r.a dos Deputados aggravar ainda mai s a situação 
( apo•iadG"s; m1.t,ito bem ), co!J.ocando·-se, em face da Nacão, que a contem-
pla, como t•endo faltado ao seu dever maximo, ao cumprimento do seu princi-
pal -dever. (Applausos.) 

Não vejo, Sr. Pres idente, que possa haver . . . 
O SR. IRINEU MACHADO - Façam uma sessão extraordinaria, mas sem 

subsidio. 
O SR. FONSECA HERMES - . . . o animo deliberado de encerrarmos as 

sessões parlamentares, sem que tenhamos vota.do o•s orçamentos. (Apoiados; 
muito bem.) 

Natura lmente, a nossa preoccupação é de votar orçamentos reaes, accor-
des com a situacão grave que o paiiz atr.avessa. E é por i1:so que já nas vota-

. ções iniciadas, já nos orçamentos que te·em ido para o Senado, não só os Srs. 
representantes da Nacão , individualmente, mas ainda 'bancadas inteira•s teem 
s uffoca do no intimo de sua alma os deveres de consultar' os in1'eresses im-
media tos de sua região. para attenderem, •e, principalmente, ao's interesses 
geraes do paiz. ( M rl.'to bem.) 

Este movimento de oatrioti$mO da Gamara <los Deputados deve ser 
completado com o animo deliberado de dotar a Nacão dos orcamento·S, sendo 
a prorogativa apen as um incentivo para que possamos cumprir, digna e alti 
vamente, no1sso dever . ( M u.•to bem; muito bem.) 

O Sr. Cineinaroo Br.ag;a;, (pela ordem) (movimenfo de attenção-) -
Sr. Presidente, tenho " impressiío de que os ·homens politicos raue com-
põem os dous ramos do Poder LeP:i Ffativo·. neste momento .' não comprehendem 
a gr"vidade das circumsta.ncias. · (Apoiados: muito bem.) 

Senhores, a votacão de uma prorogativa orcamentari a é talvez o peor 
preoedente que possamos ·est:lbelecer na nossa vida politica ! 

Protes tamos contra esta medida! (Muito bem.) 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - iSi não querem a prorogativa, votem 0 5 

,,:rçamentos . 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - V . Ex. coo•perou para isto. (Ha outros 

apdJrf.es.) 
O SR. FLORES DA C UNHA - Vamos ouvir o orador. Vamo~ ouvir alguma 

.couso sensata . 
(Cont inuam os apartes que interrompem o orador, du rante alguns mi-

nutos.) 
O SR. PRESIDENTE - At1'encão ! Peço ao<· nobres Deputados oue não in-

te rrompom o orador 
O SR. f:JNCINA-rn Bll AC:A - Não vim á tribuna com a oreoccupar.ão de 

faze r um discurso. E. s i h" mom ento em aue di Fc11r.rns n ~ o caih8rn. o l'Ctuol 
é um i:l elle~. (Avoül'dos.) Carla minuto aue tom amos á C::amora •na votacão 
dos circamentos é um gravo me <rne trazemos naro a Nar;o_ (Muito bem.) · 

Portanto. não posso. não devo fazer um discurso. 0.evo. anenas protes-
tar contra es ta medida •au e se auer instaurar no re e: imen rep·11blicano. 

Não indago de auem é a culpa de havermos chegaclo á situação em que 
nos achamos. Pod•eria dizer. de modo geral. nue cabe ella aos oue Pstão cnm 
a responrnbi lidade da direcciío politica na Un·ião. Infelizmente ou talvez feliz -
mente para o paiz, dada talvez a nossa incapacidade, os politicos de São 
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Paulo não leem tido direcção nenhuma na po li ti ca nacion al nes t.e qua-
triennio. 

E, ainda agora, na proposta da prorogat·iva orçamentaria, nós, ·os Depu-
tados situacionistas de S. Paulo, não tomamos a minima parte. 

Não temos ª 'bsolutamente nada com este infeliz expedi,ente, e (é isto o 
que quero accentuar) pwfligamos a sua instauração, como um grande abu-
so , desmoralizador do nosso regimen político, e especialmente do proprio 
Co·ngresso. 

Estamos entretanto na posição dos que ·Se sentem com a faca ao peito 
e a quem se diz: ou crê ou morre. Nada podemos fazer contra o abuso, 
que vae vingar. 

Não posso dizer que vamos combater esse expediente, porque nem mesmo 
temos forças parlamentares para isto! Si as tivessemos .daríamos combate á 
medida, e com essas forças fariam os immediata votação dos orçamentos. 

Da bancada de S. Paulo não partiu, e jámais partirá, ;nenhuma medida 
contraria á votação dos orçamentos. Nunca partiu . E appello par.a o teste·· 
munho dos meus adversarias perguntando-lhes si a lguma vez aqui pertur-
bámos a votação das leis de mei ois. 

VôZEs - Nunca. (Apoiados.) 
O SR. C!NCINATO BRAGA - T,emos 1-egitimos resentimentos do actual Go-

verno da Republica, do qual estamos particularmente s.eparados. Mas não 
chegamos ao extremo de negar meios de acção ao Governo e temos espe-
rança de que seguiremos a msma rota até o ultimo dia do actula quatriennilJ 
pres·idencial. 

A nossa direcção politica, a direcção política do nosso partido contesta 
ás minorias o direito de deixar a Nação .:em as leis da receita e despeza. 
Concluamos com urgencia a votação dos orçamentos! (Mm1to bem; mwito 
b.em. Palmas prolongadJas no recinto. O orador é muito cumprim't!ritado.) 

· O Sr. Di01nysio C.erqu·efra (p.ela ·ordem) - Sr. Presidente, como re-
presentante da Nação sempre assiduo aos trabalhos desta Casa, levando o meu 
protesto, o mais sincero· e o mais patriotico, contra a praxe e ·o precedente 
que se quer estabelecer com a approvação da prorogativa do s orçamentos. 

A nossa funcção constitucional, o nosso dever é dotar o paiz de orça-
mentos equilibrados ou ao menos de orçamentos com que a vida administra-
tiva da Republica possa ter andamento. 

O SR. J OAQUIM OsoR10 - De outro modo seria um roubo á Nação . 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - A minha attitude nesta Casa tem sido a 

mais patriotka, visando ··em absoluto o bem publico e as primordiaes necessi-
dades nacionaes; de outro modo não satisfaria ao o-bjectivo que me tracei. 

O SR. IRINEU MACHADO - O Banco da Republica está quebrado; as cai-
xas economi-cas foram sa queadas. Co·nvogue-se uma sessão extraordinaria. 

O SR. VICTOR SILVE IRA - Cumpra V. Ex. o seu d'ever patriotico que não 
precisaremos de ·s1essão extraordinaria. 

O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Permittam-me, neste momento, fazer um t> 
declaração, que até ·hoje tenho recalcado 'e que, por um sentimento que me 
é muito caro·, não fiz: tendo s ido um dos coadjuvadores da candidatura do Sr. 
Marechal Hermes, aqui dentro, o anno passado, a minha altitude foi fiel ao 
lado do seu Go·verno. Este anno, quando as paixões políticas incendidas tudo 
desnaturam e a avalanche opposicionista fez numero, faz endo com que o 
Governo se visse embaraça·do na vida normal do paiz, eu silendei, e silenciei 
·porque estava politicamente ao lado de um homem cujo· caracter prezo e 
admiro, .o leader da bancada bahiana, Sr . Deputado Mario Hermes, ao lado 
de quem estou e estarei emquanto estiver nesta Ca.sa, porque é um dever de 
coherencia do qual ninguem me poderá desviar e .pelo qual ninguem me 
poderá censurar. Divergi mas fui coherent.e. 
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Não enxergo, porém, nesta minoria que tem feito trabalho de demolição 
(apoiados e não apoiados) quaes os intuitos que mira. Parece que neste mo-
mento a paixã-o politica suffoca o que cada um dos membros da mi-noria possa 
abri-gar de civismo no seu coração, no sentido de querer embaraçar o Governo 
em uma época de cris-e, a mais tremenda que tem avassallado a Nação. 

o SR. !RI NEU MACHADO - Ninguem está suffocado. (Riso.) 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - E' o que parece. 
A paixão poli rica s uffoca muita vez os sentimentos patriotirns. 
O SR. !RINEU MACHADO - Não tenho nenhuma paixão. 
O SR. DIONYSIO CERQUEIRA - A Camara ou rejeita esta prorogativa ou 

então, amanhã, permitta-se-me o plebeismo da meta·phora, de alta significa-
ção ao que expendo, o escarneo que lá fóra vi·bra como latego tremendo, da 
critica ferrenha traçada na imprensa implacavel e contra o qual po•demos 
ai nda protestar e repellir vantajosamente. ferir-nos-ha como bofetada atirada 
á face dos representantes da Nação . (Muito bem; mwito bem. O orador é 
muito felicitado e abraçado.) 

