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IF\azenda. 1Pags. ~BG o 487. · 
Respondendo aos discursos do Sr. Ruy Sa.rbosa sobre a 
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. · ,gada· Policial. Pab'S. 2.W a 373. 

E rico Coelho: 
Daudo parecer, I)Ulll uome da ICQmi:nissão de l!,iuanctl.ll, 
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Metello: 
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indicaciio n. ( de 191-í, rcorsànizandó a. secretaria 
do Senado. Pall'. 209. . • 
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-ID'ofcndondo emendas suas no IQrr,nmonlo da Rcceif,fl pum 

o exercício do·lül5. l'ag:;, íi3~ a Q.\3, G·.\-1, c 015. 

' Raym undo · de Miranda: 

Enuaininhando a votação do emendas uo Orcamonto do In
terior, Pag. 572. 

Rectil'icando enganos da acta du sessãl) anterior, .refe
. rentes n uma emend.a da sua lavra. Pag. ü29. · . 

Ribeiro Gonçalves:. 

· · Ju,stificando a nusencia do Sr. Ruy Barbosa. Pag. 573 ,, 

Ruy Barbosa: 

Discutindo a questão da amrristio. aos mn:rínhetros da· es
. ·quadra ~ebelde e os fuzilamentos do SateUite. Pa

ginas 62. a/ 81. . 
I 

·Continuando a discutir a questão da amnistia aos mari
nheiros da esquadra .• rebelde e os fuzilamentos do 

· Satellite. !Pags. 1119· a iil4, 184. a 203. 

Concluindo os discursos anteriores e respondendo ao 
Sr. Pinheiro IMaohado sobre a politica e a adminis
t.raçüo du Republica. Pags. 322 a 339, 438 a 463 . 

Sá. Freire: 

· Defendendo uma emenda, de sua autória;· a(> Orcament.o. 
da Viacão. Pags. 93 a 95. , · 

Justificando uma' emenda 1:li indicação n:. 4, de i9l4, que 
rem~ganiza a secretaria do Senado. Pag. 209. 

Dando o parecer da Commissã'o de . Finanças sobre as 
· · emendas ao Oroamento da Fazenda. Pag. ·480, 484, 

485 e 847, 

,Victorino Monteiro: ' 

Combatendo uma emenda, ao Orçamento da Viação, re-
1 lativa uma estrada de rodagem ,ligando Senna. Ma-

durefra a IBu~é. P!ig. ,86. ~ · 
~ . _: ... 

Q)nnclo a opinião da Commissüo d·e Financas sobre ás 
. crriondas ao· IOrcn.menlo da Guerra, rejeitadas pela 

. Camara dos Deputados. Pags, 475 e 476. 
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Def~ndcndo uma ~menda rr.lat.ivn no conLJ•n:c.t.o do CrícR 
do Porto. Pugs. 481 c .\8~. 

Di.scutindo a quo~tiío · drt aposentucto.rin dos i'unccionurios 
civis o J'C1'0J'rnn dos militar·es. ·l'ag. 1,00. 

Encaminhando a votação de emendas ao Ot•çnmento do 
Interior. Pags. ú8-l u !J~ü . 
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Cadastro: 
Dos p,t'OP'rios nacionacs cm i'!Hnas · c S. Paulo •. ·(Pro

posição n. 121, úe ,191.\.) Pag. 217. 

Collegios Militares: 
Constitucionalidade dos mesmos. (Indicação n. 3, de 

1914.) Pags. ,g c 10. 

Creditas: 
no 5:.312$, para pagamento de gratificacõcs addicionaeR 

n varias funceionnrios da sccJ·etaria do Senado. (Pro
,icclo n. 20, de ·IOl/,;) Pags. na 8, 2'14, G2S c G18. 
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bror.ino Gomes Calacn c D. Thereza Barbosa de O li~ 
veira. (Proposição n. 105, de 1914.) Pags. 5, 2Hi 
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Do 5:000$, pll!ra pagamento a Raymundo Augusto Mara
,. Jllhiio. (1Proposic1io n. 101, de ·19l!i.) Pag. 81. 

De 057:578$081, 2.!720:758$712, !.1Git:306$720, ....... 
I. 831Ci :985$028 e 138 :•o\73$Hl9, supplem~ntarcs {L di
vet•sas vlwbas da lei OI·çmnentaria vigente. (Propo
sição n. HO, de 19U..) :Pags. 81 c 211. 

IDe 1. 500:000$, supplcmenlar :'1 verba 13' da lei orca
mcntarin vigente. (Proposi<;ão n. 107, de 19f.L) 
Pag. 81 a 214. 

De 98:000$ ··supplementar :\ verba 13' da lei orçamentaria 
vigente. (Proposição n. ·JOS, dt:> 1911.) Pags, 81 
o 211. . 

Dn 6,500:000$, para pagamentos a I\irupp & Comp. ·(Pro
posição n. 109, do 191,i.) Pngs. 82 03 21•4. 

De 2.502:1,70$225, supplemontar :\ verba. 8' da lei or
. çamontnria vigonl.e. (Proposição n. 103, de 19111. )' 

Pags. 82 e 211G. . 
De 260:17·'•$310, papel, e de 532:778$956, 10:752$Sit5 o 

5 :S03$40ü, ouro, supplamentnros tí diversas verbas do 
or,camento vigonlo. (l~roposicão n. 104, de 1914,) 
Pngs. 82 e .216, 
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Dli 1 :527$001, \larn -pagamento a .Toaqnim :Aug-usto Freire. 
(P·t·oposi~ão n. JOLi, de ·Wlil.) Jlag, 82. 

Do 7R5 :877$633, supplemcntar (\. verba [,5,• da lei orca
montaria vigente. 0Proposi<;üo n. 08, de !OH.) I;'n-

. .gina s~. ~ . · 
iDo 21G :26H~li4, para pagamento no Dr . .Luiz Alves Fer• 

.reil·n. (Proposição n. 100, de iO:lo\,) l'ag, 82. 
' De 282 :G·I2Bl7:l, para pagamentos da Brigada Policial._ 

(Proposicüo n. 75, de 19H.) .Png. 82, 
De 000:000.~, supplomcnlur ú YCI'ba ~da· lei orcamcnturio. 

vigente. {IProposi•;úo n. 78, de i 91ft.) Pag. 82. 
Do \l7 :299$1,39, parn rost.ituicão ·a Louis llermunny, o · 

ouút·os. (P·roposi~iio n. 00, ele 1911!.). Pagina 82., 
De 8:3231%00, para. pag·amentos da Villa \Proletaria Ma

rechal Hermes. (Proposição n. 01, de 1914.) Pa
gina 83. 

De 502 :2:10$/tlr., para pagU:menLo aos herdsi;os do n.lini
. rantc Elisiario Barbosa~ (P.roposicilo n. 96, de 1911>. l: 

Pags. 83 e .21'6;, 

- De ~O :000$, para rest.ituicão a Antonio Barbosa. dos 
Santos. (!Proposição n. 53, de JO·V..) Pag. 83. 

' De 090$996, para pagamento ao Dt·. José Joaquim de Aze• 
' vedo Brandão. (Proposição n. 71,, do 1014.) IP·ag. 8:3., 

De .6:000$, para· pagamento :t Agrippiniano Bar.ros.· (Pro-
. posiçã.o n. DO, do ·JOLí.) ·Png. 81. ·; 

·· IDo 3. '162 :700$, parn nttendel' :âs despezas resultantes da 
1 elcvaciío do .numnro de lwncas do Exercito. (Pro

posição n. 1M, do 1DH.) Pn::;s. ·OG o 215 .. 

De 276 :738$2!JG, ouro, para pagame(lto á Companhia São 
·I Paulo-Rio Grande. (Pl'OJlll3iCão n. 11:2, do ·19:l1.)~ 

•Pags. 97 e 215, 

IDe 16:510$, para pagamento ao eng-enheiro Emesto OLel'o. 
(IProposlcão n. U.3, •ie i\"IM,) Pag. 07. 

])o 28: i25$0.~1,, para pagamento aos ajur!nntes de por
Loh•os do '.l'hesotn·n c n Mu,noel :mm-ilio dt~ Silva. (Pro
posição n. 11, de 19-!ol . ) Pa~;. 07. 

De 97:000$, supplemenial',· :\ vet•bn. :l', url .. !i4, da lei 
orcnmentariu vigente. (Proposi~ií.o n. 117, de 10-111.) 
.Png, 216. 

no 80$, supplemcnt.ar tl vei·ba 1G", art. 2', da. lei orcn
-ffiAnLilt'ia vig-lmto, ('Proposioão n. !18, de 10H.) .Pa
~ina ~17 " . 

.,, 



.. 

' INDICE IX 

Do o :i635~1tHi, supplemunlur ú verba a•, art. 20, da lei 
OL'~llllli'ILlnil'iiL vigeut.e. (l"i'OJIOSiCfiO ll, I UI, de i(Jl.í,)' 
Pag. 21.7. ~ ..- · 

De iü :8\lli$, iliLL'IL levanlam•;nlo· do eatlasl.t·o doo proprio:; 
nu~ioutl!'!ioi em ~Uuus tJ S. Paulo. l)ag. :t17, · 

De 1. 000:000$, pam as rlespezas rr,sullttnlcs da nossa 
neula·alidade. (I'J•uJul.>ir,lio n. 120, de Hlllt.) IPags. 382 
e 587. • • Do ISü :Sl\1$~::10, ouro. n a. Güü :~3.\$5.\G, papel, para a so-
lucilo de di vielas ele' •JXCI'cieio.l findos. Pags. 588 e IH7 ., 

iDe 233:860$2-1.7, para allenrlcr aoô compromissos com a 
liquidação ela Defesa da !Borracha. Pag. 588. 

Do 82:102$883, ~am pagamculn a diverso:; aposcnlac\os 
dos Correios. Pag. 588. 

Declarações de voto: 
Do Sn. VIC'J'OlUNO IMON~J·groo c mais 35 Senadores, sobre o 

rOrçamento rln Rllc•eita para o excrcicio de 1015 •. Pa
gina 647. 

Do '~R. GAnnmL SALU,\DO, sobre r• exist.encia dos collcgios 
militares. Pag. •176,. 

Sohre a proposi(JÜO que fixa r• liespeza do Minist.erio da 
· Fazenda. Pags. itü3 a !,()í. 

Sobre a proposioüo que orcrt a Receita pnr·a D exercício 
de 1015. Pag. 647. 

Do SR, PmES ·FJlnfiJlll\A: 

Sobre n votação urgente do orçamento da Receita pura 
o exercicio de 19:15 .. Pag. 5,55. 

Emendas: 
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A' propos1çuo n. 88, de !OH, fixnndo a despeza do Mi

nislêrio llo l~xler·ior para o exercício de ·1015. (Pa
l'cccr n. 107, ele 1911.) Pags. 2 e 3. 

A' proposil;ão II'. 07, no Hill,, :fixando a despeza do Mi
nisterio da Guenn PtWo o r:wreicio de lOtG. (Pat•eccr 
n.·1!l8, de 101•.\,) Pags. a,.\, 1,75·t• 4710, 

A' pt·oposir;ão n. 05. de 101!., fixando a despeza do Mi
nisterio da Viação para o exrrcicio de 1915. Pags. ·17G 
n 18:1 e 1,73 a· !t75. 

"\' proposi1;üo n. 10~. de ÜH•í, fixnndo a clcspc~a do Mi
nistcl'iO rlu .Agricull.t~:~·a pal'a o cxet•cicio ele 1915,, 
:Pngs. · 4ll!, a 472 e 5Bi, 
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A' propoRir,iln n. ·li r.. dr 1 o 1··\, fixando o. dcspér.o. 'do ~!i
nisl:er•io da Mnr·inha pam o r•xcrcicin de IOJíí. (Pa
•re,~f~t· n. ~I O, ·dr, HH .'J.) Pn.gs. 588 n. .rj,D1 . · 

:\' pt'opnsl(:fin 11. l:.!H, rle 1 ·I~H-'1, fixaudo a· dcspczn do ~'fi
li isü.•rin da •FazrorHla pa.r·a n r•xrrcicin de I 01 íí. (Pn
Jw.r•r· 11. 21'1. de IOl•í.) Pag·s. iíO>I a r.o:J. 

' A' propo;;ir;iin n. 120, de -t0H, rixando n dcspe?.n do 
MiniRI.nrio ·da Tul.rwirll' pum o rxe·r·cicio de 10Hi. Pn-
.J·rocrr n. 21~. rle' I!IH.) Png,, G91, a G01. · 

Da Commissão de Finanças: 

N proposiçiio n. G2, de 1913, abrindo o C'I.'Cdito de réis 
iJ2 :000$, para pngamr.nto de 20 guardas accréscidos 
da Alfandega de Porto Alegre. (Parecer n. 202, de 
·J 91L) •Pag. 8. 

~:\' proposiçf,o n. 11G. de Jn-11,, rixando a dcspeza do Mi
nislcrio do. ~farinha pai·a o >)xr•rcicio de 10'15. (Pn- · 
l'rcrr n. 205, ·de ·I fH ·Í.) .Pags. 2:l n.. ü.l, 20·~ n .208, 
mo c r;so.. '· . 

;.,A' propo;;ir;i\o n. 102. de 19llt, fixando a desper.a do 'i\li
.nislcl'io da Agl!'iculturn.. pam o exm·eicio rle 1.915. 
Pags. 8ft a 92, 2l0 a 2H. 

A' propnsiçrto n. OG, de IOH, fixando n. despeza do Mi
nisl.erio da Víar;rtn pnm o exercício de 1015. Pa
ginas '0'2 n ~ô. 

A' proposição n. 120. rle ·JOI·'r, J'ixando à despeza do· Mi
nisl.erio rln .TuRI.ir;a pU'I'U o exercício de 1.915. (Pa
reerr 11. 20í, de HlH.) Pngs. z,ü3, 32.2, 31,0 a 382, 
riSO {t ·GR7. 

-A' pl'OJlOSHJltO n. 128, rle 191..\, fixando a desper.a do Mi
nisterio tia Fazenda para o exer,cicio de ·1915. (Pa
reflcr n. 208, de 1!11!!.) Pag-s. 390 a 1,38, lt7ü a -1,03. 

/'v' prorosir;i\o n. 12!1, tlo 1!H!r, orçando a Receita pamo 
rxercieio dr 19'lií. Pags. GOla QOü, e Glr3 a Glt7. 

ll)os Sns. AR'I'Hllll LllMDS E TNDTD no IBR.\ZI!.: 

A' proposição h. l:l.ü, de 19H, fix!lndo n desper.a do l?.fi
nislerio da Marinha para o cxcrcieio de 19Hi. Pa
,ginn f.CH'j. 

Do Sn. ·FRANCisCO GJ.YCEmo: 

A' proposição n. 87, do ·I 01.1,, regulando n propriedade 
das minn~. Pag, t>ü9. 
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Do Sn. lhmrm.m T.nz: 

A' propo,;il;fin n. lJ[i, d1• l\l'i·i. fixando n dr,pf•za dn Mi
ni,;l.cr·io da Ag•r·ieullur·a par·:r ll excr•rirdo tl1• l!lltí. Pu~ 
gina::-; Hi0 n Hi7 . . 

no .Sn, .TORI~ Euzrmro: 
c\' pr·opo,;iofio n. l(l~, de ·1!11./,, l'ixnnrlo a rlcRpeza rio ~Ti

ni:o~l.t~J.'in d at\g'l·ieulLuJ':.l pnt•a o PX'I'l'eitqo.!!f• ·Hil!i. Pa
g·inas Hi7 e ·l~ti8. 

Do 811. MONIZ IFmrm: 
A' proposição n. ·120. de 1Dli, opçando n'!Rcceita para o 

oxcreicio dr, 1 !li;,. Pngs. · li2G a G27. · 

Do Sn. PmES Frml\EliiA: 
A' propnRiOfio n. 105, de tOJ't, abrindo o credit.o de réis 

SG :Gt5*280, pm·a pngrunenl.o ao Dl'. Ar·istoLrk!:; .Am
hrosino Gomos Cula~.a o D. TlrcJ.•rzn Bar·llosn. de Oli· 
veiru. (Paror.er n. 200, dn l\ll>í·.•) Pag, G. 

Do Sll. "''Á :J.i'HE!Jtg: 

A' proposir;ão n. 05, dr 10 J.í, rixando a despozrt rln i\Ti
nistorin dn Viação para. o ,•xcrcieio do tOHi. Prt· 
ginas 03 a !15. 

A' indica(;iío n. "· de 1011,, l'ror·ganimn(JO a. se~relariu do 
Senado. Pa.g. 200. · 

Engenheiros militares: 
' Concedendo o eerl.ificndo do engenheiros unilita.l'cs ao;: 

alnmnos quo concluieem o ·elll''o •resrrectivo. (:Pl'n
nosição n. !13. de 1 01•1.) Pags. H I, c 2\G. 

Equiparação: 

Dos preparadores da. Escola. Polytechnica aos das facul
dades do medicina ela Republica. (Proposir:il.o n. SG, 
elo 19H.) Pngs. 83, 81 o 215. 

Escrivães: 

·Mandando rJOnsorval' com dous csc'rlvac.< o.~ orcllivos dos 
rcspecl.ivos rmrLorios. (Proposiaiio n. ô7, de ·J 9H.) 
Pngs. 8" c 215. 

Estrada de ferro: I 
Concnssão pum· a construc~rio dum:~ estrada cln forro que 

partindo de Cn~·nhú vrnrlm r.nlwoncur· cm .Tangaria on 
~'l .• To~é .do Rio Pnt•dn. (Proposir:iio n. riS, do ·JOI!t.) 
Pngs. 83 e 21-1. 
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Indicações: 
N. 3, de HJ I", do Sr. 'Gabriel SttlB·ado, no sentido de que 

a ·Commissão de IJonst.ilui~üo c 'Diplomacia diga se 
é licilo ao Estado mnnLér instituto de ensino secun
daria como os eollcgios mililul'CS. Pago. \l c '10. 

X. ·L do HJt.\, cln Commissiio I](~ ·PoJi.cia, reorA"nnizando 
a secretaria. i.ln .Senado. l'ags. 18'1 a 18'' e 208 a 210., 

X. 5, de 19J.It, de vm·ios SonadoJ:es, provando um v o Lo 
de ,;oliduriedar.Ic, o louvot• aos ISt·s .. !'residente e Vice
Presiclentc du Senado. Pag·, M8. 

Licenças: ' 
Ao' Dr. João Neri. (PJ•ojecto n. 18, de 1914:) Pags. 22, 

e 23. 
Ao Sr. Alberto ·Alvares do "\zevedo Castro. (P.roposição 

n. 58, de i'!!M.) Pag. 83. 

Marinha: 
' 'rl'ansferencia purn. o curso de marinha dos alUJmnos do 

curso de maellinas. (!Proposição 11. 3, de 1913:) l'a-
gina ''· 

Minas: 

Hegulamenl.ar.;úo da propriedade das minas. (.P.roposioão 
n. 87, de 191!,.) Pags. 83 e 169. 

Moção, dos Srs. Azercdo c outro 1Scnadores, fazendo votos 
pelo rc;;~abelecimento da paz na Europa. Pag. 652. 

Navegação: 

• . .\Jpprovacão do con~racw Delebrado com a Companilia de 
Navegação Cos~eira, (Proposição n. ·60, de 1914. ); 
Pag. 83. 

Neutrali.dade do Brasil na ·guerra européa, (Pt•oposicão nu
mero 126, de 19H.) Pa!;'s. 382 e 587 .. 

Orçamentos: 

Dn despezn do Ministrrio da !Marinhá para o· exercício 
ele 10·15, (PJ•oposiciio n. Hll, de tüiL) 'Pags. 23 
a ôi, 'l6·1 a M7 e '20·1 n 208, 555 e 579 -fl 1580. · 

Da dcspeza do illinisturio do Exterior. para o exercício 
de11015. (Proposicfio n, 88, elo 19H. l Pags. 23. 

D.l r.lespexa tlo i\ I inislcrio da Gnr.;rru, para o cxeJ•c.icio. de 
191.5. (Propo;;ir.;ão n. \17, rlc 19H.) Pags. 3, 4, lt75 
e 476. 



INDIO!l Xll.í 

Da t.lcspeza elo i\linisierio da ,\g·riculiura flill'll o exer
cício de 1U15. (;Proposiçüo n. 10~, do 1911!.) Pa-
ginas St a 02, :tü7 a 1üll, 210 a 214, 1,54 a 472. · 

' ' 
Da despeza do· ·~linisLorio da \' iaçüo pal'a o exercício do 

11H5. (Proposir;ão n. 05, de 1911.) Pag-s. 02 a 9G, 
17G· a 181 c 1,73 a <l/5. 

Da despcza do ~!inisLorio ela J'usLi~a para o oxoreww 
de.1915. (P•J·oposiçüo n. 120, de 1914.) Pags. 101 u. 
148, 263 a 322, 210 a 38~ e 580 a 587. 

Da despeza do i\linisLcrio da Fazm1da P:Lt·u o exerciciu 
de 1015. (Proposição n. 128, de 191/,,J Pag-s. 220 
11 203, l:II!O, 390 a !,38, !L/G a 4!l3. 

•Da Receita Geral da Republica, no exet•cicio de 1915. 
(Proposicuo n. 1.:J!l, de HH4.) Pags. 497 a 554, G01 

- a 627 e 631 a 647. 

Pareceres: 
I 

IDA COlvlM!Ss,\o DE FINANÇAS: 

N. 200, de lDH, sobre uma· emnnda do Sr. Pires Fer
.reira ·á proposição n. !05, do I!lH, abrindo o crc-
dito de BG :515$280, vm·a pagamento ao Dr. "\.ris
to te los Ambrosino ,Gomes Cu laça e D. Thereza Bar-
bosa de Oliveira. Pago. 5. I) 

N. 201, do' 1üH, sobre o projecto n. 20, de 1~14, abri~do 
o credito de "5·:312$. pura pagamento de gratificações 
adclicionnes a div<Jrsos í'unccion!lll'ios · da secretaria 
do 'Senado. Pag-s. 6 n s. · 

N. 202, de 1911!, sobt·e a emenda oiferecida :i proposiçfio 
n. 62, de 1013, abrindo o ~redito de 52:000$, para 
pagamente de 20 gunrdas ueerescidos da Alfandega 
de Porto A(cgre. Pag. 8. 

N. 205, de 191A, sobre a proposição n. 116, de i·9i4, fi
xando a despeza do MinistcJ•io da Murinha pam o 
exercício do '1915. (Com• emendus.) Pugs. 23 a Gl. 

N. 207, do 10V,, sobre a JH'OPOSil;ii.o n. 1·20, de 1914, fi
xando a despeza do ljlinisLerio da Justiça para o exer
cício de 1!l15. (Com emendas.) Pn.gs. 263 a 322. 

. . 

· N. 208, de '19H, sobre a proposição n. 128, de 1914, fi
xando a despeza do :!llinisterio cln .Fazenda para o 
;e1:ercicio de 1915. (Corri emendas.) Pags. 390 a 438. 

Da de Marinha e Guerra: ' 
N. 199, de 1914, sobre a propo~icão n. a, de 1913, au

torizando a transferoncin pnr·a o curso ele marinhn 
dos alumnos Jio .curs() cl~ maohinas.: Pag., (I,, ... 
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XIV INiliC:B 
' 

Da do Rodapção: 

N. I !li, clu Jnlí, I''Jtlaeelio J'iual lias emcntlas do Senado 
;'~ Y!'OPO~ivftu >1. ~s. _ele l!l1·í, Jixando a dcspczn dq 
!llmiSLIJl'IO das llnluçucs ExteriOres para o cxcrcicio 
de 191.5. Pags. 2 e 3. 

N, 1 U8, , de 1\JJ !,, l'edac<.;ito :final rias •emendas do Senado 
{L pmposição n. !li, de HH.'J, fixando a despcza elo 
MinistcJ•io da Guel'l'a vara o ex~t·cicio de HJHí. Pu-·· 
ginas 3 e ·L 

N, :lfM, de HI:J.l, rr!clae<;.fto :l'inal do proJecto n. 18, de 
10:1!<, autorizando u eonücssfio de Ulll anno de licença 
ao Dr, .foão Ncri, inspector sanitario da Directoria 
Get·al dP :saud1~ .Publica .. Pags. 2.:J c j3. 

N. :lüil, de J0J"í·, .rcdac<.;iio ·J'inal das Bmeudas do Senado 
o;i. proposição n. flú, de :1 OH, l'ixando a despeza do 
M.inisterio da Viaviio fll)l'll o exercicio de 1915. Pa
ginas 17G a 181 e 203. · 

:N. ~00, de .10!11, J•c•dn<:cüo final tia emenda do ,Senado 
;i Jll'"l'o;;.i<:fin 11. 10~, rio l!ll!1 fixando u despem do 
Mini;;tnrio da ,\~1·ieultu1'a pnJ·u " nxnpeido.de 1UHí . 
.Pag·s .. 1ü.J a -'17~. 

N, :!10, de HlH, J•erlacçilo i'inal das emendas do Senado 
á fJ!'Opos.ieüo n. HG, de 1!114, J'ixanelo a despeza elo 
Minisl.crio da ~lat·inlm para o cxercillio de 1015. Pa
ginas G88 n ú1H. 

N. ·211, de 1014, rodueQfio J'jnal das emendas do Sonurlo 
a Jll'Ofl"'içiio n. 1:!8, do 101-1, 1'1xando a· despcza do 
Ministerio da Fazenda para o exercício tio 1011:3. Pa-
:;inas, G91 a 503. · 

N, 212, ue 1 v H, redaecüo J'inal das emendas do Senado 
ú proposi<;ão n. J20, de Jo!}Jio, fixando 11 despeza do 
i\Iinislcl·io do Intel'ior pam· o exercicio ele 1915. Pa
:;int~s 5().1 a 601, 

N. :!13, do HlH, t•educção J'innl do pro,iecto n. :w, dr; 
·101 1,, abrindo o eredito de 5:31.2$, pat•a gratij'icuções 

· addieionaes a varias i'uncr:ionurios da secretaria do 
Senado, Pngs, li28 e ü48. 

Projectos: 
l\, 18, de I O I"· eonccdendo !illon1;a ao Dr .• Toão Ncri, in

,,peetor sanitnJ•io da Dimcloria G~rul c!~ Sande Pu
blica. .Pugs. 22 o 23. 

N, ~11, r!n IOJ<'1, ulirindo o crerlilo de 5:~·1~$ .. Para pa:.:a
,111'-!Ulo .llu graLificU<Jües addicionacs a diversqs func-' 
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eional'io,; da :;ecrelu.l'ia do 
ü~l:! o Q1,8. 

Seuat.lo. Pucp:i. Li a 8, :.!l·í, 

Proposições: ' ' 

N. 07, de l!IJ.i, fixando a dcspeza do Miuistct1o ela Guerra 
p;ua o exordcio do HH5. Jlags, 3, -í, .t7ü u .J.'7G. 

N. 3, de 1913, autorizando a lmnsJ:u:rencia para o cur:;o 
de marinha tlos alumno:; tlo eut•so de machinus. Pa
gina L 

?i. 11G; de iOH, ·fixando a dcspeza tlo r~liuislel'io du Mu
,t·iruha pam o exercício d,c 1015. l'ags. 23 a IH, lü•í 
a 107, :20.~ a 208, G55, UiD o 580·, 

N. 105, do '1\Jl;., abrintlo o et·edil.o de ~ü :515$280, !JUra 
pagam eu lo ao Dt· .. Al'i:;tolcle:; Arnbrozino Gomes Ca
Juoa c D. 'L' h o reza Barbosa de Olivci.t•a. !l'ags. ;; 
a 21ü o 588. · 1 .. 

N. 101,de 1ul..l, ubl'i!rdo o credif.o de ii :000$, para. paga
Ineulo a Haymuudo Au10uslo :llamnhüo .. Pag. 8:1. 

• N. h o, do Hll-1, a!JI·iado os et·editos tle 9ü7: 578$081,. 
2. 720 :758$71~, :1. Hi-4. :::JO'G$720, L S3U :085$028 e róis 
Wl:!: 43i.H9·U, supplementar a Lliver·sas verba:; da lei 
orcnmentarla vigente. PngS. 8'1 ·e ~l·L 

' . N. 107, de "I!H1, ubt·imlo o··~l'olliLo de l.ilOO:OOO$, supple-
me.nLur ú, ve1·1Ja. .l:l 1

' da lei o~;anH.tOLtllt'la vig·enLe . 
.Pag·s. · 81 u ~14. 

N .108, do 1011, abt•indo u cwdilu de \JS :000$, supple
.ruenLur .à verbtt 113".:.... liledicarmntos- cht lei orça-
_rnentaria·vig-uute. Pag·~. 81 u ~l·i. · 

'". JQ9, de 1911, abriudo o credito de li. i:iOO :000$, para 
paga1nenlos a Krupr• & ,CDmp . .Pags. 82 c 2'11. 

N. ·I 03, de 1\lH, abrindo o credito de ~. tí02 ;1,70$225, sup
plementtw tL verba 8". da !d O!'!)amcntaJ·ia vjgenle. 
l'ags. 82 e 21G. ,., 

N. 10;., do 1014, abrindo o erediLo de ::JüO: l7 4$310, papel, 
o os do 532: 778$05rli, 10 :752$81!5 e 5 :803$;.01i, ouro, 
·SUpplemcntares tL diversas verbas da lei' O!'Çameuial'iu 
vigente. ·Pug. 8~ o 21li. 

N. !OG, de 1011, abrindo {) ct•ediLo de 1 :5:l7$004, pu1·a 
pagamento !L Joaquim Augusto Fr.eiro. l'ag. 82. 

N. 98, de 1ill 4, abrindo o ct·od i to do iS ti :877$033, sup- · 
plementur t\ verba 1il" ela lei or(•ameniariu vigenLo. 
l'ag·. 82. · 

N. 100, de :lil']i.\, aul'iudo u er·etliiu du .:!ri:2G8$1.1·i, para 
pagamcaLo uo Dr. Luiz Alves llcrrcira. r!'u.:;. 82. 

• 
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N .. iG, de 101!,, n!JJ•.imlo o creuito do ~32:642$1'73, pa.J·a 
pagamtlnto.s ·dn Bl'iguda P,o!idul. .Pog·. 8~. 

N. 7~, de ifll.J., abrindo o urcdito de 000:000$, supple
:mentar ú verba 2' da lei orçamentaria vigente. Pa
gina 82. 

'N •. 90, de i9iil, ali !'indo o credito de 07 :299$439, pam 
pu3amcnto uos Srs. Louis Hermanny e outros, Pa
gina 82. 

N. 9!, ·de !0!4, abrindo o cret!ito de 8:323$400, para 
pagrun~ntos relativos á Villa ProleLíLl'ia ·i'ilarecbal 

. Hermes. Pag. 83. 

- N. GO, de 101.',, mundanr.lu a[J[JJ'tJVar u contl'aelo da Com
panhia du Navegacüu CosLei.ra. .Pag. 83. 

N.··s7;· de !0!4, J•egulandv a JH'Opriedade das minas Pa-
,·H..~s 83 · e 169. · 

N .. J9tl;·• de !91·4, abrindo o m·edito de 502:219$765, para 
it,loagrumentos aos herdeiros do almirante Elisiario Bar
.. ,.bosa. Pags. 83 ·e 2!6. . 

. N. 53, de !014, abrindo o crediLo de ·\O :000$, para .res
tituicão de· fi anca a Antonio Barbosa dos Santos . 
. Pag. 83. 

N. 74, de :1914, abriu do o credito do 999$·996, para pa-
o~amento ao IDr. José Joaquim da -~zevedo Brandão. . I , 
Pag. 83. 

N. 58, de !9!4, concedendo u Albci·lo Alvares de Aze· 
vedo Castro, privilegio para a construcção duma es" 
tradu de fet'!'O a lY!atto Grosso. Pags. 83 ·e ,214.\ 

N. 86, de 1914, equiparando os preparadores da Escola 
· Polytechnica aos das faculdades de medicina da Re
publica. Pags. 84 e 214. 

N. 67, de 1914~Jandando conservar com dois escriviíes 
os arcilivos dos respectivos cartm;ios. Pags. 8~ 
e 215. 

N, Si, do 1914, concedendo um anno de Iicenca a José 
~~lves Ferreira, cónservador de linhas da E. F. C. 
do :Brasil. Pag. 84. 

N. 113, de !911•; concedendo o ccJ•tificado de engenheiro 

" 

· militar aos alumnos que concluírem o curso pelo re
gulamento do 1913. Pags. 84 c 216. 

N. 94, de i9'14, concedendo um anno de licença ao Dr. an
tonio Pedro Pimentel, inspector sanitario da .Dire
.utoria .Ge;ral de Saude Publica. Pag.: 84, 

' 
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N. 99, de 19M, abrindo o cr~dito de 6:000$, 'Para JJa
gamento a Agrippiniano tBa.rros, professor do ex- . 
tincto AJr·sunal de ,Guerra da 13abia. Pag. 84.. 

N. 102, de 1914, J'ixundo a despeza do l'rlinisLerio da Agri
cultura pa1•u o excrclcio do 1915. Pags, 84 a 92, 
W7 a 1e9, '210 a 214, 4M a '•72. . · 

N. •W>, de 1 011,, fixando a despeza do Ministerio da Viacão 
pura o ~xercicio do 1915, Pags. 92 a 96, 176 a 1S1 
e '•73 a 475. 

' 
iN. 114; de 19M, abrindo o cr·edito de 3, i1~2 :709$, para 

despezas uom a elevaciio do numero de pmças do 
S. Paulo-llio Gmnde. l'ags, U7 o 215. . . 

N. 112, de 1014, abrindo o credito de 276 : 738$2!16, ouro, 
para pagamento de .garantia de ·juros á Companhia 
,::; . Paulo-Rio !Grande. 1Pags 07 o 215 .. 

N. 113, de 1911,, abrindo o credito de Hi :540$, para pa
gwmento ao engenheiro Ernesto Otero. Pag. 97. · 

N. G, do i U14, abrindo o credito de 28:725$024, pai· a 
pagamento aos ajudantes do porteiros do Tliesouro 
c a Mano e! Emilio da Silva. Pag. 97. 

N. 120, de :l9N, fixando a despezu do Ministerio da Jus
tica para o exercício de 1915. Pags. 101 a 11;8, 263 
a 322, 240 a 382, 580 a 587. . 

N. 117, de 1914, abrindo o c.rediLo de 97:000$, supple
mentlll' á verba 3' do at•t. ô.\, da lei orçamentaria 
vigente. Pag. 216. · 

' N. 118, de 1914, abrindo o credito. de 80$, supplementar 
á verba 15' do art. 2' da lei orcamentaria vigente. 
Pag. 217. 

N. 119, de 1914, abrindo o c~edito de 6 :635$H6, supple
mentar á ·verba 3' do art. 20, da lei or~amentaria 
vigente. Pag. 217. 

N •. 121, de 19,14, abrindo o credito de 76:896$, ·para des
peza do levantamento do cadastro dos proprios nn
cionaes em ~\linas •O 1S. Paulo. Pag. 217. 

N. 128, de 1914, fixando a despeza do Ministerio da l"a
zenda para o exorcicio de 191,5. ·Pags, 220 a 263, 
3.\0, 390 a r.s8, 470 a ·'<93. 

N. 126, de 1914, abrindo o credito de LOOO:OOO$, para 
nttendor tis despezas resultant.es do neutralidade do 
Brasil nn guerra européa.. Pags. 382 e 588. 

iN. 129, de· 1914, orcando a Receita pa.ra o exerciclo de 
:l915.Pags. 497 a 55/t, 601 a 627 e 631 a 647. 

Slll&do - Tol. IX li-

'· 
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N. 127, de 191ft, abrindo os ·ereditos de 18G:864$293, ouro. 
c. 3 .·ü6ü :531$545, papel, para a solucüo de dividas 
de exercícios findos. Pngs; 588 c 6!1i. · 

N. 92, de 1911, abrindo o credito de 233:860$247, para 
comp.romisso com a liquidação da Despcza da Bor'
ra~ha. Png. 588. 

N. 125, de 101.1, abrindo o credito de 32:162$883, para 
pagamento a diversos funccionarios aposentados dos 
Correios. Pag. 588. 

Reforma da secretaria do Senado. (Indicação n. 4, de 1014.) 
Pags. 181 a 184 o 208 a 210. 

Requerimentos d& ordem: 
Do SR. A.. AzEiiEDO : 

Pedindo a inclusão . na ordem do dia da sessão nocturna 
da pronusicão relativa á Convencão Litteraria. Pa
gina 555. 

Do SR. .Ar.crNoo GUAN.~BAnA: 

. Pedindo o adiamento da discussão .do . areamento da Re
ceita, pelo adiantado da hora. Pag. 627. 

Pedindo a correcção do impresso da ordem do dia refe
rente ao orçamento da Receita. Pag. 630. 

' 
Do SR. ARAUJO GóES : 

Pedindo urgencia para a indicação n. 4, de 1911, reor.: 
ganizando a secretaria do 'Senado. Pag .. 208. 

Do SR. BUENO DE. PAIVA: 

Pedindo urgcncia para a discussão e· votacão immediata 
da redacc;ão final das emendas do Senado ao orça
mento da Agricultura. Pags. 210 e 4G4. 

Pedindo urgencia para a discussão e votação immediata 
das emendas ao areamento da Agricultura. que não 
foram ncceitns pela .Camara dos \Deputados. Pa
gina 587. 

Do SR. Emco COELHO: . 

iPedindo urgencia para a discussão e votação immediata 
do orçamento da Justica. Pag. 240. 

Pedindo a publieacão do seu •relataria sobre o or~:amento 
<lo Interior. .Pag. .630; 

Do SR. FnANCISCO GLYCERIO: 

Pedindo urgencia para a discussão e. votacüo immediata 
do areamento da 'Receita para o exercício de 1915. 
Pag, 555. 

,, 



INDJCE XIX 

Do Sn. GoNçALVEs FEnRElllA: 
Pedindo m•gen·cia para a diseussão e volaciío immediata 

das. emendas do Senado, UG or~.amento da Viação, 
reJeitadas pela Camm·a dos ·Deputados. Pag. 47:!. 

Do SR. PEDRO BOROES: ! 

Pedindo urgeucia para. a· discrússüo o votar;üG immediala· 
· da .redacção dG projecto n. 20, de 1014, abrindo cre

dito para pagamento de gratificações addiciGnacs a 
varias funccionarios da secretaria do Senado. Pa
gina MS. 

Pedindo dispensa da impressão para a red,accão final elas 
emendas ao ot·çamcnLo da Viacão. Pag. 203. 

Do SR, H!DEIRO DE BRITO: 
P·edindo a retirada de emendas que apresenLúl'll. ao ot·

camento da Heceita para o exercia de 1'9"15. Pag. 6·i4. 

Do SR. •SÁ FREIRE : 
Pedindo urgencia para a discussãG c votaçüo irnmedial.a . 

· do areamento da Fazenda. Pag. 339. 
Pedindo a inversão da ordem dos trabalhos para o J'im· do 

serem votados todos os ort;amentos ainda dependentes 
do voto do Senado. Pag. ·472. 

il),O Sn. VICTORINO 1\IoNTEIRO: 
Pedindo a retil'ada da emenda que mandava ciar uma gra

tificacão mensal de 200$ ao J'unccionario que serve 
como secretario da Commissão de Finanças. Paginas 
G47 o ü48 

Sessão solemne de encerramento da· sessão legislativa a 31 do 
dezembro de 1914. Pags. 649 a 651. 

I . 



SENADO FEDERAL 

• 
Torceira se!são ~a oitáva legislatura ~o Congresso Nacional 

'187•, SESS;i.O, Ei\I 27 DE DEZEMBRO DE 1914 ' 

'(Nocturna)" 

l'RllSJDENCL\ DO 'sn. URBANO SANT!l'S l'RliS!DilNTE. 

~1-'s 8 % horas da noite, ·presente numero ·legal abro-so 
li sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arau,io 
Góes, Pedr·o Borges, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, MendeR 
de Almeida, Thomaz Accioly, Antonio de Souza. Wa!J'redo Leal, 
Goncalves Ferreira, Gomes ltibeiro, Aguiar e l\Iello, João Luiz 
'"-lves, Erico Coelho, Stí Freire, Augusto de Vasconcellos, Bueno 
de Paiva, Pereirn, Lobo, Adolpho Gordo, Francisco Glycerio, José 
•Murtinho e A. Azorcdo (2i). 

Deixam do eomparecer, com causa Justificada, os Srs. Mc
tcllo, G'onzaga Jayme, Silverio Nery, TefJ'é, Luuro Sodré, Arthur 
J,emos, .Tos~ Euseblo, Pires ForreiNl, Ribeiro Goncalves, Gor
vnsio Passos, FrancLsco Sá, Eloy de Souza, Epitncio PeRsoa, 
eunha Pedrosa, Ribeiro de Brito, Sigismunuo Goncalvos, Ray
mundo de Miranda, Guilherme Campos, Luiz Vianna. José ~lar-

. oollino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, l\Ioniz Freire, Nilo 
•Pecanhn•, Louronc.o Baptist.a, Alcindo Guanabara,. Bernardo 
·Monteiro, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões Bruz Abrantes, 
'Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xavier da Silva, Abdon 
Baptista, liercilio Luiz, .Tonquim Assumpcüo o Victorino Mon-
teiro (37) • · . . 

E' lidn, posta em di•scussüo c sem. debute, upprovnda n 
actn1 da sessão nnterior. . 

O Sr. 1" Secretario dcclnrn rrue nfio hn ~xpcdientc. 
Vol. IX I 

• 

·' 



•' . .. O Sr .. 2" Secretario procede á leitura dos seguintes · 

PA!\JIOERES 

N. 197-1914 

lledacção final das emendas do Senado á p1'0JJOsição da Ca
ma1'a dos Deputados, n. 88, de 19-1/í, fi:JJando a despeza do 
Ministerio das Relações Ewterio1•es para 191 S 

Verba 1'-O cargo de sub-secretario i! e Estado será 
sempre exercido por funccionario do quadro do ministerio, 
com os vencimentos, gratificacões e representacões do cargo 
que occupava no quadro, pagas as gratificações da.s substi
tuições decorrentes pelas verbas competentes do areamento. 
, Verba 1'-Restabeleça-se a 6' consignação do material 

da verbi!J 1', « Despezas de conducção do ministro ,, de accOrdo 
com a proposta; . 

Verba 2'-"<\.ugmente-se de 20:000$ ó. verba 2' «Empt•e-
gados em. disponibilidade ». · 

Verba 6'- Na verba ô' «Congressos e conferencais », re
·<Jijam-se as suas consignacões conforme a proposta, redunzin
do-se de 60:000$, papel, a primeira e de 20:000$, ouro, a se
gunda. 

Verba s•- Na verba s• «Corpo diplomatico ,, reduzam-se: 
de 14:000$, ouro, a consignação destinada ao accrescimo de 
vencimentos aos primeiros secretarias de legac!lo que jó. attin
giram a 5 e 10 annos de servico ·effectivo: de 40:000$, ouro, 
a consignação para gratificações de residencia: de 7 :000$, 
ouro, a consignnciio para o material, sendo 2:000$, ouro em 
cada uma das quantias para aluguel das chancellarias das 
embaixadas no.s Estados Unidos da America e em Portugal, e 
3:000$, ouro, no aluguel da chanoellaria da legação de Buenos 
!A

. 
Ires. , 

Verba 9' -Consigne-se a verba para tres addidos com
merclaes na razão de 8 :000$, .ouro, para cada um. 

Verba o•.-Mantenha-se a reduccão do consulado geral 
de i' classe em !guitas a consulado simples, com , os venci-
mentos assim discriminados: . , 
Ordenado ............•..•......................• ·. . 6:666$666 
Gratificação ..................... ···· ... ... ... ... . . 3 :33:i$333 
G'ratifloacão supplementar (lei n. 2.1't56, de 29 

de abril de 1910)' .. .. .. .. ................... 4:000$000 

14:000$000 
Verba 9'-Reduza-se da verba o• <Corpo Consulan, de 

10:1000$, ouro, a consignaciío para o pagamento de gratificações 
~e residencias. · 

.. .... \. 

' 
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Onde convier: 

Art. fE' o Presidente dn Republica autorizado a reor-
ganizar, ~em augmento dn' w,·.>:::s orçamentarias, a repre
sentação diplomatica e cousular ao .Bmzil no Egypto. . 

Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1914.-.Wal
frado Leal.- Gabriel Salgado. 

Fica sobre a mesa para set· discutida. na sessão seguinte, 
d~pois de publicada no Dia~io do Congresso. 

N. 198-1914 

Redacção final das emendas do Senado á proposição da Camara 
dos Deputados n. 97, de 1914, /i:J:ando a despeza do Mi-
nistario da Guerra para 1915 . 

A' yerba 12'- Obras militares- accrescente-se: 
l'aríL o servico de· canalização de agua em Ipanema (São 

•Paulo), 16:000$; 20:000$ para a compra da casa em que se 
acha aquartelado o 2" regimento, na cidade de Castro: 

Redija-se o art. 16 do modo seguinte: 
Art. Fica extincf.o o quadro de picadores, conse~:m-

do-se os tres actuaes em qualquer serviço, a juizo do Governo. 
Ao art. 2', n. XIV, accrescente-se depois das palavras

Fabrica de Polvora da Estrella- «e tambem publicac5cs do 
Grande Estado Maior do Exercito, qun não tiverem caracter 
reservado.» .. 

Art. 30. O Governo poderti manter dous addidos militares 
actualmente na Europa, acompanhando as operacões militares, 
c um official na Dinamarca, a cargo de quem se acha a guard:1 
de importante material· bellico, abrindo o· credito que fOr ne
cessnrio para atteodcr á difíerenca dos seus vencimentos. 

Substitua-se o art. 25, pelo. seguinte: 
Art. ffi'ica em vigor o ut•L, 33, da lei n. 2. 738, de 4 de 

janeiro de 1913, que dispõe o seguinte: 
Na yigencia desta lei, s•ímente . serão permittidas consi

gnações até dons lcrcos do soldo ou ordenado que foram esta
belecidas por officiues ou :l'unccionarios civis ás suas familias, 
restituição que por disposições especiaes já gosem desse direito 
e n casas commerciaes de uniforJhes militares nesta Capital 
e nos Estados, que tenham transacciio com o Ministerio da 
Guerra, com o fim unico de acquisiclio de fardamento man
tidas as actuacs que não estejam comprehendídns naquellas 
concessões legaes ató se liquidarem, sem prorogacüo de prazo 
ou renovaoileH. 

Ac~rescente-se ao n. XIII do art. 2'- sem dcspeza. 
Accrescente-se o nrt. 2'- em yez de npplicnr, etc., ói

ga-se- Recolhendo ao Thesouro •. 

'" ., 
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Supprimam-se os ns.· H, IX, XI, XIH fJ XV; do art.: 2' .. , 
Art. 12- Supprima-se., · 
Arl.. 13- SnPJ~rima-se •. 
iArL. 24- RediJa-se assim a segunda parto :-!Desses adu

antamentos serão descontadas as dividas que tenham sido con-
trahidas pelos referidos officiaes. · · 

:Ao art. 28.-·Em vez de: doutrina diga-se- disposioão •. 
Supprimam-se as verbas consignadas no areamento, desti..: 

nadas á manutenção dos collegios militares desta Capita·l, de 
Por to Alegre c de Barbacena. 

Onde conviei:: 
·Continua a disposioíio do Ministerio da Viação e Obras 

Publicas o 5' batalhão de engenharia, afim de ultimar os trit
balhos da commissão de linhas tclegraphicas e estrategicas, 
de Matto Grosso ao Amazonas. . 

Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1914.- Wal{rcdo 
Leal.- Gabriel Salgado.. · 

Fica sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte, 
depois de publicada no Diario do Conor.esso. 

N. 199-1914 

Apeza.r do ultimo regulamento da Escola Naval,. de 25 do 
fevereiro h:tvet• fundido os dons cursos, é possível que, ant-es 
dos cffeitos produzidos pelo citado regulamento, . ao serviço 
naval seja neoossario aproveitar-se para o qu:tdro de offictaes 
de MM'inha, aquelles que terminaram o curso de machinas. 

Nestas condições, e de accôrdo com a proposição da Ga
mara, a Commissão de Marinha e Guerra. nada tem a oppor. 

Sala das Commissões, 27 do dezembro de 1914. - P·i1•es 
Ferrei1•a, Presidente. - A. Jndio do Brazil. - Gabriel Salgado. 
-F'. Mendes de Almeida. 

PI\OPOS!ÇÃO DA ColMARA DOS DEPU'l'ADOS N. 3, DE 1013, A QUE 
Sll RE~'El\E O P.1RECER SUPI\A 

O Congress.o Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o P1;esidente da llepu!Jlíca autorizado 

:. transferir para o curso de mnrinhtl os alumnos do curso do 
m:rohinas que o requererem, uma ver. satisfeitos os requisitos 
regulamentares; revogadas as disposições em contrario,· 

Cumam dos Deputados, 30 de dezembro de WI2.- Sabino 
Ban·oso Ju.ni01•, Presidente.- Antonio Simeão do.1 San(os Leal, 
:1. • Secretario. -Raul de M orrtes V cioa. 2' Secretario. -A' im
P.l:'J.mjr.: 
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N. 200- -!914 

Esta Commissão, tendo examinado a emenda off.erecida 
pelo Sr. Senador Pires Ferreira á proposição da Camara do~ 
Deputados, nl. 105, deste anno, que autori~a a abertura do 
credito especial de 86:515$280, para pagamento de imdemni- · 
zacão devida ao Dr. Aristoteles Ambrosino Gomes Calaca e D. 
':l'~erezn Barbosa de Olivei.rn, ó de parecer que ella se.j.a re

·JCJada. 1 
O credito, cuja quantia a emenda reduz, foi solicitado por 

me.nsagem em virt.ude da seguinte exposição: 
«Sr. Presidente da Repu'blica- Com as ·obras de capta

ção e de adduccão das aguns do rio «~ande~. em Jacaré
paguá, para o novo abastecimento de agua desta Capital, 
approvado pelo decreto n. 6, 207, de 29 de dezembro de 1906, 
J'Jcamm privados o Dr. Aristoteles Ambrosino Gomes Calnça 
c D. Thereza Barbosa de Oliveira Santos da serventia das 
asuas que conf!ui·am do mencionado rio, e eram aproveitadas 
como forca motriz no sitio e na fazenda de sua propriedade. 

Estes · pedi·ram, por isso, uma indemnização de 120:000$, 
quant.ia que, tendo sido ,iulgada excessiva, ficou após reduzida 
n, 86 :5!5$280, prec;o que os interessados acceitaram engloba
damente, conforme o termo de accôrdo que assignaram na 
Repa.rticüo de Asuns c Obras Publicas, como indemnização 
tie todos os prejuízos por olles soff,ridos, com . a privação 
dnquella serventia. 

~rrntando-se, {lOtretnnto, de uma indcmnizncão e niio des
apropriação, ou ncquisiciio de terras c aguas, niio é licito 
ordenar o respectivo pagamento pot• cont~ dos creditas aber
tos para esse fim, nos termos do decreto n. 2. 575, de 1. 7 de 
,janeiro do 1912. ' 

Pelo que, tenho n. honra de lembrar-vos a ·conveniencja 
de ser solicitada do Congresso Nacional a necessaria autori
zação para a abertura de um credito especial da sobredita 
quantia de 86:515$280, .afim de occorrer no pagamento da 
indemnizaQãei a que me refko. · 

Rio de Janeiro·, o de ,julho de '1913. - José Barbosa 
11 Gonçalves. • 

Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1914. - .F. 
Glycerio, Presidente. - João Lui: Alves. - Bueno de Pa1va. 
- Gon('nlves Fe1•reira. - A. Azeredo. 

~1.MENDA ,\ PROPOSfÇÍÍ.O DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 1.05, 
DE 101 lo, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Onde se di1. c86 :515$280>, diga-se: c70 :000$000•. 

Sala das sessões, 27 do dezembro de 1.911•. - Pirer Fer• 
1'eh•o. -A imprimir. 
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N. 201...,. 1014 

A' Commissão de Finnncns foi presenoo o proJecto n. 20, 
do corrente anno, autorizando a abertura de um credito 
supplementnr de 5:312$, para pagamento de. grati!'icncões 
addicionnes e accrescimos de gratificações a que fizeram jus 

· diversos funccionarios dn Secretaria do Senado e que não pu
deram ser pagos por insufficiencia no corrente exercic.io da 
respectiva verhu orçamentaria. 

Tt·alando-se, como de trata, de um credito soliciLudo pela 
Gommi8sfio de Policia para dospezas da Secretaria do Senado, 
u Com missão de Finanças é de parecer que esta Camara approvo 
o projecto. 

Sala das Commissões, 27 do dezembro de 1914. -
F. Gluaerio. Presidente. - Erico Ooalho, Relator. - A. Aze~ 
redo. - .to/!o L!t'iz Alves. - Bu.eno de Paiva. 

PARECER DA COMM!SSÃO DI> POI.ICIA, N. 195, DE 1914, E PROJ'EC'l'O 
N, 20, no MESMO ANNO, A QUE Sll REFERE O PARECER SUPRA 

A Commissiio de Policia, de accórdo com a exposição que 
lhe submetteu o director da Secretaria, sobro n necessidade da 
abertura de um credito supplemcntar parn pagamentos; quo 
não puderam sei' l'oitos por não haver sido convenientementll 
dotada a consignação orçmnentnr!a, de gratificações addicio
naes e nccrescimos de gratificações a que toem direi·to al
guns dos funccionarios .daquella sacretaria, apresenta 1\ con
sideração do Senado o seguinte 

PROJECTO 

N. 20- 191-í 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• E' o Presidente dn Republica, autorizado· a abrir, 

pelo Ministerio da, .Tustiça e Negocias Interiores, o credito de 
5:312$, supplementar dtt verba da consignnçilo «Gratificacõos 
addicionues, da rubrica fi' do arl .. 2" da lai n. 2.8•2, do :~ ' 
de janeiro de 19'14, para: pagamonto de accrescimo do grati
ficnclío, corrospnndente n 5 "I" dos respectivos vencimentos, 
a qu~> toem direito no ·cm·rento •exorc.icio um ofl'iclul de •L 
de janeiro a 27 de abril, 15ü$); outro officinl. de 1 do janeiro 
a 27 do ,julho, (27ü$); outro offic.ial, do 1 do maio a 31 de 
dezembro (320$) : um redactor de 1 do setembro 
a 31 de dezembro, ( 120$) ; o auxiliar da rcdaccão das netas ·a 
dos Annaes, da 1 do janeiro a 24 do maio ( iM!$); o por
teiro dn secretaria do 1 de marco n 31 de dezembro, (300$) ;po1·· 
te iro do salão rle 1 de julho a 31 de dezembro, ( 180.$); paga
mento da gratificacüo de 15 'I' sobl'e os respectjvos v·euci ... 

'" 
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. 
mentes a um official, de 1 de janeiro a 31 de dezambró; 
(1 :41•0$) e a um continu·O, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, 
(712$800); a ont..ro continuo, de 1 de ,i unho a 31. de dezembro, 
(ld5$800:': n outro, de :l de seLembro a 31 de de~embro, 
(237$000): n outvo, elo 1 n 31 do· dezembro, (50$AOO), e pa
gamento da de 20 "I" n um continuo, de 1 de janeiro a 31 de 
clezemhT'O, (050$400). 

Art.. .:2:' Revogam-se ás disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 2i de dezem!Jro de 1914. - Pi

nhdl'o Machado, Presidente. - Manoel tle Armbjo Góes, 
1" Secretario. - Pedro A'uonsto Borges, 2' Secretario. -
Antonio AzP-1·edo, 4' Sacretario. 

EXPOSIÇÃO .TUB'!'Il'ICAT!VA DO CREDITO' 

Consignando n lei do oroamento vigente, nn rubrica «Gra
tificacúes nddicionaes~ aos 1'unccionados da Secretaria do Se
nado, verba apenas para pagamento das que Jtí vinham per
cohidns. não plideram ser pagos, no exercício corrente, os 
aciJrescirnos de "rat.ificaoõcs a quo alguns deltes fizeram .ius 
por havcr·cm ~omplet.nclo o tempo de servioo que lh·cs dá di
reito tL pel'ccpr;ão da ~watificaciio immediatamente superior, 
nem as que outros começariam a perceber. 

Pertencem· 1\queltc numero tres officiaes, um redactor do 
debates ·O auxiliar da redacoão das netas, o porteiro da sc
cvetaria e o do snlão. Estão no segundo caso um official e 
quntT·o continuas. · · 

Nccessnrin é, pois, a nberturh de um cre.dito supplemen
. Lar na imporlnncin de. ii: 312$, que assim se discrimina: 
OJ'ricinl ;rosé Fernandes 'do Olivoir.n (5 •1• sobre 

os vencimentos de ·I de ,janeiro a 27 de 
abril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156$000 

OJ'I'icial Benevenuto elos Santos Pereira (idem de 
1 de .ianeiro a 27 d'e .iulho)............... 276$000 

Officin.J Gil Gonlurt ]'ilho (idem do i de maio 
n 31 de dezembro). .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 320$000 

ncrlncl.or Julio Pimento! (idem de 'l do setem!Jro 
a 3'1 de dezembT'O) . .,................... :120~000 

Auxilinr fins nelas (idem de 1 de janeiro a 24 de 
n1aio) . .......................... -!..... 144$000 

Porteiro da snm·eta~·ia (irlem de '1 de mnrco a 31 
de d.eY.embro). . ......... ., ... ., .. .. .. . .. . 300$000 

Porteiro do snlflo (idClm de :H de ,iulho a 31 de 
der.mnbro) . ......................... , . . . 180$000 

Ofl'icinl Uhnldn Rodriguns de Andrade Pereira 
('15 ~1· de i de ,inneiro n 3'1 de dczem!Jro).. 1 :IJr.0$000 

Continuo Cc~ilio d•' Ct11'vnlho Bt•itt.o ( idnm de J 
do ,inneiro a 31 de dezemb;·o)' ... ;.,.,..... 712$800 
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Continuo Luiz José da Cunha '(idem de 1. de ,ju-
nho a 31 de dezembro) ........ : .......... . 

Continuo Hilarino Romualdo dn Silva (idem de 1. 
de setembro a 31 dezembro) .•...•.•.•••.• 

Continuo Bento de Pinna (idem do 1 a 31 de de-
zembro). . . . .......................... . 

Continuo li1runcisco Bernardo do Senna (20 "I" de 
i .t 31 de dezembro) ................... . 

415$800 

237$600 

50$400 

050$400 

5:312$000 

Secretlll'in do Senado, 26 do dezembro de 1914. - Luiz· 
O. Gltillon R'i/1ciro, direc!M,. 

N. 202-1.911, 

A Commis.süo de Finnncns 6 de parecc.r que .não sejn 
mantida a emenda ].)01' elln offerecida ú proposição da Ca
mara dos ]),;putados n. G2, de 1913, que aut.or•iza a abel'lm·a 
pelo Mimst.erio da .Fazenda, do credito do 52:000$, para pa
gamento do 20 gum·da•s nccrescidos na Alfandega . de· Porto 
Alegre. 

A emenda cm questão, que nrto foi ttcceita. por aqUJelln 
Casa do Congr·esso, mandava vigornt• no cxercicio financeit·o 
vigente. as lois orcamcntarias n. ~.7-J!l, de 3'1 do dezernbr·o 
de 1912, eu. 2.77!J, de ·I de fevereit·o de i!ll3, J'icnndo, por
tanto, sem obj.ectivo. 

Sala das Commissões. 27 ele sotr.mbJ'O de 1914. - F. Gly
cm~o. Presidente c Hel:ator. - l~ri.:o Coelho. - Sd Fr.circ.
Bucno da Paiva. - Gouoal·ves Fcrrch·a. - Viatol'i:no .Mon
te'il·o. 

li;!trF.NDA. no SENADO, REJEl'J'AllA PELA C::Al\!ATIA, ,\ PROPOSIÇÃO 
N. tl2, DE 191:3, 1\ Q!Jil Sf~ ,fiEl'Elll~ O PA!IECE!l SUP!UI 

Emenda do Senado ú proposição da· Cnmam dos Depu
tados que abro p·elo ~linisterio da l?azoncln, o credito do 
52:000$. para pagamento de 20 guardas de nlfandegn, au- · 
gmontndos na Alfandega de .Porto Alegre. 

Accl'Cscrml.e-se onde convier: . . 
Continuam cm vigor no cxet•cicio 1'in.anceiro de 1914, as 

J.c.is ns. 2. 'i!!l, do 31 do dezembro do 1912, o 2. 738, do 4 do 
janeiro do. 1913; o decreto n. 2. 779, de 1 de fevereiro r! e 1!H3. 

Senado .Fedoi·al, 15 de dezembro de 1913.-Jósé Gomes Pi
nhâro ;\/aclrado, .PJ•esidenLc. ·- Joal)uún Fm•1•cim Cha·ves, 1• 
Secrct:ario, - Pedro Au.ou.sto Borac.v, 2" Socrof.nrio interino •. 

E' igualmente lirln, n.peiada o vne (L Commissiío do Oon-
sLituir;üo c Diplomncin n seguiu to .... 

. ' 
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JNDICAOÃO 

N. :3- :!OH 

. -- ," 

· Indico que a Commissíio de Constituição e Diplomaciu, 
á vista da disposioi1o «A União se encarrrgart\ da instruccão 
militar dos corpos e armas c da instrucção militar supe~iol'l>, 

· ~ontida no § 2', do art. 87, da Constituicão da Republica, diga
se, no regimen da mesma Constituição, é li·cito ao Est.adc 
manter institutos de ensino como os collegios militares 
desta Capital, Porto Alegre o Barbacena, com o caract~r drl 
escolas secundarias militares, subordinadas ao . Ministerio da 
Guerra, destinadas ·a ministrar o curso preparatorio para 
a matr•icula nas Escolas Militar e Naval. 