O Sr. Irineu Machwdo analysa a situaçã-o 1financeira do B-razil, con-
cluindo por alvitrar, antes da prorogativa pedida, a convoc·ação de uma ses•são 

· extrordinaria, sem subsidio, para o estudo efficiente d-os orçamentos . 
(Mwito bem ; muito bem . Palm•as nas galerias.) 

O Sr. ·PI1esii•dellite - Tenho a observar aos Srs. espectadores que não 
podem ter pronunciamento algum. E se repetirem qualquer pronunciamento a 
Mesa app.Jicará o Regimento, mandando evacuar as galerias. 

O Sr. OaJogeras (*) - Sr. Presidente, opposicioni·s-ta constante, na 
presente Jegi-s.Jatura. nem um instante, -siquer, de meus Ja:bios sahiram apô-
dos, seia a quem fôr. (Apoifldos gemes.; 

Inflexivel, porém, tem sjdo a rota aue me impuz, qual seja a de ana-
lysar, sem parcialidade, sina,o com justiça, os actos do Poder Executivo, 
que me pareciam inconvenientes. (A.po·iados.) 

O.á-me. portanto, esta s-ituação autoridade moral precisa para dizer quan-
to divirjo da orientação-, nes-te momento, seguida, em commum, -nor membros 
da minoria, e pela, ao que me parece, quasi unanimidade da maioria, votando 
a prorog-ativa dos orçamentos. para o exerci cio vindouro. 

Não venho fazer um discurso, mas sim acenas declarar que as palavras 
pwferidas pelo honrado Deputado nor S. Paulo, !'r. Oincinato Braga, tradu-
zem perfeitamente meu proprio modo de sentir. (Applau!s-os .) · 

Nenhum precedente mais p-erigos-o desta Casa poderia partir, do que 
seja este. (Apoiados; muito bem!) 

Diz·er--se aue estamos votando de afo.gadilho medidas sobre as auaes 
o Congresso Naciona.J não póde exercer a devida attenção, afim de averiguar 
o valor dellas, é grave injustiça feita aos trabalhos orçamentarios. (Apoia-
dos.) 

De um auinquennio a esta parte. nenhuma lei de orçamento foi elaborada 
pelo Legislativo. aue mais se avizi·nhass-e. não digo da perfeição, mas da re-
lativa aporoximacão de um ideal financeiro, de accôrdo com as regras da 
sciencfa economica, traduzidas; pelas leis de meios, do que essa ora- em dis-
cuss~o. nesta Casa . (Mu'ito bem!) ' 

Dizer-se, coi:iio ·declarou o nobre Deputado por Minas, aue nem siquer 
ha o tempo orecI' º nara ~e vot~r de afogadilho medidas gravissimas. que rn 
-encontram nessas leis an nuas, póde ser - perdôe-me S. Ex., me~mo porque 

(*) Este discu-rs.o não foi revisto pelo oraclor. 
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não vae nisto a mais ligeira censura - verdade, para quem tenha chegado 
hontem da Europa, mas não para todos nós, que as estamos aqui examinando, 
que passamos aqui o'Íto mezes a estudar, cuidadosamente, os orçamentos. 

De outro lado·, Sr. Presidente, opposicionista, como sou, ao Governo 
Federal, não comprehendo como se possa conferir a ess·e Governo , do qual 
nós, opposicionistas, discordamos, meios de acção que excedem a todas as ne-
cessidades publicas, e que não e-ncontram apoio na situação actual do paiz. 

O SR. JOAQUIM ÜSORJO - Apoiado. E' a opposição não comprehende:· 
o seu proprio dever. (Apoiados.) 

O SR. CALOGERAS - Ditas estas palavras, vou ... 
UM SR. DEPUTADO - Muito sensatas , a liás. (Apoi ados. ) 
O SR. CALOGERAS - ... encerrar as considerações que me v·ejo obrigado 

a fazer, a tropel ladamente, perante a Camara. 
O acto que maioria e minoria, juntas, aconselham á Camara adoptar 

não pa.ssa da disso.Jução do Poder Legi slativo, por part·e da propria corpora-
ção. (Apoiados. Muito bem; muito be~7l.) 

O Sr. Jos:llno de Ai,aujo, diz que a situação especial em que se encon-
tra, o obriga a exp1'icar o seu voto, nesse gravissimo ·momento de nos·s.a vida 
institucional. 

Opposicionista irreductivel ao Govreno actual, recusou-se, todavia, a as-
signar a emenda sobr·e a prorogativa orçamentaria. de initiativa de seus col-
legas da minoria e hoje unanimemente acceita, póde-se dizer, pela Camara 
e entende que si essa emenda perfilhada pela maioria representa uma vi.ctoria 
para a opposicão, significa lambem um golpe no prestigio do no ~ so poder 
(apoiados e não aJpoiado'r;), que deixa de exercer a funccão primarciaL que 
constitue, por a·~sim diz,em, a sua principal razão de existecnia . (Apoiados.) 

Nessas condições, vota contra a prorogativa, mesmo porque os orça-
mentos que se acabaram çle votar e que repres·entam, como acaba de dizer o 
Sr. Calogeras, um grande progresso no nosso direito financeiro, conteem 
córtes avultados nas tabellas dos orçamentos vigentes . em quantia excedente 
a 50 mj.J contos, muito mais vantajosos, portanto, do que os do presente 
exercicio. 

Não tem a ingenuidade de crêr. como a Commissão de Finanças, no seu 
parecer que acaba de ser lido., oue esse Governo. que não soube respeita r os 
limites de um orçamento •bem dotado, como o vigente, possa se res tringir ás 
verbas do que está sendo votado , no caso de aoorovacão da prorogativa. como 
tambem. por outro lado, não acredita, como a li á!". pensa de boa fé o illustre 
leader da maioria, que a aoorovação da prorogativa ·não e xclue o nosso es-
forço e do Senado, no sentido de serem votados O•º orçamentos da Despeza. 
A lei do menor es•forço a isso se oppõe ·e o interess e do Governo em ficar 
dotado com verbas maiores - o levará a propugnar a approvação da proro-
gaNva de oreferencia ao orçamento restricto oue en?mos a votar e que vae 
s.er remettido ao Senado com atrazo igual ao de outros annos. Para não 
perturbar a votação, porque o prazo de s•es~ão está a findHr. limita a estas 
palavras a declaração do seu voto. contrario á prorogativa. (Mu(to bem; mui-
to bem. Apoiados e n·ão apoiados. ) 

O Sr. Mau11'1i.c'io de Laceriilla. 1 pc;,[a ordem) - Sr. Presidente, a Cama-
ra com todos os seus oh! oh!. recebeu uma declaração por mim feita, dando-
lhe uma interpretação erronea. 

Eu disse que. neste andar, nii o teríamos nem prorogativa nem orçamen-
tos. Evidentemente, obstruindo, não votando desde logo pró ou contra a pro-
rogativa, para votar desde logo pró ou co.ntra os orçamentos, não teremos 
nem uma. nem outra cousa. 
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Não podia ser em sentido contrario a minha declaração. 
Os oh! oh! da quasi unanimidade da Camara, portanto , foram tna! 

empregados. (Mui:to bem; muito bem.) 

O Sr. José Bezerva (p ela ordem) - Sr. PreS<identee, durante o tempo 
em que, tão grosseiramente me interromperam , poderia ter t erminado a mi· 
nha brevissima declaração de voto. 

Venho, como leader de uma bancada oue se diz comprometti·da no movi· 
mento de negar orçamentos ao Governo, fazer uma declaração solemne em 
sentido contrario. . 

Voto, como muito bem diss-e o leader da maioria . pela prorogativa, porque 
ella é um remedia para evita r mal maior, mas todos nós estamos empenha-
dos em votar os actuaes orçamentos, que representam já uma economia de 
perto de 50 mil contos. Sempre foi este o meu pensamento e o da bancad .1 
pernambucana. 

1Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. •Pi<2sMente - l,ontinúa a discu <;são do parecer da Commissão 
de Finanças s·obre as emendas ao projecto n. 179, de 1913 . 

Encerrada a discussão unica no parecer da Commissão de Finanças so-
bre as emendas ao projecto n. 179, de 1913 . 

Aoprovado o referido suh$titutivo da Commis,-ão de Financas. ficando 
prejudicadas as emendas dos Srs . Iri·neu Machado e outros ·e Fonseca Her-
mes. 

O Sr. Joaqubn O,sorio ("') - 1S·r. Presid•ente, com verdadeira dor n'al-
ma assisti ao esoectaculo nue 'e desenrolou necfa Camara. hontem : a vota-
cão da prorogativa das leis df! orcamentos vig.entes, o que tanto importa em 
C:ecretar a dissol-ucão do Congress·o Nado·nal. 

Essa medid a fni adootadR r.rirno recu rso PXtremo contra a oh,.trucção aue 
vem exercendo aou·i um insigqificante gruoo da opnosicão, rel ativarn•ente aos 
orçamentos. obstrúcção esta o_µe. pela conducta, até hoje mantida, é de pre-
ver oue co·ntinue a faze·l-a ·o ref.erido gruno. 

A prorogativa dos orçamentos envolve um mal. com effeito . mas um mal 
necessario contra a •prepotencia e. por ic. 0 0. hontem, votei a prorogativa dos 
orca!T'ento.c. vige11t.es para o ~ -nno de 1914 ·confiante no comoromisso so-
1.,, mne de meus dignos comoanheirns de mainria, peJ.a palavra de s•eu ledd3r. 
_de permanecerem n este recinto. afim de collaborarmos nas leis de meios f" 
votarmos os orçamentos. 

Sr. Presidente. f>. orecisn nue se definqm o~ responsabilida.des; oue '() 
R ~"' ÍP.:nahe á Narão oue n~o é a JT'Q;or;-a r!P.c.ta Casa e não fal lo na rn'l.ioria 
política . refiro~m e li m~ i ori a sem côn~s ooliticRs. aue se opnõe á votação .dos 
orcarnentos (annindos). norauP. a maiorio desta Camara, formada por con-
"ervadores , nor liberaP.s . formada oor ex-coll igados, ·quer votar os orçamentos. 

O SR. S1 M6Es LoPEs - Aoo'iado . 
O SR. JOAQUIM OsoRIO '-- Não é a o·opos.ição, repito, que obstrue a vot·R-

ção das leis de meios. ronque essa opposqção. representada em sua quasi to -
talidade , está ao lado da . maioria governamental , nesta 1causa, que é a d•i 
Nação . 

O SR. SI MÕES LOPBS - E nesse s·entido já fez declarações terminantes. 

( * ) Discu rso pr oCcriclo 11a l1ora <lo exped iente <lll ses-' flo tl c 23 de De~em1Jro. 
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O SR. JOAQUIM OscR10 - ... reclamando a votação das leis de meios e, 
mais ainda, protestando contra a prorogação dos orçamentos, como uma me-
dida aHamente inconveniente, como um preced·e·nte altamente desmoralizado r. 
(Apoiados.) 

O SR. SIM,ÕES !LOPES - Muito bem. 
O SR. JoAQU!M ÜSOR!O - E' preciso que se aponte á Nação quem são os 

que se oppõem ás votações das leis orçamentarias; são tres Deputados ape-
nas: o Sr. lir.ineu Machado, o Sr. Pedro Moacyr e o Sr. Ma uricio de La-
cerda, porque a opposição ao Governo da Republica, essa está ao lado da 
maioria governamental. . . E' pr·eciso que se apo·nte á .Nação o nome desse·; 
patriotas. 

o SR. RAPHAEL ·PlNHE!RO - A maioria está ao lado da Nação. (Apoia-
dos.) 

O SR. JOAQUIM ÜSOR!O - E' facil demonstrar minha affirmativ·a. Hon-
tem nesta Camara o eminente Deputado por S . Paulo, o Sr. Cincinato Brnga, 
em um discurso patr.iotico , cheio de e.levados conceitos, d·eclarou que o glo-
rioso Estado que re.presenta estava a postos, aiqui, para votar as leis de meios, 
e se appunha á prorogativa dos orçamentos . 

Affirmou S. E4 que a direcção politica de seu partido, que a sua ban-
cada negavam á o·pposição esse direito, que ella se quer arrogar, de, .esquecid .. 1 
de seu dever, recusar á Nação as leis d·e meios que esta reclama. 

O SR . .GALEÃO CARVALHAL - Mas o General Francisco Glycerio ass•-
gnou a emenda da Commissão de Finanças do Senado, propondo a proroga-
tiva. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO - Com certeza pela mesma razão ·por qu•e aqu1 
votámol-a, isto é, como· recurso extremo, mas ao mesmo tempo com magna, 
causada por essa prorogativa inco·nveniente. 

Senhores, a •bancada paulista, conseguintement•e, que não é governista, 
que, antes, está em opposição; .a bancada pauHsta, com a res·ponsabilidade 
que lhe dá o Estado que representa, veiu, pela voz de seu illustre membro, 
Sr. Cincinato Braga, declarar que quer, pede, reclama a votação d·os orça-
mentos .e dizer que um minuto que se tome á Nação, com palavras, nestes 
dias, será um gravame que se fará pesar sobre o paiz. (Apoiadocci.) 

Vimo.s, em seguida, levantar-se o joven e ardoroso Sr. Dionysio Cerquei-
ra , Deputado pelo Districto Federal. S. Ex. fórma na opposição, o·bedece ao 
seu chef.e, o ·Sr. Maria Hermes; mas 'hontem, zelando a sua dignidade propria 
e o nome glo·rio·so que herdou de seu illustre pae, o general Dionysio Cer-
queira ( mWito bem, apoiados), em um gesto de patrioti smo, em allocução ins-
pirada, que aqui o sagrou orador, declarou que l!bandonava os seus compa-
nheiros, nesta questão, para vir associar-se á maioria e pedir a votação dos 
D·rçamentos. 

o SR. RAPHAEL PINHEIRO - Nobilisimo gesto! (Apoiados.) 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO - Falou depois o Sr. J osino de Araujo, que faz 

parte da opposição, que tem sido um adversaria intelligente e constante. 
Esse digno representante die Minas mostrou a necessidade de Ee votarem 

os orçamentos; appeHou para os seus collegas neste sentido, condemnando 
como um erro, um mal, a prorogativa orçamentaria. 

E'' a palavra, pois, d.e mais um distincto oppoiscionista, alliado á maioria 
goveTnamental, na questão que nos afflige. 

Fallou em seguida o Sr. Calogeras, voz que a Camara escuta sempre 
com encan tamento, pelo seu valor, pela sua responsabilidade, pelo carinh.:> 
que S. Ex. d·edica ·á causa publica. (Muito bem.) 

Quando muitos collegas estão distrahidos dos trabalhos parlamentares, 
o Sr . . calogeras •aqui se a•cha, discutindo todos os projectos de ·lei, todas as 
questões atünentes á nos'S'a funcção legislativa. 
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' ~. Pois bem; o Sr. Ca·logeras, opposicionista intransigente, mas digníssimo, 
quer que se votem os orçamentos , que se votem as leis de meios, pro•testando 
contra a prorogativa desejad•a ... 