·No caso negativo, dizer si esses collegios devem ser 
supprimidos ou, não obstante, ser mantidos. Neste caso, 
si, apezur dos termos da referida disposição, devem cc•nti
nuar subordinados úquelle ministerio,. antes que a outro, :l'' 
do Interior, por exemplo, o que Ludo mdico, porque pelo seu 
regulamento, «teem, esses col!egios, por fim ·especial. o iuic i o 
dos ulumnos, desde a Juventude, na p1·o(issao das a7'ma.!, cdu
eal-os do modo que, ao terminarem o curso, r.ste,iam habilitndos 
para a matricula n11. Escola Milita!' e nn Escola Naval; mas. 
durão tnmbem, no lado dessa educação p7'o(issional, uma 
educação fundamental e solida etc .... ). Accresce. qu~ o;: 
alumnos dos collegios militares eonstit:uem corpos de quatro 
companhias, o desta Capital, t do duas os de Porto Alegre 0 
Barbacena, com todo· o appnrnto militar das antigas esc.o!a> 
preparntorias militares. absorvendo para isso, como para o 
ensino, um avultado numero do officiae~ do Exercito: -
professores, nd,iunctos, coad,iuvantes do ensino theoricr•, 
instr·uctores o coadjuvantes do ensino pratico; pessoal dn 
administração e do commando dns companhias. · 

Tudo isso dtí inquestionavelmente nos C<lllegios militare> 
o caracter de escolas preparntorias ou do 2' gráo niilitures. 
t.imto mais que, talvez por isso mesmo, estão subordinados no 
Ministerio da . Guerra, obedecem no regímen administrativo, 
oconomico c disciplinar dos estnbelecimrntos e corpos · elo 
Exercito; c os seus alumnos. no terminarem o curso «pod,•rüo 
proseguir seus estudos na .Escola Militar,, sem as r,xi_geucias 
quo se impõem nos candidatos, procedentes das f1Jerra~ do 
Exorcito: e, finalmente, os que forem «approvados ~oit 
distinccão cm infantaria,. equitação, tiro no alv<> e esp:rima; 
t!Ontam como tempo de serviço militar parn todos os effeitos, 
menos para baixa ou demissão, os ultimes 2~ mezes d~ ~l!!l 
estadia no colle~;io; si n distinccão for na maior pnrt~ dn• 
J•eforidas ma terias, contam somente doze mezes»; são m~tri
eulndos repito, na Escola Militar, instituto ondo se mini.otl•a 
o primeiro grt\n da «instruccão milit~r superior:~>, 11.1inri 
instrucr.ão. que, a meu ver, nlém dn «militar dos corpo~ 11 
arma», • póde os La!' subordinada tÍ gestã\) do Ministerio dri 

• 
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:ANNAJI:B DO SENADO 

' Guerra, sem contt•nrinr a disposicão citada ou qualnurr onll'n 
dn Constituição Federal, referente á instru~ão. 

Fqi baseada na mesma disposição, que a Commissão. d:r 
qual frz parte, com os senhores, hoje, marechal Luiz· Anloni0 
de Medeiros, generaes José Caetano de Faria, Emygdio Dnntns 
Barreto. Pedro Ivo da Silva Henriques, Ism~el da Rocha cnro
nel Pedro Ferreira Netto, nomeada, em 1905, pelo Minigtr~ 
da Guerra, para formular um projecto de regulamento ~·ara 
ns escolas do Exercito, tendo em vista o disposto nos §§ I" (' 
2', lettra f, do art. 10, da lei n. 1.316, 'de dezembro de' 19M. 
propoz e foi aeceita a suppressão das escolas militares ill'P
paratorias, então existentes. uma nesta Capital e outra no 
Estado do Rio Grande do Sul; e; emfim, retirou o Co!lr~~i:) 
Militar· desta Capital, unico então existente, do numero das 
escolas do Exercito, conforme se póde ·verificar do art. i', 
do regulamento para essas escolas, na pagina 868, da colleccão 
de leis de 1905, contrariamente ao que se vinha fazendo, d~sde 
o regulamento para as escolas do Exercito, de 12 de abril 
de 1890. 

Sala das· sesslles, 27 de dezembro de 1914. - Gabiit:l 
:Saluado. 

O Sr. João Luiz Alves- Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
que me informo, preliminarmente, si ha numero para yotar. 
Si ha numero, não fallarei, porque não quero absolutamente, 
nesta hora, perturbar o andamento dos trabalhos urgentes do 
Senado. 

O SR. PnEBIDI!NTE-Niío ha numero. 
O SR. JoÃo Lurz Ar,vEs- Sr. Presidente, esperava a eon

clusão dos discursos, que, ha longos dias, com a interrupção 
conhecida. vem proferindo o honrado Senador pela Bahia, a 

. respeito de diversos questões politicas e, sobretudo, a. respeito 
da administração naval, para cumprir o meu dever de homem 
politico, respondendo. a S .!Ex. naquillo que entenda com as 
censuras nrticllladas contra o nobre Ministro da Marinha, o 
Sr. Al~.xandrino de Alencar. 
. Parece-me, porém, Sr. Presidente, que, no uso do seu d'i
reito, <l nobre Senador· pela I!llhill pretende continuar a oc
cupar n tribunn· do Senado na hora do expediente até o clin 
30, e, assim, receio a falta de opportunidade para na hrrra 
do expediente. dar no Senado explicações completas e cabaes 
em· defesa do Sr. Ministro d!li Marinpa. 

Si assim fOr, fal-o-hei, • quando se discutir o areamento 
daquella pasta. . · 

Nessa resposta, não pretendo entrar nas minucias de cri- · 
t.ica de despezas. sem de verbas, cujas justificativas saltam 
aos olhos de todos os homens publieos que teem sido admi-

. nistradores no pai. Será sobre a nnalyse da accão efficiente, 
patriotiea, proveitosa, para os interesses dn· Marinha e da Naclio 
por parte do honrad() Sr. almirante Alexandrino de Alencar, 
nas tres vezes que. coube á S. Ex., oecupar aquelln· posta,. que 
~erei de diaoorrer. 
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lloj e limitnr·-me-l!ei a considerncõeH gera e>. 
Na critica de factos, de detalhes, quem tiver occupado 

posto de adminisf.racão e fôr innocentc quo ent.re a primeira 
pedra; quem tiver exercido commissões do G'overno e fôr in
nocente, seja impiedoso. 

0 SR. A. AzllREDO -Apoiado. 
O SR. JOÃo Ltnz ALvEs- Não ha homens infalliveis, não 

ha quem não esteja sujeito a erros. E' possível mesmo que 
o honrado administrador tenha. cnado. Affirmar o contrario 
seria conferir ao homem a infalibilidade dos deuses, o que o 
honrado Senador pela Bnhia. negou ao proprio chefe da chriR
f.andade, no seu notavcl discurso pro1'crido no Grande Oriente 
do Brazil em 1876. · 

O ,julgamento dos homens publicos deve ser exercido sobre 
o coniuncto da sua accão, verificando-os, m administrariãO 
rJe determinndo departamento dos servicos da Nacão, si a sua 
obra foi ou não util e bencfica. E' esse o· unico julgamento pos
sível; o mais, sãci criticas especiosas, que pod~m ferir susce
ptibilidades pessoaes dos homens politicas, mas que não podem 
causar mossa na opinião publica, nem destruir o valor dos 
administradores. (Apoiados.) · 

Sr. Presidente, tenho notndo que a oloquencia parlamentar 
do Senado vae se affazendo ás fabulas e aos apologos. Os 
bichos quP faliam apparecem em quasi· todos os discur~os. 
Ora, ·são os caxinguelês, os porcos e os porcacos, as aves ·li
::;eras e as rasteiras, as aguias e os condores; e ora, são .os 
(Juadrupedes da estrebaria de Augias, e até o perú.. . O perú, 
Sr. Presidente, que, segundo narram os criadores, tem a •ua 
vista tão curta, o seu intellecto tão pequeno que se ,julga 
preso ao circulo do carvão que se lhe trace ao redor; ató o 
perú ,já apparcceu no debate parlamentar deste fim de sessfio, 
como espectador da lanterna do macaco. 

Já que a nossa eloquencia se soccorre 'd~. psychologia de 
La Fontaine, se,ia-lhe permittido recordar uma fabula, que 
vou applicar a minha pessoa e li situação especiallssima em 
que me ve.io collocado. A !'abula 6 muito velho e conhecida. 
Os honrados Senadores, que são mais illustrndos que eu, .ifL 
a aprenderam na escola, como eu tambem; mas, hão de per
mittir. que a repitn, aliás, como· grata recordacão dos tempos. 
idos. Pot• uma estrada em demanda da feira. vinha um cnm
ponez c sou filho menor, montado em um gerico. Encontraram 
·r1m viandante que censura o mesmo: 

«-Como? Seu pne. mais velho de que você, a pé, e você 
conduzido por animal? I Não; isto não está.direito.~ 

:Attendendo, o menimo apeia-se; monta o velho camponcz, 
~o\lém outro viandante: · 

«-Como? Pois .você não tem penn. de seu fliho menor, 
marchando n. pé por estn. estrada, e você mais forte montodo 
em um gerico? 1... · 

• 

·;, 
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Apeia-se o camponez; .Pae e filho proseguem 11 :viagem, 
no lado do gerico. Ou~ro :vmndante: 

«- Como? ! Vocês são uns imbecis, te em n mon~aria c 
ambos vão a pé ! > 

i\[ontan\ úS dous. Outt•o viandante: 
«Que barbaridade ! Duns pessoas montadas neste pobJ•c 

c pequenino animal, CJUO vocês deviam estar conduzindo ús 
costa~, porque ,j(L está cansado, e não cncont'rar(L compradO!' 
na l'mra ! » · 

Apeiam-se ambos c um ·leva o animalll'ts costas, 
On~ro viandante: 
c.:.... Que imbecis: condur.em a montaria ás eost.as ! > 

Resolveu o camponoz, d!JSSa hor& cm dean~e. não ouvir 
mais viandante algum c fez o que mais lhe convinha. 

Moralidade: estou resolvido a l'ar.cr aquillo que entendo, 
que convém aos interesses do partido a que mo acho filiarln 
c não n satisfazer :ús in,juncoões da imprensa opposicioniRla. 

Ora se me censura porque sou o porta-voz, sou o int.ol'
prete. o «língua> (para usar a expressão de um honrado 
Senador)--' do meu partido; oras~ me censura po1· estar guar
dando silencio, pondo-me « :'t capa~. ou pnra usar a expressão 
do um .i ornai - « assumptando ». · 

Si eu fosse, Sr. Presidente. me submetter ús imposic:ir.s 
da imprensa opposicionista, como o velho camponez, com o seu 
filho e o seu gerico, não chegaria ao fim da jornada. 

r:renho-me conservado calado, porque entendo que a oppor
tunidade de falar só póde sM aJuizada pelo chefe do meu 
partido, que .conhece o meu pon~o de vista, :í minha linha 
de conductn e a minha orientnoão. E para desfazer, de uma 
vez por todas, qualquer interprctacão. nesse sentido, declaro 
que ú meu chefe é o Sr. general Pinheiro Machado, h ontem, 
hoje c amanhã. (Muito bem.) Tenho estado silencioso para 
não interromper os homens do responsabilidade neste recinto 
e no regímen, no debate em que olles se viram envolvidos . 

. Figura secundaria nesta Casa, (não apoiados), s~m as· res
ponsabilidades que não posso, ter e não tenho na orientaofio 
e direooão dos seus trabalhos, justo fi que eu me conserve em 
silencio até o mom'ento em que julgue oppor~uno rompei-o. 
c\gunrdo este momr.nto e espero delle me nprovcitat• conve
nientemente, Jogo que o nobre SenadO!' pela Bnhia terminar 
as .suas orações, ontrelncndus umas ás out.rns, presas todas ap 
mesmo· pensamento politico. Como soldado do meu partido, 
como homem politico o rJomo pnrlnmontnr, espero que m~ 
sc,iu licito da1' a S. );:x, a. necessaria respos~n naquillo que 
entender do meu dever. Isso pre~endo fazer si o t.ompo daf' 
nossas sessões o. permit.tir, gi o expediente me for deixado 
livl'e ou, si nn discussão do areamento da Marinha, opportuni
dude se mo offerecor, sem entmr, porém, em detalhes c sem 
perturbar por muitl) tempo n nt.tencilo do Senado, (Pauso. J: 
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Sr. Presidente, sinlo que h a urn ~l'Uni'lll oarl.ido- ni111 

sei si ollc d l'ol'te-cu.io lemma ú «Jerrubm· o gaúchu». 
i'lelle se engaJaram as bandeims de todos os cr·edos, são aco-

~ lhidos nas suas 1'ileit·as, todos os que commungam nesta id•!a 
supcl'ior de pa·Lriotismo- « dcr·r·ubar o gaúcho». 

Aliste-se o meu IJomudo amigo, ahnil'ruüe Alexandr•inu 
de Alencar ne;o;.so puL'Lido, o S. 1~x. será amanhã amimatlo, 
homenageado, proclamado uoLavul, um Lias maiOl'CS vultos deste 
paiz. ·Não i'aco in.im·ia o a minha afi'il'macilo rcsultrl da psycho
logia do momento poliLico que atravessamos, cm quo os homens 
núG são julgados pela sua conducta, cm que os homens nao 
são aprcciadGs pelos seus principias, ern que as per·sonalidades 
não são julgadas pelas suas idéas, nem pelas suas accõcs po
micas .. 

O SI\. A. AzEitEoo-~Iuilo bem. 
O Sll. :roxo Lmz Ar,vEs- Isso o crue Mfirmo, ncslc mo

mento, não ti inJuria, Sr. Presidente. J~ntrc os que se alistam 
para ·essa derrocada, impossivcl· parn bens dn. Nação, estão 
muitos homens que, hontem, pol' idén, por temperamento, nO!' 
principias, por intuitos politicas e conveniencias varias, se 
achavam na mais' profunda divergencia. 

Nüo é, pois, affirmacüo gratuita, dizer ao meu nobre 
amigo, Sr. almirante Alexandrino: Não vos incommodeis; sois 
nggrQdido porque não quereis auxiliar «o tombo do gaúcho». 

O Sr. Seabra ,iú não I) Caim, nem « car11 de bronze»; é, na 
]!ln·asc do honrado Senador por Matto Grosso, não conte•Lada, 
o amigo desse partido que so nos oppõe., · , 

O general DanLns Barl'elo não ú mais o violento o san
~uinario conquistador ue Pernambuco; e o Sr•. ·general )!enua 
Bal'!'eto, candidato do PurLido Liberal, ú deputação, .ir\ não 
<i mais o truculento commanclante da 1' brigada ostratcgic:~ 
que impo~ a poss·o do Sr. marechal Hormes contra o voto da 
Nacão 111 ... 

Em compcnsuoão, poróm, o honrado chefe do Partido Re
publicano Conservado!' já não 1í o typo superior a Garibaldi, 
na phrase de ·um dos seus ·maiores adversarias de hoje; su
perior ú. Garibaldi, unificador do sua· patria, garantidor do 
,sua ordem interna, seu libertador. contm as anapchias, as 
desordens c guerra civil. O general PinheirG ~!achado, meu 
.prezado chefe o amigo, pnra ellcs, já não ó aquollo deposito 
do energias civicas inosgGtave i~. que Deus reserva ús demo
cracias parn 11 salvação do regimen1 na pbrase do honrado Se
nador pela Dahia, no seu notavel dtscurso do roccpcão ao hon
J•aclo chefe do Partido ncpuhlicano, no seu regl'esso do Rio 

-Grando do Sul. 
N1io 1l demais. portanto, Sl.'s, Senadores, que ou diga Cftl(J 

as nggressõos polif,lcas, que J'erem os homcn~. quer n:t im
P1'ensa, 'quer aqui, quer na outrn Cnsn do Pnrlamento, não são 
mais dG que o pt•oducto das paixões pnrtidurins c pessoaes que 
agitam o meio politico neste momento. . , . ' 

.. 
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Os adversarias de hontem, apupados, marcados com o 

i' erro cm braza .com que Deus marcou a fronte de Caim, ci.Jum
I.Jndos ú historia com a mesma «mascara de b1•onze) com quo 
sumiram d~ historia os mascarados de bronze do reinado de 
Luiz XIV, os adversarias de hontem, assim maculados, são os 
amigos de hoje, redimidos de peccados e culpas, no pacto para 
« o tombo do gaúcho' •. · 

O SR. !Noro no BRAZIL- [Parece que a tarefa . não ha ·de 
ser muito filiei!. . . 
. . 0 SR. JOÃO LUIZ ALVES- Maldita fórma de julgar os ho

mens, detestavel processo de formar opinillo, aliás velho e 
conhecido, mas que só póde surprehendei' a opinião que não 
medita ou essa memor1a fraca das multidões voluveis; não 
embairá jámais o espírito conservador dos verdadeiros repu
blicanos, que acompanham a cvolucão da politica do nosso 
paiz. · 

O SR. A. AzEREDO-Apoiado. 
0 Sn·. JOÃO LUIZ ALVES- Penso, Sr. Presidente, 'que o 

homem de Est!ldo se caracteriza por uma qualidade suprema e 
unica- e é cumprir o seu dever, contrariando muitas vczos 
as ondas popula1•es, para melhor servil-as. · 

Lembro, a proposito, uma phrase de um gmnde estadista 
americano: "Quantas vezes o povo levanta estatuas úquélles 
que melhor resistiram ás suas paixões de morntmto, áquelle~ 
que elle apedrejou, e, no futuro, reconheceu que tinham sido 
os seus melhores defensores.~. \Pausa. ) 

Não pretendia, Sr. · Presidente, ir tão longe, mas queria 
dizer · (e agora me submetto ao papel do paisano) que não· 
carrego o jerico, não at.tendo aos transeuntes, ·nem me suh
metto ás injunccões da imprensa opposicionista, que vive a 
indagar por que níio fallo, delln, que ha· bem pouco me censu-
il'ava por fallar. · . 

Queria dizer alguma cousa :í imprensa. Por hoje, limi
to-me a isso; estou onde estava no Par Lido Republicano Con
servador, eu.io Chefe é o general Pinheiro Machado e estarei 
amanhã com S. Ex. quaesquer que sejam as difficuldades do 
momento. 

Eis como respondo aos que entendem que estou c sob a 
capa~ ou c assumptando ~. Estou com S. Ex. nüo por supet•s
ticão de homens, mas por convicção; convicto de que S. Ex. 
encarna, no momento delicado que atravessamos, a melhor 
direcção para salvaguarda dos principies do regímen repu
blicano. Não sou incondicional. Reflicto, raciocino, e por isso 

.o meu apoio é dnquelles· que dignificam os que o recebem. 
:Sr. Presidente, si porventura o honrado Senador pela 

Bahia não terminar as suas considerações no ·expediente, de 
modo que no expediente, possa responder ás accusacões. feitas 
ao honrado Sr. Ministro ·da Marinha, discorrerei sobre esse 
assumpto nu· discussão do orcamcnLo daquella pasta. (Muito 
bem; muito bem. O orador é cump1imentado.) 

··,: 



ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Não havendo numero para as vota
ções constautes da ord,em do dia, passa-se 6. mRterin !llll dis-
cussão. · ; 1 ·,, .:,r···;,;.m 

• ~· '·~·'··· :"A.ó.l ..... 

CREDITO AO MINISTERIO DO INTERIOR 

3' discus~ão da proposição da. Camara dos Deputado~. 
n. US. de 'lil14, abrindo) pelo Ministerio do Interior, o crerlilo 
de 785:877$633, supplementar ii verba 15" - Policia do Dis
t.ricto Federal - da lei orcamentaria vigente. 

Adiada n votação. · 

CREDI~'O AO MINIS'l'ERIO DA PAZENDA 

3" discus~·lio da proposição da Camara dos Deputado;, 
n. iOO, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, o credito 
de 2ü :2GS:}:'l'lá, pa1•a pagamento ao Dr. Luiz Alves Pereira, em 
Yil'l•ildn ti" snnlenca ,judiciaria. 

Adiada a vot&ção. 

CREDITO AO MINISTERIO DO INTERIOR 

• 3' discus~·ão da proposição da Camara dos Depul.ado;, 
n. 75, cln I !IJ .\, abrindo. pelo Ministel'io do Interior•, o credito 
de 232 :G12$173. para occorrer á solução de compromissos da 
Brigada Policial. 

Adiada n vot.acão. 

CRilDITO PARA OS CORREIOS 

3' discus~fto da proposição da Camara dos Deputados, 
n. ·78, de 191ft, abrindo, pelo Ministerio da Viação, o creditu 
de 900:000$, ~.upplementar á verba 2' da lei orçamentaria vi·-

t . ' ' '" ~.,'li· ··)1.!'· gcn e. ···-··: ~:.. .. t.::..; ~::.::::..n.~1 
Adiada a votação. 

CREDITO AO MINISTBl\10 D~ FAZENDA 

3' discus~·ão da proposição do. Gamara dos Deputados, 
n. 90, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, o credito do 
()7 :~99$-í59, pura restituiciio ao Sr. Louis Hcrmnnny o ou
tros, em virtude de sentença judlolaria. 

Adiada a :votaclio. 

"" •' • 'I 
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V!LúA ~L\!\ECl:!At HERMES 

3' discusf.ão da proposição da Cnmar:t dos Deputados, 
n. 01, de 1914, abrindo, pelo :MinfsLerio da ASTicultura, o cre
dito de 8:323$400, para occorrer a pagamentos relativos ú 
:Vi1In ProJetaria Marechal Hermes. 

Miada a votação. 

COMPANHIA NAVEGAÇ,iJa COSTEIM 

a· diSCUSEÜO da jlll'Oposicão dn. Gamara dos Deputados, 
n. GO, de HlH. que manda appr•ovar; afim de que produza os 
necessar ios efJ'eiLos, o cont.rncto celebrado enLre o Governo o 
a Companhia do Navegação CosLeirn, para um serviço regularr 
de navegação, baseado nas disposições do decreto n. 10.17G, 
de iü de ubril do corrente anno. 

Adiada a votação. 

PROPRIEDADE DAS MINAS 

2• discussã.o ua proposição da Camarn dos Deputados, 
n. 87, dr. 191ft, regulando a propriedade dns minas. 

Adiada' a votação. 

CRllDI'l'O P.\11.\ OS lllli\PmllOS DO ,1!,~1111.·\N'l'E ELISI.\niO llAliBOSA 

2• discussão da .proposição du. Camara dos Deputados, nu
mero 96, de iDH, abrindo, pelo 1\!inisl.erio da Fazenda, o cre
·dito de 502:219$765, para occorrcr ao pagamento dns quantias 
que forem verificadas serem devidas aos hcrdoims do almirante 
Elisi:trio Barbosa e outros, em virtude de sentença judiciaria. 

Adiada, a :v~tacão. 

CREDI~'O ,\O ~UNISTERJO DA P.IZENDA 

' 
2• discuss1io da 'proposição da Gama,ra dos Deputados, nu

mero 53, de tnU, autorizando o Presidente da Repubhca a 
;tbrir•, pelo Ministe1•io da Fnzcndn, um credito ospocial, na 
importancia .cJo 1,0:000$, para occorrer (L restituicão, em t~Ir: 
tudo do decreto legislativo n. 2. 7Gü, de 15 do ,janeiro do cor
rente nnno, da nova J'ianca que prestou o thcsoureiro do papel
moeda da Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos San tos. 

'Adiadw a :votaciío. · 

'··.·. 

' 
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SE~S.\0 E~l ·~7 DP. llE~F.~!DP.O DE l<()f.\ 

CllllDITO :\o M!NIS'fERIO !lO 1Ní!:ER1011J 

3' discussão da proposição da Cwnaru dos Deputados, nu
mero 7~, de 1DH, que abre, pelo Ministerio do Interior, ocre
dito de D99$0!Jil, para pagamento da gratificacão a que, tom 
direito o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Dr·. Jose. 
Joaquim de Azevedo Br·andão, como inspector sanita r i o da. 
mesma corporacão., 

Adiadw a v o tacão., 

llS'rnAD.\8 DI! l'lllll\0 DE CUYAB.\ .\ S. JOSÉ llD\ filO PRETO 

2• discussão da proposição da Caroora dos Deputados, nu
mero 58, do 19:!4, que concedo a Alberto Alvares de .-\zcvedo d() 
Castro, ou á empreza que organizar, pr·ivilegio para ar· con
struccão, uso c goso de uma estrada de fer!'O que, partindo do 
Cuyablí, yonha entroncar· em Jangada ou S., José do R.io l~reto.: 

Adiadw a yotacão • 

. PfiEPA!l~\DO!lllS DA ESCOL,~ POLY'rllCHN ICA 

·2' disoussão da proposi•;iio da Camara doa Deputados, nu
moro 86, do 19:14, que manda equiparar, para os effeiLos da. 
vitaliciedade, os preparadores da Escola Polytcclmicu, nomeados 
ua vigencia do codigo de ensino de I de janciJ·o ,de 100·1, aos 
das faculdades de medicina da· Republica. . , .. . .. 

Adiadw a :vot;~cão.: 

A!lC!ilVOS DE C.\Hl'OIIJIIJS 

· z•· discussão da proposioüo da Camura dos Deputados, nu
mero 67, de i9U, que manda conservar, com os dous cscriyães, 
os archivos '.dos respectivos curtorios. 

~-\diadal a :votacão., 

LICENCA ,\ .TOSÉ ALVES l'Ell!llllllA 

:?.• discussão da proposiciío da Cumara dos Deputados, nu
mero 81, de WH, que •loncodo ao conservador· do linhas da. . 
.Estrndn ·do Perro •Central do Brazil, .Tosé Alves Porre ira,. um 
uhno do Hconca, oom abono integral da diil!'ia, pa!'\l tratar 
do sua saudo. ' 

Adiada· a :votacão. 
N,IX ~ 

.. $. 
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J\NNAI!S DO SENADO ,. 
,... . 

CERTIF'I~ Dlll ENGENHEIRO MILITAR 

~' discussão da proposição da Camar11 dos Deputados, nu
mer" !13, de :10:14, concedendo o certificado do ongenhiei'O mi
ljl&· aos alumnos que ~oncluire.m o cu1·so de engenh<U'i!l mi-
litar· pelo regulamento de 1913., · · 

Adiada a votação. · 

LICENCA AO DR. AN~'ONIO PIMENTEL 

· 2' discussão da .proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 94, de 1914, autorizando o Presidente da Hepublica a con
ceder ao Dr. Antonio Pedro Pimentel, inspector· sanitario dn 
Directoria Geral de Saudo Publica, licença sem vencimento~, 
por• um anno, a contar de 24 de fevereiro vindouro, para tra
tamento de .saude, onde lhe convier. 
. Adiadll! a votação •. 

CREDJro AO M!Nli!TERIO DA OUIIRRA 

• 2• discussão da·proposicão da Cazoora dos Deputados, nu
mero 99, de i 914, abrindo, pelo Ministerio da G•uerru, o credito 
de 6 :ooo,~, para pagamento de vencimentos a Agr!ppiniano 
Barros~ professor do extincto Arsenal do Guerrll da Ballia. 

Auiada· a votação. , 

O Sr, Presidente -iNada mais havendo ll tratar, rou le
vantar a aesslo., 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Votac!io, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 

Deputados, n. :1.01, de 19:L.í, abrindo, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 5 :600$, para occorrer ao paftamento devido 

· a Raymundo Augusto Maranhão, em virtude de sentença ju-
diciaria (incluída sem parecer) ; . 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. i'iO, de 1914, abrindo, pelo Ministerio dn• 'Ma
nha, os credito a de 9õ•7 :578$081, 2.720 :758$7f2, :1,164 :306$729, 
L83G :985$028 e :138 :'•73$199, supplementares a diversas ver)las 
da lei orçamentaria vigente ('lncluiáa sem parecer) ; · · 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. :107, de 1914, abrindo, pelo. Ministerio da: querra, 
o credito dr. i. 500:000$, supplementar á verbo. •JS• da ler orça
mentaria vigente (incluida sem parecer); 

Votação, em 2• discussão, da proposiciio ela Camara dos 
Deputados, n. :103, de 19·14, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, 
o credito de 98:000$, supplomentar á verba :13'- Medicamentos 
- da·lei orçamentaria vigente (incll'ida sem parecer);· 

Votação, om 2• discussão, da. proposicão da Camara das 
Deputados, n. :109, de 1914, abrindo, pelo Minfstet•io da· Guerra, 
:o credito de 6.•500:000$ para pagamentos o. R:rupp & Comp·.1 o 
outros, por fornecimentos feitos em :virtude de contraotos (m
cluida ~em par.e,cn) ; _, · . : ..... --· 

.... 

' ' 
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,Votacáo, om 2" discussão, da proriosicüo da Gamara do~ 
Deputados, II' i03, do 191-í, abrindo, pelo MinisLerio da. Guerra, 
o credito do 2.502:-170$225, ,,nppl~mrntar ú. verba o•, da lei or
.!!·amontnrin vigente (inclu ida "''"' :••u·ecer); 
. Votação, cm 2" discussão, da pl'OposlcíiÔ dà Cumara dos 
Deputados, n. 10.\, de 1914, abrindo, p~:Jo Ministel'io da Viacilo, 
os creditas de 260:174$310, papel o 'o de G32:778$9G6, róis 
10:752.~845 e G :863$406, ouro, SUJ!J.Jlemcnl.are,; a diversas verbas 
da loi orçamentaria vigente (-mcluidja sem parecer) ; . 

Votacüo, om 2' discussão, da pr·oposicão da Cu.mara dos 
Deputados, n. 106, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Fazenda, 
o •credito de 1 :5~7$004, para pagumonlo a Joaquim Augwto 
Preire, escriptuL'ario da Alfandega do Ilio de Janeiro (incluida 
sen• parecer) ; 

Votacüo, em 3' discussão, da pl'oposicão da Camara dos 
Deputados, n. 98, do 19:14, abrindo, pelo Ministerio do Interior, 
o credito de 785 :877$633, supplementar á verba i5•- Policia 
do Districto l?ederal- da lei orçamentaria vigepte (com pa• 
1'Cccr tavoravel da Commiss/l.o de l•~inanças); 

Votação, em 3' discussão, da proposlcão .da Oamàra do;, 
Deputados, n. 100, de :1914, abrindo, pelo Ministerio da b'a· 
~enda, o credito de 26:268$114, para pagamento ao Dr. Luiz 
Alves Fcrreil·u, em virtude de sentenca judiciaria (incluida 
sem parec11r.) ; _ .. "", . '""·· :!!. ,, iti •. .~o 
· Votacão, em 3' discussão, da proposição da Camarà llos 
Deputados, n. 75, de :1914, abrindo, pelo Ministerio do.:rn,terior, 
o credito de 232:612$173, para occorrer á solução de compro
missos 'da Brigada Policial (com JJaracer (avoravel da (Jom
missõ.o de Fi'llallfiU),; · - ,,..,, ... ,n~ ,.L.I~ 
· Votacão, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 78, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Viacil.o, 
o credito de 900:000$, supplementar á verba 2' da lei orça
mentaria vigente (incluida sem parecer); 

Votacão, em 3' discussão,' da proposição . da ciunara dos 
Deputados, n. 90, de :1914, abrindo, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 97 :290$-l.f>O, para roatituiciio aos Srs. Louis 
Hcrmanny e outros, em vü·Lude dB sentença judiciaria (com 
'Parecer favoravel da C0111711issão de Finança$)!; 

Votaoão, em 3' discussilo, da proposieão da Camara dos 
Deputados, n. 9:1, de :19:14, abrindo, pelo Ministerio da Agri
oultura, o credito de 8 :32'7$400, para ocoorrer a pagamentos 
relativos á Villa ProJetaria Marechal Hermes (com parecer ta-
poravel da Oommissão de Finançll8); · 

Votaciio, em 3• discussão; da proposio!io da Camara dos 
Deputados, n. 60, de 1914 que manda approvnr, nfim· d~ que 
produ~a os necessarios efreJtos, o contracto celebrado entre 
o Governo e a Companhia de Navegação Costeira para um ser
:Vioo ·regular de .navegaclio baseado nas dlsposioões do .decret.Q 

~· 

ll. 

' 
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n. 10.17U, de Hi 'Uc abril do concnlc anuo '(coin jlaríJcé1• {n
·voravel da Commissao de .lusli~'tt r1 Leaislauao r: da. Filw1w~'as); 

.V olaciiq, .cm 2• discussão, da proposicão da Cama1·a dos 
Deputados, n •. 87, do 1014, regulando a propriedade das minas 
:<co1n _pareceres_ (avoraveis da~ Cormwissões de J·ust-iça c. Lc-
uislaçM ~ de. F~nanças); · . 

,Votação, em 2' discussão, da proposição da Cumara dos 
Deputados, n. os. du :l9H, nbrindo, pelo >Minisl.erio da Fa
zenda, o credito de ·502: 2Hl$765, pa.ra occorrer ao pagamento 
das quantias que forem verificadas serem devidas aos her
deiTos do almii·antc Elisial'io Barbosa, e outros cm :vh,Ludc de 
sentença ,judieiaria (inctuid<t sern Jla?'ecm•) ; . ' 

. . Votacão, em 2" discussão, da proposição da Gamara 'dos 
Deputados, n. 53, de iOH, autm•izando o l'resid~ntc da Repu
blica a abrir, Pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial, 
na importanciti do 40:000$, para: occo1-rer á restituiÇão, cm 
:virtude do decrclo legislativo n. 2. 766, de -15 de janeiro elo 
corrente anno, da nova fian•)a que prestou o Thesoureiro do 
papel-moeda da Caixa de Amortiz!!cão, Antonio BarbosUJ dos 
•Santos (bwtu·ida .~eu~ pm·ecd) ·; 

V:otação, em 3' discus~ão, da proposição da Gamara Llo~ 
Deputados, n. 7t de '1914, que aiJre, pelo Ministerio do In
terior, o credito de 090$096, para pagamento da graLii'icação 
a que tem direil.o o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros; 
!DJ.·. José J'oaquim de Azevedo Brandão, como inspector sani
tario da mesma corpora~üo (con~ pm•ecer {aVOl'a'VCl da Con~
:m·issão de Finanças).; · · , 

· Votacão, em 2• discussão, . da proposição da Gamara ;los 
Deputados, n. 58, do :1\lH, que concede a Alberto Alvares do 
'Azevedo de Castro, ou á cmpreza que orga.niza1•, privilegio 
para a construcção, uso e goso dQ uma estrada de ferro que. 
pur.vindo de Cuyabú, :venha entroncar em Jangada ou .S. Josó 
do Tiio Pre.to (com P!11'eceres fa·vm·ave'is tlas Commissões dq 
Obras Publ'tcas c d~ Fmanças )'; 

,Votaçilo, cm 2' discussão, da proposição ·da CuriJm•a dos 
Deputados, n. 86, de 1014, que manda equiparar,· para os 
efi'eitos da. :vitaliciedade, os prcpavadroes da Escola Polyte
chnica, nomeados na vigenciu do Codigo do Ensino de 1 de ja
'!loiro de 100:1, aos dt\S· faculdades de medicina da Republica 
,(C011~ P,a'l'ccc1' /aV01l((Vcl da Çontndssão de htst'íça c Ley'islação); 

:Votncão, cm 2' discussão, da proposição da Cnmar!l dos 
Deputados, u. G7, do 19'14; que manda conservnr, com os dous 
cscrivães. os archivos dos respectivos cartorios (com. pm•ece1: 
{av01·avel dtt Comm·issão dr: Justiça e Leuislaçao. c oj'{c1'ccendp 
enwnclas tld âc Firumças) ·; 

:Votação, cm 2' discussão, da proposição' da Cumam dos 
iDopufiados, n. 81, de 1014, que eonoedo ao ~onservadm· do 
linhas da Estrada do Ferro Central do Brazil, Josú Alves Fcl'
l'eira, um 11nno de licença, com abono integral da dinria, P.!II'n 

Q 

' ,. I ' --:l, 

J 

I 
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tratar do sun .. snudc ("nm. Jlarer.m• (a?Jomvr.l da Com•m.is.ção de 
Finanças) 1; 
· Votação, cm 2' discussão, da propGsiçüo rla Camnra dos 

DcputadGs, n. na, de ·1911, coneedendo G cerf.il'icarlo de enge
nlwh·o militar aos alumnG~ que wncluirem o curso de enge
nharia militar pelo J•egulamcnto de :1!!13 (enm. 1Jm•cce·r (mJ01'n1H!l 
da Co·m.rn'isstio de JllarinM(.II e Guerrn) •; . 

Vntaoão, cm !' discussão, da rroposir;.ün da Gamara do~ 
Dçput.adGs, n. 94, de i!H·!, autor_izando o .Pr~sidentc \la Repu
bhcn n conccdor no Dl'. Anton1o Podro Puncntel, JnBpector 
~anitariG ela Dircclor~n. Geral de Saude Publica, Jicenr;a sem 
vencimentos,. nor um annG, a. contar de 2! de fev[-lreiro vin
douro, nara tratamento do sua .~aud<:!. onde lhe convier '(com 
JW.l'ecm· (a.votmJel da Conunissli(} de Finanr,as); 

V o tacão, cm 2'' discussão, da proposição dn. Camnra. do~ 
IDeputndos, n. 90, de 191-1, abrindo, pelo Ministcrio da G'ucrru, 
o credito de G :000$ para pagamento de vencimento~ a Agrin
.pin inn(). Barros, professor do extincto Arsenal do Guerra da 
Hnhia (hwlnüln sem. 11arecm•). · 

2• discus.~ão da proposição da Cammn dos D<:!putados, nu
. méro 88, de 1!lt4 fixando- a dcspcza do Ministcl'io da Agricul
t.twn·, Tndustrin c Commercio, purri o exercício dr:! 19-Hí '(com 
rm•ccc1' da Cornrni,çsrin de Finanças, o((creee!ltlo mncndlls); 

/ 3" discussão da proposir;ito dn Camnra dos Depu lados, nu
mero 05,, de l!lH, fixando a dcspeza do i\!inistcrio da Viacão c 
Obras Publicas pn;rn 10-L·ií (com l!l!lf!lnlas ria Corn.rnisstio r/~ 
F-inanças jtl approvadas) ; ' . 

2• discussão da proposir:ão da C..1mm;a. dos Deputados, 'lU
mero 114, de 1911,, que abre no Ministcrio da Guerra o credito 
:u ü2 :709$, 11nra attcndcr tís despezas resultantes com a ele
vacão do numero dns nracns do Excrcll.o, no exercício do 1 nJ.\ 
:unclu:itla .. 1crn 1lUI'er.el'); 

2• discussão da proposição da Camarn dos Deputados, nu-, 
mero 112, de 1914, abrindo, no ~!inistcrio da Viação o credito 
de 276:738$296, ouro, para pagamento de garantia de ,juros de
vidos ú Companhia Estrada de Forro S. Pnulo~Rin Grande 
:(irwluida. sem lla?'ecel'); · 

2• discussão rta proposicüb da Camara dos Deputados, nn
mero f't3, de 19!1,, que abi'C no i\finisterio dn Vincão o credito 
de 16 :54()$ para pagamento das vantagens que compotem no 
engenheiro :Ejrnesto Otero (incluir•a~ ,çem. pm•cccr); 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados, nu
moro G, de· 19H, fJUe abre pelo i\!inistcrio da Fazenda, o cre
dito extraordinnrio de 28 :725$02!,, sendo ·J :200$ para paga
mento da difJ'orença nos vencimentos dos n.judnntos de porteiros 
do Thcsouro c daquellc ministerio, e . 27 :525$024, para paga
mento n Manuel !Emilio da Silva, em vit•Lude do sentença judi~ 
cint•ia. (com; j)nl'ccc1• {avora.vcl da Com missão da Fin(l.nças). 

· Levanta-se n sessiio 1ls -10 horas o 10 minutos dn noite. . . 
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1ll ANNAEB DO Sll:NAOO · . 

I 88' sreSSii.O, EM 28 DE DEZEMBRO DE i914 

PI\EBIDENC!A DOS 81\8, UIUlANO SANTOS, PI\ES!DENTE, E PINHEIRO 
MAOIIADO, VIOE-PI\ESIDENTI! . 

'A' i hora da tarde,· presente numero · l~gnl, abrn-so a 
sessão, a que concorrem os Srf•. Pinheim Mnch.ndo, ArauJo 
Góes, Pedro Borges, Metello, Gonzagn Jayme, Gahrirl Snlgndn, 
'Pef.fó, Arthur· Lemos, Indio do Brnzil, .Menc!~s d~ Almr.idn, 
;ros6 Euzcbio, Pi'i'es Ferreira, Ribeiro GonçatveR, Ft·nnciHí!O 
S1!, Thomar. Accioly, Antonio de Souza, Epõtncío Pesgon, Wn.'
fredo T,eal, Sigismundo Goncalvef·, Goncalve~· Fcrrt>im, Go
mes Ribeiro, Pereira Lobo, Aguiar e 1\lello. Ruy' Barbosa, .To:ic: 
Luil\ Alve~, Boranrdíno Monteiro, Moniz Frcirr·, Erico Coellto, 
•AJIIiindo Guannbnra, Sá Frcit'e, Bueno de Paiva, Bcrnu:rdo Mon
teiro, Adolpho Gordo, Alfi•cdo Ellis, Frnncisoo Glycerio, Leo
poldo de Hulhões, José M•LWlinbo, A. Azeredo. Xavier da Silva 
c Victorino Monteiro (·íO) . 

Doixnm (je comparecer, com causa jus ti ricnda. os Sr~. Si!~ 
· vorio Nory, Lnuro Sodró, GcrvaE•iO Passos, E:loy d(: Sllu~n, 
Cunha Podrosa, Ribeiro de Britto, Raymundo de Mir3nrla, Gni
Jhermo Campos, Lui1. Vianna, José Marcellino, Nilo Pecnnhn, 
Lour•onc.o BnptisLn, A·ugusto de Vnsconcellos, Brnz 1\branto~. 
:Aionctn• Guimarl'les, Goncroso Marques, Abdon Bnpt.ist.a, Her
llilio Luz o Joaquim Assumpção (i9). 

E' lida, posta em discuf·são e sem d~bate approvnod::. 
11 ueta da sessfio anterior. 

O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Ministro da Viação, pres' ando informn
·oões no Senado relntlvamento li construccão da Estrada de 
Ferro de Luiz 11 Cnxius, solioitndas pelo Senado. - Ao Sr.1 

Pires Ferreira. · 

O Sr 2• Soorotarlo procede á leitura do seguinte . . 
PAI\BOEI\ 

N. 20,-i9t4 

Redacçllo final do projecto n. 18 da 19U, autoriza7Ulo a con· 
cessão da um anno de licença ao Dr. João Neri. 

O Congresso Nacional resolve: 
:Artigo unico. Pica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder ao Dr. João Net·i, inspector sanitario da Directoria 

' 

r 
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AESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE ·1011' 

Geral de Saude Publica, para tratar do seus interesses, um 
anno de licença, o~em vencimentos; revogadas as disposições 
cm contrario. 

Sala das Commissõo~, 28 de dezembro de f014,- Walfrado 
Leal.- Gabriel Sal{fado.-Aau.iar c Mello. . 

Fie~ sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depois de publicada no Dim'io do Congresso. 

N. 205-UH4 

A urgencia com que esta Commissão ó forcada a se pro
nunciar sobro o projer.to do ol'l)amento da Marinha nr.ío permitlc 
no Relator entrar em considoraçõeo~ sobre as quesUles que ; 
nllc se prendem e que o legitimam, nas suas difforentea verbas. 

Limita~sc a observar que o orçamento vigenf.e é de réis 
1,2 .15t, :753$658, papel, c 2, 900:000$, ouro, e a proposta do 
Governo, para o oronmonto do futuro exercício é de réis 
39, !H8: 100$1,58, papel, e 400 :000$, ouro, sendo o pro.iect.o da 
Cn.mara de 25.018:806$882, papel, o 220 :000$, ouro. · 

lia, pois, enf.re o prOijecf.o da Cnmarn c a lei vigente uma 
rliffcrcnon para m(lnos no 6, 205 :946$770, po:pel. e 2, 680:000$, 
ouro, diffcrcncn, que entro o mesmo proJecto o n proposta do 
Governo ó de 2.9BD:293$57'6, papel, e 1·80:900$, ouro. 

E' suggeslivo lembrar quo n. proposl.n do Ministro da Ma
rinha, antecessor dó nctunl, para o oxcrc!clo de f9H corrente, 
era superior ao pro,ieeto actual em f 7 ,'554$000$, papel, e :róis 
3.280:000$, ouro. . . 

Isto .basta para demonstrar que o pro.ieeto de orçamento 
' da Marinha reduziu ao mini1110 as desper.as daquelle minis-

f,orio. · , 
A. Commissão, aceeitando o projecto em seu conjunto, 

propõe-lhe, comtudo, as seguintes 

mii!(DAS 

'i" 
'Ao art. t•, n. 16-SuppTlmn-se o augm11nto 'de 18:000,,, 

destinado nos lentes vitalioios da Escola Naval e reduza-se a 
verba a 1. 448:202,400. 

2• 

~·o art .. I', n. 20 -'Em vez i! e c proveniente 'da suppress~o 
d c sois escola5 de aprendizes ~. diga-se: c proveniente da re
dueçüo rio numero rJe alumnos das escolas de aprendizoH. 

s• 
:A:o art. 2•, n. V-Supprlma-!e, 
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Ao art. 2', n. IV -Supprimam-se as palavras <:passando 
para o quadro ·ex,traordlnario, ntc.», até o l'im do citado nu
mero. 

5' 

Ao nt•l.. 2', n. VII- Suppt•ima-se. 

G' 

iAo art. 2', n. IX- Supprima-sc, por estar comprohen
dido no n. X, 

7' 

Ao at•l.. 2' - ~\iccroscente-sc: 

XVJTI. A reorganizar, eom diminuiciío do possoal c da 
dcspezn, o qundrG do l'unccionnlisJOO da Directoria do Expe
diente, ficando addidos com os vencimentos, até que sejam 
aproveitados em r'argos de categoria identicu. os J'uncoionar10s 
que uiio J'ortlm mantidos uo referido quadro. 

s• 

l-\o art. r.•- Supprima-se. 

9' 

iA' t.nhella n. 1.- Verba 13'- Forca Nnvnl- Supprimn-sc. 

i O' 

í\ceresc on to-se : 
:A:rt. Fit!n o Governo automndo a .rescindir. por ncC'ôrrlo, 

todos os contractos para -construecão .de obt•as quo podem ·ser . • 
ndiadnR, liqnidnndo-sc as 1mport.ancias a pngar, por meio de 
avalincúüR e cnJ<,uloR procr.diclos pm· engenheiros navaes dcsi
gnndos. pelo min is Iro pam tnes fins, nllrindo-Re os necessnrioR 
IJJ•nditos. · · 

u• 

Vm•lia o•- ~uditorin do 'i\farinlia- Jtestnb'clccn-se 11 pro-
posta do Governo.. . .. . ......... i • t1 ,:.!; • : ·1; ~::.\ .... ...J · 

l 
I 
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2ti 

'12" 

Art.· Na vigcncin da presente lei não serão chamados 
a serviço dos .conselhos de guerra os ofJ'iciaes ·rcform:tdos, 
dovendo tnmbom as vagas quo estes deixarem nas Topartições 
da Marinha, .por mort~ ou demissão vohmtnria, ser preenchidas 
por ol'J'iciai!S r.l't'r.,!tivos da Armada. · 

13" 

Onde •convier: 
Art.. Ficam sullsisLcnt.es e em vigor como lei da Repu-

blica, para lodos os effeiLos, o decnr..Lo .de 10 de feverQh•o do 
1801, quo baixou de conformidade com o decreto n. 1. 673, de 

' H do mesmo me1. c anno ciLad<l, e n regulamento annexo ao 
. dneret.o '11, :L' 105 ·'· d'n ao dll dczomJn·o de i892.' 

. Sala das Commissões, 28 1le rlewmbro de !014.-F. G/;y
cm•in, Presidente. -J01ío 1..u·i: Alvr..• Relator, com resl.ricl,,i.ícs. 
- Gon~al·•JcN Fm'l'l!il'n..- Bucno de Paiva. - .1lcinrlo Gumurbn'ro. 
~ \'idrwino Monteil'o. -A. A:e·rr.rlo.- Sâ F1·c·irn, de accôt·do 
eom n J~cla!.or.- El'icq Coelho. 

l'HOPOS!ÇÃO M Coi'!I!AIL\ OOS DEPU'l'ADOS N ,' 11fi, DE 'I Ül·l, ,\ Qlll: 
SE HEFF.RE O P.\llECEn SUPIL\ 

O Congres~o !i'ncional resolve: 
· ArL. 1." E' o Presidente da Republica autorizado a des
pender pelo Ministerio dn ~!arin•lla, .com os servicos, designados 
nas seguintes verbas, as nuanL'ins dP 220:000$, ouro, .c L'1

1is 
:m. nr.s :806$88~. papel: 

·Verba 1'-Gahinete do mi
nist.ro e Director ia do 
E1:podienf.c - Diminuída 
de 300$ para fardamento 
c 3G5$ da diaria de um 
correio que :f'icou addido 
o 1$ por erro uo calculo. 

V crhn 2" - Almirantado -
(como na proposta) •.... 

Ycrlm 3'-Estado i\!aior da 
Armada -(como na pro-
postn) ...•••...•....... 

Verba ,,. - Inspectoria: Di
rninuida do 500$ na sub
consignaçiio destinada ao 
eXJledicnte cja Inspecto
l'ia da Engenharia Naval 

O um 

o t O I O O 0•0 o I o· 0 

• ••.•••• o • • ••• 

Papel 

•:· . 

381 : H5~001l 

18:400$0011 

8 :730~000 

', ,' 

'' 
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<UINAEÍ3 DO Sli:NADO 

Ouro Papel 
e de 8 :000$ pela sup
prossiio da sub-consi
gnacão destinada ao. se-
guro do edifioio do Al
mirantado . . . . . . . . ... 

Verba 5' - Directoria Gerai· 
de Contabilidade (como 
na proposta) .•.....••. 

Verba 6' - Auditoria: Re
duzida de 18:000$ em 
vista da lei orçamentaria 
de HHO cjue equiparou os 
audHores de Marinha aos 
de Guerra em beneficio 
do art. ·20 da lei numero 

f o I I ,.,, o o o Cto O 

•.• 1 ..... 1 ... 1•1 •• 

2. 29.0, do mesmo anno.. . .........• , 
Verba 7' - Corpo da Armada · 

e o! asses annexns: Redu
zida do 773 :759$988 01a 
sub-consignacão o: Corpo 
da Armada,; de réis 
1 :199$988 na sub-consi
gnacão «Corpo de Saú
de , ; de 216:000$ na sub
consignacão « Corpo de 
Engenheiro Machinistas »; 
de 7 :200$ na sub-eonsi
gnno!ío c Corpo de Com
missarios ); de 25:000$ 
na sub-oonsignação des
tinada ao pagamento do 
soldo aos officiaes que 
f o r e m promovidos no 
quadro extraordinarlo, 
etc. : de 20:000$ na sub
consignação destinada ao 
pàgamento das gratifi
cações de accOrdo com a 
ultima parte do art. s• 
da lei n. 2.290, de iS·de 
dezembro de 19i0, e de 
.to :000$ na sub-conai
gnaolio destinada ao ·Pa
gamento da quota addi
oional de que trata o 
art. 4• e § ~· do art. 28 
da mesma lei .... I I •••• 

. Verba 8' - Corpo de Mari
nheiros Nac1onaee : Re-

- l•o:o I o: o'- O I 

1·18 :900$000 

ses:9ooeooo 

74:400$000 

1LH8 :940$000 

.... , . .-
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duzida de 70:248$ pela 
suppressão das compa
nhias fluviaes do Ama
zonas c Matto Grosso : de 
4 O :000$ na sub-consi
S' n a c ã o « Fardamento 
(materia prima):.· cor
respondentes á suppres
são das duas companhias 
l'luviaes referidas; 'e de 
720$ na su h-rubrica des
tinada ao - Secretario 
- visto niío ter app!ica
cão. Augmentada de róis 
0.:000$, quantia esta vin
da da «Forca Naval• e 
destinada á sub-rubricn , 
< Secretaria do Corpo~ .. 

V m•hrt 0." - Batalhão Naval 
Reduzida de 720$ desti
nados ao secretario, visto 
ter os seus vencimentos 
pela íabella 7'; de 5$ de 
erro de 'calculo existente 
na s u b-consignacão -
«pagamento aos soldados 
que trabalham como ope
rarias , -; e 2:196$ pela 
suppressão de · dous re
madores de escalares ... 

Verba 10.•-!11. r;s en a'e s
Augmentada de 5:520$, 
fazendo-se na tabella a 
seguinte alteraclio : Onde 
se diz: c Amanuense a 
1 :440$000. Escreventes a 
1 :200$ ~ diga-se : c Ama
nuense a i :440$ ( gratifi
•a c 1!. o) quando inferior 
reformado e a 2 :400$. 
(ordenado e gratifieacllo) 
quando civil. Escreventes 
a 1 :200$ (gratificaoão) 
quando inferior refor
mado e a 1:800$ (or
d ena do e grati!ieaolío) 
quando oivil; de l.02 :240$ 
vindos d11 c Foroa Na-' 
VIII ~. o destinados ao ser-

Ouro 

...-,o o o o· o o o o o' 2.024:376$500 

• • ·-· • o ·-· ••••• 
S02:SH$000 
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1 ANN'A ES DO RllNADO 

viço mnt•itimo rlos arse
nans do Pari't e i\fatto 
Grosso e n :OitO$, desl.i
nnrlos 11 nm amnnucnsc, 
rlous escrevente!l. c um 
Sf'l'Vcnto rla Directoria. de 
Wcctrieidnrlc. Diminuida 
de '' :5GO$, provenientes 
da reduccao a 20 guardati 
de policia. Em Jogar de 
dous continuas, 4 :260$, 
diga-se: um :1' continuo, 
2:400$ e um 2' continuo, 
:1:800$, 4:200$000 ..••.. 

Vei·ba 11. • - Inspectoria de 
'· Po1•tos e Costas- Redu-

'zida de 20:000$, na sub
consignação destinada ao 
pagamento de alugueis 
do Jll'Cdios em que fun
cr;ionam, as capitanias de 
p o r 1. os; de 32:250$ na 
sull-rubrica « praticagem 
da barra> que indevida
mente foram. transferidos · 
da Porca Naval para a 
mesma; de 21 :600$. pel:~ 
suppressão da consigna
ção destinada ao rebo
cador de alto mar em 
S. Paulo e que passa para 1t n Superintendencin de 

• N•avegncüo. :Augmentada 
de 1 :200$, quantia esta 
vinda da Forca Naval e 
destinada ao pagamento 
do praticó de S. João 
da Bnrrn .............. . 

Verba :12.•- Depositos Navaes 
Augmentada de 13 :505$ 
deetinados no pessoal do 
deposito da ilha do Bom 
J e s u s. Diminuida de 
H: 000$ na sub-consigna
cão c quota para as des
pezns de despachos das 
mercadorias que se des
tinam no M!nistcrio > ••. • 

Ouro 

•••• t •••••• o 

" ' 

' •••••••• o •• -

' . . ' ••• o ••••• ·-· .... , 

Papel 

3.3411:001$687 

455:445$000 

142:300$000 
I 

, 

' .,, 
·O 

;I 
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' 

iVcrba 13.'-F'orça Naval
Diminuida · de 334:168$, 
a s s i m discriminados : 
9:000$, transferidos para 
a tabella vm, destinada 
ao secretario do Corpo 
de Marinheiros Nacio
nacs; transferida para a 
tabella XI, «Inspectoria 
de Portos c Costas ~ a 
quantia de I :200$, para 
um pratico mór de· S . .r oão 
da Barra; para a tabel
la X « Arsenacs ) a im
portancia de 102:240$, 
destinada ao surviço ma
ritirno do Par:í e ol\latto 
Grosso; para a tabella XV 
a irnpo~tancia de •.•.... 
125 :!120$, para o serviço 
mal'itimo; a de '15 :120$, 
par a a Directoria de 
Plmt•óes; de ú :7ü0•$, ,para 
dous rnol;ol'istas; para a 
tabella XVI «Ensino Na
val ), a importancia de 
ül :llü8$, para a sub-con
signação "Diversos em
pregados da Esc.ola Na
val); e"12:!lü0$, para a 
de «<nstructores da Es
cola do Marinha Mercante 
do Pará». -Destacada a 
quantia de 213 :900$, para 
pagamento do pessoal cx
t.ranumerario da Palro
morin do Arsenal de Ma- . 
rinila do Rio do Janeiro, 
neeessul'iO ao serviço da 
m e s ma patromoria, de 
nccôrdo com a tabclla 
annexa n. 1 ..•• , ••••••• 

~o r b a 14.' - HospUcws, -
Augmentadn de 52: OO!l$ 
ua sub-consignncão c me
dicamentos, apositos, va
silhame, utcnsilios, etc,, 

Out·o Papel 

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

o I o o t•t ,t O o o o, o 

1.883 :7~1~648 

267: 500-~000 

2.293.:521$6~8 
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pO I' ~NNAE~ DO SENADO '" 

:V crha 15.• - Supurintendcn
cia de Navegação - Au
gmcntada de 169 : 000$, 
s c n d o : transferido da 
Forca Naval .parn esta: 
J 5:120$ para a directoria 
de p h a r 6 es, 125:920$ 
para o serviço · rnaritimo 
e 5 :760$ para dous mo
toristas; transferidos pa
ra esta da rubrica
portos e costas: 21 :600$ 
destinados ao rebocador 
de .alto mar Tenente La
maya e 600$ destinados 
ao servente do paiol. Re
duzida de 79: 560$, na 
sujl-consijgna~ilo « P h a
róes c pharoletes, e de 
27:690$ na destinada ao 
« Material ,, de accOrdo · 
com a tabella annexa sob 
n. 2 •••••.••••.••.••••• 

iVerba ·16.•-Ensino Naval
Reduzida de 59:571$400 
correspondente á redu
ccão de 200 grumetes 
(sendo 36 :000$ de venci
mentos e 23 :571.$400 de . 

. fardamento), e de ...... 
256:234$200 pela sup
pressão de seis escolas de 
aprendizes (sendo ...... . 
185: 520$ corresponden
tes :i adrninistracfio e 
aprendizes e 70:714$200 
correspondentes ao far
damento) . Augmentada 
de 18:000$ para paga-

. mento de di!'ferenca. de 
6:000$ para 9 :600$ a 
oadn .um elos professores 
vita!iclos dn Escola Na
val; 61:968$ para paga
mento do pessoal do ser
viço maritimo, dous fieis 
de artilhnria e um do$ 
torpedos da Escola Naval; 
o de f2 :~60' destinados 

Ouro 

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

' ~ ,, 

~ 

• 
l'opel 

.. 

1. 530 :040$000 
' 

I 
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aos insLruclores da I:;- · 
uola de Marinha l\JercanL~ · 
do .Pará, p a s s a d o s da 
Forca Naval ...... ,., •. , 

.Verba 17. • - Directoria da 
B'ibliatheca, Museu c Ar
c h i v o -Diminuída de 
1.8:000$ pela suppressão 
da uonsignacão destinada 
tL Revista Maritima que 
será impressa na Im-
prensa Naval. .......... . 

1Verba 18.• - Classes inacti
vas- (como na pro-
posta) ...............• 

.Verba 19. •-Armamentos e 
equipamento - Diminui
da de 100:000$000 ....•• 

,Verba 20.'-Uuniç6cs de 
bocca- Reduzida de ... . 
659 :140*, sendo: .... ,.,., .. . 
129:794$ provenientes da 
suppre·ssão elas duàs 
companhias fluviaes de 
l\Jatto Grosso e Amazo
nas, . correspondendo a 
254 racões; 383:200$ pro
veniente da suppress!lo 
de seis escolas de apren
dizes, correspondendo a 
150 rações; 102:200$ pro
venientes da rcducclio de 
200 grumetes; e 43:946$ 
provenientes da reducclio 
de 86 pracas do Batalhão 
Naval ................ . 

!Verba .21.• -Jfunições navaes 
·(·como na proposta) ..... 

:Verba ·22.•- Mate 7'i a/. de 
c.onstrucQão nava~>-(C0-1 
IJIO na proposta) ..•.... 

.Verba 23;•- Obras- Redu
. zida do iOO :000$000 .... 

iVorba 24.•- Cambustivel -
Reduzi!ia de 500 :()OOfOOO 

Ouro l'apol 

o I O O •·• l•f,l•• I I 

O f O O O O 0•1 I O ·-· 

'o o o o 1 o o ·O uo o•o 

........... ' .. 

O o o o o o O o O•o •• I 

0 0 0 o to 0 o•O 0 o O I 

O o O o o o o O I o o o 

o o I o o•o o~o o o o o 

' 
:···.~ .. -...... , ... ·~·, 

,. 
1. Hii :202$400 

70;700$00~ 

3. 785 ;518$61t7 

200:000$000 

• . 523 :270$000 

i.000:000$000 

600:000$000 

400:000$000 

1~. 000 :OOOf.OOO 
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,Verba 25.' --Pretas, passa
uens, aj-udas de custo c 
cornmissõcs de saques -
(como na proposta) .... 

Verba 21i.' - Eventuacs -
(com na proposta) ••... 

Vo1•ba 27.' - Di'l·cctOI'ia do 
armanwnto - Augmen
tada do :1 :825$ para um 
operaria de 5• classe que 
por omissão não figura 

. na respectiva tabella .... 

.Verba 28."- Comm·issões no 
estranoairo - Reduzida 
do 180:000$000 ........... · 

tVcJ•!Ja ~o.•- Pa(la·nwnto do 
111atet•ial contractado -
.(como na proposta) .... 

Ouro 

0'0 hl f t 1'0 O 0 t I o 

• o. t O• O O O O O O •o I• I 

120:000$000 

100:000~000 

l'apo! 

150:000$000 . 

iG0:000$000 

628 :91t5$000 . 

12,q,37:733$0~7J 

• 

•rotai.:........... 220:000$000 . 35',94B.:80ü$882 

' ' ArL. 2." E' o Presidente da Hepublicu autorizado: 
r, a rever as tubellas dos arscnacs de i\larinha, reduzindo 

tanto quanto passivei o pessoal, observadas as necessidades 
do scrvico o respeitados os direitos dos operarias, na confor
midade do regulamento actualmente em vigor; 

II, a dispensar o pessoal artistioo dos arsenaes na vi
geucia desta lei, com 2[3 dos seus vencimentos actuuos, desde 
que não seja .necossario ao servico publico; 

III, a passar para a reserva, sem vencililcntos, os offi
ciaos c licenciar nas mesmas condições os empregados civis 

·do ministerio que solicitarem tal situac.ão; 
IV, a extinguir o quadro supplomentar, passando para o 

quadro extl'aOl'dinar ia todos os ol'ficiaes que exercem •Cat•t;os 
vitalícios e extrunhos uo serviço da. marinha de guerra; 

V, a dispensar do scrvico com 2[3 dos vencimentos o 
J'ICSsoal que nüo ror ncccssario ao mesmo, respeitada a anti
guidade; 

VI, a supprimir as companhias l'luvinés do· amazonas e 
do ~fatto Grosso;· 

VIT, a fechut• S()is escolas de aprendizes que não con
tribuam sufl'icionLcmonte pm·a o contingente naval; 

. .VIII, a reduzir o offectivo da Escola de Grumetes para 
300 grumetes; . . . 

~ . .-' _' '',:'' ';', .··-

I 

I 
'·: 

• I . 
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JX, a rever o regulamento das Escolas de Apt'Cttdiws Ma
rinheiros, sem uugmenlar o pessoal c dentro da verba con
signada; . 