Do mesmo modo Sr. PresideMe, pensa a bancada pernambucana. Esta, 
pela palavra inflamm~da de seu illustre leader, o Sr. José Bezerra, reclama 
pela votação dos orçamentos e declara que a sua bancada es.tará a postos, 
para que a Nação não .fique sem as leis d•e meios. 

C o.ncluo, portanto: a oppos-íção, em sua quasi totalidade, não quer negar 
ao Governo as leis de meios. N ãó; a opposição está solidaria com a maioria 
governamental: el.J.a sabe qu·e não se vão votar orçamentos para o Sr. Mare-
chal Hermes, nem par.a o Sr. Wenceslau Braz, mas, sim, para a Nação. 
(A pmadd.S.) 

A ooposicão di~na e patriotica desta Casa nega a sua adhesão a 
essa ~ampanha ingloria contra o credito e prestigio da Nação. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, é precis·o assignalar á Nação quaes os que estão aqui 
cumprindo os seus deveres; é necessario apontar á Nação quaes os respon. 
saveis por essa situação que se quer crear para o paiz: 

Os Srs. Irineu Machado, Pedro Moacyr e Mauriocio de LacePda, estes ul-
timos arrastados pelo primeiro, que passou o anno inteiro na Europa e des-
conhece a marcha dos traibalhos em sua ausencia, chegaram ao ponto <le affir-
mar que a discussão. dos orçamentos co rreu aqui atabalhoadamente, que estes 
não tiveram discussão, quand·o isso não é verdade. Encontram SS. Exs. res-
posta eloquente no discurso de hontem do Sr. Calogeras, insuspeito, porque 
é opposicionista que proclamou hontem que, de um quinquennio a esta parte, 
nenhuma lei <le orçamento foi elaborada pelo Legislativo que mais se avizi-
nhasse, já não diz da perfeição, mas da relativa approximação de um ideal fi -
nanceiro, de accôrdo -com as regras da sciencia eco nomica . 

Porque, pois, evitar a vo\ação de orçamento em taes condições? 
Sr. Pre.sidente, moço, corpo sou, sinto -me entristecido com o espectaculo 

que presenc10. 
Jamais pensei receber aqui lições desta natureza (apoiados), partidas de 

homens que pretendem governar a Patira e que querem corrigir os erros do 
dia. (Apoiados.) 

O Sr. Irineu Machado disse que não era novidade votar-se a prorogativa 
dos orçamentos, ·porque o .Imperio já os tinha prorogado. Eu respondi em 
aparte que por essa e outras irregularidades e erros é que o Imperio cahiu 
(apoiados), e que nós fizemo-s a Republica, não para seguir o exemplo do 
Imperio, mas sim para termos um regímen moralizado. Hoje repito minha af-
firmativa . (Apoiados.) 

Si não votarmos os orçamentos para 1914 teremos deshonrado o nosso 
mandato , não teremos cumprjdo o compromisso que perante V. Ex., Sr . 
. Presidente, firmámos, jurámo~ á Nação de desempenhar com honra, patriotis -
mo e lealdade o referido mandato. (Apoiados .) 

Sr. Presidente, tenho assi~nalado o que de principal me trazia á tribuna; 
nos poucos minutos que me Testam, entretanto, direi mais alguma cousa. 

Perdoe a Gamara o enthusiasmo, o calor com que falo; mas é que a mi-
nha alma se sente revoltada. 

Eu, que aqui compareci sempre, que dei a minha collaboração constante 
a todos os trabalhos, não possp, não quero assumir qualquer parcella da res-
ponsabilidade da negação das leis de meios ao paiz, e preciso affirmar que 
prestei ·o meu concurso mais completo para a confecção desses textos legis-
lativos. 

Reconheço á minoria o direito de fiscalizar a marcha dos orçamentos; 
sou pela representação das minorias, sempre me tenho batido por este prin-
c~pio; mas o que n~go ás .minori·as é esse direito, que se querem arrogar, de 
virem recusar ao pa1z medidas da ordem das orçamentarias, que nada teem de 
governamentaes . (Muito bem.) 
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Elias podem fiscalizar os orçamentos; si não estão de accôrdo com as 

providencias que a maioria propugna, falem, lancem o seu protesto e terão 
salvo assim a sua responsabilidade; mas não teem o dirieto de so brepor a sua 
opinião á opinião da maiori·a, que está aqui, em nome da Nação, a exigir a vo-
tação das leis de meios. 

Si em tempo nenhum se justifica a medida da prorogativa <los orçamentos, 
muito menos nesta época, attendendo-se á crise financeira e economica que o 
Brazil atravessa, crise motivada - digamos a verdade - em parte pela impre-
videncia de nossos g·over.nantes, aggrava-da pela -crise que afflige actualmente 
a todas as nações. 

A Republica Argentina, o Uruguay, diversos paizes da Europa estão 
em grave crise, como o Brazil ... 

O SR. EsTEVAM MARCOLINO - Talvez mais grave. 
O SR. JOAQUIM ÜSOR!O - Talvez mais grave. Na Repu•blica Argentina 

e no Uruguay, para salientar a extensão da crise financeira, maior tem sido 
o numero de faltencias de estabelecimentos -commercia·es do que entre nós. 

Patriotas, que nós dizemos ser, devemos congregar-nos, maioria e mino-
ria, de fórma que, votados os orçamentos, pensamos melhorar esta ordem de 
cousas. 

E' sabido que os orçamentos discutidos este anno representam um grande 
progresso sobre os orçamentos em vigor e representam tambem maior eco-
nomia, calculada em 50 mil contos, sobre os orçamentos que se pretendem 
prorogar. (Apoiados.) · 

Porque maioria e minoria recusarem-se a votar eses orçamentos mora!i. 
zadores, patrioticos e que, na phrase de Deputados da opposição, represen-
tam uma approximação do ideal financeiro ·r 

Então havemos de negar á Nação a votação desses orçamentos, quando 
delles conseguimos expurgar todas as medidas que eram objecto de reclamos 
e de protestos ? E' isso patriotico? 

Sr. Presidente, queixa-se o grupo opp-osicionista que nesta Camara se 
agita -de que o Senado encartou nas leis orçamentarias, que daqui foram, medi-
uas que ella reputa inconvenientes; queixa-se disso ; mas, senhores, os orça-
mentos voltarão á Camara e os n-obres Deputados que reclamem contra essas 
medidas innovadoras d.o Sena:do, appellando para a maioria nesta Casa, mos-
trando a desvantagem dessas medidas e a maioria não negará seu voto ao 
appell-o formulado, si forem realmente inconvenientes taes medidas apontadas. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao no•b·re Deputado que est.á fün1da a hora 
destinada ao expediente. 

O SR. JOAQUIM OsoR10 - Vou terminar, Sr. Presidente. 
O SR. PEREIRA NUNES - Figura em uma das leis que deve vir do Senado 

uma disposição que V. Ex., com seus esforços, <levia concorrer para que a 
Mesa do Senado a não rec.ebesse, porque ella é anti-regimental, fére, altera 
disposição permanente da legislaçã·o eleitoral vigente, fére até a autonomh 
politica de tres ou quatro Est·ados, quiça de todos. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO - Terminando, Sr. Presidente, devo dizer a 
V. Ex. que a Mesa <lesta Camara póde, perfeitamente, regimentalmente, ter 
em suas mãos os meios de, com sua energia, collaborar para que as leis de 
meios sejam v·otadas. 

Basta que a Mesa faça cumprir o Regimento. 
Ainda hontem nós vimos o Sr. Deputado Mauricio de Lacerda fallar 

desde 8 ! \2 á meia noite, a pretexto de orçamento; occupar~se de ·questões po-
liticas, lendo jornaes, O Paiz e A Noite; commentando, Sr. Presidente, inu-
tilmente, os artigos que lia, zombando assim desta Camara. 

Concluo appellando para a Mesa, para a maioria desta Camara, no senti-
do de providencias serem tomadas fim de cessar a deploravel situaçã·o de que 
estamos ameaçados. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 



O Sr. Dias de Barros ('*) (movimento de attenção) - Ainda bem, Sr. 
Presidente, que já se póde livremente fa11ar nesta Camara após o abalo con-
vulsivo que nos agitou o animo, pelas emoções que nos fustigaram os nervos 
neste fim arrastado de sessão .. . 

Nunca me pareceu mais razoavel que se pudesse vir, em ·duas palavras 
ao menos, definir as responsabilidades, cada vez mais aggravadas da maiori a 
ou, pelo menos, de parte della; porque a critica severa e até certo ponto 
justa, que a imprensa, em sua quasi totalidade, entendeu fazer áquelles que 
teem responsabilidade no regímen merece da parte de quem quer que sej:i. 
uma analyse mais ou menos detida e, no caso, opportuna; é ·essa analyse 
que tento eu fazer agora, bem que me falte autoridade politica para tanto. 
(Não apoiados geraes . ) Sobeja-me, porém, felizmente uma magistratura de 
que não desertarei jámais; a magistratura da critica necessaria, aque11a que 
hei de exercer sempre, sob a egide da philosophia política, quaesquer que se-
jam as responsabilidades que me incem e assoberbem o animo . . . 

Durante, e no .correr do anno legislativo , depois do choque partidario que 
nos extremou, chegámos a essa margem longínqua e apagada do termo de1le, 
sem havermos votado, com a calma devida, os orçamentos republicanos, ora 
executados do modo o mais tumultuario, a despeito da nossa melhr vontade .. 

o SR. MANOEL REIS - Todos os annos é assim. 
o SR. AUGUSTO DO AMARAL - Forçoso é corrigir! 
O SR. DIAS DE BARROS - . . . o que, aliás, não destôa da regra habitual 

do nosso caracter e são o resultado da nossa índole de inveterados retardata-
rios, de indivíduos que resolvem tudo de afogadilho, que protelam t.odas as coi -
sas as mais urgentes; de indivíduos que tomam o amanhã como norma de 
conducta. Essa nossa despreoccupação diuturna determinou qu·e, no movi-
mento que se manifestou aqui, pudessemos chegar quasi ao ponto de ser 
julgados, nós, maioria defini9a, solidaria nos seus deveres, como .relapsa pela 
minoria, a qual conta, é certo, em seu seio representantes dos mais capazes, 
mas esquecidos no momento (los seus grandes deveres para com a Republica, 
para ó se lembrarem dos se4s interesses estreitos e partidarios, alapardados 
sob a côr do interesse publico e do bem das instituições . . . 

o SR RAPHAEL PINHEIRO - Muito bem! 
O SR. DIAS DE BARROS - As nossas responsabilidades não são pequenas, 

senhores! 
A maioria da Camara dps Deputados, por falta , talvez, de conveniente 

educação política, provavelmente tambem pela incursão <los elementos novos. 
que lhe foram impostos e que chegaram a insuflar-nos toda uma série de idéas 
novas, de desejos de acertar, e uma boa vontade, emfim, de trabalhar; a maio-
ria, repito, por esses motivos todos, chegou ao que vim<Js: não soube obedecer, 
em momento determinado, á autoridade daquelles a quem delegára a direcção 
dos seus trnbalhos, os quaes, çom a sua notoria c·ompetencia, correcção, cohe-

. rencfa e dos seus nobres intuitos, principalmente o notavel leader da maioria 
(apoiados) se encontrasse, muita vez a braços com difficuldades serias, ven-
do completamente anniquilados os seus esforços pela propria maioria, que, 
aliás, repito, supunha querer apenas acertar . (Muito bem!) 

Não raro vimos aqui annunciadas · votações de ma terias de interesse po-
litico, ou, ainda melhor, de materias do mais alto interesse, do orçamentario, 
que é a maxima das nossas tarefas aqui dentro; não raro vimos a maioria -
e não sei si ha um dos seus representantes isento de culpa, a começar por 
mim - deixar de cumprir á risca o seu dever, neste ponto ... 

Votámos, frequentemente , contra a opinião do leader da maioria, apezar 
da boa vontade ·de S. Ex., de seus desejos de encaminhar nossos trabalhos do 
modo mais razoavel possivel, e o fizemos para attender antes ás solicitações 

(*) 'Discurso proreri'do na ·hora do expediente. 
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'<IO noss-o incoercivel sentimentalismo, para attender a razões, quiçá, de menor 
uu de nullo relevo, nessas materias, tal que a camaradagem que se estabele-
cia, aqui, pois que, em uma Camara composta de homens educados, relações 
diarias se travam e não pódem deixar de existir, que modificam de todo em 
todo a orientação de muitos ... 

O facto terminal, pois, foi o seguinte: consequencia logica de tudo isso, 
chegado o final do anno legislativo, depois dos desmandos de opinião, do ver-
dadeiro movimento sísmico que se fez sentir aqui, e a que me não quero refe-
rir mais, por já ter passado, como coisa julgada; no meio du tumultuar de 
Gpiniões chegámos a quasi não ter um orçamento que fazia a razão de ser, 
o motivo, talvez, exclusivo das nossas reuniões parlamentares! .. . 

Consequencia disso ainda aqui surgiu aquillo que veiu accrescentar o 
nosso já tã·o gafado lexico parlamentar: a celeberrima prorogativa, que me-
lhor seria dito a prorogação dos orçamentos. (Apoiados.) 

O illustre Deputado por Sergipe, o meu digno collega Sr. Felisbello 
Freire, teve ensejo, em poucas, mas substanciosas palavras, e muito bem, de 
definir quaes deviam ser a attitudes de uma minoria cohesa e ·desejosa de 
collaborar seriamente, e do melhor modo, de collaborar comnosco que fosse 
pela critica, dos actos da maioria; e com muita razão, estranhou, S. Ex., co-
mo todos nós, que fosse a minoria quem offerecesse ao Governo, ao Executivo, 
urna medida que é nada menos do que uma alta prova de confiança que se 
lhe costuma dar .. . 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Pela primeira vez, em nossa historia politi-
ca! 

O SR. DIAS DE BARIWS - Ora, Sr . Presidente., eu sei que ha no seio ·desta 
Carnara homens respeitaveis, de grande seriedade, de absoluta sinceridade e 
que pensaram seria a prorogativa uma vergonha para a Nação. 

Entendamo-nos: talvez ·não fosse tanto as·sim .. . Sejamos um pouco me-
nos exagerados, na maneira de analysar essa medida, com a qual seria dotado 
por nós, o Executiv·o. 

Que seria a prorogativa, no caso? O desejo de se fazer vingar corno 
dizia muito bem, ante-hontem, o illustre Sr. Irineu Machado, para se fazer 
vigorar, tal como uma lei annua, uma lei transacta ... O Congresso poderia 
entender, na sua sabed-oria, que o melhor dos orçamentos da Republica fosse, 
não o actual, mas, supponhamos, o de 1900. Valeria isso apenas corno hypo-
these, si se pudesse admitir que o progresso da Nação, quanto á sua economia, 
houvesse parado, decretando que no anno de 1914, deveria vigorar o orça-
mento de 1900 ... 

Qual seria o deslise disso, a grave offensa aos creditas e meritos brazi-
leiros, ou ao valor dos seus representantes, em não dotar a Nação, ou antes 
o Executivo, .com esse meio especial para a contraprova das leis orçamenta-

. rias? Nenhum! 
O SR. RAPH AEL PINH EIRO - Nenhum, si não fosse o deleixo. 
O SR. DIAS DE ·BARROS - E' certo: si não fosse o deleixo e, coisa peor, 

si não fosse o facto político de parecer á Nação que da minoria havia partido 
essa medida excepcional. Esse é o ponto serio, para nós governistas, da 
questão! 