X, a rever, sem augmento de dotacií'l orçamctttal'ia, os 
regulamentos das capitanias dos portos (decreto n. (1.6i7, 
do 29 de agosto de 1007), elo Corpo de l\!arinhoiros Nacionaes 
(decreto n. 7.12-1, de 21, elo setembro de 1008), das Escolas 
do Grumetes c Aprendizes Marinheiros (decreto n. D. 386, de 
28 do fevereiro de 101.2), das escolas prol'issionaes (dect•cto 
n. 8.752, de 23 de novembro de 1900), da Superintendcncia 
do Navegaoüo (decreto n. 6.96-1, ~c 20 do maio de 1908), da 
Directoria do Ar-mamento (decreto n. 8. 523, de 20 do setembru 
d·e 1010), do Corpo de Praticas (decreto n. 271, de 18 de 
marco do 1800), ncllcs inti·oduzindo os melhoramentos deter
minados pela experiencia e pelo progresso; a ordenança geral 
]Jura o serviço da Armada (decreto n. 8 .200, do H de outubro 
de 1010), o a desenvolver o corporil'icar as disposicões exis" 
tentes sobro serviço interno; e regulamento da Escola Naval 
do G'uerra (decreto n. :1:0.787, de 14 de fevereiro de 1914), o 
regulamento para o Estado-Maior da Armada (decreto nu
mero 10.74-1, de 11 de fevereiro de 10H); e dos mecanicos 
navaes; · . 

XI, a rever, sem augmento de despeza, o regulamento do 
Corpo de Comm issarios..,e modificar a lei de Fazenda de modo 
que corresponda ú actuâl necessidade do serviço; . 

XII, a rever, sem · augmento de despeza, o regulamento 
do Cor•po de patrões móres da Marinha, no sentido de obsorva1• 
os 'dispositivos do ar L. i' da lei n. G95, de 3 de outubr1J 
de 1.000 e do decreto n. 5,882, de 6 de'fovereiro de 1.906 e dar 
outras providenciatl; · 

XIII, a reorganizar, sem augmento de c:espeza, o Gabinete 
do Analyses da Marinha, destinado ú fiscalização do fabrico 
c conservncão das polvoras e explosivos, bem como no exame 
de todo o material destinado ti Marinha de Guerra. 

§ i." Esto serviço ficará a cargo de offioines especialistas 
escolhidos dentro os do quadro de pharmaceuticos d! Armada. 

a)· os ofJ'iciacs nomeados não abrirão vaga no quadro, con
tinuando a elle pertencer para os effeitos da promoção; 

b) o serviço destinado a este servico será assim cónsti~ 
tuido: • 

· 1. dil'"eoLor, que será o. chimico mais antigo; 
3 chimicos; 
3 ajudantes; 
3 sub-ajudantes, (sub-officiaes). 
c) o serviço Lcchnico-annlyt.ico da Armada constará do 

ires scccões, comprehondendo: 
1.', polvoras'. o explosivos; 
2', exumo dlls suhsl.nncias org.anicns ou minemos; 
3", I'esisteni'!'la dos matoriacs, 
Vol, lX . 

' 

' 

3 

\, 

• 

• 
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• 
§ z.• AI primrira -sec~-ão :funccionar;\ nn Dit·octoria rlo, 

~o\rmamcnto c a segunda o terceira no .Deposito Nuvril do llio 
de .Tanoir•o: · . 

ri) ns exifwneias pm·a as promocões dos officines pcrf.c.n
"onles no serviço tcclmico-nnalytico rln Armada serão ns mesmas 
ost.n tu idas ]lUI'(t o Corpo de Engenheiros Navaes, contando-se 
eomo tempo rle ot'ficina o de servico nos laborntorios; 

r!) os ol'ficiae; nomeados para este servico rcceberfw a 
clonominacão de d:hirrdcos da Ar•mada); . · 

n as uomea•;õPs ele dieectm· e í~hirnieos sedio feitas _por 
dcerelo do Govor·no c as do u.iudanles c ·sub-njudnnl.cs JlOI' 

· )JoeLar·i:t rio WnisLro' da ~lariulm, sendo estes ultimas (suh
<JI'J'ieiaes e su!J-ajnclanl.es) ·ro\'ersivcis aos respectivos quadro5, 
llOI' ~~onvenionda do serviço c a .iuizo do Governo; 

XIY, a vender o material reputado imrtil, inclusive na
vios julgados impr·nsl.and~. UJl)ilieando o producto da venda em 
J'OJHtl'tlS dn proprios nn1,iounc~. acquisic-íio elo rnal.orinos nr.ees- · 
snrius :í instrue•;ão JH'aliea qnc devem ler as Escolas rl•! Apren
di1.f.'S ~l'al'inlloiros. um eoneertos do navios e ouLi'o material 
r!rwl.uante, Jloden(lo pum esses eoncertos ai.lrir os crcdilos 
noccsRarios; 

XY. a \'cndce ou JW.mrul.ar os cclificios c {ermnos dos 
ex!.indos m·senaps dn Ba!Jin e Pernambuco, inclusive o da 
:rnl ir:a Capil.ntJia do Porto. em C.orumhú; 

xvr, n rt>nlizar conteactos por tempo nunca maior {]C cinco 
armo,;, qnantlo vm.·sn rem sobre alugueis de ca~n; . 

XVH. tt de,;npropriar, por• ut.i!idado publicn, ou pct•nuüar 
a ilila do•. Mocangnil Gr.ando, HO 'ir!f.erior da Bntria do Rio de 
.ranoir·o. podendo no cu~o de dcsaproprincão effectmu· as ope
raciie~ dr, ct·edit.o que forem necessnrias . 

.\I'L. 3." O Gol'm'no sú fornecerá racües: 
·I", uo pe,;soal cmbnrÍ'•ado nos navios de gnerrn; . 
~ ... ao pessoal militai' e assemelhados que sCl'\'C!Il nas 

forlali?ws, eorpos o CSt!olas: 
.. :\", at1 n0ssoal que serve no hospital o 'onJ'ermaria do 

i\[nt•inltu e Snnntorio do Fl'iburgo: 
:, .. , r'ls fJJ'acas iuvaliclus, li razão de 1.$ em 365 dius (quando · 

en1 dinhniro); 
il", it pntromoriu, pessoal da usina elcctrica, elos cliqur.:r c 

morlonns ,. dos rebocadores c lnnchns elo serviro da marinha·. 
Ar!.. .'!," No exomicio de 1 015 só podm•tl n1utricular-sc no 

prinw.im anno dn :Escola Naval, procnchillns as condições rc
gulanwnlarf<s e prohihida a ndmissüo do ouvintes, o numerf) 
1Í1nximo rl11 Hl nlunrnos, além dos mat.riculndos neste oxercieio 
e que lenham o direito de repetir. o unno. . 

Arl. ti." Os ol'ficines r]uo actualmente dnscinpenhnrn a~ 
fnnct;Gns de instl'uctor·cs, aJ(•m elo soldo o gral.ificnciio de sm1~ 
palonl<•s, continuarão 110 goso clns vantagens· especiaos ató que 
d'indc LI pruzo das respectivas .commis~õ.es. • G 

. 
' ' 

' 

~ 
' I 

I 
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A.rl .. G." Os JH'ofossores e nwsl.res da~ escolas do apr't!JJ
(]i~es que 1'01.'1!111 :ft!eiJUdas sm·iío llislrilll.lidos pelas clenmi~. t.• 
as vag-us r]ue se /'orem cl:mclo não serão Jll'emwlridus, até quo · 
fiquem -as mesmas oscolas eom O· numero de Jll'Oi'ossorcs u 
mestres esl.ipuladu pelo regulamento. 

Sala das Commissões, 2G de dezembro do 1.011- Sebastião 
Muscaranh.as.- Victor Silveim.- Manoel lkis. 

~'ABELLA N. i 

Vcl·ba 1:1', l<'o1'ça Naval 

20 JuaeiJiuJistas, a ..... ~ ...•....... 
1.0 paf,[•õo:-~, n ......... ............ . 
:JO fogu isf.a.s, a . ................. . 
50 remadores, a . .................. . 

Dique l'luctuantc: 

9 Jnacllinis~as; a ........ · ........ . 
15 Iogul:stn::;, a ...................•. 

' ' 

Ordcnndo 
mt!DI&l 

2l.ü$000 
21.G$01JO 
150$000 
75$000 

: 21G$000 
·150$000 

5~:000$000 
~G :000$0UU 

' ·íií : 000*000 
1G:OU0$000 

2:J:400$000 
:t2:500$000 

213:900$000 



. ~:-~·---··: 

T.ABELLA !lo 2 

Verba 15:.. - Supe·rintendeucia de Nat·egaçiio 

Numero do pe;soal -Natureza da despeza 
• 

PESSOAL 

Repartiçrlo Genh·al e Superinlendencia 

f superintendente ......... ............................• 
t aSEistente .••••.•••.••••••••. • ~ •••••••••••••••••••••• 
t ajuda?te~e ordens ....•.......•.••..••.•....•••••••• 
t commtssarJo ~ ............•..••...•.••........•••••••• 
1 fiel ...................•...... ....•••...•......••••.•• 
1 arcltivJsta . ............ _ ............................... . 
i 
i 
i 
i 
i 

amanuense .• ............................................ 
escrevente ................ ~ ......•........•........... 
mestre das embarcações .. ...... _ ...................... . 
continuo (vencimento) ..•..•...•.•.•••••...•..•••••••• 
sert"ente (vencimêo~J ........•............ -.......••.• 

Directoria de Hydrogràpia 
i director ...... ....._ .......•..........•...•.......... :. •••• 
.i chefes -de secção ....••. _ ...................•.......•.• 
4- auxiliares ... ............. -........•..••.••......•..••. 
f desenhista de f • classe .. .. · ..... ., ....•••.....•.•....••• 
! dito de 2• classe . ................•...•.....•....•••••• 
f 
i 

escrevente .. ............................... -........••. 
servente~ ... ........ . ••••••••••••••••••••• !: ••••••••••• 

s 
8 
8 
S· s 
8 
8 s 
8 

2:4008000 
i :SOOSOOi 

s 
s s 

4:8008000 
3:6008000 

s 
f:8001000 

• ·. . ; 

4:201)8000 

• 

i0:200SOOD 

.... 
"' 

~ z 
> "t=.:, 

·"'· s· 
lt,a; 

~ 
~ 

-' ' . 

. .: 

--. 

'-
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' ·. :-,: 
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Di1·cctoria de Pllardes 

d. t . t i trec or ......... ................. ···•·•••••••••••!>•• 
2 .clie~e!i de secção ........••••••...•.•.•••••••••••••••• 
2 auxiliares ...... .•......•........••..•••••••.••••••••.• 
i desenhista de 21 classe .................................... . 
:1. cscre\•entc ........................... · ....................... . 
1 servente ......................................... , •.••.•• 
i operario Iam pista .......................................... -.~. 
4 caldereiros de cobre ..•...•.•.•••.••••••••••••••••••• 
i ser rall1eiro . ....... ;. ................................... . 
i machinista contractado para a offiJina .•••••••.•••••••• 

SerLiço ~faritimo 

" t" . ..,. pra ICOS ............................. • • • •• • •. • 
4 patrões ...... ......... ~ .......................... . 
6 m:tchinistas contractados ................... . 
6 fogui~tas contractados ...................... . 
6 carvoeiros çontracta.dos ................... . 
8 marinheiros de f • classe ................... . 
8 marinheiros de 2• classa ................ .' ••• 
8 Inarinheiro.s de 3• classe . ................... . 

• Dirersos empregados 

~:320J 
4:3208 
4:3208 
2:8808 
2:8808 
!:8008 
t:üOS 
t:200S 

2 motori>las (vencimento).................... 2:8803 
:f paioleiro .................................... • •..••.• • • • 
t ser rente do paiol ......................... ..••..••.••••• 

• 

' s s 
3:6005000 

s 
t:soosooo 
3:6005000 
3:600SOOO 
3:6008000 
1:3205000-

-
8:1liOSOOO 

!7:2808000 
25:9205000 
f7:280SOOO 
i7:280SOOO 
!!:4005000 
!5:5205000 
9:600JOOO 

5:7608000 
t:soosooo · 
t:200SOOO 

20:5205000 

\ 

/ 

t25:920SOOO 

8:7605000 

"' "' "' ' Ul 
>• o ., ... ..... 

"" / 
00 

o 

"" " "' "' "' "" -"' 6 
o 

"' .... 
'"' .... ,.. 

~ 
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:\'umero do pessoal- Natureza da despeza 

Rebocador de alio mar "1eneutc Lahmeyer» 

l patrão a aoos mensaes .•••••.•............•••.••.•••. 
._:1 macbittista, idctn.~ ........ -........................... . 
4 foguistas a 1508 mensacs.......... • • • • .. . • i: 8008 
6 marinheiros a iOOS mcnsacs.. ... ....... .... i:200J 

1" Secção - 1 • Grupo 

(Extremo norte)' 

ESTADO DO AliAZO:XAS 

Pharol da Correntc1a 

:f 2° )Jharoleiro ...... ~ ...................... ;.- .... : ..••.... 
f 3° dito ...... o ............. o •••• o •••• o ••••••••••••• o .... ~ 

ESTADO DO.P.AR..\ 

l'haro/ do Dailiqúe ... 
{ 2• pharoleiro. • .... • · • · • · • • · · • ~' · · · · · • · • ... '2;4ôJijóiió d•to . • • .. • • • • • .. • • • . . . 2 3

05 
I S a .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pharol do Jfaracã 

i 2° p11aroleiro ...•. ..•....• --;...,. ........... · .............. · ... 
t 3° dito ... -. ...•.... · ...................•...•........ · • · 

• __ ,_.· ~ "'-"}':Y-· ---~·~-:~!:·; ·!~;:_·_;'-~- ~~~~·>-""-< _· .. - •• ~ ... :--r:-""""': ,__ -~ 

O"--- ._;- •·"?'-';;-, ~·o_~ 

"-' = 

• 

-·- . 

3:6005000 
3:0005000 
7:2005000 
7:200SOOO 2t:600SOOO i9i;200$000 

3:000$000. 
2:4005000 

3:000500() 
4:soosooo 

3:0005000 
2:4008000 

5:4oosooo 

/ 

7:8005000 

5:4005000 

• 

5; 
z 
;.. 
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"' o 
to 

2 
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Pharol d<l Rha das Flecha• 

{ 2t; pharoloiro. ~.a .................. o ...... o ..... o ••• o. o ...... . 

i 3., dito ..................... .............................. . 

l'ltarol da ,\lachadinha 
• " l" ' t 2 pu: aro etro . ........................................ . 

f 3° dito . .... ~ ......... :· ................................... . 

Pltarol de Simiío Grande 

l 2° pbaroleiro . ........................ · ................. . 
i 3° dito. o .. o •••• o· ••• o ••••• o ••••• o. o. o •• o •••• ·-· •••• o •• o 

Pharol de Cacté 

f 2a pl1aroleiru . ........................................ . 
1 :;so dito ............................ ··e.· .................... • • 

/. Darca-pharol de Bragança 

J 1° pbat•oleiro ....... õ-••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f 2° d.ito .......................... _. ...................... . 
2 3~ ditos a.............................. 2:4008000 
i •nestM .... ....... : .. .................... ~ .... :. ~. ~ .. 
3 marinheiros ·a.......................... !:2008000 
3 ditos a................................. 9608000 
4 ditos a ••••.•••.••••.••••.•.•.••.•..•. _.. 720SOOO 

• 
.• 

a·:ooosooo 
2:WOSOOO 

3:0005000. 
2:400SOOO 

3;0005000 
2:1005000 

·3:000SOOO 
2:~oosooo 

3;7205000 
3:0008000 
-i :8005000 
I :8005000 
3:6005000 
2:880SOOO 
2:8808000 

5:4005000 

' 5:4005000 

5:4005000 

5:!00SOOO 

22:6805000 

"' '" .·r. 
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00 
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' 
:-!umerj) do pessoal - N&tureza da despeza 

Phai'Ol de Salinas 
i i' pharoloiro ..................................... , .•• 
i 2' dito . ......................................... , .•• 
i 3' dito .......................................... : •.•. 

PltaJ·ol de Sousc 
1 2' pharoleiro ................................... ....... 
i 3' dito ..••...•.••.. ,, ..•. -.· ...••..•.• ~ ••.•. , •••.. ,,,. 

Pha1•ol de Joannes 

' f 2' pllaroleil'O ............................................. 
i 3' dito ... . · ..............•.........•..............•••. 

Phai'Ol de Coi/ares 
i 20 pliaroloiro •.••.....•••..•..•...• . · ..••..•••.•.. : •... 
i a• dito ••. '!' ••••••• ·i ..... o •• o •••• : ••••• o ••• - ••••• o •••• 

Pharol de G urupy 
i f o pharolciro ~ . . . . ........ ~ ............ • · · . · · · · · · · • · · • • 
i 2° dito ........................ ._.: ........................... 
f 3° dito ........................ ~._ ...... · ............... 

Pharol de Chapéo Vit·ado 
i 2° pharoleiro .. . _ ........... • ....... · · · · · · · · · · · · · · • · • • · • 
i 3° dito .................................................. 

-· ~- . .........,.~-~~.~ ~ .. --;~- ··-~- ---,;o·_-:-.·.·-·~ 

3:7205000 
3:0003000 
2:4008000 9:!205000 

3:0flOSOOO 
2:-iOOSOOO 5:!008000 

3:000SOOO 
2:4005000 5:4005000 

3:0008000 
2:4005000 5:!005000 

3:120SOOO 
3:000SOOO 
2:4oosooo 9:f20SOOO 

3:0008000 
2:óOOSOOO 5:.iOOS:OOO 
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Pltai"Dl da Tuluoca 

i 2.0. pbaroleiro·. a .................... : .............. • .•••••• · 

i 3° dito .............................................. . 
- \ 

Boias de luz e balisamento do Rio Pará 

l 3° pbatuleiro ................. : .............. . · • .•....• · 

• Pltarol de Cotijuba 

i 2° pbarolelro ............... ....................... •. • 
t'" 3° dito .... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pltar·ol do Arr·o~al· 

l 2° pharoloiro . ................................ · ·. • .. · · • ~. 
i 3° dito .................. ······················ • • · · • · • · · · 

Pltarol· do Capim . . 
i 2° pharoleiro ................... · .. · · · · · · · · · · · • · · · · • • · · • • •; 
i 3° dito ..........•.... -...........................•.••. 

Pha>·ol de Miudahy 

:l 2o- pharoleiro . ....................... · . · · • · • · · • · · · · • • • • 
l 3° dtto .. ............................................. . 

Phar•ol de Buiwl 

i 2c. pharoleiro ...........................•.. · ·. · · • • • • • 
i 3° dito .............................................. . 

• 

3:00QSOOO 
2:<lOOSOOO 

2:4005000 

3:0005000" 
2:iOOSOOO 

3:000SOOO 
2:4005000 

3:0008000 
2:400SOOO 

3:0005000 
2:~005000 

a:ooosooo 
2:4005000 

5:4008000 

2:iOOSOOO 

5:400$000 

5:400SOOO 

ll:iOOSOOO 

5:iOOli000 

s:~oosooo 
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:"'omero do possoal ~Natureza da _ilespeza 

Phar·ol do Camcle<ío 
f 2;~ p1•aro1eiro ....................•... o •• o •••• o ••••••• 

i 3• dilo ............................................ .. 

EST.ÁDO HO lL4.RANUÃO 

Pharol de S. Jo,io 
f i• phamleiro ...................................... .. 
:1 2, dito ....... ................ -- ............ ~o ••••• o o 

f 3" ··-··-··-··-······--~---·•·o•·--·: ............... . 

Pharol de Itacolomy 
1 1• pbaroleiro ....................................... . 
f 20. dito ............................... -..............• 
f a• dito ......... , .................................. .. 

Pharol de Saut'Anna 
f i • pbarolciro ......... , .................... · · .. · · · · · • 
f2°dito ............ ; ................................ . 
i a• dito ............................................. . 

Pharo/ de Alcmztam 
i l!.• plzaroleiro ........................ · .......... • · .. · · 
i a• dito ...... · ....................................... · 

---~-.: ~- :·- . - -. -.. --- . ~: - -

3:0005000 
2:-iOOSOOO 

3:/208000 
3:0008000 
2:iOOSOOO 

3:"i20SOOO 
3:0008000 
2:-íOOSOOO 

3:í20SOOO. 
3:0()08000 
2:4008000 

a:ooosooo 
2:!008000 

5:400$0()0 

9:1208000 

9:f20SOOO 

9:f20SOOO 

õ;400SOOO 

~~ 
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> z z ,_ 
~ 

"' 
b 
o 

"' !i g 
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Pharol de S. Jlurcos 
i 2' phat·oleiro ................. ·, ..........•....... · .. · .. 
t 3') dito .. o ••••• ••••• •••••• ·• o ••• •• o .. o ........... o ••• o ••• o 

Plwrol da llarr(l 
• l ·) . . f. 2 }l taro etro . ......................................... . 

i 3° dito ................. .- ................................. . 

Phru·ol ele Barrcirinfws 
1 i 0 P11aroleiro ......................•..•...•..•....•.• 
i 2l' dito .......................................... , ••••••• 
i 3° dito .............................. ...................... . 

Poste da '11!loya 
f. 3° Jlltaro1eiro .............................. ............ . 

E5T.-\1JO DO JIIAUII\' 

l'fwrol da J'cdra do Sal 
:1 2:11 pltat•oleiro • ......................................... 
i3°dito ................ ~ .............................. . 

Boia de luz c balisamc11to da Armação 

i 3"~ pharolcit~o ............. .................. · .•.••....•.... 

J:STAOO DO CEAnl 

l'flm·ol do Itapagé 
{ 2° pllaro1eiro .................... ••..•..••...••••...•• 
{ 3:) dito ...•................•....•••.••.. : ......•..••. 

-. 

3:0008000 
2:4008000 

3:0005000 
2:4008000 

3:7205000 
3:0005000 
2:1005000 

2:400SOOO 

3:000SOOO 
2:'tOOSOOO 

2:4005000· 

• 

3:0008000 
2:4005000 

5:4008000 

5:4005000 

9:i20SOOO 

2:4005000 

5:400$000 

2:4005000 

5:.\.00SOOO 

• 
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00 

'=' 
~ 

"' ~ 
"' "" -"' :g 
"' '" ~ 
o 
'"" ,;. . 

~.,;., 



" 

• 

I 2• 
I 3° 

1 a• 

1 2° 
1 a• 

i 2° 
I 3" 

Xumero do pes;;oal -Natureza da· de3peza. 

Pharol de Camocim 
pharoleiro •. .......... ~ ............... · •. · • • • • • · • • · • 
dito . ... -............................................. . 

Boia de luo e ba/isamento de Camocim 

pharoleit·o ••••••. •..•.••. · .•.•••••••••••••••••• • ••• 

· Pharol de AlllcU>·ipe 
pharolciro .............•.••..•••• , ••...••• , ••••.•• 
dito •••......•....•...••.•..•..••..••.•••••.••.•.• 

· Pharol de Aracat)/ 
pharoleiro • ........... ~ •.•••••...•.••• • •. • .• • •• • • • • • 
dito ..... ......................................... . 

t• Secção - 2° Grupo 

(1\'orte) 

ESTADO DO RIO GRAl'iDE DO NORTE 

Pharol de .1Ioss01·o 

i 2° pharoleiro ................. ........... • • • • • • • • • • • • • • 
{ 3° dito ..•.......•.....••••..•••••.•••••••••••••••••• 

Pharol da Ponta do Mel 
t :i

0 
pharoleiro .. .........•....••• ·• ••• • •• · • •• •• ··•· • •• 

t 2" dito., •...... ; •.•.•.•...••....•.••.••••••.•.•••••.• 
f 3!t dito ••••••. ··································••t•· 

a:ooosooo 
2:40!15000 

• 

2:4005000 

3:0005000 
2:4005000 

3:0008000 
2:-lOOSOOO 

3:0008000 
2:400SOOO 

3:7208000 
3:0008000 
2:4005000 

5:4005000 

2:4005000 

5:4005000 

5:4005000 

5:400SOOO 

9:1208000 

• • ..,._ ~-.. ._~-~e__~·-:: .. -~-- _:'-~~"'?-~ .. ~--,..,...,.~;;-- ~. . • - - -·~ . .;:_ I _; • . 
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·' - Pliprol de Macão 

i 2° pharoleiro~················••••••••••••••••••••••• 3:0008000 • r . 

/ f 3° dito ••.. ••.••.••••.. o ••••••••••••••••••••••••••••• 2:.iOOSOOO 5:4005000 

' 
PliaJ•ol de Olhos d'Ayua 

i 2° pbaroloiro .•.• •.••.••..•..•••••••••••••• • .• · • • · • • • 3:0008000 
2 3c.s d1t0s a • ••.••••••••••• ~ . •., •• o. • •. • • • • • • • 2:4008000 4:8005000 7:800SOOO "' "' "' PliaJ•ol de S. lloque "' :>• o 
i 2° pharoleiro .•..•..•.. .;. ••....•..••. •. • • ..• • .• • • · · · • • 3:0005000 

"" i 3° dito .•.•..•.•••••...••.••.••.••••••••••.•••••••••• 2:4005000 • :;:4005000 ·~ 

Poste de Santo Alberto c boias de luz do canal de l.<> 
CIO 

S. Roque o 

"' 2 305 phêlroleiros a .......................... 2:4008000 4:8005000 ...:BOOSOQO t:j 

"' Pltarol do• lleis Jfagos N 

"" "' i 2° pharoleiro .. _. ...................................... 3:000SOOO ~ 

"' i 3° dito ............................................... 2:4005000 5:~0!JSOOO 8 
"' " "' FSr!DO DA PARAUYilA ... 
<:> 

Phm·ol da Pedra Secca 
... 
"'" 

t 2° pl1arolêiro .......... o o o o. o o o o o. o o ••••••••• · •••••••• 3:0005000 
2 3°i ditos a ......•. o• o. o .o. o ••• o• • ••• o .-0 o• 2:4008000 4:8005000 7:8005000 . 

Doias de luz e balisameuto de Cabeclcllo 

i 3• pl1arolciro •••. o .... o o o o. o ••••• o o o o o o o o. o. o o. o o o o ••• I I I o o o o o o o o o o o 2:4005000 ' .... 
<r-

• 



Numero do pessoal - Natureza da de.qpoza 

l:STADO DR l 1tRNAJ180CO 

Phar·ol de Fernando Nor•onl•a 

i 1• pharoleiro: ..•..•....•..••.. : .........•.........•. 
i 2" dit.l ............................................. . 
i 3" dito .......................................... ; .. . 
i patrão ............................................. . 
~ remadores a 6008 ....... : .......................... .. 

Phar·o~ de Goymúw 
i i' pharoleiro ....................................... . 
:1 2? dito ............... : .................. ........................ . 
i 3° dito ..................................................... . 

i 2' pbarole' Pharol de Olillda 
i 3

' d' Iro ... 1to - . • • • • • • · • • ....... . . . .. . .. . . . . .. ......... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ' ......... . .............. . . . . . . . .. . 
Plwrol tio Pictio 

i i' pharoleiro ........................... ." ........... . 
f 2~ dito .......................................................... .. 
f 3° dito ........................................................ . 

Pharol tle _Santo Agosti11ho 

,_ f { 0 pharoleiro .•........................ · ... · ... - .... · · · · · 
i 2° llito ........ o ......... o ......... ........... _ .................... . 

i 3° dito ..•.•............. : .............•.......••.... 

~ 

3:7208000, 
3:0005000 
2:4005000 

6705000 
2:~005000 

3:7205000 
3:0005000 
2:iOOSOOO 

3:000SOOO 
2:400SOOO • 

3:7!05000 
a:orosooo 
2:~o.osooo 

3:720~000 
3:0005000 
2:~cosooo 

i2:240$000 

\l: 120$000 

5:.400$000 

9:1205006 

9:{20$000 
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> 
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Phm·ol de T<tm<mdm·iJ 
i i• pltaroleiro ....................................... . 
:1 2? dito . ...... o • o •••••• o • o •••••••• o • o o o o •••••••• o o .. .. 

! 3' dito ............................................ .. 

Ei;TADO n:E ALAGÔAS · 

Pharol de Jlaceió 
t i' pharolciro ....................................... . 
f 2° dito . ........................................ _ ... . 
t 3' dito .................... : ....................... .. 

1• secç.'io - 3' grupo 
(Sul) 

ESTADO DE SF.flGIPE 

Plta•·ol de.S. F1·ancisco do I\'orle 
i 2' pharoleirn ........ _ ............................. .. 
f 3°_ dito .. o •••••• o. o •• o ..... .......... o •• o ••• o ••• •,• o. o •• o 

Plta•·ol tle Ardcajú 
! to pha•·oleii'O ...•..•.•.•....•..••..•.•.....•.•......• 
:t. 2° dito ......................... : ................. -...•.. 
i 3õ dito .......................... ...• ; •.•..........•.• 

Pltarol do Rio Real 
i 2° Jlbaroleiro, .......... .............................. . 
i 3,') dito •••••• :- ••••• o •••••••••• o •• o 00 •• ••••••••• o •••• 

3:720SOOO . 
3:0005'000 
2:4005000 

3:720SOOO 
3:000$000 
2:~oosooo 

3:000$000 
2:4005000 

3:7205000 
3:0005000 
2: ·i oosooo ' 

3:000SOOO 
2:\00SOOO 

9:1208000 

m , .. 
~ 
õD 
w >t 
o 

9:1205000 h 

"-' 
~ 

'" 00 

o 
t=:: ' . 
;::; 

}! 
r=-,.. -"' 

5:400$000 
6 
v 
P1 

.. -<:> 

""' 
9_; 120SOOO 

5:400$000 191:200$ ·-_, 



I 

• 

Numero do pessoal - Natureza da· despeza 

EST,\JJO DA BABIA 

Pha•·ol de Garcia d' Avi/a 

i '2o pbarolciro. • ............... •· .. ~ .............. • ... ·-· 
•i 3° dito ••••.••..••••••••••.•••..••••••••••••••••••••• 

Pharol de Itamoabo 

! 2° pharoleiro ....................................... . 
i 3° dito • o •••• o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pharol da Ilha do Fra<{e . 
i 2° pharoleiro ...••.........•......• •...............•. 
i 3° dito •....•••......• ~ ..... • ..... · · • · .•. · · · · · · • · · · · • 

Pht·aol qe Ilapoãn 

i ! 0 pharoleiro ................. ...........••..........• 
! 2° dito ................ · .............................. . 
i 3° dito .............. -.......................... ~ ..... . 

Poste de Kieppe 

j go pbaroleiro ........... o •••••••••••••••••••••••• _. ••• 

, 

3:0005000 
2:4008000 

3:0005000 
2:400BOOO 

a:ooosooo 
2:4005000 

3:7205000 
3:000SOOO 
2:,005000 

2:4008000 

• 

5:400$000 

5:4008000 

5:400SOOO 

9:!208000 

2:4005000 

.... ~ 
:r.· 

'' • • 
>' ;:, 
z _, z . ,. ' 
t:j - I 

to -, - : 
t:1 .. i 
o " f; 
·m ·.: 
1:'1 • ·.' z ·-·· > 

8 'I 
- .• J . ..- .. 

·:,~ 



' 

' 

Platrol de S. Jtarccl/o 

< f 2° Jlliaroleit~o .... , .................... .......•. , •....• 
2.. i 3° dito .... o •• o .. o o ••• o. o .... o ••••••••• o ••••• ·-· ........ . 

-"' Pharol de Santa Jf•tri!l 

t 2° pltaroleiro .......................................... .. 
f 3° dito .. o o •• o ••••••••• o o o o.' •••••••••• ' .............. . 

Pu5lc da Pcllra da- Baleia e balisamef.lfo di! S. Salt·ador 

i 3° llltaroleiro. · ..............•............•.......... 

l'lmrol de Santo Amonio 

i 1 • plm rolciro .••......•...•...•............. -~ •. • . • • • • 
i 2a dito ............................................. . 
t 3° dito ..................... ~ ...................... . 

l'haro/ do .1Io1·ro tlc S. l'al!lo 

i 1• pharoleiro ..••.••....••. ; ........................ . 
t 2° clito .....••.•..•.. .•••••••••.• ; .•...•..••••..•.. , • 
t :!0 dito .. o o o o •••• - ••••••••••• - ................. ••• : • ••• 

l'ltllrol de Dclmontc 

f t• pl1aroleiro ............................ .. , .•••.. ··~ ..... . 
,... f 21) dito .......••.....•...•..•....................... 

f3 11 <hto .............................................. . 
e 

" 

3:000SOGO 
2:4005000 

3:0005000 
2:1005000 

2:~00$000 -----
3:7205000 
3:000SOOO 
2:-íOOSOOO 

3:7205000 
3:0005000 
2:4005000 

3:7205000 
3:0005000 
2:4008000 

5:!00$000 

5:400SOOO 

2:iOOSOOO 

ll: 120$000 

9:120$000 

9:{20$000 

m 

"' "' "' ;;..l 
o 
c• ._. 
~ 

t :.• 
. a:. 
c 
i=:. 

·o 

"' "' "' ~-
"' :=> 
c 
c 
"" -o -.... 

... ... 

' ' 
' ' 

' 
< 



Nu mero do pessoal - NatUJ'Cza da despeza 

Pharol de Porto SegUI'O 

i 2° pharoleiro .. •...•....•.......... •. · · • · · • · · · · · • · · · · 
t a•. dito .. .........•.............•......••............ 

Phm·ol dos Abrolho• 

i t 0 pl1aroleiro .... ....... ~ ......................... t-· •• 

1 2° dito .. o •••• o •• o o •••• o o •• o •• o •••••••••••• o • ••••••• o 

2 3°' ditos a .. O O. 0 0 O O O:o O O •• •o O OA O o"o 0 O O 0 0 0 O O ••• 2:4-001000 
i patrão........ . ...................... , ............ . 
l remadores a •.•••.••.••.. • •• , .................. 600SOOO 

ESTADO llO ESPIRITO SANTO 

Plta1·o/ de S. .llatltcus 
t. 2° pharoleiro .. ................................... · .. · · ·. 
i 3° llito .. .•...• o o. o ••••• o • o ........... o .... " •••••••••••• 

l'ltarol do llio Doce 
t i o phal·oiei1·o .•. ............................. -.: ......... . 
l 2° dito .. ..................•....................•...• 
i 3° tlito .. ..............•. - ........................... . 

l'liqrol de Santa Luzia 

i 2° pharoleit·o .. .... · •.•. • . · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · -. · · · · · · 
i 3° dito .....•.. • • • · • · · · • • · • .- • • · · • · • • • • • · · · • · • • · · • · · · · 

,· 

3:0005000 
2:4005000 

3:7208000 
3:0008000 
4:8008000 

720SOOO 
2:4008000 

3:0005000 
2:(.005000 

3:7206000 
3:00()fOOO 
2:400$000 

:I:OOÓSOOO 
2:4008000 

5:~08JOOO 

I 

U:640$000 

5:WOSOOO 

9:1203101 

5:400$000 

.· 

Of 
o 

r. !.'. 
!.'. > 
t:· 
:c ... 
~ 
i . 

• 

:':. .. 
' 

-;:; 

' 

í 

:,._ 

. 
" - --: 

->_: 

• _< • 

~ 

-

' ' 



Pha~·ol da Escalvada - ' - .-=-..; . 
-. f. 2° pharoleiro .. ........................................... 3:0005000 

2 ao. ditos a ........... •................... 2:4005000 4:8005000 7:8008000 

Pharol da Ilha do Frmtcez .. ; 
I 2' phal'oleiro .. .....•......•.•..•............ _ ........ 3: ooosooo- "' .. 

"' f 3° dito .. ............................................. 2: 4()()JOOO 5:400$000 "' >• o 
ESTADO DO RIO DE JA..~IRO.~- "' ,_. 

H -. 
Pharol de S. João da Barra '"' Ó> 

f 2• pba1·oleiro .. .•..•................•..•.. _ ...•...••.. Cl 
3:0005000 "' t a• dito ..... .•.....•...•........•.•.••..••..•.....•.• 2:!005000 5:!008000 o 

' l:l 
"' l'harol de S. Thomõ "' H 

"' -é 

"' I t• pbaroleiro ..•. -..••....•.... ;, .• ..•...•.•..•.......• 3:7205000 o 
f 2C. dito ..• ...•.•.........•..... õ ••••••••••••••••••••• 3:0()08000 Cl :. 

"' ~· t a• dito •• .•. ~ •.••••....••. ~ •.•..••.•.••.•••••.••••.. ~ 2:~008000 9:120SOOO -"' ~ .;. 

Pluu·ol de Sant'.Arma "" ~ 

i 2° pharoleiro .... ..........................•...•...... 3:0008000 
I 3os ditos a............................... 2:4008000 ~:800$000 
I patrão ..................................••. -.......•. nosooo 
i remadores a................... . • • • • • • • • • 6005000 2:lOOSOOO iO:Q20SOOO 

-~ 

"' "' . ' -



\j 

:l 
1: 

-~. 

., 

f 

Nuiuoro tio pessoal- Natureza tia dospeza 

Pharo/ do La!fi""'' 
f J'l pharõloiro: ...............................• . -..... . 
2 rcmodOl'Cs a............................. G00$000 

Pharol rla Ponta l\'Cffl'a 
t 2° phil rolciro .. ....................................... , • 
1 3° dito. o •• o o ••• III. ••• o ••••• o .. o ... o. o •• o ••• - ... o ... ·-· •• o o. o. 

Pltarol de Cabo P1·io 

i t• pllaroleit·o.: ..................................... . 
:f. 2!) dito.; ... .- ...... :;; ... :.-.; ............•.....•..... 
i 3° dito ............ ; ..... ,:. ; ........... " ....... ; .. . 
i patt'ã'J .•..•..•.•..•.••..... ..•..•... , ............... . 
i remadores a.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. GOOIJOOO 

/ · Pltarol rla Ilha Ra:a 
,. 

i t• p~aroleiro ....................... ~ ... ·. ·. · .. · .... · · • • 
f 2° dito .. ................... : ........................... . 
:I a a dito ..• o. o; •• o •••• : o •• o o.-. o •• o ...... o •• o. o" o •••••• 

f scrrente ....... , .. o o. o •• ~ o o •••• o •. o .................. o o. 

Doias de lu= e balisamer;lo do Rio de Ja11ciro 

j ! 0 pllarolciroo •••• " •.•••• •t•., •.. •. o ••••••••••• o o ..•. 
2 p1mro1eiros a. . • . . . . . . • . . .. .. .. . • • . . . • • • . .2: iOOSOOO 

2:~00$000 
f :2005000 

3:0005000 
2:4005000 

3:i20SOOO 
3:0005000 
2:~oosooo 

7205000 
2:iOOSOOO 

3:i20SOOO 
3:0008000 
2:4005000 

6008000 

3:7205000 
4:SOOSOOO 

S. 

3:GOOSOOO 

a:~oosooo 

12:2i06000 

9:7205000 

S:ã20SOOO 

... 
N 

> z 
;: 
""' "'. 
"' o 
cn· 

~ 
8 

' 

\ 

r 



Pharol de Guaratiba 

f 2.,.,.. pharoleiro ................................ ........... ~ ••• 
f 3° dito••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'harol de Castelhanos 

t ! 0 pl1aroloiro ..• •..•••...•. · ......................... · · ··. 
1 2~ dito ....•.....................•••....••••.•.•••••. 
i 3° dito .•.•.. -4- ....................................... . 

f encarregado do transporta do supprímentoc da conser-
YaÇão ·da estrada . ....•.••....... -: ...... .......... . 

i conservador da linha talephonic.a ••••••••••••••••• _ ••• 

Poste de boias <le lu; do ba/isamelllO d<J Ilha Gra•Jdc 

J. f o pl1aroleiro . .. -............••••....• · · · . · • • · · · · • • · · · 
::1 2:1 dito ................................................ . 
2 3"' ditos a.............................. 2:!00$000 

' 
2• Secç>o - 4°_ Grupo 

(Extr!lmo sul} 

J:Sl\~DO DI! S. PAULO 

l'ost~ <los Jloleques c balisal/lellto <le S. Sebastião 

• f a· pharoleiro ..•••••••••..••••••••••••••••.•••••.••.• 
2 remadores a. • . • • • . • • • • . • . . . • . • • • • • • • • • • 600$000 

3:0005000 
2:400SOOO 

3:7~05000 
3:000SOOO 
2-: 4 oosooo -

540SOOO 
f :0805000 

3:720$000 
- 3:0005000 
-i :8005000 

' 

2:4005000 
i :200SOOO 

li:!OOSOOO 

l0:740SOOO 

H :ü20SOOO 

; 

3:600SOOO 

"' SI 

"' "' "" "' 
"'· ·-~ 
'" oc, 

o 
"' o 
f! 
~ 

'-' -"' "' o 

"' "' ~ 
o 
~ 

~-

''"' "" 

'-

• 

I 

. i 



I 
i 
' I 
' 

Xumero do -pessoal~-:- Naturezã da despeza 

• Poste dos Alcatrazes 
2 3" pharoleirru a......................... 2:400$0011 
j patrão ............................................... . 
2 remadores a .••..•••••..•..• ;............ 6008000 

Pharol da Ponta do Boi 
f f o pbaroleiro . .................. -....................... . 
f 2° dito ... o ............................................... . 

J. 3° dito ....... o o ..... o o •••••• o. o ••• : .................... . 

J patrão ......................... -..............•...•...• 
i remadores a .... . ~.. . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6005000 

Boias de luz c ba/isamcnto de Santos · 

' J 3° pbaroleiro .................................... • •.... 

PoJte da Layc de Santos 

1 3° }JbaJ'Oleiro ............................. -•...•..•.••. , 

Pharol de Moéla 
' t {0 pl1aroleiro .......................................... . 

1 2()- dito.: ..................... • • ·• •. · · · · · · • • • · · • • · · · · · • · • · 
f 3() -dilo ....• ~ .................. ; •..•.•.••• , ••...•••. •• 
i -patrão ............. _ ............................. • ....... · • 
! remadores a ....••..•.... ; • •• ~ ...•••...•• , 6008000 

• --·.- --:- - -- c_-·> ". 

~:BOOSOOO 
/205000 

f:l.'OOSOOO 

3:i20SOOO 
3:0005000 
2:4008000 

720SOOO 
2:4005000 

2:400:000 

2:!oosooo 

3:720$000 
3:0008000 
2:400$000 

720JOOO · 
2:400SOOO 

6:720$000 

{ 2: 2.1,01000 

2:400JOOO 

2:4008000 

12:2-óOSOOO 

.., ... 

I 
8 

I 
I 

-r 



d 

Phai'Ol de Qucimad<1 Grande 

1 2° (lharoleiro.: ................. ..............•........ 
2 3"' ditos a ••••••••••••••••.•••.••. :...... 2:4005000 
i tlatrão .. ~ ........................................... . 
4 J"Cmadorcs a. • . • . • . . • • • • • . • . . • • • . • • • • •• • • 600$000 

/ Pllarol de Bom Abrigo 
i 2° pl1aroJeiro . ....................................... . 
I 3° dito ...... · ................. · ...................•... 
i [>atrão •••• · ••••••••••••• ; •.•••.•.•.•••••.•••••.•..•.• 
.;, remadores a............................. 600SOOO 

ESTADO DÓ PARANA1 

Pharol. da Fortale1.a 

t 2• r haroleiro ••••.••••.•••.••..•.•••••••..••••.••.••• 
i. a• dito •••• ; •••...•.•.••......•..•...••••.•.•.....•.• 

Doia de luz da Raleia e &alisamento de Paranaguá c 
Antoniua 

i 3° pharoleiro ..••••••••••..••......... · ••..•••.•.....• 

Poste de Cuyahá c balisamcnto de Guamtuba · 

f 3° Ilharolt!il·o ..................••.••.. • • •... • ··• · · • • · • 

Pkarol das (J.mcl•as 
f 1° pl•arolcir·o ........................................ . 

. f 2° dito ............................................. . 
f JO dito. • • • •. • •. • • ............. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 rCJnadores a ................... ••...••.• , • 60PSOOO-

3:7205000 
4:8001000 

7205000 
2:4008000 

3:0008000 
2:4008000 

i20SOOO 
2:~oosooo 

3:000SOOO 
2:iOOSOOO 

2:-1008000 

2:4008000 

3:720SOOO 
3:0008000 
2:·1005000 
i:200SOOO 

H:-640SOOO 

8:520SOOO 

5:iOOSOOO 

2: iO!í$000 

2:lOOJOOO 

i0:320SOOO 

U> ..,. 
"' "' 6' 
"' ;,: 

"' 00 

;:; ... 
"' i:l 
Pl .... a; 
:o 
(!) 

t:f 

"' ,..,. 
o ---~ 
-~, 

"-' 

•. 

.. 
: '· 

-- '· ~. 

c• 

.. 

_,__,_-



r 
t 

Numero do pJ~;;oal -c Natureza da dcspeza 

ESTADO DE SAXTJ. C.I.TIIARilU 

Pilara! elo Sumidouro 

J. 2') pl1.11'oleiro ...... ................................ • ...... . 
f 3° dito .. ......................................... • • •. • • • • 

Pharol cfa Ilha da Pa• 

J. 2.0 fJbarolciro ....... . _ ............ ~ ..................... . 
2 3" ditos a ...•. ·.•.•.................•.•.. 2:iOOSOOO 

Roia de Lu:: e ba/isamento de S. Franei.çco 

! 3° phat"Oiclra • .................................... · . • · • • 

Plmrol de Itajahy. 

:1 2° J>ltal·olcit·o ....... - ...•..•..••••.•.•. · · • · • .. · • • · · · · · 
f 3° flito ...... -~ .•.. -••. · ..• ~·······~····················· 

PltaJ·ol do A•·ooí·edo · 

f :l 0 pliarolciro .......................................... . 
:i 2° dito .......................................... ; ....... . 
:f 3° dito ..... o.-: •. o •••••••••••••••• · ••••••• .; .............. . 

f patr~o .......................................... · · · · · · · 
~ rcntadoro.s a .......................... •...... 600.3'000 

3:000$000 
2:!006000 

3:0005000 
i:S00$000 

2:1005000 

3:0005000 
2:4oosooo 

. 
3:720SOOO 
3:0005000 
2:400$000 

7205000 
2: IOOSOOO 

!i :400$000 

7:SOOSOOO 

2:400$000 

a:400SOOJ 

!2:210$000 

I 

981 : iS0$000 

""' O> 

,.. 
z z 
"" "' to 

c o 
m , 
z 
;>-
o 
o 

• 

' . 

) 

t 



PT! a rol dt A.nlwtomi1 i111 

i 2° pharolcil'o •. ....................................... 
:1 3° dito.· ........................................... _ •..• 

Pha1·ol de Stmt'"lmw e balisam~nto de 1'/oJ•ianopolis 

! 3° pltaroloiro .... o •• o •• o ••• o ... o o ......... o ... - ............ . 

Doias e balisamento até a Dal"l'a Llo Sul 

! 3' pltaroleiro ................................... • .. .. 

Pltarol dos 1\'au{l'agaclos 

I f 0 pltaroleit·o .................. ........................ . 
i 2° dito .............................................. . 
i 3'l dito .•.•...••... _ ••. '. .............................. . 

Poste c balisamenlo dtt Laguna 

f 32 pharolcit·o .................. .......................... . 

Pltarol dd Santa .llm·tlta G•·a11de . 
r • 

f i• pharoleiro ••••••.•••...••.••••••••..•.•••.•••• , .. . 
i 2' dito ............................................. . 
2 3" ditos a............................... 2:4005000 

3:ooosooo 
2:4005000 

2:100SOJO. 

2:-100$000 

3:7:!.05000 
3:000SOOO 
2:100SOOO 

2: 1005000 

3:7205000 
3:000SOOO 
t:soosooo 

' 

5:!005000 

<C ! \ 

2:4008000 ~ 
:10 

~.· :! 
;... 

F. 
:::: 

"' 
2:~001;000 

00 

-= 
"' • 
"' N .., .... 
~ 

t1l 9:1205000 

"" o 
c 
"' -c 2:4005000 -._, 

li :5205000 
=~ 

.. 



Numero do p~soal - Natul'cza da despeza 

Ei!TADO DO RIO GRAliDE DO SUL 

Plwml de Torres 

i t• pbarolciro ••.............. ; ....................•.• 
1 2° dito .. 4 o o o. o o o o o o o o o o. o o o o o o. o o •• o o .. o. o .... 4 ....... . 

f3°dito .... o •••• o •• o•o•o·o•o•••••··~·······•••••••••• 

I l'hm·ol da Cidreira 

.f o2;a J>harolciro •.... · ......... o ••• o ••• o •••••••••••• o •••• • 
f 3~ dito ...... ....... o •• o ••• o o o .... o o o •• o o .. o o o o •.••••• ·• .... . 

' 
Pha•·ol de Itapoau 

:1 2• pharoleiroo •••• o •••••• o .......... o •••••••••• o ••• ~ ••• 
f JO dito i. • • • • • • • • • • o o ., • • o • o • o o o o • o o • • • o o • • • o • o o o • • • .-. • 

l'harol de Chl'istovcio Pereira 

I . . . -f 2° pbaro etro. o ••••• o o ••••••••••••.••••• o ............ . 
i a• dito ........................ ; .... · .. · ·• • · • · · · · · · · · 

Plwrol de .Üoslardas 
f i". pbaroleiro ................• 1 •••••••••••••••••••••.. 
t sa dito . .......... -...................... o ............ .. 

t a• dito ........................... ; .... _ ..... .-.... ~ .. . 

3:ízOSOOO 
3:0008000 
2:4008'000 

3:0008000 
2:4008000 

3:0005000' 
2:~oosooo 

3:0008000 
2:4008000 

3:i20BOOO 
3:0005000 
2:400SOOO 

" 

'~ 
00 

,. 

9:1201000 

ti 
~ . / li:WOJOOO 

"' "" 
"' ' o 

"' 
~ " 

s:~osooo 

• 

5:~oosooo .•.?: 
" 

··; . 
o• 

. •. 9:1201000 

I 



. ' __ .......:..:-..:....::... __ 

. 

Pharol do Capão da Jiarca 

t ia pltarolciro •.•...•. . _ .•••••.•••.•••...•••••••. • •. • •. 
! 3° dito .. ...•..•..... ~ ................................ . 

Pharol do Bojuru 

f 2° pharolciro .... .•.................. ; ............•.. 
! 3° dito ...•..•...•.....•. :. o •••••••••••••••••••••••••• 

Plwrol do Esll•eilo 

{ 2° pbarolciro .•..................•............•...••• 
2 3°'- di tos a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2: IQOSOOO 

Doias de luz, postes e b(tlisamcnto da Lagoa 
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O Sr. Ruy Barbosa ( ·) - Sr. Presidente, no intuito de 
il'azer· os nJr.lllor''H es~lnl'u~imontos u ussa quosWo da amnis
tia, introduzida Jll!lll lll·eu lwnrado •:on LI'UdicloJ• lll\ quosl;iu 
du lllt!ll I'D~Liet'illll'lltrJ soiJt·u u tJ•ng·edin dn ::Jaiellite, busquui 
ouvir· a l.e;lernunlllts tlignns, · be111 inJ'ot•nmdas e cotnpol.uni.•!S 
ac:·cl'ea dt~s ú'.ir·cuntslandns que ncompanhnrullt esse w:onLL1l'·i
llll!lll.n; e consultullr.lO, sohrctudo, a uJ'ficiaes da :\lnrinlm tleu
I.J'c uq1wlles que ~e ru:linr·uuJ ,iuuto no ~lillistr·o dessa pastu, 
WHJW!Ila oc~asifio, reuni os dtulos que vott let· a ~~sta .:~~~Prll
J,J,:a '">JUO I) i.l'tlllSLIJiipliJ rrtUiS l'iol (jllU SCJ podcJ'hL U)IUI'ill' Ull
l]l.lHJICS SUI!n.!:-ii-iOS L! a !!XJI!'I!S!'iÜO JllHiS Cill'tWLCl'ÍI:itiC:ili ela ~Uil 
jJIJyiliououlia dulmixo de lodos os nspcclos. 

SoHcif.o, JJOjs, a ut,lf~nçito dos meus JJont·ndos co!l1!gn~ pa1·a 
ossa CXflO~idio, eonei:Ul c inLerossm.ll.a, na qual 11iio !nler\'i!lu 
n<HJhurn eJ,~tJWlii.IJ r1olil.ico o .so deve uni,;:nn~nt~~ :w J:oucuJ·::o 
d1: ~~.;.;JIC:t:!.:tt'/(11'1'~· e aeL(}res llOS fados. d~· cüi~t \'Ot•ifj~,.l1Ji1u ai;50I'U 
se jlJ·ul :1. · 

Bl!-' SI':;, S1•Jli.HJOJ'1·1 ~ os dado::~. n q1.~·': me rr.f.:t·i: 

«A pr•hnoü:u idéa do marechal Hermes, ao tér a no
Li e ia du l'UYolta da esquadra, na noite de 22 de no
nmhrn de l!HO, foi a J•esisl.enciu. Isso transparece do 
luxto do propr·iu J.ele::;mmrrm cxp~dido pelo P·residenl.c 
lia llepublica cm J'esposta ao que lhe haviam dirigido o:; 
marinhcil·õs revoltados. Nesse despacho o · marecltal 
ll.ermüs lembrava aos insurgentes que • as questões rlu 
direito o de justica i'esolviam"se no ter·reno da disci
plina.~ 

«Durante a madrugada de 22 para 23 teve o ma
t·eclml llor·mus diversas oonfer81lcias com seus au..-xi
lim·es do Govel'!lo, som que uma só vez fosse lembrada 
u deoretuçüo .cJe uma amnistia .como meio de rcsolvet· a 
questão que a todos preoeeupava. Pela manhão de ~3 
dirigiu-se o ma rocha! li PI'IIWS ao Arsenal do Marinha, 
onde durante algum tempo se 'entreteve com divcl'sas 
pessoas Jll'csentes, entro as quacs o Sr. Pinheiro Ma
chado, i\linisLros de Estudo, politicos e ofl'iciaes de tct'l'tL 
o mar.~ · 

« Ad>ava-sr~ niuda o Presidente dn Republica na sala 
da lnspecc.ão do Arsenal de )farinha, quando, pouco de
pois das 10 horas da ma1thii, atracava ao eúes daquelle 
ost.abelocimcnto uma lancha trazendo os cadiweros do· 
commaudaute Baptista das Neves •e 4enento .José Claudio. 
Essa fnnchn J'oi portadora da intimacão dirigida pelos . 
revoltosos ao mnrecllnl I!crmes, e que aqui exhibo em 
Ol'iginal. • · ~ • 

« AJcompanhavU: os 'corpos de Baptista das -Neves o 
.Tosé Claudio. 1uu infericll' rlo couraçado Minas Geraas, 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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o fiel FJelLrão, que, eonduzido ú sala ond; so achava o 
Presidente da Hr.pnhlirn. fnl irnmediatamcnlo interro
gado pelo Sr. Pitlit.:Jl u .llw:lwdo. Desde -esse momento · 
o tlenador· rio-grand(lnS•J !H'ocumva u todo o transe on
uonLrur uma ,iustii'ioalivu para o levanto du noiLe ani.e
riot•, indagmHio insisLenLcmentc da testemunha u. que 
inl.orroguva, si. o commnndante o oWuiues duquelle eou
racado lmviam dado motivos ao dcsconLentamenLo de 
seus commanclados •pela severidade ·com que houvessem 
tratado as praças ua s·ua1·niciio daquollo navio, Pouw 
depois d:eõsc inLet'!'ogatorio, jít em uamiuho do Palaeio do 
Callcto, om uompanllia do P!'esidenLc, o Sr. Pinheiro 
Machado, •completamc·nle. desvendava o seu pensarnenlo, 

.: declarando ao marechal Hermes que se não ctevia ctlidat· 
riu nomea•Jfto de· um comrnandanLe em chefe, pam di
rigi!• a repressão ar·muda, Q que a inlervencão no caso 
devm·ia caber a um QIÍlitico. um ]JUrlamenla<L·, o Sr. Depu-
tado Jo~,; Co.t·los de Cat•valho. • · 

:'íolem os nobres Senadot·es que uiío sou eu CJU8lll faliu. 
são ll'· ir!&l.••munhas pre~enciae~ de Lodos e~sc factos a .~ujo 
llOJif',ur:w reuot·ri. Essas tesl.emunlms,si for neeessario, poderão 
acudir, com os seus nomes, para 1;on1'irmar ·as deciar·acões 
cuja leilura esLou procedendo. · 

<Não se limii.ou o Sr. Pinheiro Machado sómenle :t 
BXLernar uma opiuiiio. Apenas chegado ao l'alacio do · 
Cat.Lel.c, onde deixou .a Presidente da nepublica, se di
rigiu para a sua residencia, acompanhado pelo Sr. Ito
dolpbo Miranda, que lncontÜIC'uti foi incumbido de tro.n
smiLtir ao Deput11do José Carlos o chamado do Senador 
rio-siandense. • . 

Qurm1 al'firina isso não somos nós,é o proprio filho.do ma
rechnl Hermes, seu ajudante de ordens e testemunha dos 
faetos que J'ieam expostos, que a,iuda. ho.ie confirma anarrn
(Jva 1:,~i!.a a esse respeito pelo hnpcrrcial. 

Quem afi'irma .isso não somos nós, é o proprio filho do ma-
« pl)l' volta de uma hora da tarde, o Sr. José Carlos 

de Cm·valho ,iá êsta,•a a caminho do M-inas, o nos oeir
eulos mais. cm contacto com o Governo corriam os boatos 
mais desencontrados u respeito dn intenção do Presidente 
da Republica .. Constava, com mais visos do wrdadc, 
rnalizado mesmo dul'aUI.c o diu, caso nHillogms~e u in
l.i!J•vençüo do Sr.',José Carlos, ·pat•a oh ler a submissão dos 
rebeldes. • 

c Esse àlvitre seria insensato< O Minist.ro da nlu
rinlta, instado piJlo Pt•esid•~nte c consultado pot· diversas 
outras pessoas sobre os recursos, de resisLencia do que 
JlOdiu. dispor o G•oveJ·no, niío cmit.Liu o seu pensamento·: 
o elementos mais fortes da ,;scluadra so achavam cm 
poder da revoLta, tornando bastante desigual uma luLa, 
parn que se pretendesse trnval-1\ cm dia. 

c Isto nüo importava nu impossibilidade de umn ro
sislenoill ei'ficaz, nem excluiu a possibilidade do exito de 

... 
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um nlncJUC Jrmtllo a crfuilo, r!m condições, fn\•oruvcis, 
pulos destroyars o ouL!'Oti navios.» 

Sr. Presidente, é-mo l]Uasi jmpossivcl conLinuur. H a um 
rumor continuo do uonvcr~~ da parte de J'óru. Em uma casa 
om que existem tuntos gabinetes e corredores, tantos pontos 
'wmoto~, !tão do vir Lodos pura o lado do recinto .pnra ·oer
lw·!Jar o Lt·allulilo do Senado I AMlll de impedir o ot·udor de 
cuut[!l'it· o seu ll•!Yet·, ,; urna falta de ,cortesia gt·otiscim pat·a 
com cslu Casa •. 

O Sn. PHI,SIIJ!l!l:'l'l~-J,<I tomei prol'ic!cncins para que cesse 
o rumor nos eol'!'edorcs •· 

0 Stt. HUY BMtllOS,I (contimumdo a lei')~« l'nl'a· 
.isso eumpt•iu reuni!' os cleuwnlos ncc•.'sstu'Ül:; e uguat•dul' 
a no i te pu r a effeeLuar uma sortida. BstiO et•n. o dcse,i n 
de toda n oilfkiali.dade da illal'inha. qm• anceiava pur 
uma t•c:w<,:ão; e et'a IJ peusanwnto do Mini~l.ru da )Ju
rinlro. qm• o traduziu em uelos, l.umuudo Uillll ~•\l'ie de 
providmwias, que minneiosanwntn veem nat•t•adas no 
J•ci:I[O!'i 11 arll.'e~entudo ao l'l'l!:;iden te da Hepul.Jiirm. » 

«Os oJ'J'iciaes de Marinha, i:;tmlm•ml.e, rep<Jiliant a 
jdéa de uum !.l.'an~igeneia eom os J'DVollthio:o; e o phu1o 
de 11/ll af.nqw.• jusonl4atameul.e levado a cfl'dlo, sem1 •.. e
lJiruma nomli{;:tu de :sL.weus~o. 

AH~inr pl!n~ando, dou~ offici:ll.•s de :\larinlm, oH ~~~
pitãt~I'-LontmLe:::;, ltoberlo de J3aJ·t·os u [gJJneil) .. \tnarnl, 
pli\ltP,jnt·am promovm· a iJÍ.f,uJ·Ynncão, ;junto ao ]h•esiUente 
da 1\eptll•liea, dll'[lrJssou que, Jl•~lo ,;cu cow:eilo c prestigio, 
et~Live.sf;c ··Ho ~:aso de aeolt~t!lhar.• o Jllitt'l~chal HnJ•nw;:; ·:í. 
unina solur;fio que :t sihm~iio eowportaYa; pôr de parte 
qu:üqtwr· id•'a d•: f,r·ansigeneia, pl'cpat·at· duJ·anle o dia 
<." •.'lumcnlns pnl'tt o ul.nquu ·~ rr.aliznl-o ü :noite, por 11m 
golpe audaz, do qual se podrJt·in, ·~s[H.'I'Ul' n Jwm c:~:ito, 
empl'e~ando a diYisüo do tlcstrours e todos os demais 
elmncntos dr. que o Govrmto ]JUdcs:;e dispôl'. » ' 

«O nomo lcmhl'nlio :f'oi o, do mnt.·e~lial Jlympio da 
Sih'eil'a velho mi!Hat· inr.lieado ]101' lodos os LiLnlos runa 
hmn aconselhar o Presidente rJn, rtcpllblir.a. Os !lous ol'fi- . 
e.i:w:::, immodiatamcnLc, puzot·am fJlll pJ·atJI!a. a. :;ua id•ja. 
"· pror:ur·:uHIO' o velho mat•eehnl, em eompnnhm de seu 
f'ilho, o I" lünentc nenedielo Ob·n1pio (ia Silvcit•u, obti
-.wmm a ·sua plena auquiescrml,;ia, dil'igindo-sc todos, 
incollliii.C111i, ao Palueio rln Catl.et"c. ·onde :foram rcccbitlos 
pelo .Pt·esitlcnte da Hopulllica: Depoi~ do {:onhcccr o 
mnLi v o da v is i l.a de seu v c I h o canim•ada, u Jna t'I'Citn I 
,Hel'!lws. rl<~r:larnndo estar dr.•.plcno ar:ecirdo co111 a opiuião 
rruo acnhnm de ouvir, a•:et·P.sccntou, llOJll ·os olhos mnt•n
iados de ln~t·imas: «Vou rPsistit• r:omo lllol'ianno. Vou 
innndnt• arlillmr tJs mm·rus. Jll>i rio Yiugnr n Baplisla das 
Neves.> 

«Afl'it•mn\'a nmn das lPslemun!Jn;; dt!ssn ;;eenn qur• 11 
emocão <lo mnl'echnl Hermc~s, ao prommei:n· ns;;ns pn
Janus, uito PN'mmiu duvidas so!Jt•e a stw sinccl'idadt,.> 
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· ~Retiraram-se do Palaoio do Cattete . 6 marechal 
Olympio da Silveira e seus companheiros, dirigindo-se 
estes ultimes depois, ao MlnisterJO da Marinha, afim de 
levar a nova das boas intencões do marechal.:. 