Desde que o caso em si era esse, não deviamos v·otar, pois, a prorogativa, 
ou só a deveriamos votar, como medida de prevenção, tal como fizemos, mas, 
após fazei-o, esforçarmo-nos, extenuarmo-nos, c-omo realmente nos extenuá-
mos, em votar, ainda que turnultuariamente, os orçamentos da Republica, o 
que, acima de tudo, exigia de nós a Nação! 

Era uma necessidade a preencher, com ·o patriotismo que se nos ha de 
reconhecer, e que ficará para a actual legislatura, quando outro trabalho não 
faça, como um padrão de gloria para a sua responsabilidade política ante o 
Brazil . (Muito bem!) 
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Senhores, nação .houve entre as mais civilizadas e as mais adeantadas, 
que já apresentou o caso de ver o chefe do seu Executivo, o chefe do seu 
Governo, poder exercer a sua acção fóra das votações orçamentarias. Sabem 
''V . E Ex. perfeitamente o que se pas~ ou em 1862 na Allemanha, quando 
aquella figura admiravel que se chamou o Principe de Bismark, o Chanceller 
de ferro, teve ensejo de se extremar do Reichstag, a despeito de ter as costas 
quentes e o amparo pessoal do chefe da nação allemã . Esse Principe de 
Bismark, pois, poude desenvolver sua acção, talvez demasiado compressiva 
sobre a sua nacionalidade, e conseguiu, durante quatro annos, que esta acção 
se exercesse no paiz sem que houvesse dotações orçamentarias. O C hancelier 
de ferro limitava-se, illegalmente, a determinar a prorogação dos orçamentos. 
T:atava-se de um homem de natureza especial, é certo; de caracter singular . 
~ dictatorial. Depois, a Nação Allemã, na sua disciplina moral e politica, po -
d ·~ria admittir até certo ponto isso; nós, ao ·contrario, nãq o poderiamas nem 
o deveriamos fazer, em condição alguma, pelo que conhecemos da acção 
nefasta que aqui exercem os precedentes extra-legaes ... 

UM SR. DEPUTADO - E o ·cas·o da Hespanha ... 
O SR. DIAS DE BARROS - Ahi está V. Ex . a me auxiliar com o que s<:0 

passa, agora mesmo, em um paiz civilizado .como a Hespanha, cujo caracter 
e cujas maneiras de proceder politicos não offerecem, aliás, nenhuma simili-
.tude com os nossos. Mas a votaçã-o da prorogativa era uma arma especial; 
o leader da maioria andou, pois, admiravelmente em aparar o golpe. S. 'Ç:x. 
comprehendendo os intuitos secretos e malevolos da minoria, e sobretudo a 
icarte de insi·dia especial politica que ia nisso, conseguiu, exactamente, apre -
sentar emenda de caracter igual, de modo a não parecer a nação que seria 
a minoria quem havia dotado o Governo dessa medida, e não parecer tampouco 
que fosse a minoria que nos tivesse forçado a mão a determinar medi·da de 
tal gravidade. 

A maioria total ·do Congn1isso contará um dos maiores galardões de glo-
ria de sua altitude politica, na maneira por que fortaleceu a parte da maio-
ria politica, que se póde chama,r o nucleo della, vindo e esquecer as suas pai-
xões politicas, glvidando as aqimosidades de ha pouco e os embates da ves-
pera para, solidaria em urna idéa unica, conseguir o trabalho, exigido de nós, 
a construcção especial de dotar, bem ou mal, a nação de um orçamento, parn 
que se não pudesse dizer que nós tínhamos falh&do á maxirna e, talvez, unica 
de nossas prerogativas, que é a dotação orçamentaria ao paiz. (Apoiados.) 

Ora, Sr. Presidente, a nação, no dizer feliz de Michelet, ha de ser sem-
pre uma grande amizade ( apoíados) e não póde, e não deve, ser outra coisa 
sinão isso ... 

As lutas e a maneira pela qual se podem extremar as opiniões, quando 
ce trate de interesse meramente politicos, podem determinar até que os ma!s 
crr\servadores, aquelles que teem a peito a manutenção da ordem no re-
gimen que vão seguind·o a ponto, ou mesmo um pouco atrazados, se possam 
tornar, e rapidamente, revolucionarias. . . r 

Nós, o que fomos agora, por força das circurnstancias; nós, ·conservado-
res da Republica, fomos, apenas, isto: revolucionarias contra a minoria fàc-
ciosa, que nos queria dirigir! 

E, assim, conseguimos est~car, fazer parar em um momento a critica pu-
blica, que pairava sobre nós, examinando nossos actos e nossa ·capacidade po-
litica, ao ponto de, por suggestão, que eu não sei definir, ter-se até a impres-
são de que, na rua, os nossos melhores amigos nos negavam até o banal cum-
primento, a fórmula a mais superficial da camaradagem entre pessoas edu-
cadas. 

Era a noção sincera e interior da vergonha que nos havia de ficar da cri, 
· tica; do exame de conscien~ia, exame por assim dizer de introspecção iterati-
va, que havia de determinar o jµizo publico sobre nós, isto é, da opinião que, 
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entre nós, conforme se tem dito muito bem, não se forma naturalmente, mas 
é formada por nós, isto é, pelos jornaes a fazer de nós urna tristissirna 
idéa, como legisladores e patriotas. 

Passou, felizmente, a crise; achamo-nos quasi no seio de Abrahão ... 
A Nação vae entrar mais urna vez, no goso razoavel de suas prorogati-

vas de repouso politico, embora com as azas um pouco aparadas, tendo ca-
hido, no embate, algumas das suas pennas, de modo que as suas rerniges nã·o 
se possam arrastar com a galhardia de antanho; mas o passara está solto, 
póde mover-se e alar-se para onde entender; tornar a direcção que lhe pare-
ça razoavel, afim de que, no proxirno anno legislativo, nós possamos, deante 
dessa ameaça, que vale uma lição formidavel, e, sobretudo, deante do facto 
que nos comprime, do desejo de ser bem vistos por essa mesma opinião, cui-
dar mais de nós mesmos: esquecermos um pouco as nossas dissenções e tra-
balharmos com maior afinco e mais razoavelmente na construcção <la Re-
publica! 

Foi com o pensamento nos nossos deveres para com ella, relativamente 
ás gerações futuras, na critica tremenda e inexoravel, que, ha pouco, nos fazia 
(l Sr. Irineu Machado, que, devo dizer, raramente me pude conter na minha 
cadeira, durante todo o tempo em que o ouvia! As emoções sinceras, que a 
eloquencia extraordinaria do grande orador me produzia; a sua capacidade 
de lutador indornavel , o seu, póde-se dizer, heroísmo político, talvez, transvia-
do do verdadeiro caminho, mesmo não levand·o em conta as suas divergencia~ 
de nossa opinião , comnosco, mas. em fim . seu heroísmo politico ( mllito bem) ; 
a mocidade exuberante, o ardor juvenil do Sr. Maurício de Lacerda; a perti-
nacia dialectica e corrosiva do Sr. Moacyr, são provas de que, evidenternel!te. 
o sangue insufflado pela revolução que. bem ou mal, executamos. determinou 
que este sangue que se injectou nas veias da política nacional seja promissor 
para os nossos destinos! 

Quanta vez ao olhal-o. ao yel-o, na sua juvenilidade brilhante, ao Sr. Ln-
cerda, occupar a attenção da Camara inteira, não me .occorreu ·pensar -· e dis-
se-o a amigos - o que poderia ter sido o proprio príncipe Bismark na sua 
mocidade, truculento , corno elle. juvenil e estoira-vergas como elle; mas, que, 
depois de ter sido o q_ue foi, alarm-vogel, como se dizia então, das caserna s 
allemãs, o passara de alarma, acabou sendo, como succede sempre, mais 
conservador no governo do que revolucionaria na vespera . .. 

E' essa, aliás, uma regra commum n::). evolução .. politica dos ' povos .. . 
Pois bem, esta opposição aguerrida, solidaria, em uma idéa só, fez com que 
o Sr. Irineu Machado funccionas·se. mais de uma vez, aqui dentr'o do Parla-
mento, como grande advoj:!ado que S. Ex. é. S. Ex. não se me representa 
tanto um parlamentar acab~do e moderno. como a muitos se afigura ser: 
S. Ex. é, si não direi o maior, um dos maiores advogados oue. talvez, tenh a 
tidc o territorio sul-americano. E' como advogado, pois, que S. Ex. funccioiia 
nqui. Dahi os seus desvios e a critica que S. Ex. merecerá de nossa parte. 
S. Ex. , com o calor, e as convicções inabalaveis que são geradas pela auto-
ridade de seu espírito e pelo cultivo diuturno delle, toma a si um problema 
;,; nafquer, agita-o, Quer fazei-o vingar a todo o transe . Si a cau>a que S. Ex. 
define e formúla, é defensavel, e tem o apoio dos homens conservadores, dos 
!1omens prudentes, S. Ex. está no bom caminho, e, quasi sempre, vence! Mas 
: i, ao contrario, não o é, S. Ex. se transvi a nos seus conceitos, na su~ 
razoabilidade, na concepção jus.ta de suas idéas; dá por pá os e 
por pedras, e quer vencer a despeito de tudo, custe o que custar, na defesa de 
suas idéas ! Eis a razão por que defino •que S. Ex. é assim um grande, um 
extraordin ario advogado , mas não um tão grande parlamentar ... E' como tal 
que elle, agora, funccionou mais uma vzc nesta Casa ... 

Mas esta opposição admiravel teve desejos, teve velleidades, no momen-
to, de dirigir a maioria: de arrastar-nos para seu ·caminho; de leva.r agua ao 
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seu moinho, e á nossa custa; e nos conduzir, pois, á fallencia do nosso dever! 
Não o ·conseguiu! Devemos isto á solidariedade admiravel desta maioria, total 
do Parlamento ainda hontem abalada; á alta concepção que ella teve dos in-
teresses positivos e conservadores do paiz. As paixões serenaram rapida-
mente, cousa bem rara no nosso meio. E até a critica aos actos do Governo 
como que parou; e a mesma animosidade que perseguia o proprio honrado 
Chefe do Executivo no recesso do seu lar, desde a sargeta dos jornaes até os 
curucheos do proprio meio politko, como que se amainára um pouco, esque-
cendo-se tudo nesta congregação que se fez em redor do l eader da maioria, 
do Chefe da Nação e do che fe do part ido, para dotar a Nação de um orça-
mento que fosse no mínimo acceitavel, si não fosse melhor. 

O Sr. Calogeras, com a sua autoridade notavel , de economista e finan-
ceiro, que .é (apoiados), d isse, um dia destes, si me não engano, ante-ho11tem, 
esta phrase de todo ponto ·feliz: em um quinquennio inteiro não ha idéa de ter-
se estudado com .tanto cuidado, tanto zelo, os orçamentos nesta Gamara . . . 
Mas este trabalho quasi é completamente desma11telado pelas paixões, e o 
mais interessante é que, quando o Senado, s·ob a voz do chefe do partido, se 
congregou para retocar alguns pontos ou remediar alguns nossos deslises po-
liticos, involuntarios talvez, increpou-se-lhe esta altitude, sem se lembrarem, 
os que o faziam, que foi a acção delles, acção excessiva, exaggerada e apai-
xonada, que levou a maioria do Senado a esta reacção lambem excessiva! 
(Apoiados.) 

Os desmandos do· partido não podem ser o de seu chefe. As impertinen-
ci.as de um chefe como os excessos de sua ~utoridade, não podem ser incrimi_ 
nados pela acção do partido. Porventura a critica severa, acerba e ardua que, 
diariamente, se fazia aqui ao chefe do ·Partido -Republicano Conservador será 
de todo ·O ponto jusüficada? 1 

Disse o Sr. Irineu Machado, uma vez, para o fazer, o seguinte : - "O 
Sr. Pinheiro Machado é um homem que não lê. Si S . Ex. tivesse noções phiJo.-
sophicas das e.ousas, provavelmente daria um chefe de partid.o razoavel, mas , 
não as tendo, não o pdde ser . . . 

E' que S . Ex . nunca foi chefe de um grande partido; talvez mesmo 
P.ão o venha a ser nunca; e, si o fôr, ha de saber o que a historia parlamentar 
nos ensina algumas vezes: que genios os mais acabados e políticos dos maio-
res houve 0no mundo, tal comq b notavel Pitt, o qual, entrando para o governo 
com 24 annos, nunca mais pôde aprender nada, no dizer de Macaulay. Rece-
bia elle d.os seus auxiliares de gabinete as informações razoaveis e justas 
para .o momento e não tinh a, ou mal, sinão o tempo neccssario de passar a 
vista no summario dellas . E através essas informações de homens veridicos 
e capazes, conseguiu aquella aguia, a·quella concretização da politica ingleza 

. e, portanto, mundial, dirigir, por tão dilatado prazo, o parlamento da Ingla-
terra . 

Esse juízo aliás é antes o fructo da nossa incoherencia e da nossa ma-
1-evolencia política . Blateramos todos ·contra os livrescos, e qua11do se nos 
depara um puro homem de a.cção , cahimos sobre elle a criticar-lhe .a pratica. 
E' que confundimos o homen1 illustrado, e que se continúa a illus·trar, com 
o t11eorico: o homem de enso pratico, oom o leitor das obras que no s chegam 
pelo ultimo paquete, com esses sabios de papel, a quem a natureza e a vida 
jámais ensinarão coisa nenhuma, nem as podem elles vêr, a través a monta-
nha de papel impresso que hil entre essas e os seus cansados olhos! 

O chefe do Partido Conservador não me deu procuração para defendel-o 
dessas increpações feitas aqu i; tampouco lh'a pediria eu, membro de um par -
tido, entrado voluntariamente para elle, o que posso a ffirm ar com toda a 
segurança com que !'alio á Gamara que me dá a honra de ouvir. Eu poderia 
ser. a esta hora, senhores, um independente, aqui na Gamara; poderia não 
me ter elado a partido nenhum, quando aqui che2uei, mas compreherdi mui-
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to cedo, felizmente, que a minha voz não teria nenhum éco aqui dentro, como 
não o terá a de nenhum individuo que se queira fazer independente no seio 
de um Parlamento, oinde se devem degladiar idéas através os partidos. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Posso attestar de longa data, porque co-
nheço os altos conceitos que V. Ex . , muitas vezes, e aconselhando·-me até, 
exprimiu a respeito do caso. 

O SR. DIAS DE BARROS - Portanto, nesse par.ticular voluntariamente é 
que me elei ao parti.do, a que tenho a honra de pertencer. 

Diz-se aqui que a ·opinião do chefe do partido actuou sempre, no seio 
do Parlamento, para questões comesinhas e voluntarias da sua economia, 
em materia politica. 

· Eu declaro que, quanto a mim, esse facto é de todo inexacto, e que a mo-
destissima, mas digna e honrada bancada sergipana que, ·ora, represento, já-
mais recebeu ordens, que eu saiba, nesse senti.do, a não serem os menei.os 
communs ás votações do Congresso, em mate ria orçamentaria. Nunca! E si 
acaso deslise eu commetti, si peccado politico especial, ora, me inça o espirita 
do qual hei de fazer a confissão ·opportuna, no momento proprio, esse peccado 
o commetti eu por minha conta exclusiva! · 

Posso confessai-o, porque, dadas as circumstancias que se apresenta-
ram, no momento, ante meus olhos, eu entendi então proceder da melhor ma-
neira. E' um peccado politico, que não attinge nem a minha hombridade, 
nem a minha honra como particular ... 

O chefe do Partido Conservador poderá, talvez, parecer ter excessos 
de autoridade. S. Ex. declarava, brilhantemente, ante-hontem, no Senado da 
Republi<ca, o facto da sua acção sobre as oligarchias, o que pôde ter sido visto 
como tal . 

Poucas coisas me teem espantado tanto, aliás, neste paiz, como ·esta 
auâacia, admiravel, incomprehensive l até no momento, como esse alto gesto 
do Sr. Pinheiro Machado! 