« l<\.o chegarem ao gabinete do ministro, porém, já 
sabia do canal da ilha das Cobras a lancha que, pela 
seounda vez, conduzia o Sr. José Carlos de Carvalho a 
parlamentar com os revoltosos. Ainda não eram com 

· cinco horas da tarde; e, pouco mais de uma hora antes, o: 
Sr .. marechal Hermes havia solemnemente promettido 
resistir como Florianno. > · 

c Na noite desse mesmo dia 23 a amnistia já era 
assumpto de palestro. entre os visitantes do Palacio do 
Catteto, os quaes, em sua maioria, não escondiam a 
l'epugnancia que lhes causava a concessão da amnistia 
a revoltosos com armas na mão. Suggeriram-so então 
diversos alvitres para se evitar essa solução o, entre 
elles, opino,u o D~. Manuel Buarque de Macedo, que p~e
terivel seru~ !acllltar-se a fuga aos rebeldes, os quaes, 
certamente, a isso estariam dispostos., 

"Na manhã· seguinte, 24, o capitão-tenente Hormann 
Palmeira, chegando ao gabinete do Ministro da ·Marinha, 
ali communicou os bons desejos do Sr. Buarque do 
'Macedo, para que por qualquer fórma fosse evitada a 
amnistia, mesmo na hypothese de não querer o Governo 
reprimir a revolta á mão armada.~ · · · 

cEsse facto é bastante significativo· para demonstra!' 
que das impressões colhidas na vespera á noite no Pa
laclo do Cattete, pelo Sr. Manoel Buarque, deprehen
dera este ser passivei acceitar o Governo uma solução 
diffcrente da reacção armada:~ 

c Pouco dépois das .11 horas da manhã do mesmo dia 
24, os capitães-tenentes Hermann Palmeira e Ignacio do 
Amaral se · dirigiram no edifício do Lloyd Brazileiro. 
oxido, por algum· tempo, palestraram com o. Dr. M'anoel 
Buarquo a respeito dos acontecimentos e das soluções· 
que se haviam proposto; Insistindo o Dr. Manoel Buarquc 
nom o~ dous offic1aes, cm que procurassem o Deputado 
José Carlos de Carval!Io, e da sua parte lhe asse&'U
rassem que poderi!i .contar com todos os auxilias do 
Lloyd Brazileiro, para conse~lr uma situação menos 
humilhante ~ue a amnistia, mnda que para tanto, fosso 
preciso facilitar a fuga . dos marinheiros rebeldes em 
um dos paquetes da companh'ia por clle dirigida. 

·Achava-se o Sr. José Carlos de Carvalho no morro 
da Graca, para onde se dirigiram esses, officiaes, no 
proprio autolilo;yel do Dr. Buarque de Macodo. Na resi
dencja do Senaifor Pinheiro Machado achavam-se o Se
nhor Senador Azeredo, o Deput!ldo José Carlos de Car
:valho e v~rios outro~ ~oliticos; 'P.elo que o~. Dr._ José 

Vai, Jlt 5 
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Carlos de Carvalho, assim que Leve oonli~imentó il~ 
offerta que lhe fazia o Dr. Bunrque de Macedo, imme~ 
diatament() a l;ransmHtiu ao Sr •. Pinheiro· Maehádo a 
demais pessoas ]lrcsontes. Trocando algumas palavras 
t:orn os _dous of:rieiacs de i\!nrinha, o SJ•,. Pinheiro Ma~ 
cilada pôdq qertifiqar-so d!l cxtrem.a. J•epugnancia, ilom 

· que a ammstm, scrm rcccb1da nos cH·culos navaes c mi
litares. ilfas sem manifestar a sua opinião, convidou 
todos o~ circumsfantcs a acompanharmo-n'o ao Palaci~ 
rJo Cat.Letc, onde ia •Conferenciar a·respeito com o Sr. Pre-

1 sidenle da Republica. · · 
No Pnlacio do •Cal.tete ·l'esolveu o Sr. Pinheiro 

·mandar uwls wna vez a IJOI'tlo do «Minas» o José Cm•los. 
Foi então que de bordo do Minas, o Sr. José ·Carlos 
expediu ao Sr. Presidente da· Republico, um radio
!(ramma, declamndo que . os marinhei-ros revoltosos pe
din.m perdão •••. -não obstante continuarem a postos, de 
ar·mas nas mlios. Foi ossn noticia que, mesmo a pro
posito se transformou, por uma tt·nnsmissão telephonica 
na Jwa uom da submissão dos rebeldes; que o St•, Pi
nheiro Machado, nesse mesmo dia, transmittiu ao Senado, 
,justij'icnnrlo o seu voto .de approvação á. amnistia.» 

~icsmo durante n. discus~ão da amnistia conLinuou o 
· Governo a cogitar no apresto dos meios de resistencia 

0 alaquc aos t·ebeldes. · 
O almirante •Marques de J"eão, uo seu relatorio, minu

oiosament.c uafrn . todas as circumstancins que . o cem·- • 
J•eram, consignando á. pag. 12 <rue, " resolvido o ataque 
aos revoltosos, por parto do todas as forcas de· terra 
c mar de Que dispunha o Governo, pelas duas horas da 
manhã·do 25, recebeu ordem d,o P:residente da Republica 
de tudo prepat·ar para esse ob.Ject1vo.~ O portador desta. 
ordem foi o tenente Mario Hermes que se transportou 

· ao ga]Jinete do Sr. Ministro da Mnrinhru. onde . com este 
se entendeu. Entretanto, n ordem não foi oxecutadn •. 
IDeclara o almirante Marques de-Leão· no seu rolatorio 
que. «pouco antes das tres horas du -mnn'hü, nova ordem 
tio Presidente da Republica determinando-lhe que sua~ 
Lasso tempornrimaento o ataque p·J;_a,iectado. 

Não se deu, porém1 sómonte o adiamento:· na tardo 
do .dia 25 ora « definitivamente il'ovogada · a· ordem do 
ataque, que a principio só i'ôril sustada» e « snnccionado 
. o decreto de nnmistin, referendado pelo Secretario de 

. Estado da .Tusticn e Negocias Interiores, o Sr. Rivadavla 
da Cunha Corraa. » . 

Mesmo depois de rlecretadu. a amnistia, os factos 
ainda vier·am demonstrar que havia intencilo de amnis
tiar os rebeldes a todo o tram;e jtinda que sem o cum
Pl'imento das propt·ias condicões estatuidas no 'decreto 
que a concedera. Exigira esta a próvia subissão dos 
rebt'lldes e .o .Governo fez-lb!)s communicat' ti!! ·condiciies 
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wu que recel:iei·ia a sua: submissão. De lias abriu mão o 
Sr. Presidente da Republica ante a primeira objecção 
oppost.a pelos t•evoltosos. Com cffeito, referindo-se ás 
~oudicões de submissão, declara o >Minisl.ro dn Mttrinlm 
em seu relataria~ · 

· «Resumiam-se (lstns na aprcseu.tacão de todos os 
:rebeldes desarmados o dentro de um prazo fixado ao seu 
·commandante geral, no Corpo do !.\>Inrinllciros Nacionaes. · 
O emissario do Governo rep·ressou tt·azendo •os protestos 
de absoluta submissão dos insurrec.tos e o pedido de .sua 
.consezyacão a bordo dos respectivos navios e que .i:í vo~ 
haviam solicitado direct.amente om radiogeamma. ·~~endo 
esse pedido merecido :u vossa aequescen1:ia, com a con
dição de serem os navios desarmados .•.• ~ . ' . 

Eis Srs. Senadores, os ultimo~ subsidias com que j ul
guei cum'prh• os meus .deveres nesta questão mostrando ao' 
membros desta Casa e aos meus' concidadãos em geral, a idéa 
\lesinte1·essuda c isenta de prevenção com que nesta materia 
.cntr~i c .com que a tendo continuado a discutil· até este momento. 

AtTastado a este debate pelo meu honrado eontracditor 
u: quem approuve desviar u. questão do seu terreno natural

. o caso do Satellite- para as circumstancias da amnistia, e 
:Vendo-ma a esse propos!to embrulhado. em um cipoal de inve
ctivas directamente endereçadas ú minha pessoa, ao mesmo 
tempo que pessoalmente me Jmscava desaffrootar, envidci todos 
os meus recursos, para contribuir. com alguns esclarecimentos 
novos pm·a a elucidação da verdade ainda, obscurecida, nes~c 
caso, pelos Jntercsses poJitjcos ü pelas xesjlonsabilidades pes
soaes dos individuas nesse nosso triste episodio politico-militar, 

~las, agora, Sr. Pr~sidente, que se acha nesta, parte des
empenhada a minha tareJ'a, tenho neces~a!"Íamcoto de ainda' 
com o fim de honrar com uma resposta ns ai'firmacües e ilr
guicões do nobre Senador. pelo . Rio Graridc do Sul. que oc
cupal'-me especialmente com o nssumpto . do Satcllitc, aban
donado por S, Ex. no com eco do seu primeiro discurso, para 
não .volver a. encontrar-se com ello siniío ,i (L na terceira 'pilrto · 
das ·suas orações successivas. · 

No caso do Satellite, Sr. ·Presidente, que cu não :venho 
iliscutir, mas que veril!o considerar unicamente tal qual o 
;nobre Senador pelo. !Rio Grande do Sul figurou, tal' qual o 
.p(lr. 110 terreno do debate, nosso caso .. digo, dous aspectos ha 
que considerar. Um, a natureza do facto no seu caracter de 
violonoia, forocidadr. e crime, o r:om isso as allcgar;ões addu
zidas em. exculpncão ou attenunciio .das responsabilidades dos' 

-nacusados; o outro aspecto ii o das responsabilidades admi
nistrativas, politicas e. pessoaes dnquellas ·autoridades n quem 

· estava incumbida a repressão dos crimes então npumdos. Etue 
so [•etardarnm nessa 1'opressüo, c, depois de se tct·ern compro
m"ettido com o Parlamento a e!'i'ecl;ual-a, almndounrnm de 
todo esse devar momentoso, sravc, ineluetnvel, pnra deixnt• 
entregue ao esquecimento e ú impunidade um !'acto em cu,ia 
Jiquidacü<> niio monos interessados deviam sor os ncousndos 
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que os rwcusadorcs. Porque, Sr.· Presidente, curnpl'n notar. 
nunca assumi nos t.o debate. nas varias oocasiões cm que sobre 
esse assurnpto vim á tribuna, nunca assumi a posiciio de con
domnador ou Julgador, nunca. vim proferir sentença; emitti 
opiniões, sujeitando todas á verificação ulterior que se devia 
realizar pela oxhibioüo dos documentos ao Congresso Nacional 
c aos tribunaes de justiça. 

Da impressão causada. no publico em geral, causada ·em 
Lodos os espíritos, causada ainda nos ·centros politicas como 
ás duas Casas do Cong-l'llSso, dn mesma impressão nhi causada, 
causada por toda parte coritra os officiaes envolvidos nesse 
facto e os membros do Governo aos quaes toc11.va o conheci
monto do assumpto, dessa mesma impressão, torno a dizer, 
os culpados, unicamente siio os que até agora retardaram a 
,a.presentaciio dos documentos pelos quaes desde o começo ·clarno, 
o sobre cuja apresentação a esta Casa V. Ex." foi indignameúte 
illudido pelo-governo a que dava o seu apoio. · 

!Encaremos, pois, essas duas faces da questão, começando 
pelo caso do Satellitc em si mesmo, cuja sem-.iusti!icacfio, 
sinão ,justificação total, se esboça em um dos discursos do 
honrado Senador pelo Rio Grande do Sul que a esse respeito 
se exprimiu desse modo : . . 

«Sr." Presidente, não accuso· nem justifico o Sr: 
Dantas Barreto ou o Sr-. tenente l\lello, porque conheoo 
os factos. Elias se passaram conforme a narruc5.o dos 
mesmos, conforme consta das declarações officiaes do 
Gverno, inscrtas na mensagem enviada ao Congresso rJ 1 , 
c no inquerito feito a bordo por occasiiio dos fuzila-
men~s. . · · 

Si esses fuzilamentos foram praticados por entendo!' 
o official commandante da forca que a sua. commis8ão 
não se ultimari!l;. porque elle, á frente ·de um pequeno 
numero não podm oppor resistenoia a tantos, esse offi

. ci~l até certo ponto, agiu como devia.~ 
Ora, Sr; Presidente, como . eu não· sei precisamente o 

ponto além do qual esse official não teria procedido como 
devia. pcc1irci licenca para. considerar essas palavras do noln·c 
Senador como uma· attenuacão, siníío ·uma meia ,justificação 
dos actos do comandante dnquelle destncàmento. . 

Para cohonestar a truculencia da càrnioeria do SoatcUit.r. 
creou-se um systema de narração especial,.. em que. so prg
cura figurar a lucta de um destacamento composto, s1 mo nao 
engano, de 50 ou 60 homens, armados cont1a outros 600 In-
dividuas possuídos da furia. da revolta. . . ·. · , 

De · tal modo accendoram nesses homens o engenho 'la 
lucta que, segundo uma circumstancia pittoresca, ultimamente 
narrada pelos explicadores do facto,, os p~esos d9 . Satellite, 
l'e·cebendo as canecas que lhe foram dlstribUidns, ut1hzarnm-sc 
desses utensilios vulgares para com as azas, fabricarem na.- · 
:valhas de laminas cortantes .e 1ataes. · · 

O 81\, !ALFREDo Et.Lis- Isso 6 um absu~do. 
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. 0 SR. PREBIDENTE...._.!Attencl!.o. 
O SR. RUY BAIIBOSA---':como se deu á. luta 'ninguem o 

sabe, em ·que Lerreno, em que local, debaixo de que condições, 
com concurso de que pwrte dos homens alli reunidos; aW 
agóru Procurou-se em uma impressão confusa, deixar a idóa 
rle um grave encontro no qual o ofi'icial commandanto do 
{]esLa~amento se achava meLtido entre as duas pontas do di
Joma: ou fuzilar, ou ver sacrificada Lodu a suu gente; todos 
os tripulantes do navio, todos os .seus passaJgeiro~. 

Ora, Sr. Presidente, nüo póde h:tver nada mais evidente~ 
mente absurdo, nada. mais g1·osseiramente architectado, nada 
mais porcamente arrnn,iado que estn ~reucílo iniqua ú custn da 
Qunl se procura, grangcnndo a impunidade para os criminosos, 
rleixar invingado o san.gue de tantos sacrificados. 

Comecemos, Sr, Presidente, pelo numero de homens lJUil 
compunham o celebre exercito de rebeldes com o qual se teve 
do de:l'ronLat·, nessa luLa naval, o commandante do destaca
mento do Satellite .· Eram 500 <>u tiOO homens. Não eram? 
Nesta tul'!mmulLa, Sr. Presidente, cu.ia composicão eslá des
·Cripta em documenLo official, que eu tive occasião de ler 
do. Lribunu, nessa tUol.'bamull.a se compl!'obendia, a par com 
certos elemenLos realmente perigosos, mas impossibilitados 
para o mal,. gente. de toda a classe, de toda a edade, de toda 
n condicüo, velhos, creancas e mulheres e.m grande ·quantidade. 
~·acta ost.a 'Carga humanu foi a.taful·hada nos porões do SateUite, 
~om as escoti1has fechadas o ao P'édesLas, de guarda, a forca, 
. do armas embaladas. 

· •Ora, Sr.· iJ>,residente, nílo ha necessidade nenhuma de ser 
milHar, •general, ou qualquer cousa technica em assumpto 
clrJsla naLureza, .Pal'a ver que; nestas condicões, a revolta. era 
absoluLamente impossivel. (Apoiados.) E, si revo!La se désse 
l.cl'ia sido, nílo um movimen~o insurreccional, mas UJm, accesso 
de loucura, promo•vido ou por agentes cxcitadorr.s, ou pelo 

. nsl.ado do superexci1.aciio mc:ntal, entro essa gente, devido a~ 
privacõcs de toda a especie a que estavam submettidos. 

Quatrocentos, digamos quinllei1ios- dou o numero .que 
· os nobres Senadores quizoram- ence1Tados no fundo dos 
porões do um navio, eom as escotiLhas fechadas o .tendo-se 
ao PIÍ dellcs 110mens de nnmas municiados, •fuzilam-se 1rm a 
um, sem haver comece possivel de luta entJro uns e outros. 
entre os que estão dentro c os que se acham de fóra, cnl.ro 
os que querem sair e 'os que guardam as portas, cnt1'e ho- · 
mcns armados e inermes I Porque li preciso, Sr. •PresidenLe, 
mot.tor 6. conta dos elementos de calculo ostas ciroumst.anclns. 
'.rratava-se de homens desarmados,· Lrntava-se de homens cn~ 
rmrcerados, tratavn-t;r. do homens roclur.idos ao maior nbaLi
mont.o pela 'razão cxi~ua. pela meia fome, pelo .io.ium, pelas 
privn\•Ões de toda a or{]cm, que nbaLcrn as temperas mnis 
r·i.ius, aH Mlnrezns mais robustas, que, no fim rle dous ou 
tres dius do uma viagruu da.qucllas, no fundo de um porão, 
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.com o concul'so do enJôo mnritimo, aniquilam (Js n!!'ivôs mais 
·bem constitu idos. _. . 

' .O Sn. rAJ..Fnmoo Etr,rs -:~<\s proprias feras. 
O Sn. nuv BARBOSA- J\ proprias · feras se abatem se 

inutilizam. . 
Esses lwmens, portanto, IS:r. Presidente, nã(} · podiam 

aventurar-se a UJlna luta, .para n. qual l•hes faltava a. elle, em 
:si mesmos, os primeiros elementos de tod(} .o conflicto: fal-· 
~a.vam~lhes as proprins forças. Esses homens não podiani 
reagir, ainda •CJUO entre el!es houvesse, <:.omo esbá: demons-
1,rado, 1:pmo declara o ·Sr. capitão-tenente 'Augusto do Amaral. 
:no sou importante depoimento, agen.tes provocadores, daqui 
'enviados :para promover ent1·e essa gente o movi1m1mto de que 
se nocessita.va com o fim de ,justificar a. memda sansuinnrla 
:Planejnda; demos de barato que eu esteJa. raciocinando com 
:falsos argumentos, no ar. Demos de barato que não se,ia real 
:nenhuma das conside.ra.~õcs por mim ndduzidns atlí agora. 
Todos esses custcllos _,caem deante de uma consideracão Só, 
uma; se11n rluvida nenhuma, mais decisiva, esmagadora, ful
minante; é quo as ·mortes não se deram em ·luta, rl que as 
il1]ortes não se deram em conflicto, é que todos os planos de 
tiustificacão eombina.dos aLó hoJe para estabele\l'er a inno
cencia. dos accusados; ainda. nüo se· disse que essas mortes 
t.onham 'sido ·inflingidns cm momento de combate, em! uma 
luta corpo a corpo, lutando esses ·homens uns conwn os outros. 

0 ISn. 0\T.l'DllllO Eu,rs-.~Du~ante a .resistencia_. 
O /SR. -RuY BARBOSA ~As mcwtes se deram quando esses 

homens estavam subjugados, desarmados. amarrados, entre-
gues nas mãos dos seus executores.. · · 

11) Sn. G\ir,rnrmo ELT.rs -!Aos seus carrascos. 
iO SR, iRUY IBARnos,f- 1Logo nilo h a ,justificacüo possivel 

para o fuzilamento, não Ira justificação nem em1 di,reito com
mum, nem em direito milita!• .- (~olpoi!ldos.) Ha um assassínio 
geral de prisioneiros, que na. lei qa. guerra, é· considerado como, 
o peior, o mais deshon·roso, o mais 'Covarde entre todos •. Hn o · 
assassínio gernl de prisioneiros· desarmados, subjugados e 
acorrentados. E' n que ·ha e ~is contra o que eu clnmo, -. . ' 

. Esses homens foram assassinados. Si era. Ulll exemplo j(ue 
se ·queria 'obter desse modo, esse exemplo, em primeiro Jogar, 
ora desnecessario. porque se tratava de dar um exemplo n 
quem? _Ao resto desses homens ·que os porões do navio reti
nham, que a gradacii<> das nncões podia reduzir <I maior- miseria 
organicn, -e até (t morte. :A: esses homens ü que ~e queria d,ar um)l · 
liciio de sangue para. os conter de uma poss1vel tentativa orl
minosn ulterior. Logo o , exemplo era desnecessnrio. Em se
gundo Jogai'. o exemplo seria semp1•o criminoso, porque o ho
mem armado, o aprisionado!', a autoridade que tem nas suas 
miios a existencia de otüras P.essons humana-s nüa lh~s :póde 
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infligir a morte em hypothese neuhum~.· (Apoiados,) Estes 
.extremos só se ,justificam nos casos de cxf.remn lutca, quando 
.armas contra armas em punho se debatem os homens contra 
os homens, em campo franco. Si os officiaes do SatelUte allc
gasscm que o~ presos oncm•rados nos fundos dos !lorões, vnn
condo n todas essn.s condiç.ões de inferioridade cm que se 
,achavam pela sua expressão organica, vencendo as outra~ con
dioõcs que revestiam a sua punição naquelle tempo, arrombando 
escotilhas, se tivessem am•cscntado com um exercício formado 
no •convés do navio para lutar frente a frente ·Cont.ra fiO homens 
'do destacamento, era natural que o rcsu!Lado fosse inevitavel
mente a morte dos aggressores. 

' ~Ias quando so yê terem escolhido 10 ou 12 homens llentt•P-
todos .os outros, ú vontade, dedo a dedo, ao· arbítrio dos que 
llscollunm ... . . · · 

O SR.: Ar.FREDO ELLIS- ·Pescàdos. 
O Sn. :rtuy BARBOSA- ... quando se têm escolhido oito. 

'ou •10 homens, e depois de escolhidos assim, depois de manie
tados, depois .de tornar impossível n. resistencia, trazer esses 
'homens ao convés do navio, o nlli, friamente ·espingardeai-o~. 
não ha.- V. ·Ex. sabe melhor do que eu, , Sr; Presidente, 
)l'rande jurista .como é- não ·h a, não digo moral. mas ;juridica
mente não ha hypothcse de defesa nesses casos. 'E' uma bat•ba· 
l'idade.,.. . 

. ' 
O ·SR. :ALFREDO Er.Lrs- E' umri carnificina .. 

.. 

O Sn. RuY BMlBOsc~- ... atrús, •i um desvario inspirado 
]Jeios que a commettoram por circumstnncias; que não P.esaram 
com a devida reflexão a Sll(J, responsabilidade. 

!E quando se ponsa, Sr. Presidente, que entre esses homens 
J1avia agentes de provocação, isto é, individuas ·eleitos com 
a especial missão de irem promover o crime enlre naturezas 
J'rncas, mal ensinadas, inelinndas naturalmente ao il1al, quando 
se cogita nessas· circumstancins aggravantissimas que acorn
.panham esões facfos, não se póde, Sr·. Presidente, deixar· do 
.J•edobrur de indisnncüo contra a. miseria, a villimia, a infamia 
\:las circumstnncias quo revestiram esse estupendissimo at.ten
laclo. 

Depois. Srs. Senadores e não ri a primeira vez que debaf.o 
ris eircümstancias desse caso nesta. tt•ibuna, e me aborrece de 
mo estár répolindo, depois, dir,in. cu, depois, I)S circumstnncins, 
a oacasião em que se produziu esse desenlace final, estão mos
trando como a tudo aquillo presidiu um~peusnmento anterior 
muito rei'lecf.idamento assentado que to,·e como resultado fmal 
nquelle caso lamentnvel. . · . • 

Olhem os nobt•cs· Senadores, notem este· fac lo, quando o 
(fue J'ornm i'tl?.ilados ,nctucllcs homens? O. uavio acabava de 
cleixnr a barra de Pernambuco ou, dizem outros, estava na 
altura de Fernando de :-loronha. A distancia não ó grande, 
pouco mnis ou ·mr.nos a dnqui n Cabo Frio 01.1 cot1sa npproxi-
l'llllt!vnmente igual.. - . . 

' 

• 

.... 
. ' . ' . . ' 

' "::i ,.,, 
.. 

.. ,.! 

·~· ' :· '/" 

. . ·;-: .... 
'·.·1, ,., . .. ..:· 



·'' 

. ' 

.. 

Quahdo se dou esta revolta, naturalmente, ou no porto dq 
Pernambuco mesmo ou antes de chegar ao porto de Pernam~ 
buco, logo depois que o navio deixava as aguas daquella ca~ 
pita!, na primeira ou na segunda hypothese, o commandanta 
do destacamento nüo podia deixar de se ter communicado do 
porto de Pernambuco com o G'overno no Rio de Janeiro sobro 
as providencias convenientes á repressão do movimento re~ 
volt.oao que se houvesse dado. · · 

Na teroêira hypothese acabando elle de deixar as aguas 
de Pernambuco, si tinha· cm suas mãos a vida do oHo ou der
homens e não perdera inteiramente os sentimentos de huma~ 
nidnde nem o dos deveres da profisafio militar, quo nlío 6 a d!l 
carnífice, o que tudo aconselhava orO> desandar algumas horas 
para da capital do Pernambuco receber as ordens do Governo 
.f!'odernl, ou aguardar a eh cgada ao primeiro porto, o porto 
mais Proximo, para dahi recel:)er essas ordens. \ 

. Como precipil.nr uma aolucüo desta natureza, havendo ainda '· 
.recurso para evitai-a? Como infligir a mor.to a oito ou dez 
homens deunle dns leis do pniz, que nfio admit.tem a pen!l. do 
morte cm cnso nenhum durante o tempo do pnz? Como in
fligir essa 'morte úquelles homens, como si nlio houvesse melo 
de ev.itar uma medida tão cruel? · 

Não quero conLinuar. Sr. Presidente. Creio ter dit.o bns~ 
t.nnte parn mostrar a VV. EEx. ·que niio é uma cxcit.aoil11 

. · scnf.!mentnl a que mo anima neste momento, mns a indignno5o 
muito reflexiva de toda a creaturn humana dennte de netos' 
de algozes cu,ia barbaria níio encontra, em nenhum Congresso 
do mundo ,iusL!ficocão passivei. · · 

"llfas, para não deixar de autorizar as minhas palavras, como 
até agora tenho feito, com documentos officiaes, antes d!l 
passar a outro ponto da questão eu lerei ao Senado o que sobro 
esse assumpto depoz, hn tres ou quatro dias, quando ouvido 
nesta cidade pelo O lmpal'cial, o Sr. capitão Augusto do Amaral, 
então n,iudnnte do ordens do Ministro da Guerra, sl n!lo me 
engnno, e seu amigo, creio que até sou correspondente !ltó 
hoje. 

«-·Como explica os fuzilamentos? 
-Eu penso que talvez o Sr. ténente Mello tivesse 

agido com receio dos covardes assassinos dos no3sos cn·
maradns da Marinha, facínoras que elle conduzia no Sa~ 
tellitc. Havia, sem duvida, agentes, provocadores a 
bordo que levavam no $r. tenente Mello noticias alar
mantes do que ia pelo porão do navio. Apontavam 
mes'mo esses agentes o nome do chefe de uma posslver 
revolta. 1\fas houve, parece-me, pelo menos prec1pitacão 
nos fuzilamentos. O Sr. tenente Mello pOde sub,inl;ar os 
indigitados chefes da preparada rebolllão; poderia mot
tel~s ~ ferro e transportai-os nss!m a til o primeiro porto. 
O !acto dos fuzilamentos foi demasiado.~ · 

Eis. portanto. Sr. Presidente, no depoimento desse ·hon
rado offieial do Exercito hem frisada a oonsidernçl'ío decisiva 
para a .apreciação desse ponto: O llQmmand,ante paque!lQ 
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destacamento logrou subjugar os cnbeoas da figurada rebilll!to 
logrou subjugai-os, pol-os a ferros e a ferros os tinha. A ferros, 
esses homens não mais se podiam mover, não mais se podiam 
.revoltar, nem siquer conspirar mais podiam-'- esses homens 
estavam inutilizados. 

·O Sn. ALFREDO ELLIB- Era como si não ·existissem. 
0 SR. RuY·BARBOBA-Era como si não'existissem. Podiam 

fazer a viagem até o Paiá, até a !Europa, som que conti
nuassem a ser perigoso8. A exccucfio desses homens foi, por~ 
tanto, um acto de crueldade inutil e i.n,justificnvnl, ~ur. pesar:!: 
dummente sobro ·a nossa rr;putação de pniz civilizado; em
l'[ullnto não despertar no nosso mundo politico o administrnLivo 
a devida indignação e, principalmente, emquanto não tiver dos 
orgãos da .,iusl.içn. n expiao.ão que merece. · 

Passemos á segunda phase, a que, ha pouco, alludi, ás 
. responsabilidades pela não instauração do proc.esso lgr.al nos 
accusados. · . 

Aqui nos narra o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul 
um episodio, interessante, no qtial se invoca a· sombra de um 
n!gnem cuja interferencia. cuJo peso no espirita do marechal 
l.er'ia concorrido com a influencia do então Ministro da Guerra, 
Sr. Dan tas Barreto, para obstar a que o Presidente da Ropu~ 
blicn levasse a ct'feito as suas boas intcnoões do cumprir ns 
nossas leis. , · 

Esse alguem, disse eu, tem grandes responsnbilidndns, 
c o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul o confirmou di
zendo: «V. Ex. tem razão; essfl alrnwm aco'll.velhou, deu soe~ 
corro á opinião do Sr. nencral Dantas Barreto. E devo acr.rr,s
cent.nr a V. Ex. ·que no retirar-se o Ministro dn Guerra. cm 
companhia de um outro ministro, declarára: Ve.in você si eu, 
l.r.ndo conhecimento do. compoHamento desse official, con~ 

· Rio Grande do Sul se tratasse ontfio de um compromisso rio 
Sr. Urbano Snntou. 

A isso acoresoenta o nobre Senador haver recebido pos~ 
l.oriormento uma cartn1 de V. Ex., na qual exprimia a su:i 
rnagun, .iusta, natural e presumível, de ver tão pouco honra~n 
a palavra que aqui. em nome do Governo. nos havia dado .. 
Eu digo em '!Orne do Governo, perdoe-me V. Ex. Sr. Presi
rlont.e. ·porque, embora na lingucgcm ilo nobre Senador pelo 
Rio Grande do Sul s et.ratasse ent.fio de um compromisso do 
Sr. Urbano Santos, esse compromisso nüo foi de V. Ex. Essa 
.inst.ica lho faca, no seu criterio ... 

' ' . 
0 SR. ALFREDO ELLIS ..:_:Apoiado. 

·. O Sn ... RuY BARBOSA- ... ao seu bom. senso, n conscienci:l 
quo V. Ex. tem dos seus devores o direitos. · 

O nobre Senador ·pelo Maranhão, ho,io Vir.o-Prcsidento 
· da Ropublicn, nüo teria assumido para comnosco. para com 
o Senado Brnzilciro o llOmpromisso do que nüo haveria de~ 
mora o mse insl.nurnr o nrocosso. nos criminosos <.lo Satellitd 
si .não estivesse nulorizutlo por clornonlos · sufficionl.es a usa~ 

/ 
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rle'ssa a1'f~rmativ!i e a emp:enhar assim, evidlint~mentê, rio sou 
{}ompr?mJsso um compromisso do Gov~rno ., . 

O Sn .. fALFJtllno ·ELT.Is- Verificou. :entretanto,· que niio · 
r•odio. nem deve ser mais !'in.dor dessa J'irma., 

o· Sn. RuY BMSOSA- •ll!ns o alguem é um morto venc
l'avel, ó uma memoria querida no Brazil, de ·um cidadão !Jc
nomerito, coberto de serviços á Patrin, mas que, infeli?.mcntr., 
(it'i. nãl) estú entre nós .e niio póde vir contrastear·· com o ~eH 
testemunho essas rcspons!,lbilidades, graves, que estão nsso
berbando-agorn a sun pessoa, em um facto de.l.iio iris1,e rn-
rnoter. · 

O Sn1. PnEsiPEN1'E- Lembro n V, Ex. que n Jw'ra do ex
jlr.rliento estl< finda. 

() SR ·• Rm: BAI\BOSA - .Peco a V. Ex. a prorogacão lla-
llitual. 

'(Consultado, n Sanado concede a prorouaotio) 

:0 Sn, .PnEsiPEN"re- V. Ex. pó de continuar, 

·o Sr. Ruy llarhosa (continuando)' !Fica. o general 'Omitas 
!Barret() como a uuioa entidade a oti,ia sombra se acolhem 
aquelles que pretenderam salvar o GoYe1·no Hermes da. respon
sabilidade evidente que o osmagn, par·não ter, durante quatro 
:annos, chamado nos tribnnaes os neeusados desse crime ne
:fnndo.· 

· · Ora·, Sr. Pl'Csidentc, ve,iamos qual, segunda os amigos do 
l1onrado gonernl, a sua responsabilidade nesse caso. O hon
_Tado geneml é mais feliz do que aquelle outro. Vive nindn 
·e, vivendo, tom amigos. O general Dnntns Barreto ainda tP.m 
amisos e é nm desses amigl)~ que ncocle em sun do:J'eso. nos 
sçgnintes t~rmos. Eu os vou t.el' porque isso t\ um .elcmenth 
de justina, deve :figurar na historia dos nossos debates. 

Essé amigo do general Dan tas Barreto nos resume· assim 
o papef "(Jaquelle militar no caso do Satellito r. no da demora 
da j•l)sponsnhilidado legal dos criminosos: 

«o Sr. .Presidente da l\epublica dese.io.va que o 
Sr. Dantns Barreto designasse um offioial· disciplinado, 
cumpridor de ordem; e valente, para () dosempmJ.h() di:\ 
uma import.anto commissüo.. · i 1 · . 

«O 81•. Dantns Bar1•eto, J)at·a altondor li. def.erm i
nncão do Sr. marechal Hermes, sahiu commigo do Ca-

' tote, dirigindo-nos ao Quartel General. 
• «Ali fui, pm· ordem do Sr·. DanJns Barreto. cllamnr 

o Sr. gencrnr .Tosé Christino, então che'fe do DoJfnrtn
monto da Guerra, a quem o primeiro tell!tualm.er~t~· tJ:an
sJn-itt-i!t.a rJr.t0rminncão do Sr." Presidente dn Re11UlJhcn: 

«O S!'. chefe di) Dnpurtnmento da Guerrn .fez chr.
:mr, por sua vez, nci· inspector dn ·região, o Sr. genernl 
~lenna Bnrreto, n ordem .do Sr, Presidente· dll Ropuhlicn. 

r ·No .dia seguint~ i!. tQ;rde o Sr •. tr.nent.e Ft•nnc,isco :!>IJ:llo, 

.. ': .. 
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· o offieial designado, se apr~senf,ava uo Sr. general Dantas 
Barr.eto. 

« ~-\cliava-mc na sala do Ministro da .Guerra e lem
bro-me tarribem que o chefe do gabinete, o Sr·.: IJoronel 
Benjamin Libera to Ban•oso, .actual Governadot: 'do Geará. 

«O Sr. tenente Francisco l\Iello pediu licença para 
!'aliar ao Sr. Ministro da Guerra. O Sr. general DnnLns 
Barreto indagou-lhe q que d~s.ejavn. · 

« O Sr. tenente Mello disse que era o officiul indi
.cado para uma commissão do .Go:verno .. O Sr •. general 

,,...Dantas Barreto perguntou-lh!l o seu nome.· Ao ouvi~ 
aquelle official dizer que se chamava Francisco .J\-Iello, 
inqui-1-'iu-lhe si era a pessoa de igual nome que se sali

' entnva como .sargento na campanha de Canudos. 
· _ c O Sr. tenente i\Iello respondeu que sim. A' visttl 
disso, o Sr. general Dan tas Barreto llle d~alarou: «A· stw 
comm·issüo co1•re JI01' conta do S1', Min-istl'o do Intcr-io1~ e 
Justiça, a .rtuern o scnho1: . vac já se aptc~e.ntar ... E. c1~ 
e.lpel'o que sa·iba cump1•i1• os seus de1)e1'cs m·tl'ttm·es. » 

«O S1•. tenente 1'Iollo afl'irmou que saberia cumpriL' 
· o seu dever, c,. pedindo Jiconon, ~etirou-se ., 

. «O Sr .. Deputado ,Amaral fez uma: pausa e açcre-
socntou: . , -,. 

«•Procuram dar ao Sr., general Dantag Barreto a 
responsabilidade da trngcdia do Satellite,. Não h a nada 
mais injusto .. O Sr. tenente i\Iello, segundo me constou. 
apresentou~se ao Sr. Presidente da Republica e ficou ú. 
disposição do Sr. Rivndavia Corrôa; então l\Iinistro da 
Justiça. Partiu pam sua importante commissão. Quando 
voltou apresentou o sou rolntorio ao G'overno. ·Depois 
de ser conhecido esse documento o então Presidente da 
Republica mandou que o Sr. general Dantas Bat'L'úto 
üloginsso em nome do Governo da Republica, ao Sr. to-· 
nente l\Iello, c demais -o!'ficiaes da expedioão do Satell'ito 
pela lealdado com que tinham cumprido o~ ~eus deveres, 
;Este elogio consta de ordem elo clin, E' um documCJüo 
jJuõlico no alcance de todos.» · . . 

· Temos, assim, portanto- si esse depoimento e verdã~ 
aciro- e ou não posso duvidar de suas affirmações
tomos para as nossas averiguucões dous pontos pt·incipaes: 
:1•, no general Da:ntns Barreto coube unionínentc designar .o 
oNicial requisitaao pelo Governo parn o· desempenho de uma 
nommissão impm•tnnie, ..;ll a organização dessa commissão 
correu por conta do ~linistro do Interior e .Tusticn, Sr. Ri
vadnvin Correu.; 2", que o elogio com o qual .aqui so argu
mentou, pnr·a demonstra!'. a protocriio pessoal do g·encral Dantns 
rlnrJ•oto no tenente 'i\lello, que· esse elogio_ Hw foi. !'eito 
por ordem especial do Sr. Presidente da Republica ao seu 
illiuislL'O da Gurl't.•n; ,;, portanto, um neto do m'llrechnl Hermes, 
nüo tl um acto do gonernl Dnnlus Bar!'Clo ., · 
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'Mns continuemos : 
c Quaes foram a seu ver. os. responsaveis pelaltra

gedia do Satellitc e 1JOr que niio faz justiça? perguntou . 
O Imparcial. · · 

-Como V. sabe, depende de approvacão do Senado 
o. requerimento do Sr. Ruy Bai•bosa, e como o Sr. Se
nador Ribeiro do Britto já declarou naquella casa dar o 
seu voto, com applausos do Sr. general Dantas, para 
que se apprOVICl nquelle requerimento, afim de que so 
racn justiça e so apurem responsabilidades, V. me rele
vará evitar do entrar no fundo da questão, porque 6 . 
passive! que cu seja ehamado ao tribunal de justiça quo 
se tenha de organizar para prestar o meu depoimento .1 
Então, lhe -direi tudo quanto souber. · 

Entretanto, uma cousa desde já affirmo a V.:. il quo 
o meu illustre chefe, o Sr. general Dantas Bar·reto~ 
apenas agiu como homem de, bem, amigo de .sua 'classe 
e cultor du justiça, não· deixando servir de carniça á~ 
féras, (]!te não fez mais rlo que cum;prir ordens.» 

:MinisLro da Guerra; é, portanto, um acto . do marechal 
IIem:nes, não é um nele. do general Dantas Barreto. 

Os nobres Senadores comprehendem o valor desse do
cumento. Vem elle confirmar o que .ba muito. tempo já me 
"hegara aos ouvidos reiteradas vezes, dando~me · ensejo para 
algumas insinuações ou allusões minhas em outras occasiõos 
om que da Lribtma tJ:nho tratado deste assumpto. 

O facto, sogundo esta voJ•são autorizada, é que a inter-. ' 
· vencão do general Dantas Barreto teria sido devida á influ
encia de sentimento i:le alta ,iustica no anismo. de S. Ex., que · 
sabia não ter aquelle official feito sinfio cumpri.rl 1ordens 
superiores, as ordens do Chefe do Estado, não querendo con
scntJ:r em que esse lhe fizesse despir a farda, sacrificando 
a sua carreira militar, isto é, fosso punido o suba!Lerno, o 
agente, o executor· de uma ordem, ficando impune e irrespon
savel, mandante, o SU"Rnde autor ... 

· JO Sn. :A!Efo'l\EDO Er..LIS ..:..ia grande criminoso. 
,O Sn. iRUY B'ARDOSA- •• , e o grande criminoso. 
Não aWrmo nem ne>gc; exponho os factos, leio os de-

poimentos e sobre elles raciocino, . 
.. u\gora admittamos, 'Sr. ·Presidente, para arguJmJentar, 
admittamos que realmente o general Dantas Barreto estivesse 
empenhado em uma escandalosa o indecente protecção ao or~ 
ficial accusado. · · 

Pois ontl!o •que ó o que se seguia, senhores? Não era quli · 
o Pcr-esidente da !Republica, rompendo com o seu Ministro, si 
osso Presidente da nepubliea estivesse innooontc, se dcscnr·
tasse do seu infiel o pouco digno ~onselhoiro, rlanclo-Jho a 
sua oxoneracão, para com outro MinisLro da Guerra ii· cumprir 
o seu devor e ·dcsnffrontnr n ndminisLracllo dnquella pasta de 
eonnivenciu Jamentavel em factos dessn 'lllaminalidadc? 

. I 
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.. •Pois ·então, um M-inistro· que, segundo as nossas d!spo
sioões constiLucionaes, nüo é sinão um conseLheiro e um au
ldliar do Chefe de Estado, exonera'Vel ad nutum, conver
te-se em obstaculo no ·caminho''dos deveres do lPiresidente da 
Republica e o Presidente da Republica, em vez de o afastar, 
deixa que esse Ministro o colloque na. ~iLuacão de prevar'i
cador, para não arcar com a responsab1hdade pessoal de ·lhe 
perder a amizade? 

Ora, estão-se invertendo- não é mais obliterando, já não 
é desnaturando nem falseando- estão-se invertendo as no
cões mais elem;entares em politica, onde com: taes defesa$ nin
gúem se atreveria a vir si essa noção entre nós já se não 

. achasse inteiramente perdida. Alli, nenhum homem de senso 
commum, nenhum homem de consciencia, nenhum 'homem 
capaz, não digo de ser Presidente da Republica, mas de oc
cupar uma posicão de autoridade de qualquer gDáo de jerDJr
ohia administrativa, emfim, qualquer homem de senthm•entos 
de honestidade pessoal que nos é commum a todos ... 

10 Sa. L'll.FRllllo ELLIS- 'Qualquer inspector de quar-
teirão. (Riso.) · · · · 

· O Sa. RuY BARBOsA- ... qualquer inspector de quar
teirão, em uma ·occasião dessas saberia se· descartai' do seu 
subordinado, •cumprindo o seu dever. 

Mas o Presidente põe-se aos pés do seu subordinado, c 
manda .dizer a nós todos que não pôde cumprir o seu devet· 
porque o seu subordinado não quiz. E •é um chefe de partido, 
~m arbitrD da situação que· nos vem trazer defe~as .desta 
ordem l 

Vamos, pDróm, de concessãD cm concessão, á ultima das 
concessões. Eu concedo tudo á defesa dos que, nesta Casa, 
110cessitam de ser defendidos a todo transe. Tudo lhes con
cedo. Bem, admittamos. que realmente, .por não sei qu() 
transmutação das leis moraes, não sei por que prostituição 
da nossa consciencia, não sei por que perda, total do senso· da. 
nossa moralidade, fosse admissivel que o ~sr. Presidente da 
Republica daCJuelle :tempo, deante da resistencia do Minisfl.'o 
da Guerra, não sentisse o dever que lhe cumpria de o de-· 
mitti.r immcdiatamente, como um cumplice de criminosos. Ad
mittamos isso. Mas, afinal, pela acção de outras clrj)um
stancias, o P.residente da Republica se veiu a descartar, desst> 
Ministro antes do termo do seu Governo- e esta é a objecção 
por mim fonmulada, . aqui muitas vezes, a este capitulo· da 
defesa. Si não me engano, dous annos antes do termo do seu· 
Governo, livrou-se o marechal Hermes do general Da.ntas Bar
roto. E por que, neste .resto de tempo, não promoveu o castigo 
dos criminosos? Acaso teria sido tambom padrinho desses 
accusados algum dos dons Ministros .CJUe á.quelle se succe
deram na pMta da Guerra? . 

·Mas, senhores, seria preciso suppOr que entre os nossos 
m~litares os sentimentos · hUI!Danos estivessem inteiramen~ · 
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)lerdidoR e essencialmente oblitcrndo::; os ::;enUmentos dos'qe. 
yer·es da ·farda, que nilo necessita de cobril~ ,cl'iminosos, li~ 
apadrinbn,r crimes. · ' 

·Cim·o esUú, · Jlortanto, sr .. I'rcsidrnLe, que nesta questíio 
al!;'um outro elemento, o eixo desta questão,· continúa encoberto 

· alG ho,ic. Ha uma responsabilidade super.ior a toda outra, urna 
res]Jonsabilidade _por uu.i a ·Oeculta~üo todos se .est.ilo empc~
uJbando, uma responsabilidade que se quer isentar do cas
tigo moral, ,i(t que a suppüem. intei,rarnenle i8entar das ou
t.ra~ .punições, das punições legues, dos castigos politicas, da 
respcmsabilidadc parlru!lli8rlta·r. Só assim l'icarul sendo expli
uavel que apezar de haverern pe1:corrido pela pasta da Guerra 
depois da perpetração do c:rime do SatelUtc, tres 1\linistros, 
durnut.o quatro nnno8 uão houvesse um: momento para se 
mandar abr1r esse celebre processo atú bojo retardado. 

"~manhã virão dizer .. que estou consLituido aqui em pa
trono e advogado volunta,rio de um sal'Vador, por~que sou hoje 
o amigo e protector dos salvadores desta terra •. 

O Sn. Ar.FnllDO ELLIS - Úcmos tio padre Cícero,; 
iO Slt. l\cy BARBOSA~ c\'nmnhã virão arguir-mo de ·esta V 

'l)romovendo a minha ap.prox~mução .para aquellas bandas .. 
Olllo com deSJJrezo essas imputar.~ões. Habituado estou a fazer 
justil,'a ao meus peores advcrsa,rios, nunca lhes faltei com 
ella, .0 mais a1gradavcl sentimento da minha. alma é de poder 
ter um momcnlo de ,justi~a para eom aquelles de quem .me 
acho separado. Mas ain4a aos meus amigos não faço conces
-sões no terreno das grandes leis moraes, no· tem·eno dos nossos 
grandes deveres d'alma, no leor.reno das nossas obrigações con
stitucionaes- nestes pontos não transijo cCim .pessoa alguma, 
com· situacões, com interesses, com partidos, com: a11n:izades ... 
Digo a verdade como entendo, agrade ou desa!l'racle ·St-ja ~ 
quem· fl)r. · .· 

E ,) por isto, e com o direito que me .dá o retardamento 
desse nroccsso, · que estou apurando a· defesa pela qual 1Se 
procura occulLar 'ú responsabilidade o grancle responsuvel qesso 
·immenso llrime. 
· Não se nos quer, :porém, hoje consentir nem qu·o tê
.nlmmos uma conccssilo de equidade para com ·aquelle dO' quem 
politicamente nos achamos afastados., J.'orque t~ve algumas 
palavras de llenevolencia para a situncão do nnti'get 'i\l'inistro 
da ;Guerra no Governo de Pernambuco .• , ' ,. · ' 

o Sn. l<U.f'nEoo ELLIS......, ~!\lilás, justas. 
o 'SR. Ruy T:IARBOSA-' ••• se entendeu, immodiatumente, 

que cu procurava .as .sympathias 'daquello _milit!lr par~ est~
holecer um passadH;o entre nós, entr() a mmha mti·nnsJgencill 
de civilista c Ó! ·seus antigos fóros de agente, da politica mi-
litar.. . . · 

Ora, scnilwres, tl preciso nüo me conhecerem: de modo 
nenhum pa~·a julgarem .poss!vel da minha pa.\'t.~ essa bai-.. 

• 
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:ceza. Eu nii.o soliaito sinüo a estimu daquelles qu~ me .qui· 
zr;rem estimar pelo pouco. valor moral. •.• 

,1) Slt; iiLl'HilJ.>O ELLIS- Pelo muito .. 
O Sn. IR:uY J3',umoM- ..• que as minhas uecões poil.'lam 

tot•. Nüo tenho aspiracõcs de especie nlguma neste paiz, neste 
l'er;imeu, na pol!Lica bt'lil3ilcira. U.o'allo CWJ11 o coracão nas 
mãos c, l'Cpito, louvando a admi-nist.rar;ão actual do antigo :\li
nistro da Guc.rra, a ctJ,ia administração nesta pasta fiz u 
maior O!l!JOSicfto, ·fallo ·com a f~am1uez-a de um homem livre, 
louvando a sua administração, que sem tem distiuguiJl(Jo pela 
sua limpeza, pela sua h onestidadé, pela sua capwcidado adlll'i- · 
nistrutrva, grac.as tis quaes o 'rhesouro c. as finanças d!l Pe1'· 
num!Juco hoje se seut~m em situaoüo ilwejavel entre a. de~ 
.lJUUsl toúos os oult·os Estados brasileiros. 

,O Slt. c~FitllDO Er,r,!S -iBern différente da nossa. 
O .Sn. <HuY Bo~nnoso~ -liír; P.residente, vejo corre!' o mal

dito . ponteiw, n1u~ niio posso doixa.t· de Mntinuat· u ac01n- . 
rmnlil'm· o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul na~ suas ex
cursões r-elativas ás responsabilidades do S(J.tellito, cliscutinclo 
as CJUues S. Ex. ·me fez a iu,iustit:a de dizer que nüo i'oi 
tanto o interesse pelo {lustigo dos delinquentes nesse J'acf.,) ' ''-' 
o que tem norteado a minha atcão ao vir· .reviver a quest.ão do 
!Scttellita. ' 

Ora,·st·. l'J•esidcnte, onde foi o meu llonrado contt·adiclor 
achar o direito de· mo iDil'liS'ir tão evidentemente i!lll!lllot·e
cida inj usl.ir;a 1.-\: .questão do Satell'ite ;,) uma campanll!l. aberta 
JlOt• mim desde os primeiros dias QUJ que esse facto ehegou ao 
nosso conhecimento. E S., Ex. ·hcm sabe que. eu nas mirihas 
camríanhus «não canto cabelleira ~ •. não fujo dos gal!os de 
briga, aináa quando une tmgam a cabe,;a enseba.da. 

Eu, om uma oampalllha mOI·al, politica, em quo .considero 
·euvol•vidos .os princípios da minha fé. politica ·ou moral, não 
tt•ansijo e não cedo oo11quanto Deus mo dô alento da ·Conti
nuar a·hriS'a•r o uíio ver satisfeita pela jusLicn. a minha as-
piracü.q politica ou moral. · · 

. Apenas conhecido o caso do Satellitc, reclamei .da tr)lnma, 
logo no eomcco de maio, providencias do IGowrno para a rc-

. sponsaJJilidade immediata dos culpados. V, Ex., Sr, Presidente, 
nos assegurou. Desconfiei, mns acccitei o fiador, quo não 
podia reeusa•r. Não cedi, ,entroLnnto, o de então até i:ú ainda 
nüo houve occasiüo em quo da tr·ibuna nubliea mo ocoupasse 
'da '!10litica malfadada em .quo ~e ·ahysmou o Gove.rno do mn- · 
1•echal e deixasse do registrar o ·caso do Satellitc como uma 
das V:lll'B'Onhas até hoj o inexpiadas. 

•CheSiámos wgora a uma situnc.ã.o em. que ·se mudou a 
1:ihase politioca do nosso iG:overno. Uma administração nova se 
annuMia com a ;noticia de que iamos entrat• .cm um caminho 
de raparacões. de 1rcstauraoões e de resntuic.ões, com a noticia 
it:J!l !JUO a lei ia vo1ver a ser lei neste paiz, do que o Governo 

.. 
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estava ·empenh:!do em nãG consentir que a politica o aominassé, 
de que a opinifio publica podia confiar, podia esperar tranquii
Jamente. 

Era opportunidade natural de reclnmar desse Gov~>rno, en
volvido em seus ·primeiros passos em uma tarefa tão insana. 
as providencias que, uma vez lembradas, nuo lhe seria dif
ficil tomar, para que esta vergonha não continuasse a 'pezar 
sobre os creditas da Nacão brasileira. 

:Agora, que antes de se organizar o novo Governo se 
tivesse desencadeado na imprensa liberal uma campanha 
contra os membros daquella administração cuja passagem 
para esta se annunciava como provava!, nada mais natural, 
Sr. .Presidente, nada, mais digno, mais nobre, mais justo. 

· Nós que consideravamos a situacão passada como a causa da 
il'Uina da nossa patria, nós que não. podíamos, portanto, deixar 

1 de encarar cada UJmr dos seus membros como collaborador, 
como co-réo dessa rruina, nós não podiainos de boa mente 
convir em que alguns dos membros daquella administracão se 
transportassem para a administração actual. · · 

O Sn. ALFREDO ELLIS - Era uma sociedade fallida. 
O Sn. RuY BARBOSA-Em' consideração, portanto, deslo. 

perigo imminente, a· serem verdadeiros os boatos que pai
['avam no ar, para avisar o novo Presidente, para lhe fazer ver 
com clareza os ·riscos em que a sua boa fé podia ser envol-. 
vida, nós recapitulámos os erros, as faltas, as culpas desses · 
Ministros apontados como acolhidos na nova administracão, 
afim de que este abrisse os olhos e se não pudesse chamar 
lí; ignorancia quando commettesse o erro que rreceavamos. . 
· Natural era, portanto, Srs. Senadores,. que nos ultiml)~ · · 
dias do Governo passado rfossem examinadas ·com cuidado o 
discutidas cóm certa rminwciosidade as responsabilidades desse~· 
dous· membros di) governo Hermes- o Sr. almirante :Alexan-
drino e o Sr. Rivadavia qorrêa. . , 

Em que é, porém, que este facto, em que é, porém, que 
um . procedimento natural como este póde inquinar a since
ridade agora da minha nova tentativa pela averisuacão das 
orosponsahilidades do caso do Satellita, porque eu, estudando 
ostas responsabilidades, me o~cupei com os nomes do ex-Mi
nistro da Fazenda e do ex-Ministro da Marinha? . 

1 
1Ma8, Sr. Presidente, o \Senado ou não prestou attenciiiJ 

aos meus discursos sobre o caso, ou ter-me-ha ouvido ler· 
aqui o to pico do rrolatorio .. apresentado ao Ministro da Ma-

. ;rinha acerca das despezas realizadas nas tres ultimas admi
nistracões navaes, onde se narra o facto de haver o actua! 
:Ministro da Marinha sub Lrahido aos archivos desse minie
terio uma carta que a commissão de inquerito qualifica de 
reservadissima, para assUJmir na sua algibeira, e, dizem, não 
sei· si com fundnmento ou sem ellc, para entregar depois 
ao aotual prefeito .deste Distr!cto, o antigo ,Ministro da Jus. 
:Uoa.. ·· · 

"· 
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Ora, sondo verdadeiro, innogavelmenlo verdadeiro, eslc 
faaLo, porque é um Jaalo .oJ'l'iaial, auLhenLico, alLesLado por 
um documento· official do 1.\linisLet·io da Marinha, por el!o se 
estaboloae uma cumplicidade entre os dous i\linislt•os, ou pelo 
menos entre o Minislt•o da Ma!'inha c os 1JOmens do Satal
lita, visto que as cumplicidades não são sómenLc aquellas que 
preparam o delialo ou que concorrem na sua perpetração, 
mas-aquellas que posterionm.ente vilm,' com o intuito de abafar 
a sua responsabilidade, proteger os criminosos e evitar que 
elles passem pela. devida expiação legal. 

. ' 
•O SR. PRESIDENTE- A<Wirto o nobre Senador de que a 

hora está finda. · 
10 Sn. RuY BARBOS,\- :VDU acabar, Sr. Presidente, i'ese.r

vando~me para eontinuar esta noite, si V. Ex. m'o per
mittir e Deus quizcr, este meu discurso, que, ·si fatiga os 
honrados Senadores, podem acreditar que me não traz menos 
fatigado a mim. l\las, como VV.EEx., eu sou llilll! escravo 
dos meus deveres e lé isso o que eu espero dos Srs. Sena
dores que levem em ac>nta para me absolverem dos aborre
cimentos que l·hes estou infligindo. 

O Sn. Pr1ESIDEN1'E- V. Ex. fica inseripto para !aliar na 
sessão nocturna. 

ORDEM DO DIA: 

Votacão, em 2' discussão, da proposição da ·Camar'a. dos 
Deputados, n. 101, de 1M·4, abrindo, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 5 :000$ para occorrer ao pagamento devido 
m a Raymundo _o\ugusto ·Ma:ranhão, em virtude de sentença ju
diciaria. 

· l<\pprovada. 
Votação, em 2' discussão, da proposit)ão da t:amara dO$ 

Deputados, n. !10, de 1914. abrindo, pelo Ministerio da Ma
rinha, os credi'tos de 957:578$081, 2. 720:758$712, 1.164 :306$720, 
1.836:985$028 c 138:473$199, supplementares a diversas ver
bas da lei orçrumrentaria vigente. 

l4.pprovada. · 
.votação, em 2• discussão,· da proposi~ão· da Gamara dos 

Deputados, n. 107, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, 
o credito de 1.500:000$, supplementar á verba 13' da lei erca
mentaria vigente. 

lo\pprovada. 
Yotacão. em 2' discussão, da proposição . da Camara doa 

Deputados, n. 108, de 191-1, abrindo, pelo. M-inisterio da Gt~er.ra, 
o credito de 98:000$, supplementar á verba 13•- Medice
mentos-da lei orQamentarla vigente. 

~\pprovadn. 
Vol, lX 5 
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Votucão, om ~· disaussão, da proposição da Gamam dos 
Deputados, n. JOü, do HJM, abl'inlio, pelo MinistfJrio da lJuor:l'a; 
o credito do !l. 500:000$ pura pugumenLos.a lüupp & Comp. c 
outros, por •l'ornecimentos feitos cm· virt.udo de cont.raetos. 

"\pprovadu •. 
Votacüo, cm 2" d iseussão, Lia P\'O[losicão da Cabmm dos 

Deputados, n. lua, do 101·1, u!JriJldo, pelo Minisl.orio lia Gtioha, 
o credito do 2. 502:-1.70$225, supplemontur ÍL verba 8" da lo! or
camontaria vigente. 

u\pprovada. 
Vol.acüo, cm 2' discüssão, da proposi.cão da ·Cumara dos 

Deputados, n. 104, do 10H, abrindo, pelo Ministorio du Viacão, 
os eruditos do :lüO : 171L$~ 10, papel, o ·· os do 532 :'778$DtHl, 
!0:752$815 o 5:803$406, ouro, supplemcntares u diversas vor
bus da lei orcamcntaria vigrmto .. 

u\.pprovada. 
Votacüo, em 2' rliscussfio, un proposicão da Gamara dos 

Deputados, u. 100, do Hllol, abrindo, pelo i\olinistN'io diL Fa
zenda, o cre([ito de 'i :G27$001,, pa.m JliLI:numoenLo 1 a Joaquim Au
~'Usto Freire, escripturnrio da A,IJ'audcga do !\ii> do Janeiro •. 

IApprovada. 
Votar;ão, em 3' dicussão, da ))roposiciio da Gamara dos 

Deputados, n. 08, do 10H, abrindo, pelo Ministerio do Inte
rior, o. credito do 7SG :S77$ü33, supplomentar á verba 15"
Poli·cia do Districto Federal- da lei orçamentaria vigente .. 

Approvuda; vue ser .submottida ú suncci11>. 
Votacão, cm 3• dicussão, da P<l'oposicfio. da Gamam. dos 

Deputados, n. 100; de 10il•, abrindo, pelo Ministorio da Fa~ 
zenda, o ~rcdito de 2ü:2G8$-!H, paru pagamento ao Dr .. Luiz 
Alves Ferreira, cm vi.rtudo de sentença ,iudiciuria. ·· 

Approvadu; vae ser submottida á sunccão. 
. Votação, em. 3• dicussão, da proposicão da Camara dos 

Deputados, n. 75, de ·191'"• ubrindo, pelo Ministerio do Inte
rior, o credito de 232 :642$173, para ~correr á sohicã~> de com
promissos da Brigada Policiul. . 

Approvada; vae ser submettida á sanccã~>. 

. Vo~ão, em 3• dicussão, da proposição da •Cw:iiai'li dos 
Deputados, n.. 78; àe i9H, abrindo, poJo :lllinisterio da Viacão, 
o credito à e 900 :000$, supplemento.r .ú verba 2• da lei orca-
mentaria vi:;ente. · 

Approvada; vae ser submettidn tí sanccão. 
Votacão, em 3• dioussão, · da. proposição da ,Gamara dos 

Deputados, n.. ·9{), de 1 01.'4 abrindo, pel.o Ministerio da Fa
z~nda·, o cr~dito dr. (li :209$!(39, para restituic.i'io nos Sl·s. L011is 
Hermannr e outros, em virtude drJ sentenca judicia.t•ia.. 

Approvada; vae ser submettida ú sanccão. 
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Vol.uciío. cm 3' discussão, dn proposição dn Cámnrn dos 
DoputndoA, n. Hl, do 1HJ.'I, abrindo, pelo Ministr.r·io da Agri
eu!l.um, o cr·cdilo de 8 ::J~~8t,IIO, pnrn occorrcr· a pagamentos 
relaLivoti :\ Villa Prolotaria Marechal Hcrmo8, 

Appl'llvarln; vau ~ct• submel.tida á suncr;üo: 
V ulnr:iio, em 3" ri i>cuss~.o. ria prOJtosiçiw dn. Cama.rn dos 

Deputados, 11. W, de Hllt,, qno mnndtt approvor·, nl'irn dr. que 
pr·or!u1.a os ncecs5arios cf:fuitos, o eontr·aelo celebrado cntr·" 
o Gov.umo o <L Companhia de Navogur;.ão Costcir•a para um Sl'!'
vico rur;ular· do navugaçiio, b:tsuado mts ct·isposi()ücs do docr·oto 
n •. 1.0.17G, de :lG do nbril do corrente unno. 

Appruvudn; vao ser submetf.idn tl sanr:cão. 
Votíi(:fio, em 211 dlseussão, da pi'oposic.ão da C:un:u·a dos 

Deputados, n. 87, de Jüi,f, r·ogulaudo a propriedade das 
rniuas. 

Approvadn. 
Vol.aciio, orn !l" discussão, da propostoao ela Cama.ra dQs 

Deputados, n. OG, ele 1014, abrindo, pelo Minisler•io da Fn
zondu, o credito de il02:21D$71H:i. paJ'a oceorr·er no pnsamnnto 
das quantias rpto rororn vorificadns serem devidas aos hcr·clei
ros do alrnir·anl.e. Elisiario Bar!Josa c outro, cm vir·Luúc de 
sonf,oncn .iudicit~t·ia. 

Approvadn. 
Votacão, em 2' discussão, dn proposrcao df! Cnmnra dQS 

Dcrmtndos, n. ti~, do tDH, nul.orír.ando o Presidente da Repu
blica a abrir·, pelo Ministor·io da Firr.crida, um credito cspccinl, 
na imporLancia de '•O :000$, pnm oceorTcr á restituioiio, cm 
virtude do dcc!'cLo logislntivo n. 2.7ü!i, de 1ú de janeiro do 
corrente anuo, da novl\ J'ütnC!L que prestou o thc.~oureiro do 
papel-moeda dn Caixa de Amortizoa,;ão, Antonio Barbosa dos 
Santos. 

Approvada. 
Votar;üo, orn 3" discussão, da proposição da Camara dos 

Deputados, n. 14, do 10'[1,, que. abro, pelo l\linister·io dn ln
terJOt', o credito de 90!l$90G, para pagamento da graLiJ'icai'ão 
a que tem di!'eil.o o Lenente-coroncl do Corpo de BombniJ·os 
Dr. Jos6 Joaquim de Azevedo Bmndão, como inspector sani
tnrio da mesma corporacão. 

Approvnda; vae ser submcttida á sanccüo. 
Votacüo, cm 2" discussão, da proposição da Ca:m11ra dos 

Deputados, n. tiS, de 1 !lf.l, que concede a Alberto Almros de 
Azevedo de Castro, ou (L empreza que organizar, p.rivilegio 
pnru .a constl'llcoão, uso· e goso de uma estr:~dn de ferro que, 
partindo do Cuynbá, venha entroncar em Jangada ou S. José 
do Ilio l'rcto. 

Approvndn. 
· · Votne.:io, cri1 2' discussão, da p!'oposlC.:to Lia Crunnrn dos 
Dermtndos, n. SG, do J OH, que m~ncla equiparar, r·ara os 

'•, • ,.I : 
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cffcit.os da vit[Liicicdnde, o~ pr•e.pru·adoros dn Escolll Polyl.o
chnicu, nomeados na vigmwia do Codigo du :mnsino do I do ,ia· 
noiro do 1001, n.os das fueuldndu~ du rrHJdicinu. da Jlopubli~3l., ·· 

ArJprovndn. 
Votação, cm 2" rlisúus~iio; da fll'Oposicii.o dn Cu.rrmru dos 

Doput.udos, n. 117, de Hlll,, quo 11111.ndu eollsor•vru•, com Qs doua 
rlsrwiviles, OH archivos dos mspeiJI.ivos mu•l,ol'ios. 

Approvuda. 
I~' igualmcn.l.o approvad11 a sogui11l.o 

II',M'ICNIJA 

Supprimnm-Ho n1H C.X11T'eHFuioR 
(irulo.~ - e - 1!itrr.licia. 

antas IJ rlmnai.v papais 

Vot.ac.ão,, c111 3' discusslio, da pr.•oposiciio da Cumm•n. dos 
Deputados, 11. H I, do llllil, q Llll •Joneorlo uo eonaorv.udor· do 
linhas da Estr·ada ri1J For1·o Celll.t·nl do Br·n~il, .Tos•i Alvos For
I'Cira, um nnno de licencn., com uiJono inl.ogrnl tia ditu•Jn, pal':J. 
tra1l.:tr de su~. snudo. 

Approvada, 
Votação, cm 2" discn~~ão, dn pr•oposiciio dn Cnmnrn dos 

Dcpnf.1dos. n. \l:J, de 1\11•\, eoneodondo o e•JI'i.il'iendo de ungo
nhoiro militat• aos alumnos quo eoncluit•orn o •Jlll'Ro do onge
nhm•in militar· pelo r•cgulamenl.o de tn:I:J. 

Approvada. 
Vot.ação, cm 2' discussão, da fll'oposiçlio clit Camnr·n dos 

Deputados, n. !H, de !nt.\, aul.o!'i~nndo o l'r•osidonl.o dn Repu
blica a conccdor ao Dr. Antonio Pedro Pi montei, inspector 
snnita.rio da Directoria Ger•al r.lt.l Saude Publien, Jieonl{n som 
''oncimcnt.os, JlOl' um :umo: a IJnttl.n~t• de 2·1 rle l'ovoroiro vin
douro, para t.ra,famcnt.o de sua sande, onde eonviot•. 

Approvada. 
Votação, cm 2' discussão. da prnposklio dn Cnmma do~ 

Deputados n. n~. de lnt.l, abrindo, pelo Ministorio dn Guerra 
o creditn de 6:0008 pnrfi pagamento de vcncimentoR n Agrip
piniano BarrM, professor· do oxtin•JI.o Arsenal rio Guerra da 

. Bahia. 
Ar.rprovada. 

ORÇ!o!MENTO DA AOIUCULTUR.A 

0 ' discussiio da proposição da Camarn dos Deputados, 
n. 102, de 1914, fixando a despeza do Ministerio da Agricul-
tura, Tndustria e CCJmmerciCJ, para o e:cercicio de 1915. . 
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SUo lida~ na mesa e apoiadas as seguintes 

gMJCNOA8 

N. 1 

Vorba •ti'- .Ttu·tl i m Bolaníco: 
Em vo1. de 20 l.mlmllmdol'cs a 120$ monsaes, diga-se: 30, 

u 80$, consBt'VtuJúu-se us apt•cndiws que foram supprimidos, 
isto (l ru1.fio de 10 '' 3!l$ 10 10 11 25$000. 

Sala dus sessões, 2H de dcwmbt'o de 1914.-Pires Fer· 
reira. 

Accruscontc-se, onde convim•: 
Arl.. Fica autorizado o Podar Éxecutivo a rnauLm· a 

subvoncilo de •s :000$, quo ,iú gosu o TJyceu de Artes c rOfficios 
d!\ llio do Janeiro. 

Sulu rJns sessões, de de1.ernbt·o de 1914.-Pirc,ç Fal'-
roira. 

O Sr. Bueno do Paiva- Rr. Presidente, peco a V. Ex. a 
l'ino1.1L de mtuuJ!II'·IIIIl l.r'IIWI''a emenda. (O orador i! satisfeito). 

Sr. P!'osidenle, um nome dn Com missão de Finanças dou 
pat•ocor favoruvel (t pr•imoira,das emendas lidas, isto é, áquolla 
quo so rcl'or·e ft VCI'lm ::;•, sobi'e o .Jardim Botanico. Não ho. 
augrnonl.o do rJespe1.n.; é urna emenda, pois, equitativa. 

ConLI'U IL segunda, o qun rJi1. I'CHpeil.o á subven~ão de t•óis 
'•B :000$ uo Lyceu de AJ•I.r:H " fll'fieios, ci·eio que interpreto 
o sonl.imcnl.n du Cornmis~üo, erniLI.indo parecer contrario, 
visto como J'ol'am coJ•I.adaH as subvcnoões constantes desses 
rninistllrios. -

O Sr Piro R Ferreira (p!!ltL ord11m)- Requeiro a retirada 
da orncndJL. ,f(, llllO nestes ullimos momentos .não se attende 
11 uma pequena subvcnoiío de "8 co'ntos a um instituto de 
ensino corno o Lyceu de ArLes e Of(icios, quando se dão seis 
mil contos annuacs a dous concessionarias • 

. OonsuHado, o Senado approva o requerimento do Sr. Pires 
Ferreira. . 

Approvnda a proposioão. · 
São approvndas a de n. 1 e má is as seguintes 

EWENDAS 

Ao art. 1', verba i •-Gabinete do Ministro- Pessoal: 
Eliminem as pala\Tas (incluída nesta a despeza de conducciio, 
que será paga pelo Ministro). 

· Accrescente-sc: consultor jurídico, 12 :000~000. 

_;.-

• 

... 
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Na som ma- digu-so: cm v e~ di' o~ ;.HJII~- I O I: .wo~ooo. 

Nn mal.nr.•inl- .Aeer·t~Ht~t!IJI.n-so: 
Cnmlut•.çfío do Mini~l.ro, .1:.:.;11110*, •~levnndu-~o o l.ol.nl r.la 

vcl'ha do igual quantia. 

l\'11 HUIJ-con~ igna,;fío -l'n l'll nnxi I lo nos cl'onriQI'os que i m
pol'l.m•em an im:~c~ "'' l'li!)H, I o o: 0011*; acel'r>~<Jrnl.ando-~o dopuiH 
da paHIVl'IL raçn; <o [1111.'11. l.t'aii~[IOI'I.o rio I'I!Jll'udud.ol'os no 
paiz ». · 

llesl.ahclccn-~•· o loJ;"nl' ri<J 11,iudunto do porLolro, oom os 
mesmos wnclnwn I os. 

Vcrbn :1~~- Rorvico 
Pessoal. 

Accrcsccn to-H e : tnn 

do Povonmonl.o -I :O.iroctorin-. 
inl.ondoui.<J do immlgrnQitll, 10:800$., 

On•I•J se diz: l!l0:800$, rlign-~o: H2:800~000, 

TT- HORpcdnl'ln. rir Tmmil'l'n.nlrR_rln Ilho. tlns Flol'I,)S. 

.:\l~C'l~(l~l~L'lll.l'-~0: 11111 e~f~l't1 VI11ll.1', ~~ ;(ii)Q*()Ql). 

Onlio ><' diz: n.iudnnt<l (!llcdioo), supprimn-so ~ pnlnvrn 
(m~dico). 

•' 

· Onde se diz: 125; .. \00~, diga-se: '132:600$000. 

1"'1'. Ser,·i~.o de Colonizncüo. 
Augmente-se de GOO$ a sub-consignncíio sois inspoctore~. 

57 :CHIO$, Yisto s~1· de n :GOO-~ o vencimonto nnnual do cada in
spectoJ·. 

·,' 
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Consignauüo «O nooossal'io ao servico, ele.>, substitua-se 
pelo seguintu: ~O meess:u•io ao sct•vico rias inspectorias com
Jtl'rJIIIJndumlo oH zuladot·us para os nuclcos emancipados, bem 
uotllo o alugnnl rln casa, diarias, a.iudus de custo e despeza.s 
do trauspm't<J, uousm•vacãu e custeio de H nucleos coloniae;, · 
inclusive l.t•u!Julhutlol'os :llO :000$000). ' 

'Vnl'lm ri"- nnstahclccnm-stJ os venciment.os fixados no 
tlom•eto n. !1.·~ Iii, du I K ;!e dczcmbt•o do :l\lli, elevando-se a 
ver!Ja da iuJpot•Laucitl cot'J'cspondenle •. 

Verba il"- Mat.crinl- Consignação « acqutstçuo o embn
Jngcm, e te.>: nugmente-so de 30:000$000. 

Gonsignaciio • dial'ias, u,iudus do custo, passagens; etc.~:· 
uugnJoJJ Lo-se do 20:000$000. 

Vcrlln. 11'.....;. Direotorin. do Scl'vi•.'o do Estatística., 

SubsLHun-so a consignaciio t.ypographia,. pela seguinte~:! 

01'dcnado GTat •• 

chefe do orrie.inn .... ,. ...... 3:~00$ 1:600$ 
2 linol.)'pisl.ns .....•.•.•. ·-. ... • ":000$ 2:000$ 
3 composil.oJ·cs de I" classe.... ü:OOO$ 3:000$ 
1. impt•essoJ' do l" classe....... 2:000$ 1:000$ 

.t encadernador tle 1" classe.... ·:J:OOO$ 1:000$ 
'' 'I I "" 1 :;·,OCIOS 1 "00$ ~ compost .ot•cs 'o ~ c asse.... c , • :u 
i itnJll'essot• de :l" classe . .-..... I :tiOO$ 750$ 
1 ol'l'icial do pau tacão.......... 'l :500$ 750$ 
l osi.Cl'COi.)'[liSI.il itnpl'IJSSOJ' , , . , , 1 :500$ 750$ 
:l encndcrnadoJ•cs de 2" o lasse .. · :!:0008 1:500$ 
:J. composil.oros dn 3" classe..... 2:400$ 1 :•200$ 
Material: o que .fór necessario no serviço da officina. 
2 serventes (salario mensal de ,ltíO$) .......... : .. .. 

'7'otal 

'li :800$ 
G:OOO$ 
!l:OOO$ 
3:000$ 
3:000$ 
'• :500$ 
2:250$ 
2:250$ 
2 :2·50$ 
4:500$ 
3:GOO$ 
1>:800$ 
3:600$ 

53:550$ 

Verba 12'- ll)ireotoria do Metereologia e A:stronomia. 
~lntcrinl- Accrcscente-se: pnra conclusão das obras do 

111ovo obscrvntorio, inicindns em :10'14, 80:000$000. 

, 
''< 
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Letl{a c-Estações metereologicus e pluviomoLricas,-
Supj'lrimu-se. · 

:Turba '13'- Museu Nacional. 
.~rlct•csconte-iH' um hibliol.hccuJ·io i :~00$000 • 

. 
Vorba H"- .Escola de Minas: 
.Pessoui-J~quipurado os ordenados dos lentes, substitutos 

e professm·es aos dos instiLutos do ensino superior o socun
dari~ suboJ•dinados ao Minist.orio do Interior. 

Verba ir>'; 

.Pessoal: 

.Em ver. <lt• • t.r·es », diga-se: • dous ajudantes,. 
Em voz dr) c ·l]llatro auxiliares da hibliothoca >, diga-se:· 

<dous auxilinJ•os >, com a r·especUI'n roduccão da vel'ba. 
Aintorial: 
Em ver. rle «~O :OOOiji >, dign-Re: « 20 :000~000 >. 

\'t>J'hn !ti'- Ar-ercsc.cnlc-se: . ' ' 
~ubvencfio ao Institu(o tOswaldo Cruz, do necõrdo com o .• 

art. !25 do regulnmeríto, t,8 :000$000. · 

Vm•ba i7'-Serviço de Protecção aos fndios e Localização 
de Tl'ahalhadores Nacionaes: . 

Substitua-se pnlo SeA"uinl.•': 
I- Pessoal: 
Directoria: 

1 director ................ . 
1 1 • official .............. . 
1 zo officiaJ .......... · .... . 
1 servente ............... . 

Inspectorias: 
6 inspectores .............. . 

II -li! a terial : 
Para objecto de expediente da 

liêrectoria e inspectorin. 

12:000$ 
8:400$ 
6:000$ 
1 :800$ 28:200$ 

57:600$ 

1:200$ 

' '· ' ·:·~ 
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SESSÃO ll~í 28 Ull UJ'ZEMBRO DE 1914 

Para asseio do edificio car-
retas despezas miudas e 
de prompl.o pagamento, . 

Para· occorrer ás despezas com 
a manutenção dos 12 pos
tos de índios mais pro
speras sendo: 

· 2 na inspectoria do Amawnas 
e Territorio do Acre .. , 2ri :000$ 

2 na do Maranhão c Par(t . , 20 :000$ 
e na do Espiril.o Santo, Bahia 

o· Minas , . , .... , . , , .. , lO :000$ 
2 na de S. Paulo e Goyaz... lO:OOO$ 
2 na do Paraná e Santa Ca-

thai•ina . .. .. . .. .. .. .. 20:000$ 

2:000$ 

2 na de Ma!.to Grosso....... 25:000$ HO:OOO$ 

.. Povoaçõc~ indígenas: 
Obras, custeio, conservação e 

desenvolvimcnt.o das po
vonções indígenas r.readas 
pelo decreto n. 8. 041, de 
ao de agosto de i 911 : 

Nn J~slado de S. Paulo . . . .. 30:000$ 
No Estado dG Paraná • . . . . . 30 :OOO:Ji 
Nn J~stado de llfatto Grosso, 

sendo: 15:000$ destinados 
ns colonias dirigidns pe
los salesianos, inclusive o 
J.yccu de Cuyabá ...... , 15 :000$ i05 :000$ 
Cent,ros agrícolas: 

Obras, custeio, conservação e 
desenvolvimento dos cen
t.ros agrícolas creados pe-

. los decretos ns. 8. 937 e 
!'1 •. 712 de 30 de agosto 
de 1911 c 11< de setembro 
de 1912 inclusive despe
zas com p a s s a g e n s e 
t.ransport.e de trabalhado
res n a c i o n a e s para os 
mesmGs centros: 

No Estado do Mnrnnhi:ío .... 
No Estndo do Pinuhy , .. , .. 
No Estado ela Pnmhyba , , . , 
No Estado de Pcrnnmhuco . , 
iNo Estado de· AlagOà.• .. , , . , 

3ü:OOO$ 
25:000$ 
25:000$ 
25:000$ 
25:000$ 
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" No Estada. de Sergipe ...... 
No Estado dn Hullia ..•.... 
No Estado rio Hill GJ·audc do 

20:000$ 
~5:00DI\i 

·, ·, .' . .' '.' '~ " .: :- " ': :· . '·I 

., 

Sul ................... ,.· 10:000$ JDI:OOO$ 405;000$ . 
VcJ'llll 1 8"- Aprcncliws ngricct!~s: 

Pessoal : 
Aecrosccnl.c-so: pal'l\ um modico do apl'rJJHiizrulo tll5l'ioola 

do S. Lu i~ de AI issii.,~, Hio GJ'a!Hlll rio Sul, 1 :800~000, 
Maf.ol'ial: 
Aecrcsccnf.o-sn: para a COJlflluAI1o dnH obrnH da Esooln tln 

J.aoticinios de Harbaconn; inlciurlns cm HH1, 20:000$000 • 
. . 

Ao arl .. 211
, nccwoseonl.e .. sa: 

N .... A cxpcdiJ· rp~ulnrqcnf.o pnrn n :l'iscnli~nclio dn pose~, 
nm todos os Estudos, eompt·ehcndido o DisLl'icto. FodoL•nl, os
tnbelocendo mull.as contra as cont.mvoncues, o ·nomonnrln /,J•os· 
.fisoncs, no nmximo, por Ji]sf.ado, r;om vcno.imonl.os quo nfio 
poderão cxeedm· de ::! ;!tOO$, nnnunes. Com osl.o Slli'VirJO podoi'i\ 
o Governo dispensar at.ll n. quanf,Ja do f30 :200~, ticnpdo nul.o-
ri7.ado a abrir o necessario cl'cdito •.. · ·· ' 

Ao mesmo nrf.igo, n. I.,... Em vez elo « congei!ldAS ~. digq-so; 
«refrigeradas,. · ·. 

"\o mesmo lii'Lif:O- Supprimnm-sc os ns. V~ VIU, IX, X, :m. XIII, XVIII c XIX. · 

Ao ar!, 3"- Supp·rima-sc. 

• ' "' s . • -..o ar •. u - uppr1ma-se. 

Art. 10-Supprimam-se: a palavra « biblioth'ecario» e 
o paragrapho uhico. 

Ao art. 12-Supprima-se. 

..... ' 

I 
' 
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SllSs,\o !lA! 28 lll: UllZliMBI\0 llll 101.1. 

Ar· L. I ·I- 11r.rli,in-se assim;. 

i! 

«lOs uuxilinr·nH cr·r!ndos pulo nr·t .. •i7 da !ri 11. •:!.738, do 
~ do .i nu ui r•o do I !l 13, e qrw siío ·uf!Ol'll BUJllll'im iuos, ficarão 
oq ui pnr'llllos an' l.or·uoii'Us o I' I' i rl ia oH du. Socr·ol.al'ia do lilstado, 
Jlllf'lt os el'l'nil.os dll apr•nveitanwrlto uu I'OBfiCCI.ivo f!Uadr·o, pol' 
oormHiflo riu sm· ollu l'CHII'HIIlliznrlo, de conl'ol'fnidaúo com a lll'O" 
soul.e lu i, rras ya;;as quo urrtfio existir·ern ou que posl,criorruonlo 
~O d<~L'OUJ, 

O ol'l'i'einl-pag-arlor• da Dir•cctor•ia do Serviuo do Po·voa
mrmto l'imu•rí. oquipru·:uJo nos pr•imot•ios oJ'I'iuirws da rnusrna 
(Jir•uet.GL'Irt pur·a o apt'OI'oitnmcnlo do rospoclivu rquurlro, uns 
oond iorius aoiinn indiendns .» · 

MI.. 1 ~- Supprinm-sc, 

Ar! .. ill- Supprimn-so .. 

Onde convier:· 
Fina o Governo nul.ori?.ndo a pagar o~ vencimentos ntra

zados dos modiooa dos fllll'eritlizncloH ugrioolns do S, Luir. do 
~I issücs, no gsl.nrlo do llin Gr•nnclo do ::i ui, o do Ignrnpó-j\sst'r, 
no J~sl.ado do Par•:'t, nbr•irrdo pnm esse fim o neccssario ·crcdil,o. 

'Accrosccnl.c-se: · 
AJ•I,, Os l'unrwiorrarios c!'J'eclivos destr. minislerio, dis-

JlOllS!Hlo~ om virl.urlo dosl.n, oonl.inuat·ão nddirlos com os seu~ 
vorrcirnonl.os, :'ts reparl.içõcs rln qrw l'ar.onr parl.o, 11Ló que so.ium 
uprovcil.nrJos em cargos de idcnl.iens cal.cgorins pela. reforma 
aul.orir.ndtt dos scr•vicos puhlieos, podendo o Govcr·no nhr.·ir·, 
puru pngnmonlo dos referidos voncinwntos os nccessnt•io~ 
m•ed i tos. 

VorhB lt': 

Supprirnn-sc a ~ubvonçiio do LO :000$ ú Cnmnro. do Com~ 
!UCrcio JnLernneiounl do Br'n?.il, com Rrldo no nio do .Tnnoiro. 

O !ido convier: 
Ficn o Porlcr Exocnt.i\·o uut.orizaclo n tomnl' ns medidas 

nooossal'ias para nl.l.r•nrlel' ns r~onscqucneins du cr•iso rlo procos 
da llor·rnchn, pocJerrdo, Jlfll'll tnl fim, onlr•m· cm accr\rdo com 
os Estudos pl'oduetores, lendo por baso qunlqum' n,justo n rc
duc~iío elo imposto ele oxportnr;üo desse producto. 
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ANNAES DO SENADO 

Onde convier: 
Ficam elevados a trint.a dias os pra~os para a remes~a 

dos livros c documentos dos rcsponsavois sujeitos a presLacilo 
de contas, fixadas no arL. 20, n. III, § 1~, lettra C, do regula
mento annoxo ao decreto n. 8.89U, de 11 de agosto de ·!9H, 
podendo ser de 30 dias a prorogacão prevista na mesma dis
posição. 

011de convier: 
Será concedido t.r.•anspol'l.o gi•ut.uit.o nas estradas de ferro 

da União o no Lloyd Br·azileiro, pura os unimaes de raca des
Linados á rcpr·odui!Cfio c pura o mat.erial agricola, plantas e 
sementes que, ern virtude r.le pedido dos interessados fôr re
quisitado pelo Minist.crio riu Agricu!l.urn, Industria e Com
moroio, observadas a~ disposições do art .. :J" do t•cgulamento 
n. 8.537, de 25 de janeiro de Hli1, 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado u abrir, desde .iá, o credito 

que fôr ncccssario pnt•a indemnizar.•, mediante ,jogo de contas 
o cofre da Villa Proletar•ia Marechal Hermes, da renda pro
veniente do aluguel doR prcdios rla mesma villa, applicada no 
pagamcnlo do pessoal •que alli tt•abnllrou durante o anuo de 
1914 cm set•vico oxt.ranlro :t installucão ·de esgotos c para 
completar o pagamento das folhas quo não pudemm ser aU.en-
didas pela dita renda. · 

Onde convier: 
Os cargos lochnicos ·quo exÜam conheeimontos de espe

cialidades deverão ser providos por concurso, 
Onde convier: 
Fica elevada a 50 (o/o a \percentagem 'estabelecida !DO 

art. 84 do regulamento appi'Ovado pelo decr.Qto. Jl, O. 081, de 
3 de novembro de 10U, para a concessito de lol.cs a Lrabalha
dores nacionaes. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a exigir das estradas de ·ferro, 

que pretenderem innova·r ou reformar seuR contractos, o trans
porte gratuito dos animaes destinados á reproduccão, .quer 
importados do estrangeiro, quei' dos EsLados. · 

ORCAIMENTO DA VIAQxO 
. . 

3' discussão da nroposicão da Gamara dos Deputados, nu
mero 95, de 19H, fixando u cle~pezn do Ministerio da Viacão 
e Obras Publicas para 1915. 

São lidas nu mesa e apoiadas diversas emendas. 
J~ncerrada a discul!6ão. 



, ... 1• • .,. ,;· •• , ·.'lt,·-· '·• ....... '-"~_:·;_..:._ ... ..,.:..r .... ~ ...... -_.:. '"•··- · 
' . ~ ., 

SESS.\0 Eill ~8 DJ; D l:f-EMDRO DE 1 !)i!, 93 

E' rcj cilada n segui n k 

llliHNJJA 

Verba J.a, 11. 11 -·- /Jai:cada flu.nL-inen.~v 

i:ie.ia mauLidu a eonsignw;iio de :J7ú:OOO$ c annexad()s os 
respuel.ivos 8ur·vir;os :'t lllspeel.or·ia do Obras c()ntru as Seccas 
do UCt'óJ'd() com a seguinte Labellu: ' 
·l chn1o do soc.cão ......................... . 
1 engenheiro a,judantc .................... . 
4 eouduei.OI'cs l.oc.hnicos a üOO$ •.•••.•••••••• 
-L Ucsu1n.hista..... . ........ o ••••••• o •o•. o. o 

!) auxiliares de rJeseullisLri n 300$ .••......••• 
i e~cri p.Lururio. . . . . . . ... o • •••••••••••••• o 

1 J'JS(!oill g'OI'al. o o,,,,., •• ,,, o,.,,,,, ••• ,,.,, 

~ 1'1.seacs a,iudanf.c:s a :JliO$ ..•.. , ... , ..••..•. 
1. aln1ox:~r·ifc................ . ........... . 
1 u,judunl.c .... •. o • • o •• ••••••••• o • ••••••••• 

16:200$000 
12:000$000 
28:800$000 
7:200$000 
7:200$000 
ü:000$000 
6:000$000 
8:640$000 
":800$000 
3:600$000 

O poss•oul 11cchnico, qua11do em ser·vico de campo, terá 
uma dinr.•irt de ú$ a lO$. O pessoal operado Lorú o jornal ma
ximo de 8$000. 

Sor:'t aprovoil.ado, do pessoal ar:tual, o do inicio dos lra
lmlhcs da. Jmixada, pela sua ordem <Je antiguidade, até ocm
plctar· o presente quadro. 

]~' am1utwiuda a voLnçfio d1a St!guinlc omenda.: 
Supprimam-se LodlllS a" nuiJOt•izacões J•olaiJ!Vas n. .con

cL•ssües pam eusleio du usLt•adas do J'rJrro. - Sá Freire. 

O Sr. Sá Froiro (JWI'I! encarninlwr a 'IJotação) - Sr. Pre
Rirlcnle, llJll'esuntei :'t eonsiduracilo do Senado uma emenda, 
dec.l!u·ando quo o Govw·no não ficava aUII,orizado u fazer con
cessão alguma de ustt·ada,s dn fm'I'O, durante o anno fuluro. 

O meu pi·occdimcnto .iuslil'iea-su na circumstancia prin
cipal de haver unm lrJi, ulLiilmmente votada pelo Congresso 
Nacional, deLcr·minnndo que as concessões para a construccão 
de estradas dr.\ fol'l'o sú podem ser· rcil.as em virtude de lei 
cspeeial. · ' 

Esse dccr•fllo, St·. Pt·r...sidenle, sanccionado pelo Prest
d<mtc da Republica, é o decreto n. 2.857, de 17 de. janeiro 
de :I nu, quo assim· dispõe.: 

·•gmquanlo o Congr·esso Nacional não votar ~ei geral,· 
niLD podorfio se!' J'ciLns concessões para construccão de estra
da de ferl'O, sinão por lei especial.> 

Sr. Presidente, eonsidero de grande van·tagem, dr, b'l'ande 
ul.ilidadn, que qualquer roncr:ssão riP estrada de ferro não 
HO.ia foi ln omqunnlo niio tivermos uma lei geral. sobre ess& 
assumpto. .. ,. . .. , 

' 
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ANNi\!!8 DO HENADO 

O Sn. i'IU:RIIlEWI'r. -- /d.l.orH;iio, 
O Sn. S.t FnEIHJ·~- V. ·gx, 1.lesc•,iavn dizer-mo ulgunw 

COtiHII ;/ 

O Sll. Pnr·:HIIli•:N•r•rc - ./)e~e,iavn diwt· rJuu V . .J~x. usl.ri diH
cul.indu n errrer11.la. 

O Rn. ~·-L\ F111Wm- ·r!!rr c~f.uu uperur~ unr~nminlinndo a vo
t,ncn.o. Erir l.irtlr!r u dil'oHn t•omo V .. J~x. suho, d1! pl)dil' a pnltrvl'a 
IIli 2" drsctl.q~ao rio OI'CIIIrWiltO O illl'l.flllrll!llto ftllllllilfWllllll' 11 
minha urrw11rJn. Não o ri1. JHll'a não l'el.w·dur· a votn~ito da nr
dr.rn do din ''· dalri o mol.ivn r.fu mo upt·nveil.ur•, ainda quo li
ge.fr~. ll syrrl.lrdienmonln 11\J onenminlrnmontn dn vol.n•;ão·, pnm 
ltf?.cr ~liiiiJs os nroLivos IJllfl pusur·nm no nrrm esplr·Ho pal'f\ 

·nrll'•J~'•ltltnr :í eonsider•nçfio do Sumrdo n emenda oltl questiío. 
. St'. Pr.·t•.~idellte, clrnnro n ui.Lonciío do Senndu pai'U o fnclo 
tle qU<J lronl••.•m vol.,.rmos crcdil.os cxlr·nor•tlinul'ius nn valor do 
iO rtlilt• 1./illl.ns contos; na ROIIHirlll passada for·um volrtdos nr·e
üHos 1111 vnlor· de iO e l.n111.os mil contos. 

Or•n, lolr·. J'rPsidelll.o, '.i o Jlelul.ol' do OI'Çnmonl.o rln. Jlllerdl.a 
dn Camura dos Deputndos declui'n que o nosso do(ir.it ú cxtl'uor
dilml'io e upolla para. o Senndo, soiieiLundo que cot•l.emos 
gt'IIIH/0 IIUIJH!I'U do despe~aH jlliJ'Il fH)UifiJJI'lll' o Oi.'Ç!IIUOnLo, ó 
cxquisilo qno se lltllorir.c n cunslt•ucçüo r/o osLmclus do J'rJI'I'ó, 

O nn;mncnl.o da Commissão par.'ll dnr parecet' con L1•a n 
emenda ó do q liiJ essas con<:essües siío fe i tn.s sem o nus. Mas 
nlio se cOillJII'üllcndo a possibilidade do consLl'uir-so urna cs
trnda do J'et'l'O cm nossu pu i7. sem despo~us pum o él.'hesoUI'O. 

Espercl, pois, quo o Senndo npprnve 11 cmcndn. quo tivo a 
lJOJ.Jra de sulmwLtor :í. sua eon.sidot·ncíío, pediudo n V, Bx. quo 
me excme por L•Jt' a1Rrs,1do da bondttdu do V. Ex. mantendo-mo 
por tanto tempo na tl'ilJUrm, 

.Era tanto qu:i.nto tinha n. dizor. 
O Sn. GoNç.\T,VES JfJllllliCJnA - Sr. Pi•csidonto, todas as con

céssiles constantes do pal'bi!Cl' p:iru n cunsttoucçíío do ost.rnílns 
de ferro o são som onus para o Thcsouro. 

' 
O Sll. SA l!'mlmlil - Não ha estradas do ferro sem onus. 
O Sn. MRKDli:S Dll ALMlllDA - Apoiado. lia pelo menos os 

da:; desnjltO[ll'iar.õos. 
O SR. SA FnEIRN - I~ ha uma lni prohibindo n concossãc• 

~ eetradas de rem~ quu nfto seja dada por lei especial. . 
O Sn .. Go:>ÇAJ.VES I?wtrtJlmA - A Comrrrfssão bn.seou-se no 

fac1.Q. de. s6 se tratar de conccssGes sem onus pat•a dar pat•ccer 
contrnl'io á emenda do hom·ado Sonndor pelo Districto Fo
derl.l.l. E' essa a e:xplica•;ão que tinha a. dar. 

O Slt. 1•n.1:->CJ~Go GJ,ycrrmo - St·. Pl'esidente~ a loi votnrlu 
r-elo CODf:'l'esí>O per·milte a concessão de e>tradus de :l'cr~o. clo~tlc 
que uão resultem despezas paJ.'n o 'l'l1esouro. · 

--~. -. .,.-
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O Rn. R,\ FnBIIIB - i\'iio npoiado. A lei não l'nlln em dcs
J.Wzn ;1 extgu urna lei ospor~inl par.•n a cutwes:;ilo, JH)I'í]UC ü nu
cessar-i o lfUO cndn conces:-:11i.o se,ia delidnmcntn usf.udada. 

O Rn. l•'U,INCt~uu Gt,n,'"tllo - Do mouo· que H i n' lei sobt·o 
esl.t•rtd!l!l do l'ort·o, quo so pretendo Juzm•, ficar. cm olaiJoracão, 
-eorno .i:\ se /.em vis Lu, dli!M du~ins. d1J nnnoR- dtu·an/.o /.odo 
osso i.UJHJIO mio so podur:'t l'azm· uum concussão do esLt·adn~ de fol'L'O. 

O Sn. SÁ l<nmlitm- Pildo-se, por tllrm lei especial. 
0 Sii, Hn,iNctsco Gt,l'CD:Illo - PerdOe-me; ouvi n V. fiT.i:. 

corn /.oda a ut.Lencüo. V. l!:x. não nuet.• que so fncn lu~ o isso •í 
urnu JH'ovu do quo JJiio tom J·n~ilo, 

As concossüeR do eonskucçiio do estradas de forro uulo-
rizndns nüo Leem nenhum onus. · 

O Sn. SÁ Ji'Hreuu~ - A concessão por si mesmB ú um onu.1 
~ diz o St•, J!'rnncisco S:l. 

. O Sn. Jlt~\NCJSr.:n Gr,n~t~nto .- Om, sm•i!t preciso m:í 1'15 
da qunsi unnnimiclndo da Commissiio elo .FinaucnH pum a.I'J'ir
rum· que 11ito lm orms, quulllio elo l'aclo existisse. 

Por que não se htt dr. consLJ·uir· uma eskad'n de ferro si
níl'o n IJUBI.n rio TIH•soÜJ'o'l F.nlfio urn cnpHnlisl.n não p6do pro
curn1• IJSHn miJÍO l.'ernunrhu.IOJ' pm·a () Sf!U can.ilnl?· Nessns 'eon
rliçilc•q umn wneessiio nfiu imput•!u em o11us algum para o '!'besouro. 

A Conmiissiio mn11Lem o sett volo eonl.ra a emenda. 
no,ieitada. 

O Sr. Sá Froiro (J)"-la ordem), I'ni'JtJOr verificnciio da votRciio. 
Pt•oeodendn-so :i nova votação, vor•ifien-se ter sido a 

mesma r•e.icil.nda. 

Slio appl'ovadas ns seguinlos 

lllMICNDAS 

N. 2 

Ao nrl.. 0", nccresccnle-sc c revertendo o producto ao The
sourb Nacional •. 

Aecroscent·r.-se onde convier: 

(Esl.r:uln de Ferro Central do .Brazil) Podendo suspender, 
lrallsl'rl'it•, arhlil' a qualr1uer :funcr.ionnrio, respeitados os di
reitos udquil'idos quanto ti percfJpç<io dos vencimentos. 

E' anuuncindn a votaciio da seguinte 
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ANNAll~ IJO SJlNADO 

:l1icn o PJ·eHiúentn r/:t Hopuhlieu aui.<H'ixado a oni.J•nr cm 
acc~rrlo r:om o engenlwiJ·o eivil Gasl.fio da Cunha Lobão, nt'im 
de set• l'eil.o o pnga111enl.n que f•ll' ,iusl.o das dCMpewH cl'hilLi
varnenl.o J'oi las eom a llonsl.nw~fio da o~l;mda do l'odugcm li
gando Sonna Maduroil'll IL Bagé, VOl'iiicados as suas condições 
Lcohnicns c o seu vuloJ' real. 

O Sr. Victo!'ino Monteiro (JIIJ/~ 01'dcm.o)- Sr. Prc~idcnLe, 
t.ouiLo Vlll'dudeiru <JSCJ'upulo cm volur por essa emenda .• Jú no 
seio da Commissão v o Lei conLrn ellu ... 

O Sll. SJ\ Jt,II/.:JIU~- J~ uu tamlmn1. 

O Sa .. VJG'I'OIUNn 1\ION'i'"'no - ... e l'il~o po1'quo l.onllo Jem
l.H'all~~a do qun lia dou:s annn:-1, nfio :sni si n111 1'(1/'rna de prn.icc!.o, 
ou si em .fôJ•nm do ornunda uo OI'Çnmcnto, ,i:í. se mnw.lava dai' 
cinco contos a esso fmt;(!JIIH~ii'O, quo alleguva t1~r fnit,o tuna 
csl.mdn de J•otlagmn no Ae1'e. 

Pcrnnlc a Gornmissfin de Fin:m1;a~. <I<• lfiW l!iltJtn '/'axin 
parte, prcgtou infnt•mncõos·o então Sr. Senntlor Urbano Santos, 
infoi•macõcs "'"' R. Ex. linvia IJIJlhido do GnVIJI'Ilo, o pnr IJIIIIH 
se verificou .que se tml.ava do uma quostilo ainda não eon
cluidn ainda niu1 vcl'il'ieadfl rliwnrln mesmo alguns que o quo 
lmvin era uma peQucun csl,l'ada d1~ l'odagcm lm muito lempo 
construidn e <1lle l'óra npl'oveil.ada POJ' rJSSIJ engenheiro pura 
fundnment.m· o seu diJ•eil.o af•gumentaurlo eom n facto do haver 
uma disposic;fin nl'canwnl.nl'ia que jmandavfl rlnr um auxilio 
por kilomei.I'o' de csf,I'J\dns de l'orlngem consl.i'Uidns nnquella 
regi fio. . 

l~m· viT·I.ude dosflas iul'ni'Jlla~~~j,).~, ,i:'1. nnq1Jelln f,empn, n;lo 
logrou vingar a prol.cncrLO do <ml!'ellheil'o I.obfio, 'J ,; essa 
mesma emenda que agom se I'etll'oduz, emenda riue o Senado 
podia votar, si clla não importasse no I'econhecimento do di
reito desse engenheiro. 

Creio que só o Poder Judiciaria é que lem compotonciu 
para J't'ccmhccer do dirct.io desse engenheiro. 

Em t.nes condições, chnmo n atl.cncfio do~ meus collcgas 
para o facto, por mo parecer um perigo npprovar-sc umrt 
emenda dessa natureza. (Jlnito bem) • 

E' rejeitada a emenda. 
Approvadn: a proposiciio vne 'á Commissão do Redacção. 

ELEVAçÃO DO NU:\l:ERO Dll PRAÇAS DO EXERCITO 
' . 

"' discussão da proposição da Cnmara dos Deputados, 
n. 114, de 1914, que abre ao Ministerio da Gue1•ra o credito 
de 3.162:709$, para attendcr ás despezas resultantes com n 
elevacão do numero das · prnr.a~ do Exercito. no exercido de 
191-1' 

Approvada . 

• 
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ll~'l'll,lll.l lll> i'lllliiO S, PAULO· lU O Gll.\XD~ 

~" di~euss:iu da pmpo~içiin da Camnt•u dos ))eputado~. 
11. 11~, ti<J l!ll'l, a1JI'i11do no Miui~leriu da Via~:io oeredito de 
:.!70:7:JH~.:!!Hi, Olii'O, pnl'a pagamen/.o de garnntin de ,juros de
vidos :í Colltpaultin Eslt·udu du J..'et'J'o S . .Puulo-lliu Gt·andc. Approvadu. 

• 
WIJliJI'l'll •lO :IIINIS'J'c:JUO IJ,\ I'I.IÇ,\0 

.:.!'' di:o~cus.·:iiiu dU' pL:opu:;i~,;~u Uu CaJiJaL'U tliJ:o~ JJcputadus, 
JJ. I la, de 1!11 'I IJUIJ aiJl•e an t\lini:<l.eJ•in dn Vit11::i11 o el'etlil" 
d1! ·I fi :r;.~ o.~ PIU'ft· pagnuwulu dus vauLugen:-~ que cwupeLciU ao 
l!llgeJlill!i/'11 ]~J'Ui.!'SlO 0/.UJ'n. 

Approvada. 

:1~ dh:wus~nn da JII'IJIHll"i!:lio da CurnaJ•a dos .iDopuLadm;, 
11. O, de HJI1, ·qw• a/ll't~ p1•/n 1\/jnisl.l!l'in da .l'1aí':eJJt/a o t.:t'e .. 
dito oxf.r·nordinnrio de· 28 :72G~02r., sc•ndo t :200$ pnt•a paga
.rncnl.o da di,l'fcr·ouça nos vc!lcimonl.os dos njudunles 'do por
l.uiros do 'l'Jwsouro o dnquelle minisl.erio, \l ~7 :525i!i02fo pnrn 
Jlllgnmenlo n Munool Em i fio· da Silvn, em Vii'Lude do senlonca ,iudiciar•in. . · 

Approvada; vnr: sei· Hubmetuun :.í snnccüo. 

O Sr. Presidente - Instaudo esgotada a ordem do dia, vou l·evnnlnt• a sessão. 
Convido os Sr·s. Senadores pnl!'a. se reunirem, cm sessão 

seur•ola, visto hnvcr· ainda numero para dolibcmr. 
Convoco o Scmtdo a reunir-se hojo cm sessão nocturna ús 1:! 1/2 horns. 

Designo para ordem do dia dessa sessão, o seguinte: 
2" discussüo da pr•oposicão da Gamara dos Deputados, 

ll, JU!l, do 1014, fixando a dospeza. do .Ministorio da Marinha, 
rmra o oxet·cicio de 1!l1G (.::om pm·ccer da Commissão df! Pi
nmt!•ru, of(m•eeendo arnerula); 

3" discussã~ dn pr;oposiçãiJ da Ca~n:ir~ dos Depulnac~. 
n. 05, do 1!!11, fixando á1despcza do Mmrslcr1o da Agrwultura, 
Industria e Commcri:io, ··para 1!!15 (com emendas da Commis- . 
são da l•'lnarlças, já approvadas); 

3" discussão da proposicüo da Camar·a dos Deputados, 
n. 87, do 1!!14, regulando a propr·iedade úus minas (corn ]l(<re
ce,rcs fo.vomveis das Commissües de Justiça e L,•aisla!·ão " de ,/Ctnan(:as) ; . . 
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~· •.lisr.usgiio iln proposir,ii·o rln Camnrn dos Derni.;Hio.i, 
TI. 1111, do Hill,, nlll'Ílllll.l [ll'lo MilliSI.i.l!'ÍO da Mni'Íflll:i, O<. o~rol· 
di Los de !lú7 :ú7H$1l81, ~. 7~0 :7ú8$71 ~. 1. ')(\.\ :.~OG$1~!1 
·I.H:I!\:OH::i~028 n 1!1H:1,7!J$1!1!!, snpplemonl.•u·es n divers~s w1·- . 
has dn lni Ol'f.!lllllo!llllll'Ín VÍ/,;llnlo (uu:lu.itla sem Jlrrrr•ccr); . 

:!" rli,cussiío tln fil'OflOHi,,;fio l.ln Cnmnra 'rios Depul!:do~. 
''· H17, rk ·1\ll". nlwindo, pelo Minislel'io dn GuCJ'J'II, o e1·e· 
dil.o dP l.r.no:OOO$, supplommil.nr :\. vol'lm 13" tln lt•i OL'CIIIlWJl· 
t:11·ia vigr~nlç. (iut'lu-itla .•wm 7JUI'~t'f.'1')•; . 

!I" rlis~nssiío dn · [li'Oposi•;fiü rln Galllil!'ll rins Drpnl~.rlns, 
n. 108, do 1!11 ·1, nili'ÍJHIO, pnln Minislr:I'Ío rln C:urm.'ll, o c.H>
iJil.o <lo 08:/lflfl$, SUJ1plonlf:lll.nl' :'t 'vo1•hn :l!l"- McdienmuJir.s 
- da lei Ol'I.!Hlllonl.nrin Yig-•:nl.o (incluiria s.·m )>nrcr:r•i'); 

3" ,JisellHsiío dn p!·oposi1:fin rln CanHH':r•!los Depui.:Hlo~. 
n. 100, r/1\ 1'.11·1, nlll'indo pelo Minist,JI'io ria Guol'ra, o t:lw;ito 
rlc !Uilln:l.lllll$, JHll'n ·PHil"/lllliJnl.o n 1\J'npp & Co1np., IJ outros, 
Jlor forJII'I~Íilll'lli-os feitos nn1 vit•l.ude til: enlllrnelnH (i.uct.ilirla. 
,,·mú 11nrcr•,•r); · 

2" dis,~ns.>iíll' do pr·n,im1l.o n. ~O, dp l!ll''· ulll'indo, 111!/n 
Mini~II'J'Íll do lnl.ei'ÍOI', o l!l'udilo 1.lo r. ::11~$. suppletneni.IIJ' :'t 
''rrha. da eoll8i!;lltl~,~o «gr:ll.irica~UoH addiciulnlt!S» da ruiJL•kn 
1) 11

, do :11'1.. :!", dn lni OJ'c~.:nnenl.nria vjgnnfu (o{;t:l'fJcirlo 7wltt 
Commissrio rlc l'o/ir.•ü• a ''om. )la/'cccr (m:oravd drr de Fi-
nml(•as) ; · · 

:1" ,Ji~euss:in rln PI'Oposi1.:fio da C:lllll:ll'll dos 11CJ1UlnrJn,:, 
11. !íS, ,J,• l!ll·l, flUIJ conet•drJ a.·AiboJ•to Ail'lll'llH r/o 1\~rNcdn 
rlfl r.a~l.f'o, ou :t cmprezn qn·~ on;-n.nizm•, ·pl'ivileg-io JlHI'a a 
eonsll'llt''::io, 11so egl"O de uma osl:•nda do foi'I'O que, pm·tindn 
dr• Cu~·nh;í, nmha.'en!J•nne:ll' em ,Tangada ou S . . los(, do Hiu 
.Prel.<l (com JWI'ccc:•es (rworaJJcis das Commissvc.• dr! Olnn,, 
Pnl!/irns e dr: Phumçns); 

~· ,Ji;cnss:io ria proposiç.fio da CnnHII':t rlos 0Ppul.nr!os, 
n. Rô, de IDll,, que manda equipnrnr·, pnm os ol'feil.ns da ·, 
vil.alil~irdailc, o8 [li'C[llii':HIOI'f.'s dn lcseoln Pulylr•ehnicn, nomea-
dos na vi;:rncia do Codig-o do Ensino .ele l ele .innoiro de J!JO·I, 
nos dn.' f:wuldarlt~s d1~ mcdieinn da Hepublica (com Jlll1'er:cr 
{avoravel da Commis . .,io de Jnsfiça e Leuislrr~'fio); 

s· disr.nssão da ]ll'Oj)OSir.iio da Cnmnrn dr.s Dcpulndos, 
n. 67. de 1!ll!,, quo manda conscrvnr, 1!-Qlll os dous cscrivães, 
o;; arehivos dos res)Jcctivos carlurios (com JlW'cr:r:r (t11J01'll1Ji!l 
da CMnmi.<.<iio de Justi(!Q c Leoislnç<io e of(eroccudo emenda., 
da de Finmr~·as); 

3' discussão da proposicfio cln1~ Cnmnm dos DPPIJt<l!lo.,, 
11. 1·1.1, de 1914, que abre no Minislorio da Gunrrn o credito 
de 3.102:iOD$, para nltender :is despe~as resulturites com u 
"'<'Ynção do numei'O das pJ•aças do Exercito, no oxot•cicio do 
1 D!.l ('iiJCluida sem pm•ecer); · 

3' discussiio da proposil:iio da Cnmnrn dos DQrJIItndos. 
n. 112, de 1914, abrindo ao Ministerio du Viacüo o credito de 
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27/l :7.1A$2flfi, ouJ·o, Jllll'a pagnmenl.o de l!'~rnnlin de .illl'<ls dc•
vit/os :i Cnmpnnliin l~si.J'nda de l'orr•o S. Pnulo-rtio Grnnrlo 
Uur:lu id(l sem )l«1'cccr) ; 

~" rlisraJRslio da pl'tlpnsir;fio da Cnmam dos D0putados, 
11. 1113, de l!ll4, nbt•inrlo, pelo llfinistorio da GueJ•t•a, o credito 
do ~.!J02:.í70$!!2iJ, supplornenlnr :í vet•ba 8tt, da lei -IJJ'Cmnen-
l.:u·ia vigente (úu:lnidn se·m pm•r:r:cr); · . 

~· discussJi.o da pmposicão da Cam'nm dos Deputados, 
n. !l!l, du 'i!JI.I, niJJ•indn, pelo i\Iinislm•io da ·Pazendu, o credito 
do r.o~ : !J I fl$71iG, pn rn uclCOI'J'or no pagamenl o das qunn li as qui) 
l'i1J'r!m vuJ•iJ'ir,mfns seJ'C!Ill devidas aos herrluiros do al!niJ•nntr: · 
:l•:lisiar•io Barbosa, o oulJ·us, um· vil'lutlc de senl.ença jutli~iur·in 
(iuclnida .~cm. JJarc.ccr); . 

:i" rlisuu~~:io da ]n·oposi,;fio da Cnmurn dos Dcpulr,(Jos. 
11. I O r,, do ·1 !I I i,, nlll'indo, pelo Minislcl'io da Viu~ fio, 08 ct·o
rl il.os do ~r.o: ·17 4$:J1 IJ, IHIJlOI. e o de 53:! :778$05ü, 'LO: 752$AI,!), 
n !i :80:f$.1Q(i, Olii'O, suppfemunlaros a diveJ.'Sns vei'hns dn lei 
lll'r:mnr:nl.nria vigente (i'lldrl'irla sem. JW1'CI.'er); 

3" diseu~süu da fli'OflOSir;ão ela. Gnmm·a dos .De[llll.ado,, 
11. !1:1, do ·I!IJ:., conócdondn o cm·Lifirmdo de engenheiro mili
lni' nos :IIumnoH qnc conclu.iJ·orn o em·so de engenharia mililn.J• 
prdo t•egulamcn l:o rio 1 !I la (com. rareccr (rtum•avcl da Cornmü·-
.wío de Ma·rinho c Gltr.l'ra); · 

r:onl.inun,;iiu da !.!~~ dhwus.:liio da pr·oposição da Carnm·n dos 
üt•pul.ttrlos, n. JIJG, de 1!111,, abriudo, pelo Minisl.cl'iD cln 
l'inr:ão, o eJ•cdito do Sri:GIG$280, pnt•a indomnir.nr o Dr. Aris
J.ol.oles Gomos Galar;.fl c D. :rJwn:r.n Bat·bosn de Oliveira (com. 
)Hrrrr!rJr dn (Jornm:is.~rio de Flnarwa.~. contnrrio á emenda tio 
~;r. Ph•cs Ft1rrcú•a), · 

I .. ovanta-sr ·n sessão lÍS I, horns c 2r.i minuLos. 

(~rJcturnól) 

l'llESIIlE:-IGI.I ll(J S!t, GftrJ.\:->0 ~,\;o.õ'J'OS, PHESIUE:-:n: 

A' J hf)J'n dn i.HJ'Cle, f"H'f!S'l!nt.e nu11rero lügnl. nf:wt·-Y~ a.. Sl!S .. 
~:io, 11 qne com•(IJ'J'em os i":r·s. J>inildt·n :\lur:hndo, A1·nujo Ur.íos, 
.Pj~dr•u Borgos, C-ionzn;::·a .Tayrnc. Gul,l'iul Salgndo. fndio do Brn
~il, M1;11de~ de Alllll!idn, .To,;,; Eur.ebio. PiJ•r;s l''el'l'uil'rt, llibeiro 
noru;n!wJs, Fr·nrrriscu S:'t, Tlmmaz ;\n·ioly, \Vnll'r·.~rln Lt"ill, 
Gnw.:alYns Fet'l'úil'a, naymundo de Mit·nnda, Pt.'l'•~ir·a J.Oi.Hl, 
;\g-uin,r· c Mello, nuy Barbosa. João Luit ,\Ire:;, :lloniz Fr·eiJ'I\ 
Erico Cuelho, Alcindo Guunuburu, Buono do Pai\".!, BemnJ·dw 
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MonLeiro, Adolpho Gordo, Alfredo . Ellis, Francisco Glycei•ío, 
Josó Mudinbo, A. Azcrcdo e Xavier da Silva (30). 

Deixam de comparecer com cnusâ .iusLil'icada• os Srs. 
Mctello, Gonzag-n .Jaymc, Silvcrio Ncr·y, •rcl'1'é, Laura Sodró, 
Arthur Lemos, GN·vasio ·Passos, Antonio de Souza, Eloy de 
Souzn., Epilncio Pessoa, Cunha Pcdr·osa, Jli!Jeiro de BriUo, 
Sigismundo Gonr;alvcs, Gomes Jlibeiro, Guilherme Campos, 
Lu ir. Vi anua, José Marccllino, Bernardino Monteiro, Nilo Pc- · 
cauhn, Lout•enco Baptista, Sil Fr•cir•c, Augusto de Vasconccl
los, Leopoldo de Dulhõcs, Bruz Abrun les, Alencar Guimarães, 
Gerrcr·oso i\larqucs. Abdon Baptista, Hercilio Luz, Joaquim 
Assumpcão c Viclorino Monteiro (27). · · 

E' lida, posta cm discussão c sem debate approvada a 
a c ttt d•n sessão anterior • 

. O· Sr, 1' Secretario clú conta do scg-uinto 

EXPEDIENTE • 

Orricios rio Sr·. 1" Scct•ctririo ·da Cu.rnara dos Depu lados, 
rcrn-ettcndo as scguin Los proposições: 

N. 117 - 1914 

O CongJ·csso Nuciounl decreta: 
Artigo unico. l!'iea o Presidente da Uepublieu autorizado 

a n.hrir•, pelo Ministcrio da Viação, o credito de 07:000$, sup
plemcnt:n· (t consignação <Districlo radio-tc!cg!'nphico elo Ama
zonas», da verba 3', art. Glt dn vigente lei orçamentaria d'U 
despcza; t•cvogndns ns disposicões crn conti:-ario. 

Carnnra dos Deputados, 28 de dczcrnbt•o ·do 1014. -
AstOl)JIW Dutra Nicacio, Presidente. - Antonio S·imaão dos 
Santos Lual, :l" Secretario. - l?lusio da Mau.jo, 2•, S<Jcrctario. 
-/1' Càrnmissüo de Pinnncns. · · 

N. 118 - 101!t 

O CongTcsso Nacional resolve: 
:\!'Ligo unico. lfica o Presidente d'U nopublica autot•i1.ado 

n nhrir•, pelo ~linislcrín da .Tnstiçn c Nrgoeios ltlleriorcs, o 
ct•cdito de 80$, supplcmcntm· ú verba '15'' elo nrL. 2• da lei 

• n, 2.842, de 3 de ,jnnciro nll.imo, rubricn «fio!'ormndos da 
;Bl'igada Polir!iab, para occorrer ao pagamento dn differenr:a. 

, 
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de soldo 'que compete, neste nnn.o, no lcncnLc rcrormado An
Lonio llomuuldo do Andrade; r·cvogndns as disposii'ücs em c!"on
.tmrio, 

Cumarn elos Deputados, 28 de clczcmbt•o de 1 Di4, -
Aslol.ph.o Du.lm Nica.c'io, Prcsidon.Lc. - Antonio Simeão· dos 
Santos Leal, ·l" Sccr•clnrio, - Elusio de· lll'aujo, 2" Serll'ctario, 
-A' Commissiio de Pinnnr;as. .. 

N. 1JO.- 101ft 

O Conr;r>csso Nneionn.l resolvo: 
Artigo unico. Pi<:a o Presidc.nlc da ncpublica autorizado 

a abrir, pelo Ministcrio da Guct•ra, o credito. de G :G3G$HG, 
supplcmcnLnr :'t verba 3", «Supremo Tribunal MiliLur c audi
tores - Pessoal - Ministros~. do a1·t. 20 da lei n. 2.8.\2, de 
3 de ,innciro ullimo; l·cvogudus as disposi<;ões cm contrario. 

Camnt·n dos Deputados, 28 de dci.cmbro de 101". -
,Astol.pho 1Jut1'ft. Nü:aâo, Presidente. - ;lnton·io S'imc,io dos 
Santos Leal, 1" Scm·el.nrio. - Elysin rle ,tmujo, 2" ·t;,ecrclat·io. 
-A' .Commissiio de Finanças. • 

N. 120-1011, 

O Congresso Nacional resolve: . 
Mt. 1." O Pt·esid~nl.~ da Republinn <J autorizado a dcs

p~ndrt·, prlo Minist.~J·io ria .JusLiça r Negocias JJILeriores, com 
ns set·vi•:n;; rl<'signaclos nas seguintes vrrhns, n qunnt,ia do 
.~ 2. ·a.w : 73·8$1.'1 o. 

· 1. Subsidio dó Presidente da Republica ...• 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republica 
3. Gnbinet.c elo Presidente da. RCJlUb!icn

EI iminados 7 :200$ pal'a gratificação de 
cadn um dos membt•os da Casa Civil 
para t•epresentaciio. Eliminados •. : ... 
·18: 000$, pai' ter l'icaclo t•cduzido tí me
ta r!~ n vel'bn pura representação dos 
ofl'illiacs da Casa ~lililm .......... . 

3. Gabinete do Presidente da Republica •. 
4. 'Despeza com o Pnlacio da Presidencia 

da Republica- Diminuida de ..... . 
51 :440$000 O O o 0 O O o O O O o o O O 0 O O O O O I O .o O 

5. Subsidio dos .Senadores- Diminui da de 
· 12:000$ para representaoilo do Vice
Presidente do . Senado •.•..........•. 

O. 8<'<'i'OI.m•in dn Senado -Suppt·imidos .... 
lrí:OOO$ para llUSI.rio e ropar·nc&o dos 
nntomovcis. do Pt•csidcnte r, Viee~Prcsi-

l'apol 

120 :0()()$000 . 
31> :000$000 

tíi:G00$0100 
70:800$000 

100:000$000 

781 :200$000 

.. 
':· 
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di!ill.e do Sl!nndo. Diminuidn de JO :000$ 
p111'a ol'!!:t.llizaçiío e puldicn<;fio dos An
uaes tln ts~·; a H.!li7 ••••••.••.••.••.•• 

7. Subsidio elos Deputados- Supprimidos 
12:000$ para representacllo d() Presi-
dente ·da Camara .... ............... . 

<8 .. Secretaria da C amara dos Deputados
Supprimidos 4 :000$ para despezas de 
fardamento a dous porteiros, doi.Js 
ajudantes de porteiros, 20 continuas 
e 12' · serventes. Supprimida de 
15:000$ pat·a puiJI.i~ncfio em volumes 
dos trabalhos relativos a documentos 
parlnrrwulnres. Diminuída de 12:000$ · 
pelo fallecimento de um tachygrapho 
e de 17 :280$ pelo fallecimento de um 
chefe de rodacciío dos debates, inclu
sive a r;ratificaciío addicional, dispen-

.. sado do servil; o. · Augmentada de 
7 :000$400 na parte referente a gra- . 
tificacücs uddicionaes, em virtude da 
delibernoão da Camara de 17 do de
u~mhr·o de ·l'!lO.'J, n Jc!I n. 2.51JIJ, ele ··'~· 
de janeiro de 1912, para pagamento a 
úmceionm•ios qne comph~lmmm mais 
cinco annos de servioo, ficando assim 
redigida a respectiva rubrica: Para 
pagamento de gratificações addicio
naos, sendo: de. ao .o/o ao sub"director, 
arcbivistn, conservador da bibliotheca, 
porteiros da Secretaria o do salão e 
•quntro contínuos; de 25 % a dous che
flls "'' :;nl·.çiLo, f!ous rerlactn\'('S, sendo 
um de Anno.cs e outro do documentos 

·parlamentares, ambos de .maio em de
ante, percebendo at.é essa data 20 %, 
biblio~hecario, um 1' of!icial, um aju
dante de portei!'() e quatro continuas; 
ao super.·inl.cndenl.o da rodaccüo de de
bates, clous 1"' officiaes, sendo um de 
julho, percebendo. até essa data 15 %, 
um ajudante de porteiro o cinco con
tinues, sendo um desde agosto, perce
bendo até essa data 15 %; de 15 % 
an supel'iut.<m~<!ntu da rednc~úo do do
bates, um 2" •official o quatro conti
nuas c nm redactor de debates, á ra
zão de 15 %. :t\ugmentadll na verba 
material do 19:200$, sendo 7:800$ paru 
cinco serventes, 7:800$ para cinco 
jardinerios e 3:600$ para o zelador 
do Pnlaeio ~fo.nrõ~ .•:•.• ....... •, ..... .-..... •.•. 

728:925$678 

2.628:800$000 

os2:e73$9ts 
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" . 9 .. Ajudas. do· custo aos membros do Con-
gresso Nacional. ................... . 

10, Secretaria de Estado ..:..oiuiinuida de 
· 5 :000$ a verba para impressão e re~ 

visão do relato rio e orçamento. Sup
prirnida a verba de. '15 :ü008 para gra
. tificacão nós auxiliares incumbidos do 
serviço· extraordinar•io do. organiza
ção e remessa para ·o Archivo Pu
blico Nacional dos papeis existentes 
no archivo da Secretaria de Estado. 
8upprimicla a verba do 1 :MO$ para 

· gratificação aos cinco cdrreios para · 
despeza com fardamento. Supprimida 
a verba de 1 :825$ para diarias aos . 
cinco correios . . -.......... ; ........... · 

11. Gabinete do consultor geral da Repu
JJ!i~a- Subslil.uidn a tabella pela so~ 

r guinLe, sem ilugmento de despezn : 
Pessoal : • · ' 

1 Consultor geral, c o m 
10:000$ do ordenado e 
G: 000$ de S'raLificacão. . iu :000$000 

1 Continuo, com i :733$334 
de ordenado c 866$666 de 
gratificação . . . . . . . . . . . . 2 :'600$000 

Material: 
. Objectos de. expediente, li-

vr:os, . jornaes, re~istas,,. . .. . 
mo\'Ols 1J ou Lr·n;; rlospcy,ns. ~· :ooowon 

12 • .TusLiça Federal- Supprim!da~ as. ver
bas• pura collccr.ücs de le1s · c assJgna'
turas do Da1·io 'O!Ncial, na importan- · 
cia de i :922$000. · 

Na parle ~ 1\laterial :., em vez de: illumi-· · 
niçiio, üOO$; energia elceLriea para um 
nseenwr. i :il,OO$, modificada para: il
lumimw:io, I :900$;. cncr>:ia electrica , 
pam um ascensor, 600$000. Diminui
.da na verba do Supremo Tribunal Fe
deral, pessoal sem ·nomeacüo, 2 :400$, 
sendo 1 :800$ de salnrio de um ser
vente e· 600$ do gratificacão ao en
carregado rl~> serviço .. de electricidade. 
Augmcntada, ·no quadro do pessoal 
da Secretaria, rim elecLr•icistu com · 
3 :0()0$, sendo 2:000$ de ordenado e 
t :000$ de :;ratificncüo .............. .. 