Eu, que estava fóra da politica, mas que já a seguia com os olhos de 
quem quer ver, senti-me abalado, tive o calefrio das grandes emoções, quando 
S. Ex. disse no Senado que se revoltava contra as oligarchias do paiz, em 
um grito de alarma que pareceu exagerado a todos, mesmo aos mais extrema-
dos radicaes, mas que se revestia do timbre da voz da propria opinião nado-
nal ! . · 11 , i 

o SR. NICANOR NASCIMENTO ---: Quando ninguem as atacava. 
O SR. DIAS DE BARROS - As oligarchias existiam no paiz, nem podiam 

deixar de existir, pelo vicio original da Federação, prematura, que tivemos 
de contrahir no nascedouro da Republica, conforme já o disse aqui. 

As oligarchias foram fortalecidas por ·Campos Salles, porque não po-
diam deixar de o ser. Aquelle chefe politico quiz congregar a sua acção em 
torno do problema capital da Republica, que era, na occasião, a solvencia dos 
seus compromissos, pelo que teve de se amainar com todo o mundo; fazer as 
pazes, si possivel, na arena politica do paiz, ·Com toda gente, e cerrar os olhos, 
si q.uiz ser politko, a uns tantos pequenos deslises que todos, com certeza, 
são inevitaveis, dadas a imanencia e as fatalidades do nosso caract.er e da 
nossa indole. E essas oligarchias desmedraram, como uma consequencia lo-
gica do movimento proprio do regímen, do mesmo modo exuberante por que 
nasceram . . . 

Pois bem, as oligarchias hão de achar um tribunal para as julgar defini-
tivamente. 

Esse tribunal é a opinião publica! 
Eis por que não pôde haver justiça na política . E', realmente, uma mania 

de sonhad·or fallar-se em justiça política, quando o tribunal .proprio, a que 
terá de comparecer o individuo, não será nenhum conclave de homens po!Hi-
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cos, por mais autorizados que se supponham, mas, sim, a epinião global do 
paiz esclarecida ou por esclarecer! 

Quando, pois, o tribunal unico para julgar o réo é a opinião, que póde 
derrubar o seu id·olo e recollocal-o no pedestal, si lhe convém, não tenhamos 
a pretenção de contestar-lhe os ares tos, quaesguer que esses venham a ser! 

A um chefe de partido, a um grupo de politicos não é possivel galvani-
zar ninguem, porque seria galvanizar a si mesmo e falhar aos dictames da pro-
pria opinião publica. 

Si as aligarchias do norte do Brazi! tiverem ensejo <le chumbrar a Repu-
blica, de fazer com que se empane o brilho da n?ssa democracia, ell~s terão 
de cahir naturalmente e fatalmente baquear, e mnguem as sustentara. 

E foi esta a attitude do nobre chefe do Partido Republicano Conservador 
quando disse que não est~va disposto a amparai-as, de modo nenhum. E 
ellas cahirão de maduras, no momento opportuno, sejam as civis, sejam as 
militares! 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - Ha fructos que nunca amadurecem. 
o SR- RAPHAEL PINHEIRO - Ficam pecos antes do tempo. 
O SR. DI AS DE BARROS - Tornam-se pecos, dil-o muito bem o nobri:! 

Deputado! . . . . 
As oligarchias hão de ser domin adas pela opinião publica, hão de ser 

juguladas, em tempo, nos seus movimentos pelo voto popular, unica e certei-
ra arma contra ellas. A opinião livre nunca as sustentará, e muito menos o 
chefe de um partido que conta em seu seio homens capazes de secundar-lhe 
poderosamente a acção . (Muito bem.) 

Que é que perscrutam nos movimentos de S . Ex., que é que descobrem 
na sua acçãp, que é que lhe 1sobra, para determinar essa aggressão continua-
da, ininterrupta, á sua odentip~ão politica, sendo, como elle é, um poder coor-
denador no meio de~sa anarc·qia total que nos infelicita, sendo um organizador 
de vontades, na onda dos des fallecimentos que nos assoberba? 

E, porventura, terá S. Ex. a auxiliai-o apenas uma camarilha sua, que 
não sabe, que não comprehencje o que seja a independencia? 
. Não a conheço eu; não tenho, positivamente não tenho, idéa de tal. 
(Apoiados; muitó bem. ) · 

Sei apenas, para não sahi.r fóra daqui, que ha, no Parlamento dà Republi-
ca, homens que o apoiam, livremente, voluntariamente, sem outro intuito .que 
não seja o de secundai -o e!Tj sua acção benefica em pró! da democracia. 
(Apoiados.) . 

E si S. Ex. em dadci mqmento , por um excesso de autoridade desconh e-
cesse as normas especfaes que devem ser adoptadas pelo chefe de um partido, 

· quizesse fazer compressão nos cal"acteres ou nas indoJ·es, conto de que se teria 
áe ver em campo. desertado, o que ~ estou certo, jámais ~uccederá , tal o apreço 
em que tem S. Ex. a opinião dos homens livres. (Muito bem! ) 

Quanto a mim, pel·o menos, devo dar disso o meu testemunho pessoal : 
"jámais notei da parte de S. Ex. excesso de autoridade, por mais insignifican-
te que fosse. 

O SR. FREDERICO BORGES - · Póde dizer tambem quanto a nós outros . 
O SR. DIAS DE BARROS - Comprehende o nobre Deputado que eu não 

podia, neste particular, fallar sinão e exdusivamente, de mim proprio. E 
creio que basta, para uma C~mara que me honra com o seu apoio e com a 
sua confiança, dar o meu testemunho em ma teria de tal relevo. · 

0 SR. RAPHAEL P INH EIRO - 0 nobre Deputado póde juntar ao seu tes -
temunho o meu. 

O ·sR. DIAS ." DE BARROS - Não sei por que, Sr. Presidente, mas S. Ex . 
tornou-se para a opposição systematica um como leit-motiv, um doloroso es -
tribilho nas philippicas dos honrados oractores da opposição ! 
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S. Ex. é sempre desenhado · com os traços grosseiros das ca1·icaturas 
que fervilham nos jornaes e nas quaes o buril cortante de Callot se allia ao 
lapis molieresco de Gavarni, para dar-lhe aquella expressão de autoridade 
inflexível, exuberante e excessiva; para dar-'lhe a expre-são tetrica de uma 
féra en jaulada n.o Morro de Graça, a manducar, nas suas possantes e fero-
zes mandíbulas, o sangue das victimas a escorrer-lhe da fauce, a minoria 
da Camara e do Senado . .. 

Phantasia superaquecida de pamphletrios. . . No trato politico com 
S . Ex., só ouvi , até hoje, os conselhos os mais lisos, e os mais prudentes. 

Nenhum dos membros do Par.lamento, nenhum dos que este homem ex-
lraordinario distingue com sua amizade particular e com a sua estima, estou 
certo, poderá dizer .o contrario. (Apoi;iados.) 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - O caso do Ministerio da Agricultura, com-
inigo e o Sr . Nica:nor Nascimento, é disso um aHestado evidente. 

O SR. DIAS DE BARROS - O que, Sr. Presidente, queria eu, era dizer á 
Camara que ao partido não cabe a responsabilidade directa pelo que se pas-
so u aqui, nem tão pouco ao grande nucleo da maioria que O· esteia. 

Entretanto, como neste momento não ha que discriminar responsabilida · 
des, nós nos conjugamos todos, de novo, em um partido, fórte e, si acceitamos 
a critica, mesmo injusta, que se nos faz, não nos obrigamos, por isso, a res-
ponder a ella nos termos em que se a fizer sempre. · 

A resposta cabal a isso está nos trabalhos que emprehendemos, ás 
pressas, si .quizerem, mas uteis e admiraveis, ·que nos hão de ficar, conforme 
disse, como um pad·rão de gloria, nos a nnaes da Republ-ica, pela nossa dedi-
cação, não só ao regimen, como e principalmente, á Patria! (Muito bem; muito 
bem. O orador é nwito cumprimentado.) 

FIM DO 2º VOLUME 
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