13 .. Tustií'a do Districto Fedoml- Suppri
midas as Yll:rbas P.!ll'll .colleocões .do leis 

Papal 

275 :IQ00$000 

683: lt48$HS 

• 

10:~00~000 

• 

' 
I. 017 :273$6'1~ 

.. 

o 
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N, 3 A 

Força de um esqiiadr3o 

I 
' Outras omciaes Inferiores Total praças 

• . 

l • ' . 
' ' 

. "' "' " " ... ... . 

Dillcrimhtaç[o., •• ~ i ~ ~ ;! ~ 'C 
.sl "' ' = '" '" = o 
-§. '" •• .s "' B s ~ "' = - "' ., .s = ~ 

o "' :g s "' "' "' :!! o 
"' gJ, ~ !'O 'C g' "' 

., 
"' '" = e " = .. ~ 

~ "' ::g "' 3. ·- " "' "' Pn' "' ·s ·;:; 
Q, = oSl ... "' ~ õ s "' "' " - .. o ~ s = p 

... 
' • c.J E-< < cn ... "' 

., < >J o p.. 

E~tado <:qmpleto .. , i 2 211 1141 +" I I 15180 5 51 125 

.N.4 

Tabella. .de vencimentos 

Discriminação 

Sargentos ajudantes, quarteis-mestros c chefes., ....... . 
Prtmeiros sargentos, corneteiros e cln.rius-móres ...... .. 
MestrBS de musica, cre forradot• o de coi·rleiro .••• . : ••..•• 
Segundos· sargentos e contra-mestt•o ·de muslm1 .•. .' ...• , • 
Terceiros sargentos ..•...•......•. ·; .•......•...•....•• 
Cabos o lll,usicos de .{a classe ............•.•.......•..... 
An,qpeçadns o musicas úo 2• classe •.•.••••••.•..•••.•••• 
Soldados, musicas de 3• classe, cornetoiLIIJS,. tambores e 

clarins ...•...... ,, ...... , ........... , ........... . 
. 

I . 

J 

-

\ 

. ' 

'" o ·-- -,g "' ,. 
~ "' c.J 

i30 130 

Soldo 
dhrrio 

'"8500 
4$000 ,,seoo 
3S500 
35200 
2SSOO 
2$700 

25600 

. ' 

·. 
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!OS t .~NNAES PO SENADO 
I. 

Deduzida· a importanoia ele 31 :896$114, correspondente 
a soldos, .visto terem fallecido os seguintes offioines c pracas: · 

1,;41,0$ do f.unent.c-coronol J·osó .Cícero Bianchi; 
O: 110$986 ,do tenente-coronel Domingos Martins de Oli-

''oira Paranhos· · · - · ' · 
i :S·íS$048 do cnpiião Eduardo 1Tosó •Goncalves Regua; 
3 :!i71$980 do tenente Julio Henrique dos Santos; · 
1: 4~ 0$ do alfm'llS Paulino Thomaz Pessoa; 
3:600$ do tenente-coronel graduado João Fernandes da 

Silva Gil imnrães; · · · 
· .1 :·i:HO$ tio tnncni:P ChJ•isl.iuo Ilorll'igucs da CaJllnl'a; 

839$500 .dil 2~ sargento José Ribeiro Junior; 
830$500 do 2' sargento iE:pamino.ndas Gíistíio de Vasconcellos; 
657$ do .cabo do esquadra !Daniel Honorato; . 
766$500 do cabo de ·esquadra ll'oüo Quintino de Paiva; 
7ü6$500 do cabo do esquadra Olegario Francisco da Costa; 
766$500 do cabo de esquadra ·Gabriel {Joelho Sampaio; 
730$ do soldado Bernardino Teixeira; ' 
7:10$ do soldado Pedro Valeria dos Santos. 

. . I . 

Augmcntada de 180 :32~$GS6, ·sendo ,iii~ :~05$82G pnm pn~ 
gnmcnto de oJ'J'iciaes J•eformados c 25:828$860 para o de prn-
cns tnmbem reformadas; . 

13 :687$092 ao tenente-coronel reformado João Bernar-
dino da Cruz Sobrinho; . · • 
. 2: 5ii9$978 no coronel Manoel Pereira d~ Souza, visto ter 

sido reformado por decreto de 28 de janeiro de '10'14 com o 
soldo. de 11,.;81•7$978 e não de i2 :288$, como está na tabel!a · 
oxplicntiva; · . 

ii: 130$ ao coro9e1 ·graduado Alvaro de Mel!o, reff)rmado 
por decreto de· 14 de maio de 1914;. 
. 10 :3ü8$ ao tenente-coronel Carlos da Cruz Sennn, refor-

nindo por 'decreto de 20 de maio de 1914; · . 
10: 5GO$ ao tenente-coronel Zeferino M11rtins .Soares, re-

formado por decreto de 23 de maio de 1914:; . · 
· 9:981•$ ao tencnte-cor'onel João .Lino ,Goncalves,refor.mado 

por decreto de 27 de maio de 1914; · 
10:031$868 ao tenente-coronel gmduado Luiz Rodrigues _ 

Corrêa, reformado por deilreto de 17 de junho de 1914; 
. 7 :752$ ao major Clemente Gonzilga de. souzit IVInciel, re-

formado por decreto de 27 de maio de 1914; . 
. 7 :752$ no major Francisco Snlles de -Carvalho, reformado 
por decreto de . 23 de maio de 1914; · · 

7:599$996 no major José 'Pinto Ribeiro, reformado•por de-
creto de 27 de maio de 1914; . . · 1 ', 

7:599$996 ao major Manoel de Pinho Franca, reformado 
por decreto de 27 de maio de 1914; 

. 7 :599$99'6 ao major Alfredo Teixeira C!lir·neiro, reformado 
por decreto de 21 de maio de 19'11•; . ' 

4 :soo·$. ao capitão Joaquim !Antonio ·de Souza, reformado 
por. decreto de 16 de abril de 1013; · 

5:040$ ao chpitão Carlos José· Teixeira, •reformado por 
'decreto de ·14 de. maio de 1914'; · .. 

... 
\ 

,. 

I ' 
...,: 

·,' ..... , '. ·~. ~ 
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6:360$ ao capitão A'rlindo Pinto de :Almeida, reformado 
por decreto de 30 de ju~ho do 1913; . 
.. · ·5 :760$ a() capitão João Caetano de Mattos, ·reformado 
por decreto de .15 de novembro de 1913; 

.4:080$ ao capitão· Helderando de' !Andrade Gardel, refor-. 
mado por decreto de de marco de i914 · · 

6:000$ ao capitão Julio Americano !BraVileiro, reformado 
por decreto de ii de marco de i9i4; · . · 

· 5 :280$ ao capitão Eduardo de Oliveira Bastos, reformado 
por decreto de H de maio de 19i4; · 

6:000$ no capitão-pha11maceutico Augusto Cyprinno de. 
Oliveira, reformado por decreto de 27 de maio de 1914; 

2:160$ no tenente-pharmnceutico Etelvino Cortez, refor-
mado por decreto de 8 de. abril de 1914; · . . . .. 

. 2:304$ ao alferes João Chagas, reformado por 'decreto dêi. 
i6 do abril de 1913; · · · 

. 80$ ao tenente graduado Antonio Romoaldo de Andrade, 
reformado por decreto• de i5 de janeiro de 1906, visto ·lhe 
competir o soldo do i :680$, em vez de i :600$,. como está na 
tabella; . 

876$ ao i' sargento mestre de musica Braz :Antonio da 
Silva, •reformado por decreto. de 22 de abril de i9i4; 

876$ ao ilonductor-chefo Alfredo José Ayres, reformado 
por decreto de 23 de outubro de 1913: · 

535$090 ao 2• sargento Francisco Isidro da· Silita, refor
mado por decreLo de 4 de .iunho de 1913; 

839$500 ao 2• sargento Joaquim Fernandes da Silva, re
formado por decreto de 3 do setembro de i913; 
. 839$500 no 2• sargento Francisco José de :Sá Cavalcanti, 
·reformado por decreto de· 25 de marco de i914; . 

803$ ao 2• sargento graduado José. if!'.ranoisco de Abreu, 
reformado por decreto de 8 de ,julho de i914; . 

766$500 ao 3• sargento Rodrigues Nunes, reformado por 
decreto de 20 do ·outubro de 1913; · 

766$500 'UO 3" sargento Benedicto Bezerra de Araujo, re
formado por decreto de 24 ·de dezembro de i913; 

766$500 ao cabo de esquadra tMnnoeJ de Souza ·Pereira, 
reformado por decreto de 2. i!le abril de 1913; · 

766$500 ao .cabo de esquadra Bartholomeu da Silva Lima, 
reformado por deDreto de 30 de ·abril de 1913; 

76.6$500 ao cabo de esquadra. Casemiro Francisco Duarta, 
reformado por decreto de 30. do abril· de 1913; 

760$5,00 no cabo . do esquadra Custodio Claudio da Silva, 
reformado por decreto de 3 d!l, setembro de i913; . · 

7G0$500 nu cabo do esquadra Manocl do Nascimento J,ima, 
.reformado por decreto de i 9 do novembro de i 913; . 

7Gii$500 ao cabo de esquadra Manool Constantino de Mello 
Ribeiro, reformado por decreto de 3i do dezembro do 1913; 

766$500 ao cabo de esquadra .José Costa da Silva, refor-
mudo~pot· decreto rlo fi de marco ·do 1014; · · 

7Gü$500 ao cabo de esquadra Fplippe Lopes da . Silva, 
refOJ.•mnclo !lO!" ·c1ocreto dli H do marco de i914; ·· 

' . 
\ , 

·. 
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766$500 no cabo de esquadra ·ArLiiur do Andrade, refo1·" 
mudo por decreto do :18 de marco de 1.0i4; 

766$500 no cabo de esquadra Pedro· Rod1•iguos Freire; 
reformado por decreto de 25 de marco tle i 914; 

766$500 ao cabo de esquadra José Victoria do Espírito 
Santo, ·reformado por decreto de 25 do marco de 1914; 

766$500 ao 8\ibo de esquadra João Cat•doso de Oliveira, 
reformado por decreto de 22 de abril de .19i4; 

· . 766$500 no cabo de esquadra Francisco Cardoso de Oli" 
· veira, -reformado por decreto de i de julbo de 1914; 

766$500 ao cauo de esquadra Valeriano de Souza Costa, 
reformado por decreto do 5 de agosto de 1914; 

7tili$l30ll no IJUIJO enncludnt• 0~1:tll' Dorin, t•ei\ll'rnndo J>ut' 
decreto . de 2ü. do novembro de :1913; · : 
~ 730$ ao anspecada Candido Pereira de Faria, reformado 

· por decreto de 23 de .outubro de :1913; · 
486$545 ao . anspeçada José Martins. de Oliveira, re'for" 

mado por decreto de 31 de dezembro de 1913; ·· 
730$ ao a:nspecada Antonio da ·Silva Mnttos, reformado 

por. decreto de 18 da fevereiro de 1914; 
· 730$ ao anspecada Martinho Rodrigues dos Santos, re- . 

formado por decreto de 17 de j:unbo de 1914; 
. 730$ ao anspecada Manool Zeferino Moreira Fortes, re-

formado por decreto de 29 de julho de '1914; 
730$ .ao soldado Octacilio Gomes Jardim, reformado por 

· decreto de 16 de abril de 1913; · 
730$ ao soldado .Josú Murques Ponce, .reformado por de-

. crcto do 30 de abril do ·JO·J 3; .. ' . · 
730$ ao soldado ArLhur Coelbo, reformado por decreto 

de 21 d~ maio de 1913; · 
486$545 ao· soldado Viriato Carvalho Fonseca, reformadà 

por decreto de 2:1 de maio de 1918; . · : 
730$ ao soldado Esteves Peres, reformado· por decrete> 

de '' do fevereiro de· 1914; . ' · . ·.. . . · 
'•86$180 ao soldado Manoel Joaquim do Nascimento Se-

gundo, reformado por decreto de 24 de ,junho de .. 19U; 
· 730$ ao ·soldado Joaquim Lopes de Oliveira, ·reform!ldO 

JlP''.del·l'eLu de i.de Julho do Hlll, .7.ti-í7:~6!!~0~J."· . · 
17, Casa de Detencão -Feita a tabella do 

' . . 

pessoal, de accOrdo com ns designações 
do re~lnmcnto ·.que. n · subordinou 
directamont~ ao IMlnisterio da Justioa · 
o N egocios Interiores, expedido ez-vi 
'do. ar!.. 10 do Ol'CUtnonto pal'U 1014 .. 
Elevada de 18 :OilO$ para 35:000$ a· 
verba . do material, para torrag611l, 
arreiamento, curativo, remonta· de' 
auirn:u'~ r l't~lllpra dt' .velricttlus. Sutt. 

pr•imidos da t•ubt:icn do material, .... 
' :!00 :OI)tl$ pura a ]:scola d~ !ienm·os 

~\.:ba.ndouadoB .•..• ·~ •..• ~. ~ ••.•• : •••• .. ~ •· 433:356$1:18 

., 

• 
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.18. C usa !.ln GoJ'l'eeQi'ío •••••.• , •• · .••.•••.• 
i!J. Guarda Nu~ionnl- Suppi•im,iiln n grati

ficação de H :334$ pora o comman-
. dante supell'ior ·e consignados 6 :000$ 
annunos parb..n rej}rescntaoão do mes-
mo commandante ................ . 

20. Arohivo Nacional·-Supprimida.a quan
. Lia de 200.$ na gratificação ao servente 
:para servir de correio, . devendu · os 
:!00$ restantes da mesma gratificação .. 
ser incorporados aos seus. vencimen
tos. nedu:iida a 10:000$ para collJpt'a 
e cópia de documentos importantes, 
etc. Supprimido o numero 6 do mate-

,.. rial ··~····················~··········.(" 
2L'o.·\s;;istcncin·a Alionados-Diminuid:t;de • 

i :SOO$ .na sub-consignação c Fumos o 
artigos para fumar, aluguel• da linha 
telephonioa,. impressões · e publicações, 
despezas miudas ·e eventulies ~ do ma- · 
teria!. Augmentnda de 1 :800$ para au
xilio di.' aluguol ele c:twt pUI'll o phal'
maci!uUeo do Hospital Nudunnl, Di
minuida ele~ i! :.WO$ ·a sub-enn~ignacfio •. 
c Fazendas, calcado, · chapéos, etc. , re-

. lativa á Colonia de Alienados 'da Ilha 
do Govemnuor. Augmentada de ~: HJO$ 
para o· auxilio ao pagamento do alu- . 
guel de casa a que tem direito o me-.· 
clico desta eolonia. Augmentarln de 
'1 :200$. pum completar o nu:tilio de 
aluguol do casa a que tem direito o 
director da mesma colonin. Au
ll'!nentndn na verba material da Co- . 
lonin de Aiir.nudos da Ilha do Gover
nadm· "1. :500$ · nn sub-cousi!inncão , 
• In~trument.os de ·JavouPn, J'er'l'agens, 
sementes, arvores, forragens e . re
monta de auimacs. Fundidas as duna 
sub-eons ignn(;ties da mesma colonin 
• Gombustivel, estopa o luhl'il'icnntes 
Pnr:a lavanderia, eo~inha e officinas ~ 

:JO[j :iiíl$túG 
• 

29 : 7.6G$00 O 

• 

179 ;(}81$118' 

, . 

e •·Combiistivel, luhrii'ioantc~. estopa, 
custeio n aluguel do material l'luotu~ 
noto>, na importancia de iS :900$000. ·! "J'' ,r:,..l'}l!! t··s· •''·~·•)l~•;:r' I 

~2. Directoria· Geral de Saude •Publica ...... 
SubsLituidn a tabella pela ~eruiate.:•:•: ã·.@19 :~59$000 

• 

I 
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CAPITAL FEDERAL H ESTADO_DO RIO DH JANEIRO 

Pessoal: 
REP~TICXO CENTIIAL 

t director geral com f2:000S de ordena<lo e 6:0008···-de 
, gratificação (decreto n .. Lf5f, de ·5 de janeiro de 
· t90i, e decreto n. 10.821," de 18 de março de 1914). 

I secretario com 7:2008 de.or!fenado e 3:6008 de grati- , 
·- ficação (decreto n~ t.t51,.de 5 de, janeiro de 190l, . 

e decroto n. 10.821> de 18 de m!lrço de 19U) ..•••• 
I chefe de secção com.5:6668666 de ordenado e 2:833S3U 

~e gratificação (decreto n., Lf5f, do 5 de janeiro de 
. 190i, e decreto n. 10.821, de 18 de março de f9!4) 

I i• ofliCiai com 4:oo08 de ordenado e 2:0008 de gratifi
caçào (decreto n. Ll51, de 5 de janeiro de f90i, c 

_ decreto n. 10.82!, de 18 de março de 19!4) ...... . 
I 2• oflicial com 3:2008 de ordenado e f :6008 de grátifi

caçào (decreto n. 1.151, do 5 de janeiro de 190i, e 
· decreto n. f0.82f, de 18.de março de 19!4) .•••••• 

7 3"' ofliciaes a 2:8005 de ordenado e 1:4008 de grã.tifi
. caçào (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de f90i, e· 
decrefJI n. 10.821, de 18 de março de 1914) ...... .. 

I arcbivista com 3:6008 de pi"denado e f :8008 de gratifi
caçào (dec~eto n. t.f5f, de 5 de janeiro de l90i, e 
decreto n. 10.82!, de f8 de março de 19U).: •• ó • ••• 

f porteiro com 2:4008 de ordenado e f.: 2008 de gratifi
. · caçào (decreto'n. Lf5f, de 5 de janeiro de_f90i, e 
' decreto n. 10.821, de 18 de março de 19U) •..•••.. 

4, confinuí>s a t: 600S de ordenado e 8008 de gratificaçào 
·(decreto n. f.f51, de 5 de janeiro de 190i,- e de

creto n. 10.821, de JS de março de f9,U) ••••••..•• 
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. PeSi!Oal: 

< 1 auxiliar de arcllh·ista a 3:6008000 ••...•.•...•...• · .... 
~ 1 escripturario do arclih·o a 3:0008000 ..••....•.•.•.•... 
~ 1 guarda do archi\'0 a 1:8008000 .. , .................. . 

3:6005000 
3:000SOOO 

• 1 encarregado da bibliotlieca a 2:4008000 .... .-........ . 
1 guarda da bibliotheca a f :800$000, .................. · 
3 auxiliares de eEcripta a 2:f60SOOO .... ; ....... ; ..... .. 

- f:SOOSOOO 
2:4008000 
i :8008000 . 
6:4808000 
t:soosooo • 

, I 

--. 

1 encarregado do deposito a f: 8008000; ............... . 
'1 estafeta a f:!!OSOuO •.•......•.•••••.•.•.•.•••.••••. 
1 'encar•·egado do elevador a f :0808000 .••.•••...•...•.• 

14 serventes a f:200SOOO ...••.•••..•••...••..•.•..•.•.. 

Material: 

Para diarias de alim~ntação e transporte do• pharmace_u
ticos, inspectores de pharmacias e drogarias, á razão 
de 58 para cada um ............................ . 

Para diarias ao interprete (leis ns. f.6f7, de'30.de dezem~ 
bro de 1906 e f.Sit, de 3f de dezembro de 1907, e 
decreto n. 10.821, de 18 de março de f9U ........ . 

Livros·, jornaes, impressões, publjeações, objectos de eXJlC
diente, dru;pez~s eventuaes, inclush'c . a contribuição 
annual de 2408 para o Bureau Internacional de Tu-

. berculo;;e (lei n. f.3t6, de 3f.de dezembro de'190l, 
e deérelo n. i0.82f, do f8 de março de f9U) ••.•.. 

Custeio do antemove! do director geral .................. . 
Assignatm'as de telephories ............................ . 

oo Material, construcções e eventuaes para o serviço geral, 
. inclusim aluguel da casa pat•a a Inspectoria de Saude 

dos Portos e 6008 para aluguel da càsa do porteiro .• 

tik~~l-riA~\~~:;:~i,t;.:;:;.,J:iidik~i~;j_f1~~~iÚi.:O~i-0f;i;,;'i;:o;:~~~-; ,;-,<;,.-.,:· 

f :UOSOOO 
1:080$000 

t6:8oosooo 

7:3005000 

I 
t:S25SOOO. 

f2:240SOOO 
6:0008000 
f:591SOOO 

96:0005000 

40:2008000 

t36:300SOOO 

< _,;,O"c,.'-;;;.~:: "·=>{•. -. ,_,?~:··~~~,;- • o O <-':õ .-'h 
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Para gratificação do pessoal, de areôrdo com o regulamento 
. da Directoria Geral de Saudo Publica .........•.. ;. 

SERVIÇ-O DR TERR.\. 

Pessoal: 

to delegados de sande a 7:200S de urdenado e 3:600S de 
gratificarão (deereto n. Ll51, de· 5· de janeiro de 

_t90i, c decreto n. 10.821; do iS do março do 1914} 
75 inspectores sanitarios a 6:0005 de ordenado o 3:000S 

de gratificação (decreto n. L 151, de 5 de janeiro de 
190!, e decreto n. 10.8~1, de 18 do março de 1914}~ 

Pessoal subalterno: 
tO cscripturarios de del·•gacia a., ..•... 
20 auxi,ii1rt-~ de esciipt:t a ............ . 
20 guarJas Sóuitario.s a ........•....... 
50 encarregalh s do archivO a ..... _ ..... 
SO s·orventcS à. •....... . . . . . . . .. . .. . . . . 

Material : 

2:6tOSOOO 
1:8005000 
2:160$000 
t:!iiOSOOO 
1:2008000 

Aluguel de casa para :tS delegacias de sande (loi n. 2. 5H, 
de 4 de janeiro de 1912, e decreto n. 10.821, do 18 

- · do março de 19U) .............. : ............... . 
ltfoyeis, objectos de expediente, concertos, inst"allaçõeo e 

despozas O\'Cnluacs ............................. . 
Assignaturas de apparelhos tclephonicos ................. .. 

20:0005000 

IOS:OOOSOOO 

675:0005000 

26:4005000 
36:ooosooo 
43:2005000 
14:4005000 
6o:ooosooo 

30:0008000 

46:4258000 
!:5758000 

· lU: 9568000 

281:2568000 

' 783:0008000 

IBO:ooosooo 

!Í63:ooosooo 

78:0005000. 

28! :2~6JOOO 

t.O,f:OOOSOOO !.0!1:000~000 
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11'\SP[CTORL\. DOS SERVIÇOS DE PROPDYL . .\XIA 
Pessoal : . · 

t inspector (medico} com 9:600S do ordenado e.4:8008 
do gratificação (lei n. 2. 738, .do 4 do janeiro de 
t913, o decreto n: 10.821, de tS de março de !9H}. 

t administrador com 5:6008 de ordenado o 2:800S de 
grati6cação (l,el 

9
n. 2. 738, de4 de janQiro de !913, e 

. decreto n. 10.8-J, de !8 de m:m;o de 1914) ....... . 
i ajudantes do administrador a 4:8008 de ordenado e 

2:4008 de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 do janeiro 
de !913,c decretou. !0.821, de !Sdemarçodc J9U) 

t almoxarife com 4:0008 de ordenado o 2:0008 de gra-
tificação (lei n. 2.738, de 4 de janeiro do 1913, e 
decreto n. !0.821, do !8 de março de 191.\.) ...•.•. 

2 primeiros cscripturarios a 3:2005 de or<)enadire I :6008 
de grati6cação {lei n. 2. 738, de · 4 de janeiro de 
!913, e decreto n. 10.821, de !8 de março de f9H). 

l! segundos escripturarios a 2:400S de ordenado c f :200S 
de gratificação (lei n. 2.738, de 4 de janeiro de 

. !913, c decreto n. fü.821, do !8 de março de 1914). 
6 auxiliares de escriptá a i :6'JOS de ordenado e SOOS do 

gratificação (lei 11. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, e 
. decretou. !0.82!, do !8 de março de 19U). .•..•.••• 

2 ajudante> do almoxarife a 2:400$ de ordenado e I :200S 
do gratificação (lei n. 2. 738,de4 de janeiro de !914 
c decreto n. 10.821, do 4 de·janeiro do 19H) •...•. 

4 encarregado;; deserção a 2:0008 do ordenado e l.:OOOS 
de gratificação (leln. 2. 738, d!14 de janoirodo !913, 

. e decreto n. f0.821, de 18 do março de 19H) ..••• 
tO chefes de turmas a 2:-iOOS de ordenado e 1:200S de 

gralificação(ici n. 2.738, da 4 deja·neiro de 1913, e 
decreto n. 10.821, doiS de março do 19H) ••.•••. 

.~-.. 

;;:;,~ ::~'dt,=.;~~.,.~-~./:...-'-:'.:2~·: {;~;.~.}'.::,~,;':·&'.'0:;_::._,~;-~,;',\.,' _,, ,.,-tó.·. _, .... c 
'. _, 

:14:~008000 

8:400SOOO 

H:!OOSOOO 

6:000$000 

9:600SOOO 

7:2008000 

. :14:4005000 

' 
7:2005000 

t2:000SOOO 

36:0008000 

' 

_._; _,. 

"' 

fJ>. 

~ 
~.n 

~ 

"' "' 
l.!' 
00 

o 
~ 

" ~ 
"' "' :;:; 
:z 
o 

"' "' 
= 
~ 

~ 
~ 

~· 



t 
t -
i 
\ 

·-~ 

. ' 

\-.. 

2 porteiros a 1 :600J de ordenado e SOOS de gratificaçlio 
· ·(lei n. 2. 738, d~ 4 ·de janeiro de 1913, e decreto 

n. t0.821, do t8·dc março de 1914).: ••••••• ; ••••• 
2 continues a I :2008 de ordenado e 600S do gratificação 

(lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, c decreto 
·n. 10.821, de 18 de março de 19H) ••.•.•..••••••• 

Pessoal subalterno: 

15 de;infectadorcs de 1• classe ·a 2:4008000 ••••••••••••• 
20 desinfectadores de 2• clas;e a 2:1608000 ••••••.•••••• 

tOO desinfectadores de a• classe a t :UOSOOO .•••••.. , •••• 
!5 guardas de t• classe a 2:4005000 .•..••••••••••• ; ••••. 
85 guardas de 2• classe a t:soosooo .................•. 
90 ferveu~ de !•classe a 1;2008000 ................. . 

430 serventes de 2• elas.."!! a t :0808000 ............. ; •••• 
4 escripturarios de zona a 3:6008000 ••..•.•.•.•••••••• 
:l escripturario do almoxarifado a. 3:000SOOO •••••••••• 

16 auxiliares de esco·ipta de zona a 2:160SOCO •• · .•••••••• 
I encarregado do deposito a 3:6008000 •••••••••••••••• 
I ajudante a 1:5008000 •• · •••••••••••••••.•••.•••••••• 
I guarda·do ftluseu do Hygiene a 3:0008000 .••••.••.••• 
2 ewrevontos do obituario a 2:1605000 •••..••••. : • •••• 
2 feitores de cocheira a 3:0008000 ..••••.•••••.••.•••• 
4 a:judantes a 2:1608000 • :: •••••• : •••.••••••••••.•••• 

12 cocheiro• de t• classe a 1:6205000 ••••••••••••••••••• 
.. 30 cocheiros do 2• classe a I :5005000 .•••••••••••••••••• 
22 moços de cavalláriça a I :2005000 ................. , 
I tosador-de animaos a l:soosooo •..••............... 
6 carrocoiroS a f :2005000 .......•.• ................... 
2 guarda-porLOes a· 1 :BOOSOOO ••.••••••••.• ; ; ••••••••• 

· I jardineiro a 7205000 ••••••. • •••••••••••.•••••.•••••• 

---

4:8008000 

3:6005000 . 
' 

36:0005000 
43: 2005000 , 

· I U: OOOSOOO 
36:0008000 

f1'3:000SOOO 
:l08:000SOOO 
46i:4008000 

H:400SOOO 
3:0005000 . 

34:5605000 
3:6005000 
1:5008000 
3:0005000 
4:3205000 
6:0008000 
8:6iOSOOO 

f9:UOSOOO 
45:0005000 
26:4005000 

:l:SOÓSOOO 
7:2008000 
3:6008000 

720SOOO 

-tas:õoosooo 
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_f vigia a f:800SOOO .••••.••..•.••• t••················ 
Carpinterros, pintores, bombJiros; correciros, pedrei- . 

ros, ferreiros o trabalhadores das otlicinas ••••••••• 
.lllecaoico, electricista, macbinistas, motoristas, fognis

tas e trabalhadores das officinas~ ..•..•.••••...••• 

Pessoal sem nomoaçrw : 
i auxiliai" da escripta a 2:4005000 ••••••••••••••••••••• 
t ser,· ente a 1 :2oosooo-.............................. . 

-HOSPITAL DE S. SEBASTI!O 
Pessoal : 

i director com G:533S333 de ordenado e 3:266S6G7 do 
gr·atificação (decreto n. !.151, de 5 de janeiro do !iJOi 

i vice-dir•cctor com 4:800S de ordenado e 2:4008 de gra
tificaçãó (Jecreto n. Li51, de 5 de janeiro· de 1904} 

3. medicos a 4:000S do ordena io o 2:0008 de gratificaç.'ío 
(dc_creto n. Li 51, de 5 de janeiro do 190i) •••.•••. 

3 alumnos internos a 8008 da ordenado e 4008 do gratifi
cação (decreto n. 1.151, de 5 <lo janeiro de 1904), •• 

i pharmaceutico com 3:2008· de ordenado e 1:6008 da 
gratificação {<le~reto n. f.l51, dll5 da janeiro de 1904) 

i auxiliar de pharmacia com 2:0008 do ordenado e I :OOOS 
de gratifiçaça:~ (decreto n. 1.151, da 5 da janeiro de 
i90:t) ........ ~··················· ...... ····••••····••• 

i almoxarifo com 3:2008 de ordenado e i:GOOSde grati-
ficaç<iO (decreto n. !.151. de 5 de janeiro de f904) •• 

i escrivão com 2:8005 rle ordenado e I :-iDOS de gratifi
caç.ão (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de t90i) .• 

t porteiro com i: GOOS de ordena'do e SOOS de gratificação 
(decreto n. !.151, ele 5 de janeiro de !904) •••••••• 

1:8005000 

45:0005000 

' so:ooosooo I !.29i:580SOOO 

1.432: lJSOSOOO 
2:!005000 
{:2008000 3:6005000 

9:8005000 

?:200$000 

18:000$000 

3:0005000 

4:800SOOO · 

3:0005000 

4:8008000 

4:2008000 

32:400.5000 

2:4008000 57:800$000 

32:!001000 
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PessoaJ sem nomeação : 
! auxiliar de esCripta de ta classe ...... -................ . 
3 auxiliares do escripta da ~!!• classe a i:SOOSOOO ........ . 
f · machinista ..• ." •..••... · •.••. : ..••••••••••..••.•••••• 
! fC'guista . .............................................. ·. 
i cozinheiro .. -. .......... .- .. · .............. ~ . ........... . 
i ajudaflte de c.oziú1Ia ..•.........•••..••....•..•.•... 
i roupeiro ............................ ; ............. . 
l electrjcista .... ....................................... . 
i ferreiro.. . . . . . . . . .. . ...................... : .....•..• 
i pedreiro . .... · . · ....................................... . 
l cat~pioteiro ... ; .... · ....•..••.. _ .-....................... . . . 
i OOmbeiro ••.•..• -: ............... ., ................... . 
2 lavadãiros a t :260$000 .... ................... · ......•.... 
f auxiliar de Jlharlnacia .... - .......... .................... . 
i ajudante· ~lo pcrteiro ................................ . 
i cocheiro....... . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . .......... . 
f jardineiro . .......................................... . 
f enfermeiro-mór ............... 7 .......... ; .•....• 
6 enfermeiros de i• classe a i :680SOOO ••.•••••••••••••• 
6 ditos de 2' cJ.asse a i :UOSOOO •••••.••.•.•••••••..••• 

22· ser,·ent.es de i• classe. a l :080$000 •.•••.••••.•••••••• 
26 ditos de 2• classe a s~osooo. • • •.•.• ' •••.•••••••.••••• 

Material : 

AlimentaÇão do pessoaL •..••......• _ ..• · ..••••• ·••····• 
Combusth·el e lubrlficante5 •.••••.•.••.• • •.• · •.• • • • · · • · • 
Pr01·isões de pharmacia •.•.•.. · ..••.•....... · ..• · · · · • · • •. 
Roupas e utensílios de enferma,rms •••.••••.•••.....•..••• 
Illuniina~~.ão •.•......• : • . • •. · · · · · · · • • · t.• • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

2:~008000 
5:4-00JOOO 
2:4008000 
i:200Sooo 
f:SOOSOOO 
i:080SOOO 
i:UOSOOO 
1:2005000. 
t:UOSOOO 
t:UOSOOO 
f:4iOSOOO 
1:2005000 
2:5208000 
i:080SOOO 
f:o80SOOO 
t:o8osooo 
t :0805000 
{:8005000 

iO:ososooo 
8:6i05000 

23:7608000 
2i:Si0SOOO 

25:0005000 
6:0008000 

25:0008000 
!2:0005000 
8:0005000 

95:400JOOO 

i 53:2001000 
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r.Iatci"ial cliriico ........ : .. . · ........................... . 
1tloveis . . ~ ....................................... ~ .•..• 
Conservação do material •.•••••.••••..••.•.••....•.•.•. 
Dietas de enfermos '? alimentação de comrunnirant.Ps .... . 
Expediente . ........................ _ .... _ .- .... -........... . 
Sustento e forragem de (l!!imaes ••••• , .•••••••.••.•••••• 
Eventnaes ............................................ . 
A~Signaturas de apparclhos tclephonico.s .... ............ . 

DOSPITAl. t•AULA C.-\~DlDO-

Pessoal : • 
t õirec!or com 6:533S333 do ordenado c 3:266S667 de 

gratific.a.ção (d~creto _n. 1. i!ii 7 de 5 de janeiro de 
i !tO+) •.••••••..•..•.•......••.•..••••..•.•••••••• · 

i ,-;cc:direct.,r com ~:SOOS de ordcna<lo e 2:-iOOS de gra-
tifiração (decreto n. L 151, de 5 de jancit'o de 190i) .• 

2 JU\•dic<>s a -i:OOOS de ordenado e 2:000S de grati!lcação 
(decreto n. Ll5l, de 5 do janeiro do 190<) .•••••.•• 

i pharmaceutioo coti1 3:2008 do ordenado o 1:6005 do 
gl'átificaçlio(decreto ,,_ 1.151, de a de janeiro de 190io) 

I almoxarifo com 3:200S"de ordenado o I:G.OOS do grati
ficação (decreto n. 1.151, do 5 de janeiro de 1904)., 

t escri\'ão com 2:800S de ordenado e I :-IOOS de gratifica
ção (decreto n. i .!51, de 5 do· janeiro de 1904) ••••• 

t porteiro com I: 6005 de ordenado e SOOS de gratificação 
_ (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 190i) .•• : ••••• 

f agente de compras com l :llOOS-de ordenado e800S de 
g•·atificação ( decretQ 11. 1.151, de -1 de janeiro de 190!) . 

5:000$000_. 
2:5005000 

-_ 20:0005000 
•s:ooosooo 
•:ooosooo 
3:0005000 

i9:738SOOO 
2628000 

9:8005000 

7:2005000 

12:000SOOO 

t:soosooo 
4:8008000 

4:200$000 

2:4008000 

2:400$000 

!78:5005000 

331:7005000 

• 

t7:600SOOO 

33{:700$080 
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Pessoal se~n nomeação: 
:1 rnachinista daS .estufas . ............................. . 
f cozinheiro .. : ............................... -..•..•.••.. 
f guarda ....... · ..................... ; .......... : .... . 
6 serventes ·a i :080S .••••••.•••••••••.•••••• -.••••••••• 
3 ser1·entes a !lOOS •• ; •.•.•.•••.•.•••..••.••.•..••.••.• 

Material : 

Custeio e comervação do hospital. ...•••.• , •.•......•••• 

Material: 

Conservação e acqufsição do. material para o •erviço, in
clusive o material rodante, desinfectantes, acquisi
çã.o, sustento c ferragen3 de animam;, combustivel, 
lubrifiCantes, iiJuminaçã.o, expediente, assseio ·e · 
evcr1tuaes • ......... · •••••• ~ •••••• ;. •••••.•••••••••• 

. Custeio de au.tomove~s, automóveis-caminhões, ambulan-
' cias, apparolho3 Clayton, gazolina, lubrificantes; 

concertos e acquisição de peneumaticos e acceS!'orios 
Assignatura de apparelbos telopbouicos .................. . 

SECÇÃO -DE"OGRAPDICA 

Pes;;oal : . 
i medico demographista com 6:4008 de ordenado e 3l200S 

de gratificação (decreto n. Lf5f, da 5 de janeiro de 
tgoí-, e decreto n. f0.82f, da f8 de março do i9H). 

, 
' \ 

2:400SOOO 
t:GBOSOOO 
f:6SOSOOO 
6:i80SOOO 
2:7005000 

U:9lOSOOO 

f~:OOOSOOO 

29:9iOSOOO 

229: 4208000 

60:000SOÓO 
5805000 

9:ooosooo· 

0 

77:5iOSOOO 

290:000SOOO 

t.722:5sosooo t.722:5sosooo 
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2 medicas ajudantes a 4:8008 de ordenado e 2:400S do 
gratificaç~o (decreto n. !.151, de 5 do janeiro de 
1~0~, e decreto n. !0.821, de 18 de março de 1~14). 

i cartographo com 4:0008 de ordéoa1o e 2:0oos· de grati
ficação (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de t90i,. 
decreto· n. 10.821, de 18 de .março de 19U, e 
decreto n: 2.092. de 31 de dezembro de 1909, e lei 

· n: 2.221, do ao de dezembro de 1909,) ............ . 
a auxiliares a 2:800S de ordenado c I :40G,~ de gratificação 

(decreto n. Ll51, do 5 de janeiro do 1901,, decreto" 
n. !0.821, de 18 de m•rço da 1914, e. decreto 
11. 2.092, do 31 de dezembro de 1909,a lei n.,2.221, 
de 30 de dezembro de 1909) ....................... . 

Pmsoal sem non)e{ção : 

2 auxiliares de ·escripta a 3:000SOOO .................. .. 
::1 estafeta a i :8005000 ..••..... •..••.•.....••..•.•.•••.• 
2 serycn te.s a i : 2005000 . ..•..........••.•••••.. -. .•..•.• 

LABOR:\TORIO B.\CTERIOLOGICO ~-

Pessoal : 

i chefe do Jaboratorio com 6:-iOOS do ordenado c 3i200S 
de gratificação (decreto n. L15l, do 5 de janeiro de 
190~, e dect•eto n. 10.821, do 18 de março do 19!4). 

i auxiliares technicos, medicas, a 4:0008 de ordenado e 
2:0005 de gratificação (decreto 11. 1.151, do 5 do ja
neiro do i~Oi-, o decreto n; 10.821, de 18 de março 
de f9Ji) ...• ~ ...•.••...............•..........•• 

> 

ii:400SOOO 

a:ooosooo . "' "' "' ' "' ::.-• o 

"" "" f2:600SOOO 42:6005000 "" w 
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"' G:OOOSOOO "' 1:8005000 "' N 
2:-iOOS9GO !0:2005000 c> ,.. 

~ 

"' 52:8005000 52:8008000 "' o 
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9:6005000 

.... 
24:0005000 w 
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i Escripllirario archivista com- 2:!00S de ordenado c i :2008 
d,.gratificação (decreto n. i.i5.l, de 5 de janeiro 
•le f90i, (l decrHo n. 10.821, de 18 de março de 
f9U} .•.•••••••••.••.•••• ; ••••••• · ••••••...•. -: •.. 

Pessoal sem nomeação : 

2 auxiliares do escripta a J :8005 .................. - ... . 
i s·~n·eutes a 1:2005 ...................... • •.• • .. • • • • • 

Material : 

Lh~ros:, objectos de e~pedicnto,·instrumentos, apparellJõs e 
materiaes, bioterio, asseio e ~ventuac,;:; ........... . 

A"ssignaturas de apparelhos telephonicos ..•••..•••.•.•••• 

FISG..4.LlZAÇko DAS I'IIAIBIJ.CL\S 

Pe;soal : 

i inspectores do pharmacias a 1:0008 de ordenado c 2:0008 
de gratificação·( decreto n. 1.151, Jlo 5 do jan~iro de 
190i, o decreto n." to.821,de 18 de março de 19U}. 

E~GBUARIA SANJTARIA 

Pessr a) : 

f consultor teclmico (engenheiro) com ti:!OOS de ordenado 
o 3:200S de g1'alificação (decreto n. !0.821, de iS 
de rnarç:o do ! 914-) ••••.••.• , ...••. ................ 

- •# • 

3:6008000 

3:6005000 
4:8005000 

{5:980$000 
220SOOO 

........... 

9:600$000 

37:2008000 

S:iOOSOOO. 

i5:600SOOO 

!6:200SOOO . 

6f:800SOOO 

2i:ooosooo 

&t.:soosooo 

2i:ooosooo 
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t auxiliar tcclm!co (cngonhcirol com 5:6005 de ordenado 
e 2:8005 do g•·atificaç.1o decreto n. 10.821, de iS 
Ue março de f91i) •••••..•• ........................ 

2 C.Qn·lnctores de ~en·iço eom 2:~00Sdeordenado e 1:2005 
do gratificação (decreto n. 10.821, de IS da março 
de 191-i-) ••••••• ~ ............................ : •••• 

:l desenhista com 2:-iOOS de· ordenado c I :200S de gratifi-
cação . ...........••.•••••.•.•••.•.•...•••..•••.• 

J.Al.ARETO DA ILHA GRA:o\DE 

Pessoal : 

1 dil·octor, gratifical;ão {dect·eto-u. 1.151, de tl de janeh·o 
· de t90i, o dcet•cto n. J0.821, de -18 de março de HH4). 
l pharmaceutico com 3:0003 <la ordeuado c I :SOOS de gra-

tipcação (decroto n. 1.151, de 5 de janeiro de 190i, e 
decroto n. 10.821, de 18 de março de 19i't) ••.••• , .• 

1 almoxarifc com 3:6005 de ordenado e I :8005 de gra
tificação (decretou. :1.151, do !i de janeiro de 190~, e 
dect·eto n. 10.821, de IS-de março de 191!) ........ .. 

i e.'l't'ipturario com 3: OOOS de ordenado o I: 500$ do gra- · 
·tificaçào (decreto n •. l.l51, de 5 de janeiro do 190~, e 
decreto n. ·10.821, do 18 do março do 1914) ......... 

1 porteiro com 2:0005 do ordenado e i :OOOS de gratifi-
cação (d-,creto n. t.151, de 5 de janeiro de 1901, e de-
creto n. 10,821, de 18 de março ele 1914) ......... .. 

S:~OOSOQO 

7:200SOOO 

3:6005000 

3:6005000 

5:4005000 

5:4005000 

.i:500SOOO 

3:0005000 

28:8005000 

21: 900500() 
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Pessoal sem nomeação : 

2 desinfectat.lores a 2:0008 . •• • ...•.•.....•....... · ..... 
t guarda ~ .•.•••••••••.•••. · ••••.••••• ~ •.••.••••••.••• 
9 serventes a I ;OOOS.-•••••• •••••••••••••••••••••••••• • 
f cozinheiro ............ ·· •...•....•.......•..•.••.•...• 
t machinista das estufas ............................. . 

)!aterial : 

Medicamentos c dietas ................................ . 
Objectos de expediente, illuminação é despezas eventuaes. 

INSTITUTO VACCINICo liU!'fiClPAL DO DISTRICTO FEDERAL 

Subycnção para· fornecimento de yaccina anti-vario!ica a 
todos os Estados que arequisitarem (leis ns. I. !.45, de 
31 de dezembro de 1903, e 1.453, de 30 de dezembro 
de 1905 e decreto n. 10.821; de 18 de março de 1914). 

' . 
Serviços de policia sanita ria e de prophylaxia dos portos 

· da Republica 

RIO DE JANEIRO 
PROPHYLAXIA DO PORTO 

Pessoal : 

4:0008000 
1:6805000 
2:5~55000 
t:soosooo 
2:HOSOOO 

18:6205000 

1:0005000 
2:4005000 

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

f inspector com· 7:2005 de ordenado e 3:6005 de gratifi
. cação (dect•eto n. 9.157, de 2~ de novembro de t9H; 
lei n. 2.5U, de .;, de janeiro de 1912; e decreto na-
mero 10.821,, de 18 de marÇo de !914) ... ~···•·••• •• ••••••••••••• 

' 

40:5205000 

3:.\005000 

. 43 :~li!OSOOO 

2-i:OOOSOOO 

· tO: 8005000 

!3:9205000 

24:ooosooo 
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Pessoal subalterno : 

! méstre de navio de desinfecção a lOS diarios (decreto 
n. 9.157,de 29 de novembro de 19H;-lei n. 2.5U, de 
4 de janeiro da 1912; e decreto n. i0.82i, de iS de 
março de ·::f9J-i-) ......... ;. ..... ~ ........... ~ ................. . 

i machinista do navio de desinfecção a !OS diarios (de
creto n. 9.i57, de 29 de DO\'embro de i9H; lo•i nu
mero 2.5U, de 4 de janeiro de i9l2; e decreto nu
mero 10.82i, d.~ ~8 de março de .19!4) ••....•.• , •• ,, 

2 foguistas a 6S dtanos {decreto n. 9.i57, de 29 de no
vembro de f\HI; lei n. 2.5U, de 4 de janeit-o de 1912; 
e decreto n. 10.821, de 18 de março de !9!4) •....••• 

6 marinheiros a 5S dial"ios (decreto n. 9.!570 de 29. de 
novembro de 1911; lei n. 2.Mi de 4 de janeiro de 1912; 
e decreto n. 10.821, de iS de março de !914) •...••• 

i chefe de desinfectadores, gratificação (decreto u. 9.157, 
de 29.de novembro de 19ft; lei n. 2.5U, de 4 de ja
neiro de 1912; e decreto n. i0.82t, de 18 de março 
de i9H) ............... · ... · ....................... . 

3 desinfectadQres {dect•eto idem) ••.....•••••••.•.• , ... . 

Pessoal do navio de desinfecção Republica : 

i mestre de lancha com HS diarios ................... . 
! ntacllinista, idem .. .......... · ........ : .... : ..... -.... . 
2 fognistas a 7S dia rios ••••............•........... ; .• 
4 marinheiros a 55200 diarios .... : ............ , ..... .. 

• 

3:6505000. 

3:6505000 

4:3808000 - ' 

!0:9505000 

2:6405000 
6:9605000 

. ' 

4:015SOOO 
4:015SOOO 
5:1108000 
8:058.8000 

-~' ·-~-!! ,, ~.:._:fft..~·i;··f_~~- i~--;;~!---~~:·:<;_:;·;.~: • ::;·~ ·:~-': <; :i-.~ ·_<;::..:;_ :~·-}-:; ~-·f· -_ ~-· · -:_.-;_. ~-- ~·.:.C:~;-'.·~~·~i~~--;·c -·· ~ · '-
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P_essoal : 
POI.ICJA SA:1lT ARIA DO :PORTO 

6 inspectores de sande, a 6:-iOOS·c.le ordenado c 3:200S de 
gratificação (decreto 11. n. !57, de 20 ilc 110\·cmbm de 
11!11 1 lei n. 2.5H, d_e-> de janeiro de 1912, c decreto 
n. to.821 1 do 18 ·de março de 191->) ............... . 

--i- medicos auxiliares, a 4-:SOOS de ordenado c 2:-iOOS de 
gratificação {dect·eto n. 9.!57, do 29 do non~mbrq de 
i9!J9 lei n. 2.54-.t, do 4- de janeiro de HH2, o decreto 
n. !0.821, da IS da marÇo de 1914=) ............... .. 

f encanegado do material llucluantc, com -i:OOOS de 
ordenado c 2:0005 .Jie gratificaç<lo (decreto n. 9.157, 
de 29 de 110\'embm de 191f, lei n. ll.5H, de 4 de ja
nairo de 1912, c decreto 11 .. f0.82t, de iS de março 
de 1914) ...................................... , ... . 

t interprete com. 2:800S de ordenado e i :-iOOS de grati
ficação (decreto n. 9.157, de 29 do· noyembro do 
!9li,lei n. 2.5M, de 4 de janeiro do !912,-o decrato 
n. 10.821, de IS de março de 19!!) ...... _: ........ . 

3 guat•das sanita rios- com i :6008 de ordenado e SOOS da 
gratific~ção (decreto n. 9.157, do 29 de no\·embro de 
f9H.; lei n. 2.5tt, do 4 de janeiro de !912, e decreto 
n. !0.821, da 18 de março de l9U) ................ . 

Pessoal snballcrno:· 

t meotre de nayio !'0111 lOS diarios (decreto n. 9.157, ·do 
· 29 de novembro tloi9H, loi n. 2.5H, de! do janeiro 

. de 1912, c decreto n. 10.821, de iS de. março de i9J4). 
i macllini;ta de navio com. lOS diarios (decreto n. 9.157, 

de 29 de novembro ile 191f, !ai n. 2.5H, de .1, de janairo 
de 1912, c dec.-eto n. 10,82!, de J8 de. março de HH4) 

57:6008000 

. 28:8005000 

.• 6:000SOOO 

4:2008000 

7:2008000 

3:6508000 

3:6505000 

i03:800SOOO 
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5 mestres delancl•a a 98 diarios (dccrçto n. 9.157, <le _ 
29 de novembro de 1911, lei n. 2.5fi, de 4 de janeiro 

· de 1912, e decreto n. !0.821, do 18 de março de i9i4). 
5 macllinista; a 9S diarios (dccreto-n. 9.157, de 29 de 

novembro da i9H,)ei n. 2.5H, de 4 de janeiro do 
1912, c decreto 11. 10.821, de iS de março dn 1914) .• 

8 fognist.as a GS diarios (decreto n.'9.157,·dn 29 tlc no-
vembro de 1911, lei n. 2.5il, do4 de janeiro de 
1912, e dcct·eLo n. 10.821, do JS do mat·ço do HH4) •• 

:i5 marinheiro~ a 5S dia rios (decreto n. 9. l 57, de 29 de 
norembro de 19ll, lei n. 2.5H, de 4 de janeiro de 
1912, e dcc•·eto n. 10.821, de 18 de março de 19U) .•. 

i servente, gratificação (decreto n. 9.t57,. de 29 do no-
vembro de 19ll, lni ·n. 2.5H, de 4 de janeii·o <in 1912, 
n tlecmto n. 10.821, dn IS de março de 19H) ...•.•.• 

Material: 

Hxpcdicnto,Jdesinfcclantes e rcspecth·os utensílios, acqui
siÇlío, conccrt<:>, combuslivel, lubrificantes, aprestos o 
dcmais·artifios de custeio dos vapores, lanchas c csca
lcrcs da Capital Federal c do Estado do Hio de Ja-· 
neiro e 885500 para apparelho telephonico ..........• 

Para gl'atifie:u~ão aos inspoctorc:; de sande c medicos mn::i~ 
Jiares peJa visita aos navios entrados á noite no. porto 
do 1\io de Janeiro, a· ãOS por noite _(lei n. 2. 738, de 4 
de janeiro de 19J:l, o decreto n. !0.821, de !S de 
n1arço <le 1914)......... . ........................ . 

I G: 425.5000 

i6:425SOOO . . 

17:520$000 

45: 625SOOO-

t:200SOOO 

90:000SOOO 

18:2505000 
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ESTADOS 

PORTOS DE 1 a CLASSE 

Afanáos, Bc/i;ln, Recife; S •. Salvador, Santos, Rio Grande 
· do Sul 

Pessoal: 
6 inspectores de shude a 4:8005 de ordenado e 2:400S de 

gratificação {lei n. 2.738, do 4 de janeiro de !9!3) ••• 
12 ajudantes a 3:2005 de ordenado e .i :6008 de gratifi-

cação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 19!3) •• , •••••. 
6 secretarios.a 2:400S )!e ordenado e f:200S d1f grati
. ficação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de !913) ••••••• 
6.escripturarios~archivistas a 1:6005 de ordenado e 8008 

de gratificação (lei n. 2. 738, do 4 de janeiro de !913). 
!8 guardas sanitarios a i :OOOS do ordenado e 5008 de 

gratificação (lei n. 2. 738, de 4 do janci•·o de 1913) •.• 

Pessoal subalterno: 
f2 mest1-es de lancha a· 88 diarios (lei "' · 2. 738, do 4 de 

janeiro de !9!3) ••••••••••••••••••• , •••••.••••••••• 
!2 macbinistas a SS dia rios (lei n. 2. 7.38, de 4 de janeiro 

de !913) . . -................... -..................... . 
!2 foguistas a 5S dia rios {lei n. 2. 7.38, do 4 de janeiro 

de- :1913} ••••.••••••••••• • · •••••• ~ •••••• · •••••••••••• 
48 marinheiros a 58 diarios (lei n. 2. 738, do 4 de janeiro 

de 1913) ............................. • -: ................ . 
6 desinfectadores de I" classe, gratificação de 2:4008 (lei 

n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913) •••••• ; ••••••••••• 
!2 desin(ectadores de 2• classe, gratificação de i :8008 (lei 

n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913) ................. . ' - . 

43:2005000 

57:6005000 
. •. 

2! :6005000 

!4: iOOS000-

27:0005000 

35:0408000 

35:0405000 

21:9005000 

87:6005000 

14:4005000 

2I:600SOOO 
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2!5:5808000 379:3801000 
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PORTOS DE 21 CLAS5C 

S. Lui::.~FoJ•talcia, \'ictoria, Pa1·ana9uá c Corumbã 

• 
Pessoal: 

5 inspectores de sande a.:{: GOOS de ordenado e i: 8008 de 
. gratifica~.ão (lei no 2o 738, de -i do janeiro de i913). o o 

5 ajudantes a 2:4005 de ordenado e I :2005 de gratifica
ção (lei no 2o 73.8, dif4 de janeiro de i 913}o o o. o o o o o o o 

5 cscriptmoarios archivistas a i: GOOS de ordenado e SOOS 
de gratificação (lei no 2o 7:<8, ele 4 de janeiro de 1913)0 

iO gtíardas sanita rios a 9008 de ordenado e 480S do gra
tificação (lei no 2 o 738; de 4 de janeiro do i 9i3) o o o o o o 

PC5SOal snl>alterno: · 

' 
5 mestres de lancha a 7S diarios (lei no 2o 738, de ·i de 

janeiro do :1913) ...•......... ~ .•.......... ~ .. ; .. "'·. 
5 macilinistas a 78 diarios (lei no 2. 738, de 4 de janeiro 

de t913) .................................. ~ •••..•.... 
5 foguistas a 45 diatoios (lei no 2o738, de 4 dejaneiró de 

!913} o o o o o o o o o- o o o o o o'o o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
20 maril,lileiros a 48 dia rios (lei n. 2o 738, de 4 de janeiro · 

de :1913) ••••••••••••••••••••• ". •••••••••••••...••••. 
·"' iO desinfectadores, gratil'icação de i:OOOS (lei no 2o73S, do 

i de janeiro de f!H3)o o o. o o o o o o~ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

I • 

27:000SOOO , 
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• 
PORTOS DE 3• CLASSE 

Amarração, Natal, Cabedel/o, Maceió, Araca}t!, Floriano-
. -~& . 

Pe!!soal: 

v lnspector!l3 de sande a 3: 200S de ordenado e i: 6008 de 
- gratifica~o (deéreto n. 9.1571 de 2~ de novembro de 

. !9H, e foi n. 2.5U1 da 4, de Janeiro de i9i2) ••••• : • • 
6 ajudantes a 2:000J ae ordenado a i :OOOJ da gratifica
- ção (decreto n. 9.!57, de 29 de novembro de -t9H, e 
" ·lei n._2.5U, de 4 da janeiro de 1912) •.••••••••••••. 
6 !ll;Cripturarios-archivistas a i :6008 de ordenado e SooS 

da gratifiqação (decreto n. 9.157, de 29 de novembro. 
da 19H, e !ai n. 2.5U, da 4 do janeiro da 1912) •.•• 

!2 guardas sanltarios a SOOS da ordenado e 400S de gra
tificação (decreto u. 9.157, de· 29 da novembro de 
t9H, e lei n. 2.5U, d1J 4, de janeiro de i912) .• ." ••••. 

Pessoal subalterno: 

6 mesttes de lanchà a 7S diarios (decreto n. 9.i57, ·da 29 
de novembro de i9U, e lei n. 2.5U, da 4 de janeiro. 
de f9f2J .••••...•••••••.. ~-··················~···· 

6 machiniitás de lancha a 78 diarios (decreto n. 9.157, 
da 29 d~ novembro de i9H, e lei n. 2.M4, de 4, de ja-
neiro de t9J2) ••••• ••••...• - ............... -••••• •·. • · 

6 foguistas a 45 diarios (decreto n.· 9.157, de 29 de no
vembro de !9U, e lei n. 2.544, de 4 ·de janeiro de 
:1912) ••••••• ~ .................................. ~ •••• 

= 

/ 

28:800!000 

1s:ooosooo 

fi:400SOOO 

t4:400SOoo 75:6008000 

15:3305000 

15:330$000 . 

8:760$000 

,. 

' 

... 
""' o 

~ 
> ... 
m: 

8 
m; 

! 
8 



ü marinheiros- a 38 diarios (decreto n. 9,i57, de 29 de 
novembro de i9H, e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de 
"!912).-: •• _ ••• -•••••••• ; ................................ 26:2805000 65:700SOOO 

UI:300SOOO U.l : 300.000 
PORTOS DE 4• CLASSE -, 

"'' Ilajahy c S. Francisco "' ~i 
Pessoal: ' - ' - - >• o 

I Inspectores de saridé ··a·· 2:4008 de ordenado e I :2oos "' - o: 
de gratificação (deéreto·n; 9.157, de 29 de novembro t-> 
de i9H, e Jei !'· 2.M4, de 4 de janeiro de !.9!2);;.;. 7:2001000 O> 

ll guardas samtartos a 66011 de orden_ado e 330S de· gra- t:l 

tificaç!!o (de_creto n. 9.157, de29 de novembro de f9H, "' 9:180$009 
. 

_e lei n.-2,5\4, de 4 de janeiro de i912) .............. t:980SOOO t:J 

~ .. 
Pessoal subalterno: Iii 

6 
1 machinistas a 58 diarios (decreto n. 9.f57, de 29 de t:l 

novembro de t9H, _e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de "' 
1912) ...•. o.; •• o o ••• o o o ••••••••••••••••••••••••• o~. o 3:6501000 ..... 

<O 

2 patrões a U diarios ~decreto n.-9.f57, de 29 de no- .... 
vembro de i !lU, e el n. 2.5", de 4 de janeiro de 

~ 

!912} ... o o o o •••••••••••••• o •• ·-·. o •••••••••••• o o •••• 2:9205000 i 

2 marinheiros a 3S diarlos (decreto n. 9.1571 de 29 de 
novembro de 1911, e lei n. 2.5U, de 4 de Janeiro de 

8:7tlOSOOO - i~J2) .... o. o o o o. o. o •••••••• o ••• o o o. o ••• o o o.-. o ••• o. o 2:t90SOOO 
• .... 

t7:9lOSOOO f7:9lOSOOO ... -



• 

M1terial: 
Expediente, asseio, dosinfeclantcs, cu;;teio, acquisição e 

conservação dos transportes marítimos c despezas 
· eventuaes da~ inspectorias de t•, 2', 3• c 4• classes 

(d'.lcreto n. 9.!57,. de 29 de no\·cmbro de i9H, e lei 
n, 2.5U, do 4 do janeiro de f!H2) .................. . 

Aluguel de casa para as iuspectorias (decreto n. 0.!57, de 
20 .de norembro de fOH, e lei n. 2.5H, de -4, de ja-
IIOJro de f9J2) •.••.•••• • ·~ ~ •••••••. -.••..•.•..••. ~ ..... 

DOSPITAES DE ISOUJI&.'Ho l'iOS ESTADOS \ 

Maranhão· (Bom fim) .................................. . 
Ceará .••••.••..• _ .••••..••.•••• -........................ . 
Pentambuco~ .......................................•. 
Al3.gôas.-.••.•• : •••••..••••••••• -- •.•• : ••..••.•..• - ••• 
SergiJle .. ~ ............•••••••.....••.........•....••.•• 
B3:l1ia .. : ...•...... • , ••.••••••••...................•.••• 
Parani.L .•• ............................................. 
Santa Catharlna~ ..... .• :. •.•..•....•....... ~ ... · .• -. • • • • 
Riô Grande do 8ul ...•• , •••..• ...................... _ •..• 

23. Secretaria do Conselho .Superior do Ensino ......... . 

900SOO!t 
7205000 

f:500SOOO 
ooosooo 

t :OOOSOOO 
O:OOOSOOO 
t:soosooo 

•sosooo 
2:tGOSOOO 

61:098$000 

2lO:OOOSOOO 

25:209$000 

t7: ~i!OSOOO 

2lO:OOOSOOO 

25,200$000 
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!7:920$000 ,.,. 
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5:079:959$000 
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'2!:. Subveu~.ões a institutos de cusjno·. - Dimiuuida. de 
100:0005 destinados ao Ins_lituto Elcctro Tcclmico 
ele Porto Alegre .••....••..........•.....•..•.•.• 

25. Esc<Jla de llcllas Artes. Supprimida a rcrba ouro. Au
gmnentada de f:200S, a gratificação ao.rcstauradoe 
e conscr\·ndor do:; quadro3 da pinacothccà. . ........ . 

"26. Instituto Nacional de 1\lu~ica ••••••.•••• ; ••••• ··-·, •• 

Substitua-3e a tabella pela ~eguinte : 

Pessoal : 

! director com 6:0008 de ordenado e 3:0005 do gratifi
cação (tlect·eto o. 9:056, do 18 de outubro de I !I H, o 

.lei n. 2.5H, d~ 4 de janeiro de 1912).; .......... . 
-?.2 prof~sores· a 4:0005 do ordenado o 2:0008 de gl'atifi

cação (decreto n. 9.056, de 18dc outubro de 19H, o 
lei n. 2.5H, de 4 do janeiro do 1912) ....•......•. 

i secretario com -!,:SOOS de ordenado o 2;4001) do gratifi-
cação (dccreto_u. 9.056. do !8 de outubro do !911, 
e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro do !.912) ........••• 

J lbesooreiro com 4:000S do oi·denado o 2:0008 de grati
ficação (decreto n. 9.056, de 18 do outúbro de 1911, 
e lei n. ~.5U,do 4. de janeiro de 1912) •...•..••... 

+.183:3285336 

289:0125236 
433:560lJ805 

9:0005000 

252": ooosooo 
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f sub-secretario com 3:200S _de ordenado e f :600S de 
gratificação (decreto n. 9.056, de f8 de outubro de. 
19H, e lei n. 2.5ii, de i de janeiro de 1912} .••.•. 

f bibliotliecario com 3:2008 de ordenado e f :6ÓOS de 
gratificação (decreta n. 9.056, de t8 de outubro de 
f9U, e lei li. 2.5H, de i de janeiro de f912} •.... 

2 amanuenses a 2:400S de ordenado e 1:2008 de gL•atifi. 
cação (decreto n. 9.056, de IS de outubro de 1911, e 
lei n."2.5U, de i de janeiro de 1913) •. • .......... . 

2 acompanhadores a 2:000S de ordenado e t:OOOS de 
gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro da 
19H, e lei n. 2. 51.\, de i de janeiro de f\H2} ••••.• 

12 adjuntos a 2:000S de ordenado e I:OOOS de gratifi-
caçãO (decreto n. 9 .• 056, de 18 de outubro de 19U, 
e leio. 2.iU, de i de janeiro de 1912} •..• : .••.•• 

t porteiro com I:SOOS de ordenado e 900S de gratifi
-cação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de t9H, 
e loi n. 2.5U, de i de janeiro de 1912} ••..••••••• 

2 inspectores de alam nos a t :8008 de ordeaa·io e 900S de 
gratificação (decreto n. 9.056, rle 18 de outubr.> de 
19H; e lei n. 2.5ii, de 4 de janeiro de 1912) •...• ; 

8 hispectores de alumnas a t :800S de ordenado e 900S de 
. gratificação (decreto n. Q..056, de fll de outubro de 

t9H, e lei n. 2.5U, de i de janeiro de 1912) .••••• 
t COJ!tinuo com 1:6005 de ordenado e 8008 de gratificação 

(decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 19U, e lei. 
n. 2.5U,de + de janeiro de 1912} ............. . 

t conservador com I :2008 de ordenado e 6008 de gratifi
cação (dééreto n. 9.056, de 18 de outubro de 
l9U, e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de !912} ••••• 

-~ 
i:BOI;JOOO 

' . 
+:SOOJOOO 

11200JOOO 

6:0001000 !Z 

36:DOOJOOO & 
8 

. 2:7008000 i 
8 

ll:iOOSOOO 

21:600JOOO 

2:iOOSOOO 

... 
t :800SOOO 



f afinador de pianos com l.: 2_00ii de ordenado e 600S de 
gratificação (decrato n. 9.056, de l.B de outubro 

. de l.9H, e lei n. 2.5U, de~ janeiro de l.9l2) .•.••• 
Gratificações addicionaes. (decreto n. 9.056, de l.B de ou

tubro de i9H, c leln. 2.5ü, de~ janeiro de i9l.2), 

Pessoal sem nomeação: 
. 

7 servenUls (decreto n. 9.056, de !8 de outubro de i9H, à 
lei n. 2.5U, de~ _de janeiro de !.912).~ ••••••••••• 

Material: 

Gratificação a 9 monitores a 300S annuaes (decretou. 9.056, 
de l.B de outubro de i9H, e lei n. 2.6~1., de" de ja-
neiro de !912) ..................................... . 

Acquisição de instrumentos, reparos e conservação do 
grande orgllo c do instrumental ; acqnisiçõas para o 
latioratorio de physio\ogia e hygieue da voz, blblio· 
thcca, archivo, museu e gabinete de physica. e en-
cadernações .................................... . 

Moveis, reparos e utensi\ios, objectos de expediente, me
dalhas e diplomas para premios ; puti\icações, des
pezas com fardamento do~ serventes, representação 
do Institllto e daspezas mmdas e eventuaes ••••••• , 

lllutnina~.ão ... ................. • • .. • •. • · • ••....•.••..... 
Auxilio aos concertos do Instituto (decreto n. 6.621, de 29 

de agosto de !901, art. !.07) ..................... . 
Tas:a de esgoto . ...... ~ ................. : ..............•. 
Consumo de agua ....••....••.•... -...•......•..••••..•• 

~ '_\_. __ \.:~'-. :. :- _.·;- ': .. ;-; /,-, -(;~~--_,.,_ :~ ~i~0l~~:-~ -".i:·· ;. -~--------: __.:_--:.- (;__"·--- !_'~: ~ ~- • -~,-~--:.··.•;;.:. ·- ~ _ _.___ -:......• 
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"27. 
28. 

29. 

Instituto Benjamin:eonstant .•.•..••..• ~. ;~ •• ~-•..••• 
Instituto Nacional de Surdos -M.udos. Augmentada de 

7:000S a verba ao máterial o de i :JIOOS, a consigna
ção pal'a serventes na verba do pe~al de nomea-· 
ç.1o de directo!". Supprimidos na verba pessoal : 
agente thesooreiro, ~:SOOS ; um ropetirlor, 2:-IOOS. 

Bibllotheca Nacional ........ _ ....•.•....••.•..••.••• 

Pessoal: 

t director geral com 8:000S de ordenado e 4:8008 do gra
tifi~ação (decreto n. 8.835, deU de julho de i9H, e 
lei n. 2.5<4-, de~ de janeiro de 1912): ........... . 

3 bibliotbccarios a 6:8008 de ordenado e 3:iOOS de grati
ficação (decreto n. 8.835, de fi dil julho de 19H, e 
lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de !912) •••.•••.••••. 

li sub-bibliothecarios a i:800S de ordenado e 2:400J de 
gratificação (decreto n. 8.835, deU de julho de 
f9H, e lei n. 2.5U, 4 dejanêiro de 1912} ••••• , ••• 

·s officiaes a 4:000S de ordenado e 2:0008 de,gratiticâção 
(decreto n. 8.835, de fi do julho de i9H, e lei nu
mero. 2.5U, de 4 de janeiro de 1912} •.••.•••••••• 

t4 amanuenscs a 3:0008 de ordenado e l.:500S de gt·atifi~ 
caçã" (decreto 11·. 8,835, de H d9 julho do 1911, e lei 
11. 2.5U, de 4 de janeiro dé 1912) ............... . 

v auxiliares a 2:200S de ordenado e 1:5008 de gratifica
ção (decreto 11, 8.1t35, de,H dejnlho de 1911, e lei 
n. 2.5U, de.4 de janeiro ile !912) ............... . 

I mecanico electricista com 2:8008 de ordenado e i :4008 
de gratificação (decreto n. 8.835, de H de julho de· 
i9ff, e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de !912) •••••• _ 

• 

39t:35!SH8 
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30:600$000 
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• 
i porteiro"com 2:4005 de ordenado e i:200l.l de gratifica

ção (decreto n; 8.835, de t{ ãe julho de 19H, e lei 
n. 2.5U, de i do janeiro de i912) •. ; •. \ ...••••••• 

2 ajudantes de porteiro a 2:0008 de ordenado e i:OOOS 
de gratificação (decreto n. 8.835, de H de julho de 
HJH, e lei n. 2.5U, de i de janeiro de t9t2)., •••• 

i inspector·technieo com· 2:800S de ordenado e !:40011 de 
gratificação (decreto n. 8.835; deU de julho de i9ll, 
e lei n. 2.5ii, de i de janeiro de !912) •••....••.•.•. 

Gratificações ao · secretario e ao thcsoureiro {decreto 
n. s.sa;, de H de julho de f9H, c lei n. 2.5U, de i 
de janeiro·de !912) ............................... . 

- Pessoal sem nomeação : 

I ajudantes de-electricistas a 3:0005 ........... .' ...... . 
i2 guardas a 2:-I.OOS .................................. . 
i ascensoristas a 2:toos .............................. . 

28 serve11te:; a t:soos .. ............................... . 
Pessoal das officinas graphic-as e de encadernação .••••••• 

Material : 1. 

.Acquisição de livros, periodieos, mauuscriptos, estampas, 
cartas geographicas, moedas, medalhas e sellos ... _ •••• 

Contribuição annual para a organização do inventario dos 
documentos relativos ao Brazll, existentes no Archivo 
da 1\larinha e fi tramar de Lisboa .••.• · ••...••• .: •.••• 

I -, 
-_ 1. 

-:-I. -;-:... , . .;:::r~.:.,_--"_~-----""-'~';?".:'-_-'·.:.,~--.: l .. · -~. 
--. ~-- . " 
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Conserv~ção de liv~os, periodioos, etc. Material para. as 
ornem a:; graph1cas e de encadernação ..••....•... , .. · 

Permutaç!les e documentaç&o. ·Investigações e estudos em 
· bibliolhecas, archivos e musaus., •..••• ,.,.,.,, ..•• , 
Objectos de expediente, moveis, publica.ções, serviço de 

conferencias, conservação do edificio, transporta de 
livros o despezas eventuaes ..................... , ..•. 

llluminação. COrrente electrica . ..........•...•..•••.••• 
Aluguel de casa para o director .. .............•......••• 
Taxa de esgoto ... -...........................•......... 
Consumo de agua .. ••.•••..•••••••.••••••••••••••.••.••• 
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SESSÃO EM 28 DE Dl!ZEMBRO DE 1914 i39 

30. Obras. Reduzida de 50:000$ ......... · 
3i. Corpo de . Bombeiros: Supprimido o 

sold~ do ooronel commandante, pox: ser: 
officud do Exercito ....... ..... : .•.. :•-·:·;•1 

200:000$000 

Supprimindo o soldo do . assistente do material, por ser 
official do Exercito (7: 599$906) . · 

Dlminuida de 6 :960~550, correspondente a soldos, visto 
terem fallecido as praças abaixo mencionadas: 

839$500. do 2• sargento Florencio Manoel da Silva; 
839$500. do 2' sargento José Hermogenes; . 
7.55$550. do 2• sargento Carlos. Teixeira Montebello; 
803$ do forriel José Luiz da Silva: 
803$ do forriel Antonio Joaquim Vieira; 
730$ do soldado Leoncio :Aquino; ' 
730$ do soldado José Simões da Fonseca; 
730$ d!> soldado. Dclmacío Thombocon; 
730$ do soldado Mnnoel Romão de Carvalho. 
Augmentada de 10:089$5100 para pagamento de soldo a 

pracas .i li .reformadas:· · 
985$500 ao i• sargento Manoel Alve~ Coelbo, reformado 

por decreto de 30 de ,lulho de 1913; . · · · 
985$500 no t• sargento Francilino Augusto Nascimento, 

reformado por decreto de iS de setembro de :1913; 
· 839$500 no 2• sargento Thomnz Ignacio Saiba, reformado 

· por decreto de :13 de fevereiro de i005; · 
839$500 no sargento' Armindo ·Alvos Lopes, reformado por 

decreto de 23 de agosto de :1013; 
803$ ao. forriel .\Toso Lui7. de Souza ll{oura, reformado 

por decreto de i5 de setembro de :1900; · . 
803$ ao forrlel José Rodrigues· de Azevedo Chaves, refor

mado por decreto do 20 de ·agosto de :19:13; 
'1'66$500 ao cabo de esquadra Vict.orino Patriclo de Souza, 

rcfor.mndo por, decreto de 19 do mnrr,o de 1913; · 
. 'l'G6$500 ao cabo de esquadra L)liz 1\!nnoel da 'Silva, refor

mnrlo por decreto de :18 de setembro de i9tS: 
766$500 no cabo de esquadra Mnnoel Antonio da Silva · 

IBuim, reformado por decreto do 18 de setembro; de :1913;·. 
766$500 no cabo de esquadra Alfredo Rodr1gues da Silva, 

reformado por decreto de H de dezembro de 1913; 
730$ no soldado José Luiz da Silva, reformado por decreto 

ele 10 de mntco de :19:10; · 
1730$ no soldado Domingos Vir~ilio NllP'OleAo, · ·reformado 

por decreto· de 6 de fevereiro de i013; 
730$ no soldado Evaristo de Souza Carvalho, reformado 

por decreto de 19 de mnroo de :19:13; . 
730$ no soldado Rozendo Bnpt.ista Rodrigues, reformado 

por decreto de 7 de maio de :1913; 
730$ no soldado Antonio 'Machado Pereira, re~ormado por 

decreto do 21 de maio de 1913; · · 
· 7,30$ ao soldado Gcnesio Vito! ,Alvaro da Luz, reformado 
por decreto de 18 de junho de 1913.; 
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730$ no soldado .Torgc 1\lnrtinoz, reformado por decreto de 
iR do jull'ho do 1913; · 

730$ ao soldado Francisco Borges, reformado por deoret~ 
do 25 do junho do 1913; 

730$ n8 soldado Domingos Nery, reformado por decreto 
de 20 do agosto de· 1913; . · 

730$ no soldado Domingos de Souza, reformado por deore!o 
de 12 de setembro de iD13; · · 

730$ no soldado Acoaoio de Oliveira, reformado por decreto 
de 18 de setombro de 1913; · · 

730$ no soldado Alfredo 1Mondcs, reformado por deoretó 
de 18 do setembro de 1913; · · 

730$ no soldado !Antonio !Duarte Barroso, reformado por 
decreto de 18 do setembro de 1913; 

730$ no soldado Josó F-rancisco dos Santos, reformado por 
rlccrcto de 2ü de novembro de 1913; 

547$500 ao ·soldado Leandro Sebastião de Oliveira, refor-
mado por decreto ri e 11:! do novembl'O de Hl:l3 2. 2.1 r>: l2:J$:J28 
::12. Sorvit'O eloilornl: ·Destacada a quantia 

de n :000$, tmrn o pagamenf.o de cinco 
nnxilim·r.s rle alistnmonto eleitoral do 
Disl.ricto Fodr.ml, oscolhidos pelo res-
pecUvo .nscri\;üo- ........ ~ .. - ........... . 

33. Administ.raciio: .Tusl.ica c out.ras despc
zns rio •.rrrl'il.orio do Acre....., Diminuidn 
do ·:,s :OOO:i\. nos ordenados dos quatro 
prrl'eil.os. Herlmida. a ·1•00:000$ a vorba 
do material dos qunt.ro departamentos, 

.. ; 
80:000$00~ 

.. , . 

pelo córlt' de 100:000$, cm cada um.. 2. 32G :800ljl000' 
:11. ln~Lil.ul.o Oswaldo Cruz~ Al)gmcntnda 

do !iO :•000$, para 1'imu· igual ti do orcn-
mrnto dn ·I 01q ..... : ....• : .•• : •••• ..• 

3:i. Scr\•onl.uarios do enlto cnl.holico ...... . 
:ltl. )lngisl.mrlos rm disponibilidade ....... . 
3i. EYentuno~ .......................... ." , 

Art. ~." Fina o Goverúo autorizado':· 

' 331:2110$000 
00 : O{)OfflOOO 

100:000$000' 
1'00:0()0$@00 

a) a rever o decreto n. h.65'-l, do 4 de abril do 1911, PllrB 
o fim de corrigir ns falhas e senões quo a experlenclll mostrou 
existirem na actual organizacão do ensino, providenciando no 
soJ;)tiào de um melhor lançamento .o distribuiclío de tn..us o 
emolumentos escolares, assegurada, com a personnlidodo ju
rídica, a autonomia didacticn, 11dministrativn e disciplinar dos 
cstnbclecimontos de instruccilo mantidos pola Uniiio, · podonào 
estabelecer as normas que lhe parecerem mais convenicnl.os 
nns interesses elo mesmo ensino em toda a Ropublicn. 

~ I," Emqunnto n1io :fór rPrluzidn a 50 '7n n actual contri~ 
,bu icilo dn Govemo Fr.dem~ Plll'llll mnnuten~ão de c:ida instituto 
do en,ino sccundario ou supeJ•ior, o~ directores do. tnes esta
llelrcimenloR-:'<erão escolhidos pelo GoYorno numa lista tr•ipli'ce, 
que as congrgga~f,es elegm·iio pelo methodo uninominal, con
rorroc o regulamento explicar ti. Esses dir9cto~es tt:s~im 110• 

~· 
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nicados ;;m·ão dcmis~ivcis pr.lo (ioverno, emqllanto (Jurat· o 
rcgirrll'll 1wimu indicado . 

. D~~tn'elar.Ja.s .. que :;e,i~m :1s uovt~~· disposicões, fiearão sem 
ofretlo IIH nleiCu'~' de dtl'eet.m·es ei.tccLuudas em Llcr.cmJnlo de 
JUI.\, JHII'Il o bit~unio ilnmcdiato, de uccul'dl> com a lei de li tle, 
1~lll'll de Hlll, Jll'ocedendo-se ti. nom eleicfío poJo mci.Jwdo aqui 
l.~xndo e.l'a,Y.I'IIdo-~e o ,m.csmo sem]ll'e que um dil'eci.Oi' qualq\11!1' 
Jul' l.hmui.I.Jdo. t.:alwm 1gualmcule ao Poder J~xecutivo, ouvida 
JH't!.vmnwt_ll.e ~L t~pngl'egar.;uão, J'ixnr o locnl em quo funccionart't 
a aeadcnua ou Jnculdade niío lot.almenLe .uutonomn. 

§ ~." J~mq~umto u Congresso Nacional niío revogai' us ]l'is 
'll!ll ex1gen1 1Jiplomas aos candidatos a varias fuueçõcs vu
hlu:as, o l'dder Execnl.ivo, ouvido o Con,;clJIO Superior ri•~ 
Ensino, organiY.aJ•ú. ·tt lisl.n uns Universidades, Jhtculdadco dH · 
Dit•l'ilo, ~ledieina, Engen!Jar.in ·oü ouLt·as euias aluumos po- • 
del'fío se1• npl'~vcit.ndoH t.lopois t.le fommdos 110 scrvi~o :l'cderal. · 
I',odet•n, oui.J•osim, cxcluit· da. J'cfel'ida lista aquollns UniVI)l'
HHladcs ou .Aeudcmius e Faeuldncles c Escolas que, apôs n 
infornllt(;fin rio me~m" Co11selho, verifique não terem adqui
rido idoneidade ou tet·em Jlerdido uquellu de que go1.avam. 

§ 3." E' muntidn cm t.odn n sua pleuUudo o decreto legis
lativo n. "127, do 8 de dezembro de i900. 

§ 4.' O Governo reformartt tnmbem a organiza.cii.o -c· atf.ri
buicões do Conselho Superior do Ensino, dispondo sobre a 
melhor maneira do so obter o quantitativo para o pagamento 
dos vencimentos do pessoal respectivo o armando-o dos meios 
efficazes de fiscalizar minuciosamente nos institutos de ensino. 
o emprego das subvencõcs .qu.c o Governo lhes dá. · · 

§ 5.' Os instil.utos superiores, cujos diplomas forem acceitos 
pelo Governo Federal para a inscripcão na Directoria de Saude 
Publica, assim como para preenchimento de cargos federaes; 
contlnuurúo a contribuir com 11 !IUOtn do fiscalização, n CIUO 
oram o!Jrigndas as academias equiparadas ús officiaes, antes de 
promulgúda a ultima rol'orma do ensino. Essas quotas servirão 
para gmtifieal' os inspectores, nilo permanentes, incumbidos 
pelo Qovorno Federal cre fiscalizar exames, funccionamento, 
cl.c., etc., daquolles institutos, empregando-se o saldo provavel 
r.m diminuir o onus qu~ ropresontll para o Thesouro o Conselho 
Superior do Ensino. 

§ G.' As Hnbvcn~ões que o GoYct•no conceder. nos 'insti-
tutos de nnsino serão J'ornecidns por doudocimos, :precedendo 
scmtlt'e demonstracão 'detalhada da !'Cceita arrecadada pelos 
mesmo~· institutos, · 

§ 7 ." Nn proposl.a do orçametllo pam 1016 o Governo dis
criminal'á minuciosamculo ns despcms que tenha de Jazer 
·eom a insl.ruceão supct:ior o secundaria, detalhando as verbas 
do malüt'inl e· JH!ssoal, incluindo <lS pl.'ofossores e nssisl:ontos 
nomenclas em consnquenoin da rcorganiY-ncfil) dada no ensino . 
poJo .decreto n. S.G5n, de 5 de nbt•il do 19H, IJtl.in.sit.uacão a. 
lei rognlnri'l, 1'u~cuclo acompanhai' a ·Jll'O]losta da demonstrncão 
'csjJOcificadu dllreceiltl an·ecadada o do destino que ao lho deu.· 
. ' 
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§ 8." Serão tambom revistos, com o •mesmo espírito da 
Jll'osonl.o lei, os •resul11mentos da Academia de Bellas Arl.os o 
Instil.uto Nacional do Musica, som augmonto do dospeza, me
lhorando principalmente as condicOQs para a investidura dos 
cargos do professores e impedindo que nos. concursos para 
premi os de viagem· os professores so inscrevam conjunta
monto .com os alumnos. 

§ o.• Os promios do viagem concodid'os anterlor~onte ú. 
lei do 5 do abril de 1011, bem como os que se concederam de
pois, ou se concederem do aqui por doonte sorlío pagos poJas 
r•ospoctivns escolas, faculdades ou institutos, por .conta da 
ronda arrccndndn ou do patrimonio. . 

§ i O. As faculdades, escolas, universidades, acadcmilll, 
• insLitutos ou outros osLnbclcoimcntos do ensino secundarlo ou 

superior, que gozarem quaosquer rcgnllas ou receberem quacs
qucr favores, auxilies ou subvcncõos, soja a que titulo fOr, 
alóm dos conferidos ou concedidos pelas leis que organizarem 
o ensino

1 
deverão ficar igunlmonto submettidos .ns obrigações 

oxtraordmnrias daqucllas leis, ·inclusive a admiss&o cm seus 
cursos do um limitado numero de. alumnos .gratuitos, deaignado~ 
pelo Governo, quo os deverão frequentar c seguir, 

§ i L A reforma autorizada poderá entrar desde logo' cm 
vigor, mns o Governo submottcrú o noto ·que expedir, decre
tando-a, :\ approvaci'ío do Congresso, em maio do 1911>. 

b) a promover c animar o dcsonvolvimcnto c a difrusiío 
do ensino primario, podendo, para osso fim, fundar escolas nos 
·l.erritoJ•ios fcdorncs o entender-se com. os governos dos Es
tados, ot'fcrtando os meios do crc8l' c ,manter escolas nos dis
l.ricLos c povoações onde nfío existam ou cm que sejam insuf
fioicntcs, subvencionar as escolas fundadas pelas municipa
lidades, .associação e pnrticulnrcs, expedindo o neccssario ro
gulamenl.o, fixando as bases c as condições conv!lnicntes o 
abrindo o nccessario crcdilt>. · 

:Art. 8,• Em toda escola estrangeira que funcc.iona!' no 
Bra1.il é obrigatorio o ensino do idioma nacional. 

•Art .. '·1." Fica o Governo autorizado a manter as seguintes 
subvonçOes c auxílios: . 
TnstÚuto Historico c Gccgraphieo Brnzileiro. . . !!5 :000$000 
Sociedade de Geographia do Rio do Janeiro .. ,. i O :000$000 
Academia Nacional do Medicina.............. · 10:000$000 
iDispensario do S. Vicente do Paula, dirigido , 

pela irmã Paula.. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. . 120 :000$000 
Mnter.nidade das Laranjeiras................ 100:000$000 
Associação Protec;torn dos Cegos Dezesete de 

Setembro ................................ . 
Lo\.sylo de S. Luiz (velhice desamparada) ..... . 
Instituto ·de Protecção e Assistcnoia •á Infanoia, 

inclusive auxilio para aluguel de casa .... 
:Asylo do Bom Pastor~ .......... ~ ..... ·~.·.~. 
Lisa Contr3 a .Tuberculose .. • ...... • .......... . 

'. 

!!0:000$000 
20:000$000 

. 48 :000$000 
4:000$000 

24:000$000 
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§ L" O Poder Executivo fica autorizado a subvencional' 
f.ambem com 15 :000$ cada um dos 20 Estados da Republica, 
devendo essa subvenção ser pelos respectivos governos appli
cada em auxílios aos estabelecimentos de assistencia, caridade 

. e beneficiencia das capitaes. 
· § 2.• Nos auxílios aos Estados se dará preferencia ás se

guintes instituições: Collegio Orphanologico do iBom Conaelho 
e Instituto Pasteur do Recife ('Pernambuco), (lollegio de Ins
trucção Secundaria cm Porto Nacional (Goyaz), Asylo de Men
dicidade, Orphanato D. Ulrico o Santa Casa de Misericordia. 
(Parahyba do Norte), Lige contra a TUberculoso e Instituto 
'Pasteur (Juiz de Fóra), Asylo de Mendicidade, fundadQ pela 
Sociedade Doua de Setembro (Uberaba), Santa Casa de Miss
ricordia de Cuyabá e Hospital de CorumM (Matto Grosso) c 

·Hospital do S. Vicente de ~nulo (Propriá, Sergipe.) 
§ 3." Fica o Governo autorizado a conceder mais as se-

guintes subvenções: , 
Cruz V ermel•ha Brazileira. . . . . • . . . . . . . . . . . . . i O :000$000 
Assistoncia de Creanças Pobres, ailnexa ao [n-
. stituto de E!ectricidade Medica do Dr. Al-

varo ~lvim . ......................... • ...... - 11 15 :000$000 
Instituto Electro-Technico de Porto Alegre.. • 70:000$000 
Instituto Eloctro-Technico de Itajubá......... 30:000$000 

§ 4." Continuará em pleno vigor Oi regulamento expediclo 
pela Secretaria do ·lnteri.or para a !iscalizacão do ali) prego dei
s as subvenções o auxilio!!. · 

Art. 5.' Fica o Governo autorizado a. conceder a verba de 
100 :000$, como au:~:ilio ào-Eslado de Matto Grosso; para s ... 
neamcnto das villas de Santo Antonio do Madeira, Murtinho 
Presidente Marques (ex-Abunli), Esperedilío Marques (ex
Guaraná-Mirim), todas á margem da Estrada de Ferro .M ... 
deira-Miimoré. 

Art. 6." Fica o Poder Executivo autorizado a rever, dentro 
lias verbas do presente orçamento, os regulamentos da Polici& 
Civil do ·Districto Federal, podendo augmentar o numero das 
delegacias auxiliares, c devendo centralizar, na medida do pos
sível, por meio de um serviço de investigações e capturas, 
pela fusão do Corpo de Agentes de Segurança .Publica, Inspe
ctoria de Vdhiculos, Gabinete de Idontificacã.o e filiaes, o. 
Inspectoria do ·Policia Marítima, com aproveitamento de todo 
o pessoal :t=.ixo dcstàs seccõcs, podendo. incorporar a este serviço 
OR commissarios que forem precisos e ficando o trabalho de 
t~ontificaclio nas delegacias de districto a cargo dos o!flciaee 
de justiça. , . · 

A secção de Estatistica do Gabinete de .Ydentificaçlio aer'· 
annoxada á Secretaria e 11 Secc!io de Informações do meamo 
gabinete· se desdobrará, com os seus respectivos livros do 
registro, promptuarios, etc., pelas outras cm crue se di
vidir o serviço .de investigações o capturas, que en!eil:ar'l 
tudo que for concernente . ao conhecimento dos ~iminosos, 
prevenc!io dos delictos, movimento do passageiros e pescru!lu 
&obre crim111. A seccAo pbotographica aerá igualmente incor-

•. 
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pot':Hin no nol'o sol·vi~o c proslm•ti seu coucm·so ao GabincLe 
J\1 ••cl ioo .Legal. 

O Guvm·uo pod('I'Ú eslabolceet· em moldes novos o processo 
do iiiHtrtwçfio ct•imiual. modificando neste sentido os ruguln
/llCIIlos polieines n .iudieiarios d" sol'tc a abreviar a formacüo' 
da •mlpa,' s•~111 all.••t•açito do!l Jll'Íileipios ussenci:ws do direito, 
vigeutos em ,nossa Jcgislaciio. Expodirti, oult'DSiJlJ, insf.t•uc•;ões 
para o pJ·occs>o efJ'ir:a~ e pt•atioo dns contravr:ncõos, estatuindó 
as uorruus a fegu i t' Jlllt.'a a veririca\•úo dus reincidencius nos 

'.ensos de vadiagem, centralizando o registro·. dos termos de 
tomill' occupa•}iin sohJ•e a bnse dns ]ll'ovns de idonl.idn!le e ga
·rnntindo us~im em todo o Districtu J?cdernl a unidade de lc
gisi:u:-iio pbnal n e~:-lc J'espoHn. 

O Govnmo :f'iea igualmente autorizado a organizar acl ?'e• 
{e,•ondu.m. do Congt·esso, ,jui~ndos norJ·cccionucs, propondo La!ll· 

• hum a adop(;iio da pena pentminrin pnt•n o~ delictos levas ~ 
outras eoni.J'aY•!tH;iics que 11iio a vadiagem». 

~ L" Na J•cvisão que J'izcr do regulamento da Guarda 
Civil, u GO\'I'l'IIO :l'ixm·t\, Iii.' ·modo preciso, o estagio da 2' 
elnss•) e as' ~:nncticõcs de necesso. para a Jll'inwira, cstnbelc
ccndn que nenhum membro da corpot·acito poderá ser dis
trahiclo do sct•vico de pol iciamonto pt•opriamcnte dito para 
outt·os •mcm•gos pal'f,icuhu'r.s ou oJ'ficiaes c observando mais 
os scguilll1!8 dispositivos: 

. § 2." Ao~ guardas civis do Di.~Lricto li'edCl'al, que contarem 
' mais de J O nnnos de sel'vico cl'f'cctivo, com IJous notas do. 

eomportanwnlo, ufio "'~ 110der:í .impill' ·a pena de exclusão de 
que tJ·at:t o J'egulnmenl.o UJl.Jll'OYado pelo decrlo u, ·G.093, do 
10 de ,junho de .tnos, sinilo mediante processo administrativo 
disciplinaJ·, crn que sc.in garanLidu ao guaPda a mais ampla 
d•)fcsa, 

§ :l." Ao~ gunt•!las civis cru•• se invnlidaJ'l•m no acto r.le 
dof.,sa ua orrletu •'· ~egmanc.a pulJ!ieu :fica assegurada a penililo 
corrr.spon!h•nle a .um tcrco dos l'cspoctivos vencimentos: 

§ ·I.'' No caso d•J ]lcrecimcnto do gual'da, 11as condições 
acima, fica assr~uracln ú sua viuvu •J filhos menores, u pensão 
correspondonl.e :i metaclll dos seus vencimentos. 

§ •3.' Fica autorizada a l'usiio rla Caixa Br.nol'iconte dtt 
Guarda Civil com a Caixa Bmwficcnto dos l'unccionarios ,Qivis 
da Policia do DistJ•iclo J.lcdernl. 

Art. 7." O; asylo> do menores abandonados do soxo mas
enliJJO e do >cxn feminino que se acham actunlment.c. sob a 

· adminislracão da policia, seriio l,t•nnsl'cridos, com os odificios 
e toda a insta!laciio em •que •funccionam, no Pntrimonio· de Me
nores, associnciio dr~ beneficoncia .,privada;: com sédc (L ru:1 
Gnanubat•n n. 75 l' J'undndn Jlclos dosembargudorcs Nubuco do 
~~lll'eu " %nchal'ias ~\fonlciro, ~uando Juizes de Ot•plJãos. · 

A wt·bn or•;nmenturia de ~00 :000$, que J'igumva nestn 
I0i ela dospcza, s~r:'i convertida em subvonçiio nnnuul ti .men
·cimmdn associação, que tomar:í os mesmos. encnt·gos com in
teira autonomia quanto ú conscrvacüo, admissão e d!sP,ensa 
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do pessoal c melhorando a sua organi7.aciiu d1! maneir·u a su
tisJ'awr o fim para que foram creados. 

Nos nsy!os só se't'iio adrn iLtidos os menores materialmente 
c moralmente abandonados, tanto de um como do outro sexo, 
por elct.erminacão oscriptoL elo~ Juizos de orphãos, depois elo 
serem por olles tomadas as ueclarucões ou informações neces-. 
snrias, de reduzidas c de rogistrauas nos livros para esse fim 
creados pelo Conselho Superior da COrte de Appellacão em 
correicão geral do fôro a que se procedeu este anno. 

A. certidão desse. ·registro acompanhará os menores pura 
completa regularidade da oscripturacão do Patrimonio. 

Todos os livros de escripturaciio dos asylos serão rubri-
cados pelo Dr. Juiz da 2' Vara de Orphãos. · . 

. Fôra das hot•as elo oxpediontc dos ,juizes de orphãos nos 
ousas de urgoncia, o Dr. ehofe de Policia poderá internar os 
referidos menores, pondo :l clisposicão do Patrimonio pessoal 
cuidadosamente escol h ido c . idonco, civil ou militar, o que 
formm·(t um pequeno corpo exclusivamente destinado ·U esse 
fim, pul'll que os menores possam ser apresentados ao compe
tente Juir. de or·phãos, na primeira horn do expediente do dia 
immadiato. 

O .Dr. uurador dos orphãós visitará no menos uma vez 
por mcz, os referidos nsylos rl3querendo o que fOr a bem dos 
direitos e dos interesses da Justiça c dos deveres de huma-
nidade.· · 

'O Patrimonio de Menores, nar parte que se refere ao em
prego da subvenção concedida pelo Governo, prestará contas 
annualmcnte ao Dr .. iuiz da 2" Vara de Orphiios, que as jul
gará com audicncia necessaria do Dr. curador geral dos or
phãos, concedendo desta decisão os recursos admittidos por 
1~; . 

Art. 8." A ,Brigada Policial do Districto Federal será con
stituida de um estado-maior, inclusive os officiaes da Secre
taria, Irispcotoria do Pessoal, Intendoncia e Servico de Saude, 
de quatro batalhões de infantaria, de um regimento de ca
vnllaria, tudo com 166 ofrlciac~. 3. 015 praças de prot, 547 
cava !los o 50 muares, ·conforme. os mnppas annexos a este 
orçamento eni seguida r\ tabella ela despoza. 

§ t.• A brigada serrí commandada por um general ou co
ronel do Exercito, cffectivo ou reformado, ou por um tenente
coronel cffectivo da mesma brigada, corrtmissionado ·no posto 
de coronel n critcrio do mesmo Governo. · · 

§ 2.• Os corpos da brigada serão commandndos por te
mnte-eoroneis da mesma corpor•acão, cm commissão·. Serão 
tambcm. dcscmpcnhndos por· officinos da corporacão todos os 
cargos da Secretaria,. Inspectoria do Pessoal, Intondencia e 
Con !adoria. 

§ 3.• As promoções na brigada scriio. feitas: até ao posto 
de onpit.iio, metade .ror merecimento c metade por antigul
clnd•'. " aR dr. ma,ior n tonrnto-coroncl, dous t.orcos por more
cimento ~ um por antiguidade,· dovcndo o mflreciménio sel' 
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procurado, até par·a o poslo du major, 'denlro do n. 10, n:L 
ot•dcm de anliguirJado dos rc~pedivo~ postos. , 

§ t" Só concort•erão (L promo~ão ao pl'imcit•o rroslo os 
Mat·genlo~-a.iuclanles, .quarl.uis-rnesl·re c chefus, os. primeil.·os 
sar•goulos do l'ileit•u, · escrirlm:arios, c os segundos sargentos 
que actualmonlc Leem t'l!quisit.c:is, uonslanies do almanuck pum 
1014, cuja ordem de collocur;iio dovm•Jí ser· all.er·adu .u:t'im de 
ser obHorvada u anl.iguidnde pat•a JH'omocão, pela dul.a em quo . 
o infel'ior concluir• os requisitos. · 

§ 5." O Lompo do iict•vico pr'eslullo no ExcmiLo, Armada 11 
Corpo de Bombeiros só sorú conlado pura reforma. 

§ G.• ·O Govet·no darú regulamento especial ii. Caixa da 
Brigada, devendo as economias feitas no cmpr·ego d(\s verbas 
do pessoal c material du cui·poracii•J sot· oseripluradas 1í parlo., 
Essas economias não podor·ão ser clispend ida~ cm ou Lr•os ·l'im, 
sem autcirizução uxpi'essa. rJo Congresso que l'ixará cada anno 
o destino a dar·-!lles, devendo ao mesmo Congl'Osso ser presente 
em cada exercido, com a p.t·oposlu do Governo, u cspecificucüo 
delalliada rlo dinheiro ]Jolipado no cus leio· da !Jriguda. 

§ 7." A Directoria do ConLabilidade do Ministerio do In
Loriót• l'icnl';í com a supcrint.enrJ,!THJia e :fiscalização dirccla do 
ludo <Quaulo su t:c!'eerü• a d~spczas com a Brigada PÓHciul, 
O!'CIU\lCnl.tll'ias ou· nüo orcumunlat•ias. · 
· § 8." O Governo bulanccurú, vm· iulormodio de uma com
missão àe t.res funceiouuJ.•ios du Direel.ot•iu .de Conlabilidade 
do .1\linislcrio do Itlteriot•; os depositas do material, inclusive · 
fazendas, du Brigudu. Policial, para vol'ificar a -c[uanLidade exis
tente dos cllvet·sos arligos e hnbililar·-se a abulor o que fõr 
nccossurio nos fornccimenlos uovos o nos quanlilativos do des
peza, fixados neste orcamoulo, dando do Ludo conta uo Con
gresso. nu sua proxima reunião. 
, Art. n.• Fica o Governo autorizado a rever o r•egulamcnt.o 

do Corpo de Bombeiros, no sonlido de diminuir a despozn com 
'>esta corpot·acão, iixpressamcnte revogado o nrt. 5"· do regu
lamento na parte que se refere ao inspector gei,al que dever·á 
ser officiul da propria corpo'racão, continuando o cargo do 
assistente tio material a Her oxm·cido por engenhoir·o militar•,. 
modificada lambem a orgunizacão du cuixtl bcneJ'icent.e e atlo-· 
ptado o mesmo crit!lt'io prcscripto puru u Brigada l'oliciul na 
apuração o dcst.ino das cconolll ias que possam sot• i'eflas nas 

. verbas OI'Camentarins. · · 
Art. i o. Fica o Governo autorizado· a reorganizar n nd

minist.l'aciio do 'l'crriLorio do Acre fundindo em uma só com 
séde em 1\lam\os onde eslabclecerr\ t.ambem o .iuizudo federal, 
os dous tribu·nnes do appellaçõcs. q)le nlli ·funccionam e sup- · 
prir o 2• e 4" termos. da comm·ca de Sonna MnrJurciru, ficando 
as suas respectivas úrens soiJ n .im•isr.Jicçfio das .autol'iclacles 
do 1" te1•mo da ro!'cl'ida comarca. . . · · 

Ar L. H. O Qovernp rcgulnrá o ·processo do recrutamento 
e promoção do,; magistmdos l'r.deraeR pelo concurso· de .Provas, 
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· expeJinrln pam isso, o ncccs'ttl'io reg-ulamenl.o, que dever:\ 
· sot'l'rcr· o nxume o voto dn Cougrt!Hso pat·a l!tlLr•nt• cm vigot•. 

Art. '1~. Os .Juiws feclet·tws pildt!l'áo go~ur .• das férias fo
T'cnscs, l'r\m !ln sua see<:fio, sem prr•,iuiw do tempo e du g-rn
tirienr;fin a que t.e<!m dir•rdl.o, passando o cxcJ•eicio nos seus 
suhsLil.ul.rm lr!gaes u estes aos pl.'irneir•os supplcutr•s, rque apenas 
p(H'cehel.'ão n~ eu~lut:~-. · 

. .•\I·t. lil. X os jui~atlus l't!U<!I'ae; um IJtW '"<'> existir um 
officilil de ,iusticu, o ,iui~ seccional nomear(t um outro ad iloc, 
rrunrulo assim pureca ueecssnr·io ou conveniente. 

AI' I., H. As lil:cncas do:t miniHtr·os do Su[lremo •rrihunal 
Federal Hor·úo rtJguladas pelo Regimento interno desse tr•ilíunal. 

A1•t.. ·15. W o Podo1· :gx,~r;llt.i\'o aut.ol'izudo a inll•oduzir 
nas lei~ rn·occssuaes c de orgnni~ucüo Judiciaria tanto 'foueraes, 
como lncac's (rio Disf.'l•ietn Fednral), ns modiJ'icaçúcri que .iulgar• 
tendentes u aceelerar a marcha tJo; pr·ocessos c embamçm• a 
chicana sem prc,iuizo da defezu dos íntc'rc~scs legitimas, po
dondo suppr•ilnil' recursos, nlter·m· n competencla dos Juizes o 
commínm· mulf.as nos que, por qualttucr• motivo, deixDI't'Tn 
d() ,julgar• ou de redigir accói·düos nos prazos le!,mes. . 

· Art.. 10. O l1ovcr1w or~anir.rrr•ú rmv() I'cgiinrmtrJ de eu~tas 
pura n Jusl.i•:a Feclc••rtl e iíam . n local do Distl'icto Jo'cdel'nl 
no sentido de 1.·odu~il' a~ mnsmaH w~f.lli! ,c~f.nbrlecondo penns 
d(: suspensão de um rr seis me~e~ e multn do 100$ a 500$ aos 
f!Sct•ivüos que deixatl()m de cotai' ;\ margem de oada. acto. qun 
lavrarem· o srm honorur•io, llem r:omo áquolles· •que cobrarem 
·das partes mais cuslns do que n~ nrlmittidas pelo regimento. 

Art. 17. As vagas que SI! venham a dnr dos cargos do 
serviço snnitnrio. ser•iio como nté ngorn, provirias por concurso: 
em caso porém, da igualdnclc do provas no· concurso, terlío 
sempr•o pl'Ct'ercncia os que, além uesBn prova. tiverem exhibido 
onf.J•ns que attestem a sua capacidade profissloonl. 

APL. 18. E' pormittido ao Pr·ocu(•ador Gcrnl da Republica 
ror]uísitnr, pm·a servil' r.omo seu .<ccretarío, sem nugmon!.o de 
dcspr.~a. um runceionlll'io dn Mini~terio da ,Just.icn '' Nesocios 
Interiores, ou do Minist.nrio dn Fnzrmln. 

Art.; JD. Serão preenchidas po1• accessos as vagas que s~ 
vol'iJ'icaJ•em no quadro !lo pcBsonl da Secreta1•ia da Procum
doria da Republica. 

Art .. 20. Nas cansas de inologibilidnrle de que l.l'llf.n n 
lcttra A dú n. 2 do ar L. !:!• rJn lei n. 2. 504, dé 11 de ,Julho 
de HlU, .nfío incidam aquelles cirladfios que .irí estivm·em exer
l~ondo n furw~üo do Senador ou Deputado antes da investídurn 
do cargo r](! govel'llador ou prosirlonte de Estado pelos referidos 
S·JUS par~nt.cs ou afins. 

Art. 21 . O lll'f.. '1 3 da lei n. 2. 842, elo 3 rlo janeiro do 
J n I 1, ,; PxiNJSÍYO no,; 1'11it.os ~uo int.orcssnrom (I Jlnwndn' Mu
nildpnl do Di.'il'ido Fmll'l'nl. 

A1·t .. :!2. Pir:n nui.Mizndo o Governa a rnaudat• ímprimh• 
r;rnt.ull.arnent.o n11 impl'llliRn Nacional a synopse, ou o. rcper
torio, por ordem chronologlrm, do [odos os acto; emanados dos 
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Poderes Legislativo c Executivo da Republica dos· Estados 
Unidos do Brazil, relativos aos períodos de 15 de riovemb~o 
de 1889 a 31 de dezembro àe 1899, organizado pelo coronel 
Eugenio Adolpho da Silveira, director da secção de Justiça e 
Negocios Int~riores. · 

Art. 23. Fica o Governo autorizado a abrir o credito 
ouro, necessario para pagamento dos premi os de viagem . con
cedidos, pela Escola. de Bellas Artes, aos alumnos e artistas 
que, apezar da actual conflagração na Europa, alli continuan{ 
estudando. O Governo providenciará depois da guerra, para 
que sigam o seu destino os novos premiados. que ainda não 
partiram e bem assim aquelles que, em consequencia da si
tuação ap.ormal n~ Europa, interrompendo seus . estudos -re-
gressaram ao Brazil. .. 

Art. 24. Fica concedida a titulo S<'atuito na Imprensa 
Nacional, li contar .da data desta lei, a impressão em volumes . 
da Revista do Supremo Tribunal, nos moldes em que está sendo 
executado esse trabalho, ·de accôrdo com o contracto firmado 
com o mesmo tribunal, cuja edição mensal será _de 6.000 
exemplares; mediante as seguintes condições: 

a) de cada edição mensal da Revista do Supremo Tribunal 
serão fornecidos gratuitamente a· requisicão dos MinisLerios 
de Estado, até o numero de 20 exemplares a cada um para as 
colleccões de leis ou bibliothecas das respectivas repartições; 

b) gosarão do apatimento de 30 % sobre o preço . das as
gnaturaes os membros da magistratura. federal e· do Districto 
Federal; 

c) gratuitamente serão fOI·necidos -exemplares ·ás biblio
t.hecas das duas Casas do Congresso Nacional e do Palacio do 
Governo, :ís .Delegacias Fiscacs c Caixas Economicas Federaes; 

. d) na secção- Legislação- a Revista do Sup·remo Tri· 
bunal publicará as leis e decretos federaes. que forem de in
teresse geral; 

e) os pareceres dos Srs. Procurador Geral da Republica 
e consulíor geral da Republica ·Quando de immediato interesse 
publico, serão inseridos na revista; · 

. f) para o effeito do pagamento do porte t'ica a referida, 
puJ?licacão considerada o1'1'iciaL ;- . · 

Art. ·25. A Mesa da CamariÍ dos Deputados fica autori
zada. a utilizar-se dos saldos da verba do material para· gra
tificar aos supplentes da Redacção dos. Debates. , 

Gamara dos Deputados; 2ü. de novembro de 1914·.-As
tolpho Dutra Nicac.-io; Presidente.- Antonio Simeão dos Santos 
Leal, I •. Secretario.- Elysio de A·rau,io, 2' Secretario.- :A.' 
Commiss'ão de Financ~s. 

, 
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SESSÃO EM 28 IJI' JJE~I;MBRO DE 1914 Ur9 

N. 121-1914 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis 
76:896$, para .occorrer ao pagamento das despezas realizadas 
com o -levantamento do cadastro dos proprios nacionaes em 
Minas e S. Paulo e outras pesquizas; revogadas as disposições 
em contrario. · .. 

Gamara dos Deputados, 28 de dezembro de 1911>.-As
tolpho Dutra Nicacio, Presidente.- Antonio Simeão dos Santoa 
Leal, i' Secretario.-E!ysio de Araujo, 2' Secretario.-A' 
Commissão de Finanças. . 
. Outro. da mesma procedencia enviando um dos auto

graphos da resolução do Congresso Nacional sanccionada, con
siderando empregados publicas civis, para todos os effeitos, 
os commandantes, sargentos e guardas das alfandegas e mesas 
de rendas da. Republica.-Archive-se. 

O Sr. 2' Secretario declara que não )la pareceres. 
São novamente lidas·, postas· em discussao, que se encerra 

sem debate, ficando adiada a votacão por falta de numero, as 
seguintes redacções finaes das emendas do Senado ás propo-
sições da Gamara dos Deputados: · 

N. 42, de 1914, fixando a forca naval para o exercício 
de i9i5; . . 

N. 88, de i 914, fixando a despeza do Ministerio das Re-
lações Exteriores para o exercicio de 1915; · 
. · ,N, 97, de i914, fixando a despeza do Ministerio da Guerra 
para o exercício de 19i5. · 

O Sr. Ruy Barbosa ( •)- E' já, Sr. Presidente, com ex
cessivo acanhamento que volto á tribuna para continuar, 
occupando a attencão do Senado, em um assumpto C[Ue a ella 
rme traz, mas V. Ex, bem vê que tenho que responder a C(Uatro 
discursos proferidos· aqui por dous illustres membros desta 
Casa e recheiados não só de idéas novas, mas de investidas 
omnimodas contra a minha humilde pessoa. 

Bem sabe V. Ex. que a defesa tem necessidade sempre 
de ser mais longa do que a aocusacão. Uma arguição que se 
:faz em . uma palavra ou em duas · linhas. impõe-se muitas 
vezes a preciziio inevitavel de fallarmós duas horas para com 

, os factos e os documentos responder muitas vezes a uma in
crepacii.o temeraria, sem base ·de natureza nenhuma, da qual 
todavia resulta para o a:ccusado a urgencia de varrer a sua 
testada c livrar-se da suspeita desagradavel.. E' wr isto, 

( •) Esse discurso não foi revisto pelo orador. · 
' ' 



'I 

·' 
ANNAES DO SENADO 

Srs, Senadores, que torno agora ú tribuna npJ•ovcitándo t.ouns as 
sessões que so me teem ofJ'ercido, para honrar com a devida · 
resposta os discursos .dos deus· nobres preopinantcs. 

Para. apllifllr o· oscandalo da subtraccuo dá carta que o 
Sr. Minbti•o -da' 1\larinha retirou dos archivos nuvaes para a 
HUa algibeira, creou o nobre Senador pelo Rio ·Grande, a quem 
t.enho. a honra -da. responde~, a ~eo1:ia de que, como pape) 
resarvaoo que é essa carta, nao POdia fwar nos archivos. ' . 

«Esta .carta, (disse o nobre Senador)· como os senhores 
estão 'vendo, nilo tinha absolutamente razão de· estar nos ar
chiVI>.I!. Era de ordem feservada. » 
, Ora,. acontece, Srs •. Senadores, que justamenlil para os 

papeis reservados é quo se creuram com especialidade os 
!lfchivos,. Podem muitas vezes, sem maior inconveniente des
npparecer nos archivos certos . papeis n1lo reservados. Os de 
caracter reservrujo, porém, justamente paio caracter de papeis 
mscrvado.~. pcrtzncem, como uma propriedade mais sagrada 
que todos os· outros, ao odominio .dos · archlvos, que foram · 
especialmente instituídos ·com o ob.iocto de !enthesourarem 
em si essas preciosidades, sobre as qunes muitas vezes, durante 
dezenas de annos. e ató seoulos, os governos nüo consentem 
penetrar as investigaçõeg ató dos historiadores. 

O Sn. Ar.rmwo. Etus -0 lbgar delles ó alli. 
·O Sn. RuY BARBOSA- AJii, 6 o seu Jogar, alli, onde podem 

ser examinados em certas e· determinadas condicõ·es, debaixo 
da vlgi!ancia do Governo a que pertencem, mas sem que nunca, 
a· ninsuem, menos a esse governo, a ninguem seja licito re- ' 
tiral-!IS da ·sltuacão lesai onde se devem conservar, . 

mm o que estou dizendo é novidade para ningucm nesta · 
Casa ou J'6ra do Senado. Nüo h a por· ahi, ·nas repart.icões 
publicas, n'os ministerios onde quer que exista a mínima par
eolla de expcrionc!a administrativa, quem ignoro que os do
cumentos recolhidos ao selo de um archivo constituem ob,jecto 
<lo dQminio publico, e se esses, documentos apresentam · ca
ra-;:ter. de J'Cs~rvado, se esses documentos toem sobre si essa 
nota, ·então dobrada. obrignr;fio ha para .os ·governos de cui
dndosamento nlli os conservarem, c maior attentado será o de 
quem quer que rlalli os desvie, 

Nestes .. me~mos dous inqueritos a quo ultimamente so 
prooodou no Ministcrio da Marinha para se c.onheeerem os 
M:~•edos dessa ad.ministracão dut•ant.c o minislerio do almi
rante Mal'QÜes ·rlo Leiio, durante o ministerio do almirante 
Belfo1·t. Vieira e durante o primeiro ministorio anterior a esses 
dous, -do almirante Alexandrina do Alencar, nesses mesmos 
dous inqueritos, <ligo eu, abundam em quantidade immensa 
os documentos resci•vndos, nos quaes aqui se fnz rcsonhll. mi
nuciosa o especificada. Assim, a fls. 7, 8 o o elo. inquorito 
relativo. ús administrações dos Srs .. Marques de T.eão o BcLI'ort ~ 
Vieira, temos uma ;Jonga lista de papeis l'oservados que a 
Commissão de inquerito submetteu ao seu exame e que, .depois 

' ' . 
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do ex!lminndos, volLat·am todos olles ao nrchivo, onde se guar-
daram. Do . mesmo modo, no inqi.writo aberto sobro a. primeiro. 

. administra~fl;(l elo almirante Alexandrino dll Alencar, temos a. 
pags. '' o 5 e ainda n. pags. 8 c 9, longas sérios, listas nume
rosissimas de reservados que passaram pelo exame da com
missão o volveram depois ao seio do archivo, seu deposito 
natural c inviolavel. · · Gomo é pois, que se poderia sustentar a propriedade dÕ 
acto do .Ministro da ·~[arinha, retiro.ndo- como elle o fez
do archivo um documento, que não só ol'a reservado, como 
ainda reservadissimo, a tiLulo de que. era reservadissimo. 

Pois si era reservndissimo, com maior razão ainda do que 
si· fosse apenas reservado;· e si ora reservado, com maiOl' 
razão ainda do qno si o não i'osse, devia esse documento 'ficar 
no archivo. A reserva indica o valor do documento sobre que 
essa indicar;ão recahe e lhe imprime, portanto, a condição de 
ficar c!le mais inseparavelmente ligado ao ar.chivo de que faz 
parte. Procedendo, pois, como procedeu, o honrado Ministro da. 
Marinha commettcu um abuso- um abuso que tem qualifi-

. cacüo legal de penalidade- a. ·subtracção de documento pú
blico....;. ·crime qualificado, que não se concebe possa colllr" 
mettcr um ministro, sem que incorra cm sérios reparos, perante 
seus co\\egns c donnto do Congresso Nt~cioila!. 

Ora aqui est(t, Srs. Senadores, como é, porque é quo o 
nome desse ministro se cntrelncou com a questão elo SatclUte .: 

Foi o honrado Senador pelo Rio Grande do ·Sul quo ex..; 
trnnhou, dizendó cm um dos seus discursos: · 

«O illustre Senador pela Bahiu. não sei· como. entrelaçou 
o nome do Sr. Rivadavia Oorrêa. ao do Ministro da Marinha, no 
caso do Sate!l'ite. · Entrclacara.m-so as duas responsabilidades com o caso 
do Satellite, porque no primeiro dos dous inqueritos, cuja 
cópia dactilographica se remettcu para aqui, a fls. 32, rela
tanto as occurroncias passadas em uma das sessões do con-
selho do inquerito, diz-se. isso: . . · «Em seguida foram retirados dos roncos de documentos · 
. comprobatorios de despeza, apresentados pelo .Sr. director 
geral da Secretaria .da Marinha,. Henrique Rodrigues Nobresa. 
os documentos rcservadissitnos, sob· ns. G9 c 73, na impor
ta.ncin total de 3·2 :0()0$, c entrcgaram~sc esses· documentos 
ao Sr. vice-almiranto Alexandrino Faria de Alencar, Ministro • 
da Marinha, a pedido deste. E, para constar. Javrou~se a pre
sente acta, que ou, Frederico Marques da Silva, dcrevente da 
Armada, servindo de escrivão, etc. :o . ' 

Ficou assim estabelecido que o ministro levou ess~s do-
cumontos, retirados do archivo, e que esses documentos eram 
relativos a um dispendio de 32 :O·OG$, c consta aliunde por 
testemunhos fid~dignos, quo essa dcspcza representava a .im
portuncia da contribuiclío com que o Ministro da Marinha, em 
novembro de HHO,, contribuira para as dcspezas da expedicão . . . 

. . 
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·do Satellite. Está, portanto, entrelacado, naturalmente, oom 
os factos dessa expodicão, niio só o nome do nobre Ministro 
da Marinha, que tomnu osl.a libm·dado para cJom os arehivos 
nuvaes, mas ainda o do lllilliSti'O que se diz signatario desse 
documento do requisic.úo duquclla quantia. Esses-dous mi
nistros enl.ramm, portanto, nuturalmontc, na senha dos acon
tecimentos do SalcllUc. Dahi cm dcnnl.e, onde quer que, quando 
quer que, como que1• que esses acontueimcntos se discutissem, 
as pessoas do SS. EEx. estavam cm seona. 

Não havJu, pot•tanto, nenhuma ruziio especial de animosi
dade contra nenhum dos dons, quot· da minha parte, quer da 
parte dos ,iOt·nalisl.ns rrtw na discussão dessa negocio tanto se 
l.oom occupado. · 

Uma vez !·evclado um J'acto dessa natureza, evidente era 
esconder no seio dessa circumstancia, alb'Uma cousa gravo que 
havia interesso official cm occulf,ar, porque· do outro modo 
se não concebe a oliminacito do um documento a que a admi
uistrnr;ão publica imprimiu a nota do mais que reservado, de 
resnrvndissimo. 

Não ltn nenhum .iuiz neste mundo que, sabendo que um · 
individuo c•mp:tlmn um documento J•esorvadissimo, não conclua 
itwvitavolmr•ul.o havor nesse documento a consignação de factos 
da mai01: gmvidade que a esse individuo interessava occultnr. 

O Sn. Rmgmo GoNÇAl-VES- Apoiado. .. 
O Sn. RUY 13Annost.- Quer me pal'oecl' que a ingorenoín 

no~le caso niio pódc. dar lognt· a out.t•a conclusão. 
Quanto ao St·. ~lhnirante Alexandrino 'de Alencar, acho 

curioso qne os nobres prcopinnntos nesta questão, no mesmo 
passo que tanto envidam csfm·ços por colorit• com as tint.as 
menos carregadas, os ncont.ecimenf.os do Satallita, associando 
a estes os da revolta de 22 do novombt•o, queiram ao mesmo 
tempo fazei' a apologia tio Ministro da Marinha, do caracter 
do cu,ia administmcilo aquollos fnct.os são documento moral 
rJ t.eohnico elo maios grave .caracter,. · 

Quando, Sr. Pl'esidento, estalou na bnltía do Rio de Jil.
niero a revolta dos nossos encourncados, uma das providencias 
tomadas pelo. Governo do entilo, J'oi radiographar para bordo 
do vapor, creio que it.nliano, o Principessa Mafalda,· onde se · 
transportava para a Europa o almii•anto Alexandrino de 
Alencar, inquirindo si aquelle almirant.o se achava realmente 
a seu bordo. · , 

O SR. ALFREDO ELLIB- A supposicüo do Governo eira de 
que esse almirante estava a bordo do um dos couraçados, di-
rigindo a revolta. . . · 

O SR. RuY BARBOS.\- Si in,iustica havia nessa desoon~ " 
i'ianca, nessa· suspeita, a in,justica não era nossa, não era 
sinão do Governo a que mais tarde este mesmo almirante 
veiu a pertencer como um dos seus membros. 

Mas ·o facto, Sr. Presidente, é que nquella revolta nasceu 
de um modo. mais natural: da nnarchia, .da incom(lleta des~ 
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ol'gnnizacílo em que a todos os respeitos se achava a. nossa 
Marinha de Gu·erra, quando assumiu o Governo o Marechal 
llermes. 

1 Disso Lemos documentos ntó officiaes. !\!as antes de 
apontar qualquer cousa desse genero, permitta-me V. Ex. 
Sr. Presidente, ler á Casa um testemunho de alta relevancia, 
dado sobre o assumpto, ·Jogo depois daquella revolta, por um 
dos officiaes de Marinha que deixaram então o sorvir,o naval, 
desgostosos com a solução dada pelo Governo ao conf!icto. 

Refiro-mo ao livro publicado então na Europa anonyma
mente polo Sr. Macedo Soares, com o titulo: « Politica versus 
Marinha~. Ahi Lemos um quadro breve, mais claro e expres

-sivo, da situacílo da Marinha naquelle tempo, da influencia 
quo sobre esta situação exercia o ministro Alencar. 

«A ascencüo do contm-almirante Alexandrino de Alencar 
(L pasta da Marinha só tem uma exp!icaciío nag convcniencias 
politicas . .Effect.ivamentc esLo ol'ficial ora Senador pelos Nerys 
do Amazonas em I 002 o pessoa do confianca do Senador Pi
nheiro Machado. Desde a revolução rlo 1893 a sua carreira 
profissional resume-se em serviços polil.icos, . 

Como comm~ndanLe de navio, uma unica ver. transpõe 
a barra capitão de mar e guerrn, na viagem presidencial a 
Buenos Aires. No desempenho desta commissiío soube crear 
uma attitudo politica que .foi cntfio muito apreciada pelos 
situacionistas, Em seguida, quando o descontentamento pu
blico, deant.e da polil.ica das oligar·ehias, ia- sendo aprovei
tado pelo almirante Custodio de Mello, pnru realizar as suas 
aspir·ar;ões de regenerador nacional, Alexandrino de Alencar, 
por um serviço politico clirricil do classiricar, trnnqui!lizn o 
Governo e conquista as ostrellas de contra-almirante. Na ordem 
tcchnicn o ministro de 1006-1010 nunca figurou, nem mesmo 
como comparsa npnrgado, Sorvical ,i unto de Saldanha pro
curou srimpre copiar alguns aspectos externos elo HlusLrc chefe, 
produzindo uma eclicão popular du linha de n!egnncia, do 
at.titudc militar e do brilho de maneiras que foram -o apanagio 
do director da Escola NavaL 

O seu inslincto astucioso o intrigante. procUI'OU um mo
delo politico cm Custamo de Mello, o mais i!lust.rc, o mais 
nobre c o mais generoso·, de riossos caudilhos: ninda ahi a 
cópia ficou no arrivista insidioso e plebeu, que inaugurou entro 
Tlós as manobras a descoberto, para perpct.uar-se no Governo. 
A analyso da sit.uaciío politica c mi!il.nr do Brasil éont.cm
. pornn.eo poderia se fazer com um estudo minucioso da ,rcr
sonahdade de Alexandrino de Alencar, Profundamente tgno
:rantc, com um procedimento eternamente tortuo~o o inexplicavel 
apparecc successivamont.o ,iunto do todos os chefes evidentes 
da Marinha e a todos inspira o mesmo julgamento implncavel; 
.Taceguay, na viagem (L Chinn, Wandcnlmll( em todos os extrn
Qj'dinnrios successos que preparam a prisií.o cm SnnLa Catha
rma, Custodio na primeira parto dn revolução c Sal,cl::mha na 
ultima, Alexandrino entrou definit.ivnmento na politiCa com 
a denuncia de i90<1 e firmou-se com a· amizade dos Nerys do 
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Amnr.onas, No fim <lo Governo de nodrigucs Alves :foi inspirado. 
· . a far.er alguns discursos no Senado que ficaram celebres nos 

Ammes desta Casa do Congresso,· c :rir;urou como autor de um 
inter!!ir.w que appareccu na Notic·ia, do Rio de Janeiro. Estes· 
discurso~ c esta cnt.revista foram a eonspirncão d:i politica 
para vingar umn cnndirlaturn. Ató que ponto terão Influido 
no espii•ito de Affonso Penna -o como terão. concorrido para o 
Ministcrio? · . 

A ~farinha eslava entorpecida por quatro annos de in
actividade c ·de estudo .. A perspectiva do· realizar-se um pro
grnmma naval, fosse qual fosse, parecia uma brecha na apathia 
publica para n J•egcnoracão niilitar do paiz. Alexandrino 
cercou-se de officiaes que traduziam então a aspiração da 
Morinlla. A imprensa comccou. uma Jl.ampanha que_ devia durar 
mais de trcs annos. Os annuncios, os programmas c as no
ticias eram redigidas no. pmprio gabinete do ministro; o scrviGo 
de rnportag-cm ficava singularmente alliviado. O «rumo ao. 
mar~ foi formulado como o contraste do quntricnnio da inercia 
que tinha expirado. Rapidamente os· contmctos .rJa nova es
quadra foram assignndo.l. Depois rle uma espera tã.o longa c 
tão nnr,iosa ningucm quiz oppOr . uma critica com receio de 
retardar a rcorgnnizacão da esquadra. · . · 

As r.specificacões dos con t.rnctos dos na v iqs davam id1ln 
perfeita d'n ignorancin do ministro que ns nssignava. Não im
nortn.· Tudo passava despercebido, comtanto que no ~Unis
teria se fizesse qualquer cousa. 

A reacção c o movimento oram a ·consequencia do 'll'O
vcrno de Noronha e esta necessidade' era tão A'!'nndc na Ma
rinha que o pniz inteiro recebeu uma impressão de triumpho 
do numa ao ,mar». A movimcntacão da esquadra com os seus 
espcct.aculos decorativos tornou-se o forte do · Governo o a 
Iament.nvol ingenuidade de AHonso Penna julgou que realmente 
fazia um · prorligio nos cxodos fat.igndos dos navios para. o· 
norte c para o sul.· · · , 

E todo osso espentriculo durou mais· do trcs annos. Um 
fogo de arlíficio isolito, o arl.igo, n rcnlamc, o discurso, n 
rovist.a, o dosombaz'QUO, a marche au.r.•.(lam.bcawr., tudo quanto 
a inconscil?l!cia c a audacia podem -inventar com uma das mãos 
nos evcnt.uaes e a outra na imprensa aventureira. 

. A nova e.~quarjrn ia sendo apparelhada c Iontamontc tmla 
n fnrça se ia esconndo pnra um becco sem snhidn, que voiu a 
ser o dcscnlnco do «rumo ao mar •. Final monto, depois do 
desnst.ro do,Müuz8 Gernes, do rlcsastre dn viagem do Bnhia, o· 
.Jornal tio Com.mr.rm'o dá o •a-rit<.l de alarme .. Todas as outras 
viagens, do S. Pnuln, do Rin Grande rln Sul o da rlivisão no 
Chilo trn1.em um contingQntc ater.rndor de ·oonfirmaçiio z\s tre-
m ondas rovolacõos. · · · 

O trabalho rlc mais rio l.res annos .esboroava-se no msum.o 
f,ragico, vcridico n incontestado da sil.ua~iío « nnval ». «A Md
r>'n/1~ .. w;m ~stado moior, sem. orrianiznção :nfl:ilnr, smn cff;11r;n~1Jo 
llrn(uwrmal, .~mn mn11n/n-ns c smn Mmrr.w1n8, sP.rn (IU.a1 mçoes, 
com. c;ccesso de of(ici.aes clistl'ibu.idos em.. po.~tos! cowp se de~ 
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v~ssem. r.on.1titui1• 11m. batalhão de ·i11 {anta.rin, 111io ,i, nrio prírle 
ser u.m.ft Marinha. r.f[ic1ml-tr., desde o nlrn.irantr. nM o nltimo 
aprendi.:~. . 

Eis, sr.nhorr.s, a situnçflo ·rln. Mal'inhn nnnnrllr (Pmpo, dn
buxadn pela mão scg~n•n de um dos mais intelligcnlcs officiaes 
dnquena classe, um ·dos mais instruidos ... 

O Sn. Ar.Pnr::oo Er.r.rs·-Apoindo. 
o sn: RuY RAnnOS,\ - ... ~ dos m~nis . independentes. 

·(Pausa.) 
Lninm VV. EF.x .. Srs. Senadores, se lhrs apronvcr. o J:rln

torio •Wm que o almirante Marques de trão r.xno?., depois rio 
r.nso rla ilha das Cohras c do caso rlo Satellitc, a historia 
dnquclles acont.ecimr.nlos c n •'pnca cm qur. cllr.s se produ
ziram. c verão como nlli se acha tamhcm retratado essa mesma 
situação. da mais nhsurrla dcsorrlcm. rlc nma incrível desor
gn.ni?.acão, da nusencia. de tudo nn nos•n Marinha militar. Os 
t.ornedos rstavnm divirlirlos cm r>eças ~sparsns por varins r>ontos 
desta bnhin, snis. sete, oito millms, QDrlc era preciso ir buscai-os 
c rrunir tudo nnrn comnor cada um dnquelles instrumentos 
de gt1crra nnvnl. -

.Niio posso cnnsnr o Senado, não disponho de l.ompo: mas 
uma leve amostra· durei· eom n simples lcit.m•n r!est.ns linhas, 
onde o minist.ro descreve uma nas difficuldarlos em nue so 
viu, quando pensava cm ol'ganiznr a J'csist.cncia á. rcvolt.a da 
mnru,ia, cogitnndo de minar a bahia: 

<Nilo· ohstnnf.r. isso c anc1.nr .rJo mnt<Jrinl de minn::em ryuo 
osf.:\ nT·mnzenarlo ·do tal mono crm. para se ter nma mim cnm
J11CI.n, era preciso rcrorJ'CT' n diversos pontos da nossa hnl1 in. 
rlist.nnfcs n·f.é oilo inilhns ent.rr si, perseverei nn idrn, conse- · 
guinrlo promptificnr um pcqucno numrm desses cnA'enhos. 

f;i para nppare!lJRl' os tornados foram precisas i,R lwras. 
cstanrln ns cahccns rlc combate cm nm só ponto, Pmhom rio 
outro lado ~a hnhin ocr-uparla'pelos rrlJnlrlrs .. -rncil r. <lo suppor 
o t.ompo preciso pnrn reunir c prcpnr.nr o mn.f.crinl nccessm•io 
a umn minnf:em convcnicnt.e {]O :port.n rio nio de .Jnnrirn. ~ 

F.' rlrsfr mor!o rmé n ndminiRt.rnr;ão {]O miniRt.ro Alr
xn.nrlrino hnvin doixndo n nossn. Mnrinlm de Guerra. Mas. sn
nhorrs, n inr-ompct.cncia· do nosso min ist.ro, que c_u tcrin. occn
siiío nryui M provar !n.rgnmnntP-, si nR nnssns trnhalhos n::-om 
se nftn rnccrJ•nssrm. nnal:nnndo n nrlminist.rnção nnt.nrinr r 
n a.rlminist.rncão n.cf.ual desse minislrn, essa inromnnt.nncin. 
hnst.n um -ract.n pnra vol-a mpstrar, fnct.o de uma rclr.vnncin ' 
immrniln na act.ualidndn. 

T.cmhrnm-sc os nnhrcs Senadores do dnst.ino ~ur tiveram 
o courncnrln nin dr Jmwirn o os t.rrs monit.orrs u!l.imnmente 
nncomm'rnrlarlos? O ministro ndunl nn Marinha· r.nniiPmnou 
rssc~ vasos de gnerrn. dec!arnnrlo. qunnln no àrr?ndi!Mf(lhl. nn 
Tlin dr Jnnd1·n. nne m•n uma momt:ruosirlnrlr, um pn·,nrln cl1inrr.. 
nffirmnnrln ninrla, qunnto nos trcs mnnHnrrs, rrnn Prnm navios 
jmprcstnvois, de uma constrticção errada c insufficionto. 

I 

\ 
I ,, . 

.. 

• 

• 



• 

' ... 

:156 'ANNAES DO SENADO 

Pois bem, senhores, o Rio de Janeiro, adquirido pel() go
verno da Grã-Brelanha, foi, pelo Almirantado Inglez quali-' 
ficado como o mais poderoso vaso de gucrm da sua esquadra 
e hoje, CO!Jl. o 12omc de Au·l!tcou.rt, a!li representa o papel que 
cssn qua!IfJCacao lhe destmou. Quanto aos tres monitores 
lambem adquiridos pela Inglaf.et•t•a, jú preslnram servicos 'con~ 
sidcraveis na guerra, um um ataque dos inglezes ás costas 
belgas. . . . 

Enl.rcl.anto. CS!\SS navios foram rejeitados a titul9 de que 
não prestavam: n t:itulo de sua monstruosidade, da sua inu
tilidade; dos seus erros de oonstruccão, da sua inefficacia mi-
litar. · · ·· 

O SR. ALFREDO· Er.Lts- O que ficou constatado é que a 
m·I.Hharia desses lres monitores era podcrosissima. 

O Stt. HIJY. BAnnosA- Eis, Et;. _Pre.sidcntc·, o que me basta 
para mostmr ao Senado quanta rnzuo f.tvemos, os que batíamos 
o ingresso desse ministro na ad,ministracão actual, onde veiu 
trazer, com a sua verificada incompç_f.cncia, com os seus máos 
habitas administrativos, com o sysl.cma de abusos que intro
duziu na Mm·inha, abusos incríveis, de que a imprensa tem 
discutido, havendo exemplos de publicar até em (ac-,Yimiles 
os documentos, onde, digo cu, trouxe ·com essa sua incom
potencia c essas suas más qualidades ndministl'lltivas, o ranco 
do haver sido no governo passado uma das columnas desse 
systcma de opprcssüo militar o do abolicão de todas as ga
rantias constitucionnes, desse systc!Jia de estado de sitio em 
P.ermanencia e ·do abusos cm perpetuidade, que, trouxe em 
resultado a ruina da Naciio, a bancal'rota actual, a miseria em 
que o pniz se vê actualmente mergulhado. 

O Sn. Ar-PRllDO ELLrs- Attribuem até a S. Ex. a per
mancncin do estado do sitio, por oito mezes. 

O Sn. nuv BAnilosA-Agora, senhores, vejamos, no que 
tóca ao Sr. Rivndavia Corrêa, as minhas culpas, os meus 
crimes de injustiça e t.cmer•idado nas aprociacões eom que 
me tenho referido á sua passagem pelo Governo do paiz. 

O Sn. Ar-rnEno Er.Lrs...:.... A sua passagem ficou assignalada 
pela bancarrota que nos ·legou. 

O Sn. RUY BARBOSA- Ninguem devia extranhar, Srs. Se
nadores, a minha antipathia 1\ Iidministracão· desse ministro, 
com quem nunca tive contactos nem . ntrictos; mas a. anti
pathia· das minhas idéas, dos· meus sentiment.os po!ifj~os, das 
minhas aspiracõcs inte!loctuaes. .. ' . 

' Nestes casos de instrucção publica tenho sido, no seio 
ilas geracões ainda vivas, um dos homens que mais traba
lharam. Em 1882, tive a honra de apresentar á Camara dos 
Deputados um planq geral de r~organizacüo da nossa ins.truccão 
primaria, secundaria e .superiOr, com largos relatol'los de
monstrativos, n t•espcito dos quacs. se disse no annuario de 
Jegislacão estrangeira dnquelle tempo que eram os documentos 
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parlamentares mn·is impot'lanles até cnl.fio apresentados no 
Corpo Legislativo Bt·asileit·o. . 

Depois, a outros I.J•abalho~ de nulut•ezu dirfct•enlo, mas 
Lodos relativos ú inslt'ucção publitm mo entt·cguei cm varias 
épocas c! a nossa historia conl.umpot·nncu, 

.Ora, Sr. Presidente, amigo do ensino publico, vendo na 
educação do povo, na seriedade da cultura inlcllcclual, a base 
fundamental de Lodo o pt·o:;resso, de toda a liberdade, de 
toda a grandeza publ i cu, con heccndo as sol idas tradiÇões oxis
tcnl.cs em nosso pn.iz, não l.anlo no Pnsino pl'imario, ·mas no 
ensino sccundJtrio e superior, convencido, como eslava, de que 
pura nos adounlar· e ·desenvolver ncssu ramo da adminislrucão 
publica, O· que nos eumpl'itt em .rcspcitm· as tradições exis
tentes, olovul-as, depurai-as, mollwral-ns, esJ'orcando-nos para 
casar· o que 1m via eom aquillo a que deVíamos aspirar- não 
podia doixnt· de rccclwl' eom hm·ror o advento do ministro, 
que,l baldo inl.eirarncnto de qualquer noufiJJ r.esse assumpto; 
entrou como um vandaln no onsino brusiloiro c, mediante uma 
reforma do cncommcmln. na qual não moi.Lia o dento por não 
entender elo riscado, modianl.e J•cl'ormas ele encommenda, deixou 
as nossas inslituir)õos doccn.Lcs na sitml(;iio actual. e 

O 811. ALFREDO E~~ IS- Como as finanças do paiz. 
0 Sn. RUY BARBOSA- Foi pm• ahi, Sr. Presidenl.c, que 

eu comecei" a mo indispot· com o illusi.J'c St·. nivadavia Carrila. 
Vi que os males por.· ellc eausar.ios pCI'I.onciam ú ordem desses 
estragos irroparavois, que, uma vez J'uiLos, consumiriío o tra
balho do gerações talvez, para quo as vietimas se restabelecam' 
em condições mais ou monos normaos. A cultura nacional 
soffrou, com essa t•oJ'orma, na qual• ainda cm cima se inseriu 
um crime contra ns attribuições do Congresso Nacional, 11 
instrucção publica sol'l'reu um ·golpe mortal. Foi-se de todo 
a seriedade do certos ramos, de corl.ns instituições do nosso 
ensino; ospalhou-so em uma esr,ulu inculculnvcl 'a semente do 
charlatanismo; destruiu-se o ensino socundario, o ensino su
perior, para se reerguer .it\ ug·om não sei quando. 

O Sn. Ar.!Prumo Etr.rs- Arrasou tudo. (Riso nas oalarias.): 
0 Sn. RUY BAiillúSA- Depois entrou o honrado SI'. Ri

vadavia Col'l'en nu nnsta da J?azendu, com n mesma compe
f.encia com que ontr~<ra nn pasta ela instrucção publica
isto ú- sondo um espit•ito absolutamente inculto nas espe
einlidaclos 1\ solução elo cu.iós Jlroblcmns se lho ia entregar
hontcm re!'or·mavn o ensino'-- no dia seguinte reformava ou 
roorgun i~ava as cousas du llcnzenda; levado pela müo dos 
outros, h'Uiudo poJas outros, vendo com os olhos dos outros; 
arl'iscndo, portanto, a eornmol.tet• abusos, que percebill, ir
regulnridados, que não entendia, n rcsolvor problemas sem 
estar absolutamente nppurclhndo, pnrn os mmmina1.' e decidir •1 

O SH. ALFREDO Er,r,rs- E agora vae arrazar a Prl!:fcitura., 
' . 
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O SR. RuY 'BARDOSA- Dahi todos os males que actual
mente pesam sobro nós, porque não ha mai'or dos·grnca&do que 
esta da cultura da iucomputcncia, croada cm beneficio da can
didatura militar. (Apoiado.) · . 

1'udo, St·. Presidente, ao que hoje está reduzido o paiz 
dahi provém. . · 

Esta thooria, Sr. Presidente, rinsceu com a idéa daquello 
imperador romano que teve um dia o pensamento de rnettcr 
no Senado o sou cavallo dncitatus ». Desde ahi se viu· que 
.para ser· .senador n:1o .havia maior necessidade que a do per-
tence!~ ás estreba.rias de Cesar. · 

0 !SR. ALFRllDO ELLIS- E ter crinas .. 
rO Sn. RuY BARnOSA- Ora, Sr. rPresidente; já se vê que . 

era muito antiga a theoria· da competencia da incapacidade, 
mas tinha"so perdido, ou andava para ahi escassa, até quP., 
entre nós, veiu caber it. Republica a honra de apanhar e a·o- · 
semear essa somente maldita o vêr germinar estas frondes im
mensas :1 cuja sO\lnbra nós descancamos na bemaventuranca 
de que todos gosam. . . 

Assim, quando o nob.re Ministro assumiu aquella pasta, 
os mais benevolos 1'i~eram de si para comsigo a consideração 
de t}ue, comquanto pou~o entendido ·em cousas financeiras, 
.comquanto desprovido inteiramente de conhecimentos te<lh
nicos, podia todavia ser um :Ministro severo, um Ministro exi
gente, um Ministro inexoravel ca.m os abusos e mantm· rigoro
samente a mo.ralidade na administração. Fiados nisso, muitos, 
entre os quaes creio que até eu, foram de cambulhada, ima-

' ginando, por exemplo, ·que o negocio da prata se não consum-
maria. · . ' . 

O Sn. !ALFREDO ELLIS.:..,. Aquelle enorme escandalo. · 
ü SI\. RuY !BARBOSA ,...-Acreditava-se mesmo, · S1·. :f'rEliSJ

. dente, que aquella transacção criminosa, illegal, condeamJada 
pelo T,ribunal de Contas, at.tentatoria ·das leis mais elemen
tares dos contractos, infamada por todo genero de !actos, não 
anecdot.icos, mas rigorosamente authenticos e officiaes, não se 
chegaria a ultimar, graças tá contribuição de bom senso ·o de 
inteireza com que ia lucrar, na entrada do novo Ministro, a 
pasta .. da Fa~enda. ' . . · 

Pois senhores, i'oi exactamente o contrario o que se. deu,· 
~ ao :Sr. 1Rivadavia Correu se deve a .remessa immediata para 
illerlim dos cunhas da nossa Casa ila Moeda, para alli' se re
aliz~r esta cunhage!lll indecente, . commercial, absolutamente 
desnecessaria, grosseira, technicamente imperfeita, conforme 
as amostras queó por a;hi circulam, para ·que a operação se 
realizasse ·sem· demora: E fez-se o .. negocio, Sr. Presidente, 
e fez-se o arranjo, cu.ros lucros foram computados nas eo
lumnas dos jornues, em benel'icio aliás muito meriores do qu~1 
aquelles que e:l'fectivamento resultaram para os encarregado~ 
desta exploração. ··· . · 

i 
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~0 SH. ALFIUWO Er"LIS- Uuna VC!'SOilha, om1'im, . para ,a 
Nacuo. 

·.o Srt. Pn~SJDEN't'E- Lembro ao nobre !Senador que a horu 
do expediente pst(L terminada. , · ·· · 

ü Stt. RuY BAnnosA- Nes.te caso, .:::.r. Presidente, sou obri
gado a 80licilar a prorogação· da hora po1· mais 30 minutos. 

O Sr. Presidente- Os senhores que concedem a proi·o
gação requerida pelo Sr. Ituy iBarbosa, queiram Iovantar-se • 
. <Pausa.) -

Foi concedida. V. Ex. continúa com a palavra. 

O Sr. Ruy Barbosa '(contimr.ando)- Soube-se que nos ul
timas dius da sua vida o nosso Ministro cm Berlim não tinha 

· rosm'Vas cm contar aos brasileiros de certa posição os des
gostos íntimos, os vexames, até de natureza official, por que 
'passilra, ohrigado, no começo, u encetar c mais tarde a dos

. Iindat· u celebre negaciação da .prat:i . 
.&hi está . um •Deputado, antigo ~linistro da Fazenda 

tambcm, que não faz s~gredo a respeito deste ·caso.' O nosso 
Ministro cm Berlim .quci:~:ava-se de que o Governo bra~i
Iotro, depois de manchu· fechar a transacção com a ·casa allcmtL 
Us,lnndN' & Cornp., .recebeu ordem Pm sentido opposto pnm 
desmanchar. Mas os allemãcs resistiram, dizendo.: ~ Póde o 
:Governe brasileiro fazer o que quizer. Nós também, CO!llhe
ccmos as lois do Brasil; sabemos que a administracüo bra
sileira Lqm nas leis. meios do mandar rc'gistrar,' sob protesto, 
o ,contracto, si o Tribunal do .Contas nlio lhe der registro. 
Nós, pois, estamos apparclbados para mover ao Governo bra
sileiro uma elevada acção de perdas c damnos, porque não 
hruvemos de ser sacrificados cm tantos outros pre,juizos, entre 
os quacs os das dcspczas que t01mos sido obrigados a fazer 
com pessoas de. posiçãl) official, ligadas á politica deste mo-
mento, no Brasil~. . · 

O SR. l<\Ll'.REDO Eu.rs- Que ,receberam propinas. 
O SR. RUY B,\nBOSA -0. allcmão dava os nomes ao 

·nosso Ministro; o lllinistro deu os nomes· a esse Deputado, o .esse 
Deputado 'conta e contou a mim mesm(), que os podia dar. 
Não darei. Todos os nobres Senadores talvez os conhc~.am. 

' Eis o que J'oi a negociação' da prata I Depois veiu a série 
de abusos, a série .do crimes cujo resultado final foi a ban
cntrota, declarada rias C()ndições as' mais tristes, porque dU
rante 1mais cl~ uma ver. o Parlamento Brasileiro foi in,iuriadl) 
-na ignornricia díl flUe a nossa bancarrota estava declarada 
- nl11' ém .inrnnes inglezr•s. cujas notieias as folhas bmsi-
luiras não J10diam cstampru·, á vista rio estado do sitio o da 
censnr·n policial, <!UO nos tolhia a Iib~rdoiJo do. imprensa. 
· NPst.as ,condições, estoura a 'banmrrota, e, organizado o· 
novo Governo, teve que receber como heranca a ruina na-

, .. 
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cional, no meio da qual nos debatemos. E acho graca no como 
constantemente entro nós se falla, pela bocca dos hom~ns 

-· mais autorizados, dos clwi'es ae partido, do arbiLro nacional, 
como entro nós se falia da Republica, dos· bons republicanos, 
da pureza do rogimen e de todas estas historias ridiculas, 
todas estas mentiras grosseiras, ao mesmo passo que estamo~ 
vendo ):lroduzir-se o que agora mesmo se passa aqui no seio 
do Senado, [•epeticão do ··que annualmente occorre entre nós. 

. ' 

·o SR. ALFREDO ELLrs -'Votamos sem saber. 
O SR. Ruv BARBOSA.,-- :Somos uma machina de votar, 

porque nem siquer lemos. No momento em que se inaull")lra 
uma administração nova interessada em melhorar a situáciio 
f.jnanceira do paiz, · esta administração não encontra ele
mentos de que se possa valer para se orientar no maio da 
balburdia, da . ruina e da · anarchia administrativa. Tem de· 
se' submetter ao remerrão dos orçamentos que se fabricam 
como se estão fabricando entre nós. . · 

. O espectaculo é este. .A funcção orçamentaria é a mais 
importante de todas as funcções legislativas, a tal ponto que 
na organização rio-grandense, donde desappàreceu inteira- • 
mente o ·Poder Legislativo, ·esta funccão ao menos se salvou 
numa apparencia sufficiente para alli se poder dizer que o 
areamento é votado pelos contribuintes. 

Ora bem. Essa funccão orçamentaria da apparencia exis
tente no ·Rio Grande do Sut; essa funccão· or.camentaria não 
existe presentemente no Congresso Nacional, especialmente· 
não existe para o Senado ... 

0 SR. ADOLPHO GORDO- Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA- ;, .. condemnado invariavelmente 

todos os annos a essa humilhação inevitavel· de chancela sub
~erviente, céga, machinal ... 

O SR. ALFREDO ELLrs- Não eo!labora, absolutamente. 
r0 Si!. RuY BARBOSA- ... da obra feita a trouxe mouxe 

na ultima Camara, sem systema de especie alguma porque nem 
os relatarias nos ohegam e as Commissões andam ás apalpa
delas, labutando empiricamente para chegar a algum resul-. 
ta.do menos desastroso .. Mas o desastre é fatal. .Si V. Ex. 
ouvir como eu tenho ouvido aqui e a outros da outra Camara 
a opinião daquelles que na Commissão de Finanças prpparam 
os orça.mentos pelos quaes se vão reger as finanças, V. Ex. 
verá que não exaggero, porque nenhum del!es é menos severo 
na suas opiniões, como agora estou sendo. Todos el!es re
conhecem que, apezar do trabalho que lhes condemnam, nada 
se faz. O resultado é todo apparente e as consequencias quaes 
serão ninguem póde prever. · 

o meu .iuizo, pois, ~r. P.r~sidente, a respeit.o dos do~es 
administrativos do Sr. R1vadav18 Corrêa não podia ser pe1or 
~o ,QUe ~. Bem vê V. Ex. que sou homem de franquOC!a e 

, . 
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nilo ha nccestiiduLie de soiJl'l.!~at•J·c!!aJ·-Íne ~om. respousul.Jili
dades que me não tocam. · 

Não sendo, como nüo sou capar. de admirar o illustrc ex
Ministro da Fazenda, eu não podia condescender com corto~ 
incensos .ás suas qualidades de financeiro e i'oi por isso que 
não concordei com o baptismo que um illusLt•e amigo nossD 
1he quiz dar com uma generosidade nitra-excessiva de CD!bert 
brasileiro. · 

O SR. ALFREDO ELLIS -Eu quero crer que talvez houvesse. 
ironia nisto. · . . · . · • . 

10 •SR. fi{ry BARBOSA- Não· sei se havia. E' possível, mas 
me parece que aqui só quem usa de ironia ·sou eu, ao menos 
são sómente as minhas ironias contra que os outros se re
voltam. 

E no apreciar o exaggero dessa expressão me suooedeu, 
Sr.' Presidente, usar de uma phrase que outros utilizaram para 
me arguir do ter querido ferir, na sua honra pessoal, o entãp 
Ministro da Fazenda. · 

Ora, si· ou i'allando •contra oútro qualquer brasileiro, que 
exercesse aquella· pasta não conéordando com o quai1'icativo 
de Colbert.que seus administradores lhe quizessem dar, no meu 
protesto buscando traçar a physionomia historica desse grande 
finllnoeiro f.rancez tivesse dito que Colbert, 'apezar dos seus 
deslizes, tambem proprios de seu tempo, não era um desses 
indivíduos que entrasse no go~erno com as casas' do palet0t 
e sruhissc com as casas ela India, . inferiria alguem que cu esti
vesse offedendo a css~ brasileiro? Não. Era um incidente 
natural no typo, no .relato, na imagem que eu queria debuxar. 
do francez. · · · · 

o Sn. iALFREDO ELLis -. Do legitimo Colbert: 
O 1Sn. RuY BARBOSA.:..... A~gora, porém, lm nesta Casa um 

systema tal de nos attribuirem o que não dissemos nem pen .. 
samos que, Sr. Presidente, si isto continuar,.,os homens dog 
meus habitas se verão obrigados a acabar. p()r nã() occuparem 

·a tribuna. . . · 
Nüo posso, '.iá que estou· fazendo estas consideracões, 

deixar de protestar contra o modo por que o meu honrado 
contradictor, o nobre Senad()r pelo Rio Grande do· Sul, outro 

· dia me arguiu- não fallo agora no cnsD das mumias; este 
virá na sua occasião- me arguiu que com os apologos lidos 
agui nesta: Casa, eu procurei ferir individualmente alguns dos 
seus membros, entre os quaes houve por bem S. Ex., com a 
a maior magna do meu coração, cte·clinllir ó nome de um ·dos 
liDais illustres Senadoi•es da Republica. E eu reclamo mai~ 
uma vez contra essa injustiça·. · . 

· ·A pessoa de' quem se trata·~ o illustre Sr. :Francisco 
Glycerio. Nilo obstante Íls divergencias que por muitas vezes 
e ·até por longos períodos nos toem sepruradD, :é dent.re os po-· 
lif.ieós brasileiros u.m dacruclle's cor.rL quem ~!lmpt'll s~'RJP8· 
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thisei pelas· suas tílunlidades !Jessones, pela ·bondade do seu 
eorncão e por·-mmtos deles que o· ornam,. sentindo que o seu 
temperamento nem sempre corresponda ao vigor do seu enten
dtmento e a outros predi~ados que o distinguem na vida 
publica c nas rreJ[lcões pcssoaes. :Companheiro de -::J. Ex. no 
Govei·no Provisorio, tive nellc . um dos collaboradores mais 
Ienes naquelln adminisLração: Nunc:l' me pudo :queixar de umn. 
só •co'ntrariodado que a elle fosse devida. Deixando o Governo 
Provisorio, espontaneamente, sem .que elle soubesse, no. meu 
i!'elatorio de Ministro da Fazenda consaS'roi um capitulo espe
cial á .defesa 'de sua, administração. ·nlns tai·do, quando a:> 
paixões politicas aqui o qtiizeram arrastar como nccusado :\. 
barra .de um um .• ti•ibunal, por occasião dos aconlcc.Lmenlos 
de 1897, recusei os meu servico~t como advogado da accusacão, 
incorrendo por isto no -resentimento de pessoas cuja amizade 
eu muito prezava.· ,. . 

Ultimamente, nós vimos separados na luta da campanha 
presidencial, mas nunca S. Ex. desmereceu daquella estima 
em que sempre o tive, e. destas sympathias nativas, !Is vezc.~ 
invenciveis, sem que nós saibamos mesmo e.:'l:plicar os motivos 
·entre creaturas · humanas. 

·Quanto tis responsabilidades que envolvem o Sr. Rivadaviu 
CGrrlla no caso do Satellite, cu as considero hoje definida·s: · . 
primeiro, pelo depoimento dos amigos do general :Oantas Bar
reto, os quaes o designam cómo o Ministro por cuJa conta >O 
organizou e sob cujas ordens se !ovou a effeito a expcdicão ·do 
Satellite; segundo, pelo incidente da rcarta, occoNido. no in• 
quérito _do :M-inisterio da Marinhai terceiro, pelo empenho que 
houve na rej e i cão do 5' -item ao meu ú'equerimento, onde, 
com o fim de exactamente, elucidar esse ponto, eu solicitava 
informações do Governo'' tendentes a mostrar a parte que .os 
di1ferentes ministerios. haviain. tomado na organizacão da ex
pedição do Satellitc. • · 11! 

Vejo, porém, que por, mais ikcentuadas que sejam ho,ie 
as provas. das· responsabilidades dos homens na politica bra
·sileirn, qua~do esses _homens océupam o poder, a sua inno
cencin é Selmpre· absoluta, ao passo que quanto aos membrns 
da opposição, tem a policia o encargo, em que ·é solicita, cb . 
. espalhar_ os seus masti-ns, os se_us !obreiros,. '()S seus cães de 
toda ordem, para farejando nas alfurjas; .inventarem conspi
rações. de cú,ia falsidade elles são os .primeiros •convencidos. 

-- Em(Juanto com os membros da opposic.iío assim se procede!.· 
relativamente aos -que occupam as situacões officiaes não ha -
abuso, n!io ha atten'tado, por !Dais evidenciado que. seja, ao;· 
quaes niio chegue a ·mania iimocentadoril. _Cbi!lll •Que Os nossds 
grandes advogados ·politicas teem sempre ál mão recursos in~ 

' esgotaveis para absolver os maio·res criminosas·. ' 
· E' por isso, Sr. !'.residente, que folheando outro . dia as 

J'abulas do um poeta russo, dcptll'ci com uma cu,ja adapLacão 
é mal arr.an i ada, porque devo. dizer aos' nobres Senadores, eu 
de ~usso el\tondo ainda menos 'do que de di'reitb oonstitt)cional 
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o d& regimon republicano. Mas nch e i o tal russo amo.inudo em 
~rancez e lio fmncez eu entendo sempre o.lgurna cousa. 

Eis porque, Sr. Pre:;idento, como vejo quo o meu gosto 
·'das !'abulas vao · pcg·ando, o Senado não extranharf;\, -que ao 
-termino.r o meu discurso de bo,je, pedindo desde j;\ ao nobJ'O 
Presidente desta Caso. que mo considere inscrlpto )13.1'0. 
am.anhã, cu conclua com esta historia interessante. · 

,O l1Jrg11naz c o. raposo. (!'abula russa) . 
iNo reino dos animaes, em ce!'ta ópoca de obscur·a data 

na noite dos tempos, ou porque nem sempre nbunde alli o 
pessoal idonco para os cargos de mais confiança, ou porqu~ 
tambem l•á. se crea nas propriedades virtuosas da incornpe
tencia applicada ao governo dos Estados, aconteceu um din 
que, no. região de um gallinheil:o, a gua.rda tutellar das vidas 

·e dilreitos da communidade fosse •confiada á honra de um 
arganaz. . 

. Na, ordem respcitavel dos roedores, que a naturezn creon 
providencialmente afim de evitar que a. fertilidade super
abundante da terra acabe por afogar os seus habitantes nc 
excesso dos 1p1roductos do solo, os ar.sanazes teern ·o se1,1 papel 
·notnvel entre os esquilos, as marmotas, os ratos, as pre:is e a 
mais gente de queixos .bem armados, talto prompto e appetitf! 
a valer. Mas entre os acepipes mais do seu gosto succedr 
esto;rem os ovos e passo;rinhos. 

Dahi' resultou que a opposicão, empenhada, como de 
costume, em conspirar contra a ordem, a~hasse ensejo pa.ra 
morder· rijo na pelle do governo, estranhando-lhe ri temer:
dade, com que confiavn a sorte de tantas vidas innocentes a 
um funccionario .tão suspeito. Mas os Ministros enc·ol·het"am 
os h ombros e o nomeado exerceu longamente o cargo, sem· 
que ninguem désse pelos gritos lamentaveis dos pintos e gal
linhas sumidas no buxo do respeitava! dignatario, até que, 
uma vez, qunsi em termos de ser pilhado em flagrante, o hon
rado inspector da passarinhada azulou a col'l!'er sem tino por 
esses campos. 

:As. autoridades inf-ormadas, o mandaram despejar a ma
i:lrigueira, sob o. communicacão de •maiores severidades. 

« 1Pa.ra onde vaes disparando, assim, de olhos no chão?>, 
lhe disse ·urna raposa .que deixava quietamente os seus lares, 
a ·renioer o plano de l)ma. excursão oomoeccional pelos gal!i-
:nheiros vizinhos. . . . . 

«Comadre, minha velha, acode o foragido, póde vocil ima
ginar a peca que me pregam? Pois saiba qu'e me expulsam 
deste Jogar. Figure-se que me suspeitam de locupletall' a pansa 
á custa di> meu cargo. Você bem sabe, para deslindar o caso· 

· de certas pilhagens de uvas em um vinhedo, tinham-me no
meado 1corregedor uo -..,_gallinheiro ·conl.iguo. Entrou-me com 
'isso a peste em casa; foi-se-me o descanso; niio tive mais 
saude; labutar como um negro; comet·, só ás carreiras; do.t•mil• 
em pé; nem um momento de commodidade. Quo lucro podia 
~u ter nessa ,miss~o damnada? Entretant,a, agora o verá.s; as 
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' calumnias, os mexericos, as inLrigas, sairam por whi a redea 
solta. Isso pO!' que? Por boatos. Por hislo•rius. Por suspeitas. 
Por invenções de ,jornalistas. Ora, aqui entro nós, onde foi 
parar o sizo das pessoas avisadas, si entram agora a dar ou
vidos ás baleias da inveja? Quem, eu Deppennar o meu voto ! 
Trincar os meus sub01rdinados I Era imaginar que eu tivess•! 
deixado o miolo c,m alguma ~asa de oraLes. Felizmente, co
madre, ao menos aos seus olhos, creio que estou absolvido. 
Puxe pela memoria, matute bem: já me viu você alguma vez 
metter o dente no menor dos passarinhos h . 

c Seguramente não, meu compadre. Mas; de vez em 
quando, te vejo o fucinho sujo de pennas.~ · 

São assim hoje, no Brasil, as responsabilidades politicas. 
Córnmettem-se as mais gigantescas maldades e não lhes appa
rece autor. -o thesouro publico appnrece roido até o chãn, · 
como cwm•po deslocado. As instituições republicanas Já não 
apresentam si não o lenho desfolhado e carcomido. Os maiores 
crimes se commeltein 1:om a propria forca armada, ás Qfdens 
notarias dos governos. sob a direcção visível dos chefes de 
partido' e nem estes nem· aquelles toem• nada com o peixe. 
Uma anonymia uniV(lrsal cobre todas essas façanhas, todu.s. 
esses escandalos, todas essas assolações. Quem as praticou? 
Ninguem as praticou. Quem as causou? Ninguem as caus·ou. 
Quem por ellas responderá? Ninguem por ellas responderá. 
O Brasil é um paiz de assombramentos, de phantasmus no- . 
c turnos, de almas de outro mundo. Quem arruinou finanças? 
Quem bombardeou Es~ados? Quem conquistou governo? Quem· 
liquidou constituições? Quem entregou o paiz ao descradito 
e á bal;lcar.rotn, ú miseria e á fome? Quem? O governo qur: 
governou o paiz? Os mandões que governaram os governos? 
Os interesses, as influencias, as cubicas que governaram o• 
mandões? - . 

Não, senhores. Quereis os ·culpados? Dae· caca ao lobis
homem, t1 mula sem cabeça, ás cas·as mui assombradas. 

Eis a Lheoria officiul. Temis não ,julga sinão pelo allegudo 
e provado. Debalde, tJara col)hecermos os criminosos de sua•; 
traficancias, escrever1umos volumes sobre volumes, pronun
ciaríamos discursos sobre discursos. Todos são innocent~ 
como o 'cordeiro pas~hoa. · i'las, quando essas innocencias 
acabam de· fulminar os seus accusadores, no publico todt> 
mundo entre si comcca· a dizer: <Olhem as pennas grudadas 
ao focinho do •m•e(}O ~. (Muito . be-m; muito bem. Palmas nas 
galerias.) 

ORDEM DO DIA 

2' discussão da J1l'~posi~üo da Gamara dos Deputados, 
n. Hti, de LOH, J'ixando, n de~pezn do Ministerio dn Marinha 
pnra o exrecicio de I9!5. •· 
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São lidas na mesa e apoiadas as seguintes • 

RMENDAS 

-" N. i 

!Accrescente-se onde convier·:: 
• i 'Art. O cargo de redactor da Revista 'Marítima será! 
sempre exercido por- official da Armada, reformado, por de
creto. do Poder Executivo•. 

N. 2 

Restabeleça-se a quota de 60 :000$ que figura na verba. 7' 
- c Corpo da Armada e Classes Annexas :o -no orçamento de 
191'• e que se destina ás gratificações aos officiaes reformados 
exercendo commissões de officiaes da activa, de conformidade 
pom os regulamentos vigentes. ' 

Salas das sessões, 28 · de dezembro :de \1911!.- 'A:rthur 
'Lemo·s . - Jndio do· Bra:il. · 

N.3 

. :Attendendo ú situação financeira do paiz ·e :á necessidade 
ae ordem pedagogica, fará O· Goverp.o regressar a Escola Naval. 
á séde do porto militar no Rio de Janeiro, devendo utilizar-se 
dos vasos de guerra para execução da mudança .. 

Esta emenda póde 'justificar-se com os seguintes consi-
derando: . 

·i.• Considerando que a· Escola Naval na Tapéra é uma 
fonte perenne de despezas onde só para o funccionamento de 
um dos seus motores electricos se gastam diariamente 310 
litros de petroleo a fóra oleos e outros sobresalentes, o. ,que 
eleva· a despeza com a illuminacão a cerca de 200$ diarios, 

- ou sejam 72 contos annuaesi 
2.• Considerando que a actual situação financeira' do paiz 

não permitte a installaçiío de um grupo de accumuladores, 
de modo a regular o consumcr de emergia electrica de accôrdo 
com as necessidades do Escqla i 

3.• Considerando, que n situaç.ão actual não· permittc a 
construccão de um quartel, pul'a n guarnição c a taifa du 
Escola, construcçüo essa que não pódo ser orcndn cm menos 
de cem contos i · 

... ' 

... ' ' 
' 
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• 
4.• Considerando que, pelas mesmas rnzõcs, não é possível 

presentemente a const.rucção de 'lO predios para· H lentes· 
cathedratico, dous professores,· rlous udjunctos e quatro in
structores quo actualmente accumulam as funccões de quatro 
cathedraticos licenciados; 

5.• Considerando que a cidade de Angra dos Reis, não 
dispõe de uma unica casa do aluguel com relativo. confot•Lo 
para ·residencia dos citados doceittes nem mesmo de um :hotel .•. 
em medíocres condicões de installacüo; 

6.• Cónsidilfando que,não é possivel manter o serviço actual 
de -construccões para ltacurussú, para o transporte dos do
centes, da cidade do Rio do Janeiro, com um consumo mensal 
de 60 toneladas de carvão, ou seja, em condições lll)rmaes, do 
mercado, cerca de 1,0 contos annu'aes,; 

., 7 .• Considerando 1que ií deshumano e anti-pedagogico · 
· obrigar os docentes a continuas viagens entre duas horas da 
madrugada c nove horas e SO minutos da manhã, hora em que 
devem estar na séde da escola, para darem as suas aulas; 

S.• Considerando que são necessarias medidas urgentes de 
saneamento para impedir que o impaludismo, actualmente rei-
nante, se torne endemico; • 
. 9.• Co·nsiderando que é da maior urgencia ·modificar o 
systema de .fossas sanitarias, visto que o actual não satisfaz 
tendo sido· adoptado em caracter pro~isorio para a inaugu
ração urgente da Escola em 1 de junho ·do corrente anno; 

10. Considerando, que a Escola Naval mantem para civis 
cursos annexos do machinas o pilota:;'em, som que a cidade 
de Angra dos Reis esteja pt·eparada para receber este au
·gmento de população, !ornando assim inuteis estes oursos, 
como se verificou J.lO corrente anno; 

H . Considerando· a impossibilidade de serem realizados 
na Tapura os exames vestibulares das centenas de. candidatos 
que annualmente se ap~esentam á matriculn; . . ' 

. 12 .. Considerando que existe a mesma impossibilidade 
para os exames dos candidatos tis cartas de pilotos e de mn

. ohinistas Pl\ra a marinha mercante, sondo contrario ao regula
, menta a deliberação actual de serem esses exames realizndos 
nn Escola Naval de Guerra, ou de não h a docentes especialistas 
nesses assumptos; . . . · . 

:13. •Considerando que nbena de todos os preceitos poda
sogicos instalar uma Escola Naval afastada do . unico porto 
militar, do ar.senal o of!'icinas de atrilharla, torpedos e ma
ohinas; 

H. Considerando que a nctunl disposicüo mandando sus
pender a matricula •no anno de 1015, redmindo as turm:1s qo 
aspirantes a duas, facilita a ·mudança da Escola Naval; 

,, ·• ' 
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· 15. Considerando que, mesmo que tal disposicüo não vi
gore, ó sempre fncil a mudanca, principalmente no periodo 
de .!órias; 

!fi. Considerando que na. Escola Naval existe a bizarra 
·anomalia de não ser possível o ensino da na tacão, por ser 11 
praia da 'l'ap<lra altamente perigosa e não ser possível actual
men~e a constl·uccüb de um tanque apl'opriado por motivos 

. de ordem cconomica. 
Sala das sessões, 28 do dezembl'O de '!OH.- He1•cil'io Luz. 

· Encc!'l'ada o adiada a votacíío. · 

ORÇ.~IEN'fO DA AGRICULTURA . 

· 3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 102, de 1!H4, fixando a dcspezn do Ministerlo da Agricultura, 
IndustriA ~ Commercio, ·para 1015, · 

Sjio li~IIS na mesa c ~poiadas as seguint~s 

EMENDAS 

Ao art. H-Accrescente-se: 
lrica o Governo autorizado a rrorganizar sem augmento · 

de dospeza, o epsjno agronomico crcudo e rei!'Ulamentado pelo 
decreto n. 8.3Hl, ·de 20 de outubl'O de ·1910, sendo ml}nLi~o 
até (JUe entre em cxccuçúo a nova Ol':;anização Q actual quadro 

· de pessoal do· Posto Zootechnico e Escola de Agricultura de 
Pinheiros c das escolas médias de· S. Bento das Lages no 
Estado· da.Bahia o de Porto Alegre, no Rio. Grande do Sul. 

Ra:lJes justificativas 

E' de Loda a conveniencia que não se faca por partes, em · 
retalhos, por meio de emendas ao orçamento, mas sim de modo 
completo, mediante acurado estudo.' a reforma do ensino agro
.ríomico creado e !'egulainontado pelo decreto de 20' de outubro 
'de '1910 e regulamentos das cscol~s. ' · . · 

Os d.efeitos das reform~· s pnrcines súo evidentes. A Escola 
de Pinheiros que já soffreu este anno uma reforma, foi fun
dada .com :j6 funccionarios, está actualmente reduzida a 1-4; 
~ agor~ âij:~çl.~~o se pr,elen<J.e fazer uma grande reducciio, setp 
Wtmed!l!-~as vl),l~ La:::oQ,S pm· os j::Ofres Pllblicos, uma vez .que 
os fun~cionarios · dos .carg? supprim idos teriio qu'e · ficar ad-

I . 

i 
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' 

• 
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' 
didos. No quadt•o do pessoal dessa escola se mencionam nci 
projecto de. oromnento -quatro lentos, quando ns ela Bahia o 
Rio Grande do tlul teem sete cada uma, tendo estas, ulóm dtsto, 
professores de desenho o aquella não, salvo si o prof~ssot· 
actual tiver do passar á categoria de lente, com sensivol au
gmento de vencimentos e in.iuetificavol desigualdade em re
lação aos professoro~ da mesma materia na Bahia e Rio Gmndo 
do Sul. ~ 

· A passagem do regimen do internato para o ·de externato 
em Pinheiros vem collocar os alumnOs inopinadamente em po
sição .difficilima, pois, como se sabe· ó .esta escola situada em 
uma antiga fazenda nas proximidades de uma pequena villa 
que não tom habitações nem outros recursos indispensaveis 
aos 70 alumnos actualmente matriculados. E . como medida · 
economica não se. justifica, pois, para a alimentacão dos alu
mnos, a renda da contribuição de 800$, para cada um é suf-

. fiei ente. . 

•. 

A suppressão do cargo de lente de phytopathologia e en
tomologia parece que se deu equivoco, convindo á sua con
servação pelo menos, até que um estudo mais detido do as
sumpto, ·como o que poderá ser feito na reorganização do 
ensino, habilite o Governo a proceder como lhe parecer mais 
acertado. ' i 

Os concursos, a não ser para os lentes e professores pro
vidos effeetivamente por oecasião da oreacão da escola, já 
são exigidos pelos regulamentos e devem ser mantidos. 

Emfim, confiado como está o Ministerio da Agricultura, 
a· uma intelligeneia superior, de incontestavel competencia 
no nssumpto, o ensino ngronomico tudo. terá com a auto-
rização proposta, . · 

:!lo art.. H ..:_ Paragrapho: . 
. 1\iccrescente-se ao primeiro periodo: c e não tenham sido 

providos effectivamente por oecasião da creà~ da escola». 

iSupprimam-se o segundo e terceiro períodos. . 
Ao quarto periodo supprimam-se as palavras c em ser- · 

.vioo~. · · 
Sala das tCommissões, 28 ·de .!)ezembro de 1914.-José Eu· 

;:ebio. \ · 
' . . I 

O Sr. Bueno de Paiva_: Sr\ Presidente, visto terem· sido . 
apresentadait emendas ao· proJecto de orçamento do Ministerio 
da Agricultura, e. tendo a Commissão de Financas de offe
recer outras,: que está elaborandD e ainda não discutidas no 

\ . 

. . 

I 
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seio daquella Commissão, peco a V. Ex. 
a discussão, afim de voltar o orçamento á 

declarwr suspensa 
Commissão de Fi-

·, . 
. nancas. . -

O Sr. Presidente- Fica suspensa a discussão para ser 
a emenda submcLtida ao cst.udo da Commissão de Finanças. 

Suspensa à discussão, vae a proposição á Commissão de 
Finanças." . · 

' . 
PROPRIEDADE DAS MINAS 

. 3' discussiíl) da· proposição d·a Camara dos Deputados, 
n •. 87, de 1914, regulando a propriedade das minas.. .. 

' ' E' lida e apoiada a seguinte 

!Ao § 1' do art. 22 accrescente-se ::«salvo o caso de forca 
· maior ~ F •. Glycerio. 

. O Sr. Thomaz Accioly- Sr. Presidente,. não venho dis-
. cutir, em hora tão adeantada dos nossos trabalhos, a pro

posição que ora occupa a nossa attenção. Quero apenas dar 
uma exp!rcacão ao nobre representante de S. Paulo, Sr. Fran
cisco Glycerio, cujo nome declino com a devida venia sobre o 
objecto da sua emenda. , . · 

Em um dos artigos da proposição que regula a proprie-
dade das minas se consigna uma medida de . todo identica á 
estabelecida na emenda de S. Ex. E' no art. 22. Nestas con
dições, pediria a S. Ex. que retirasse a sua emenda, afim 
de não prejudicar, ou por outra, impedir a passagem deste 
projecto, que vem satisfazer, como S. Ex. sabe, uma velha 
aspiração nacional, estabelecendo este instituto de direito, que 
tem por objecto regular a propriedade das minas. 

E' o que tinha a dizer. · . ~ 

. ' O Sr. Francisco Glycerio- Sr. Presidente. a minha 
emenda tem por fim estabelecer um caso de forca maior 

· para relevar a ·caducidade das concessões sobre exploração 
de minas, feitas 'pelo Governo Provisorio da Republica.· 

Como o nobre Relator da Commissão do parecer em de
bate declara que essa medida se contém na disposição do 
art. 22, a que se refere a minha emenda, nenhum motivo 
tenho para mantel-a. · _ · 

Nestas condicões, requeiro seja-mo licito retirai-a. 
Consultado, o Senado permitte a retirada da emenda. . . 

_ iA.diada a votaciío. 

• 
'• 

, '·. 

·' . 
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CREDITO PARA O M!N!STEE\10 DA MARINllA 
. . 

3' ·discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 110, de 10:!4, abrindo p_elo 1\!inisterio da Marinha, os cre-
ditas · de 057:578$0.81, 2. 720:758$712, i .164:300$720, ........ . 
1. aso. :058$028 e 138:473$199, supplementares a diversas 
verbas da lei orçamentaria vigente. • 

!Adiada a votação. ' 

CREDITO PARA O MINISTER!O DA GUERRA 
' . 
3-. discussGo da proposição da Gamara dos Deputados, 

n. 107, ·de 1914, abrindo pelo Ministerio dn Guerra, o cre
dito de 1. 500 :000$, supplem~ntar á verba 13' da lei orça-
mentaria vigente. ' 

· iAdiada a votação. 
. ' '· ' 

CREDITO AO MJNISTERIO DA GUERRA· 

3'' discussão da proposicão da Camara dos Deputados 
n. · 108, de· 1914, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, o cre
dito. de 98:000$, supplementnr Lí verba 13.• ,.... Medicamento~ 
,.... dn lei Ql'Qarnentnrio. vigente. · · 

Adiado. a votação. 

MA'l'ERJ.:I!, BE:LL!CO PARA O MINISTEE\!0 DA GUERRA 

3' discussão, da proposição dn Camara dos Dep11L1dos. 
n. 10P, d.:~ 1P11, abrindo, pelo M!nislerio da Guerra. -o credjtü 
de 0.500:000$, p·:ll'a pagamento a Krupp & Cornp. o outros,· 
por fornecimentos .feitos em virtude de co111tractos. 

A.d.iada a v o tacão. . . 
. ' 

CREDITO PARA O MINISTEniO. PO INTERIOR 1 

2" discuo·siío do projecto n. 20, de 1914, nbrindo, pe!l> 
MinisLet•io do Interior, o· credito de· 5:312$, supp!emcnt11r á 
verba da consignncão «gratil'icOJ)ões addicionaes,, da rubrica 

6', do arL. 2'', du loi orcumentaria vigente. 
Adiada n votação, 

. . ' 

ESTllADA .DE ~'llRI\0 DE CUY.IBA A S, JOSÉ DO RIO,,PRE'l'O 

3' discussão, dn proposicüo da Gamara dos Dcputndos, 
. 11. 58. ·cte 1914, que conc~de a Alberto Alvares de Az.evecto 
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, ' 
de Onstro! ou :.í emprezn. que orgnniza.r, privilegio para lL 
construcçuo, uso o goso do uma ·estrada do ferro que, pnrtinciG 
de Cuyubú, vcnlta entroncar em Jnngqda ou S .• José do Ri·l 
Preto. ' 

Adi:tdo. u votncão. 

Pl1EP.\RADORES DA ESCOLA POLYTEC.JINICA, 

3' discussiio, da propo.sição da Camurn. dos Deputado;, 
n. Sü, de 19!4, que manda equiparar, pura os effeitos da 
vitulicicdado, os propurndoros dn Erooln Polytechnica, not'nea- • 
dos nn vig~nciu do Codigo do Ensino do i de janeiro de 1901, 
nos dus faculdades do -medicina da Republica. 

Adiada a v o tacão. 

.ARCHIV·OS DOS CARTORIOS 

. 3' discussão, dn. prop()sicfio da Gamara dos Deputndos. 
n. 67, de 1914, ,que mandn conservar, com os dous escrivães, 
os nrchivos dos ·respectivos cartorios. 

Adiada n votnção. 

CREDITO PARA O MINISTERIO DA OqERRA 

· 3' discussão, da propN'icüo dn Cnmnru dos Deputados.' 
n. H4, de 1914, 'que abre ao Ministerio da Guerra o credito 
de 3.W2:700$, .pnra attcnder ás dcspeias resultantes com a· 
elevncilo do numero dns prac.us do Exellcito, no exercício de 
1911. . . ' . 

Ad-iada a votaoão. 
\ 

COMPANlLI,\ ES1'RADA DE FERI\0 S.' PAULO•RIO GRANDE 

3' discussão . da proposição da Camara dos Deputados, 
n. H2, de 1914, abrindo ao ~finiste1•io da Vinl)ão ·o credito de 

. 27G :738$200, ouro, para pagamento de garanti o. i! e juros de
vidos tí Companhia .Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grn11de. 

Adiada a votação. · 

·. CUEDITO PARA <I MINISTEniO DA GUERRA 

3" .discussão da proposição da Cnmara dos Deputados, 
n. 103, de 1914, n.brindo, pelo Mlnisterio da Guert•a, o credito 
do 2.ti02: 470$225, supplemllJltar (t verbo. 8', da lei oronmen
tarin vigente. 

Miada a votação, i 
'· 
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CREDIT<l PARA O MIN!S'rERIO DA FAZENDA! 

' ' . 3' discussão da proposição da Camara dos Deputados, · 
n. 96, .de :1.914, abrindo, pelo Minisberio da Fazenda, o credito 
d~ 50·2 :219$765, para {)ocorrer ao pagamento das quantias que 
forem verificadas serem devidas aos herdeiros do almirante 
Elisiar·io Barbosa, e .outros, em virtude de sentença judiciaria. 

. · Adiada a votação. 

CREDl'fO PARA O MINISTERIO DA VIAÇÃG• 

· · · 3' discussão da · proPDsicão da Camara dos Deputados, 
n' 104, de 191.\, abrindo, pelo Ministerio da Viação, os cre
dites de 260: 17>4$310, papel, e o de 532:778$956, .l.O :752$945, 
e 5 :803$.\06; ouro, supplem.entares· a diversas verbas da lei 
orçamentaria vigente. 

Adiada a votação. · 

CERTIFICADO DE ENGENHEIRO MILrrAR 

s• discussão da proposição da Camara\ dos Deputados, 
.n. 931 de 191.\, concedendo o certificado de engenheiro militar 
aos ammnos que concluírem o curso de . engenharia militar 
pelo regulamento de 1913. · 

!Adiada a ,votação. 

CREDITO PARA O MINISTERIO DA: VIAOÁ(l 

IContinuaciio da 2' discussão da pro:posiçlío da Camara ·'dos 
Deputados, n. 1()5, de 19H, abrindo, pelo Ministerio da Viação, 
o credito. de 86:515$280, .para indemnizar o Dr. Aristoteles 
Gomes Calaca e D. Thereza Barbosa de Oliveira._ 

. . 
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le-

vantar a sessão. · · · · · 
Designo para ordem do dia da .. seguinte: . 
Votação, em 3' discussão, da· proposição da Camara dos 

Deputados, n. 87, de 1914, regulando a propriedade das minas 
. (com pareceres {avoraveis das Com.missões de Justiça e Legis-
lação e de Finanras) ; ·, • 

· Votação, em 3' discussão, da proposiçliG da Camara dos 
DeputadGs, n. 87, de 1914, regulando a propriedade das minas 
(com pareceres tavoraveis das Commissões de. Justiça e •Legis-
lação e de Finanras) ; · · : 

Votacão, em" 3' discussão, da proposicão da Camara dos . 
Deputados, n. 110, de 1914, abrindo, ,pelo Ministerio 'da Mari
nha, os creditos de 957:578$081, 2.720 :758$712, i. 164:306$729, 
:!.836 :985$028 e 138:473$199, .' supplementares a diyersas 
!Verbas da lei orçamentaria vigente (incluida sem parecer); 

\ 

. . 

' 

... 
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Vot!ll,;ão, om 3' diseus,üo, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 107, de 1014, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, 

· o credito do· 1. 500 :000$, supplemenlar á verba 13• da lei or
çamentaria vigente (incluida sem parecei•); 

Votação, em 3' discússão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. !09, de 1014, abrindo, pelo lllinisterio da Guerra, 
o credito de 6. 500:000$, para pagamento a. J{rupp & Comp., e 
outros, por fornecimentos feitos em virtude de contractos (in-
cluída sem parecer) ; · , · 

Votação, em 2' discussão, do projecto n. 20, de 1914, 
abrindo, ·pelo Ministerio do Interior, o credito de 5 :3!2$, 
supplementar á verba da ·consignação 6gratificacões addlcio
naes », da rubrica 6', do ar~.· 2' da lei orçamentaria vigente 
(of(erecida pela Commissão de PoliciiJ. e com parecer tavoravel 
da de Finanças) ; . · 

Votação, em' 3' discussão, da· proposição da Camara dos 
Deputados n. 58, de 1914, que concede a Alberto Alvares de 
.Azevedo de Castro, ou á empreza que organizar, prhdlegio 
para a construccão, uso e goso de uma estrada de ferro que, 
partindo de Gqyabá, venha entroncar em Jangada ou São 
José do Rio Preto (com pareceres das Commissões de Obras 
Publicas .e de Finanças).; ' 1 

Votação, em 3' discussão,. da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 86, de .1914, que manda equiparar, para os 
effeitos da vitaliciedade, os preparadores da Escola Polyte
ehnica, nomeados na vigencia do Godigo do Ensino, de 1 de 
janeiro de !901, aos das faculdades de medi·cina da Republica 
(com parecer favoravel da Commissão de Justiça e Legú-
lação); · · 

VotacãÓ, em· 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 67, de 1914, que manda conservar, com os dous 
escrivães, os archivos dos respectivos oartorios (com parecei' 
favoravel da Commissão de Justiça ,e Legislação. e o/ferecendo 
emenda da de Finanras) ; 

.. Vot~çãb, . em 3" discussão, da proposição da cámara dos 
Deputados, n. ·114, .de 19!4, que abre ao Mihisterio da Guerra 
o credito de 3. !62 :709$, para attcnder ás despezas resultantes -
com a elevação do numero das praças do Exercito, no exer-
cício de 19.14. (incluida sem parecer); · 

Votação, ein 3' discussão, na proposicão da Camara :dos 
Deputados, n. 112, de 1914, abrindo ao Ministerio da Viação 
o credito de 276 :738$296, ouro, para pagamento de garantia 
de. juros devidos á Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-
Rio Grande (incluída sem parecer) ; · 

vot'acão, em 3' discussão, da prop-osição da Gamara dos · 
Deputados, n. 103,' de 19111, abrindo, pelo Ministerio dn · 
Guerra. o credito de 2. 502$225, supplementar á verba 8', 
. da lei .ol'r;amentarin ,vigente (imcl!.l'ida sem parecer)'; 

·' 
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· Votação, cm 3" discussão, da proposição da Ga!para dos 
Doputados, n. 9ü, do HH.\, abrindo, pelo Ministerid' da Fa-

'· r.enda, o credit.o de 502 :2i!l$7G5, para occorrer ao pagamento 
das quantias. que i'oi·em vorifiendas serem devidàs aos her
deiros do almirante Elisinrio Rurbosa, e outros, em virtude 
do setcn(•a . .indiciaria ('incluida scrn pa1•ece1'); 

· Voiucão, cm 3' ·di~cussüo, da proposicão da Gamara dos 
Deputados, n. 10&, de 19111, abrindo, pelo Mlnisterio da Viacão, 
os creditas de ~60: 17.\$310, papel, c o de. 532 :778$9Gü,, ... 
10:752$815, c 5 :803$.!,0ü, ouro, supplementarcs a diversas 
verbas da lei orcamcnturia vigente (inclutda scrn pa7'Ccér); 

Vot:icíio, em 3' discussão, da proposicão. da Gamara dos 
Deputados, n. !l3, de f91.\, concedendo o certlfi>cado' de enge- · 
nheiro militar uos alumnos que· concluirem o curso de enge
nharia militar pelo. regulamento de 1913 (com parece:r tavo-
mvel da Commisslio de Jllw•inha e ,G!W1'1'a) ; . 

· Votucão, em 2' discussão, da proposição· da Gamara dos 
Deputados, n. 105, de 1914, abrindo, pelo lll:inisterio da 
Viac;ão, o credito de 86:515$280, para indemnizar o Dr. Aris
toLdes Gomes Galnca e D. 1'hercza Barbosa de Oliveira (.com 
pareceres da Cornmissão de Finanças; contrario á emenda do 
81•. Pires Fm,•eb•a); · . · 

2' discussão, da proposição 'da Gamara dos Deputados, 
.n. 117, de 191.\, que autorizou a abrir, pelo Ministerio da 
Viação, o crediio de. 97·:000$, supplementar á consign111cão 
« Districto radio-telegraphico do A:mazonas ~. da verba s•, ar
Ugo 611 da lei orçamentaria vi~ente (incluida sem parecer) ; 

2' discussão, da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 118, de 1914, que autoriza a abertura, pelo Ministerio da 
Juslica e Negocio's Interiores, do credito de 80$, supplementar -
á verba 15' do art. 2• da lei orçamentaria em visor (i:ncluida 

- Sjlm parecer) ; 

... 2' discussão, da propos1cao da Camara dos Deputados, 
n. 119, de 191.\, que autoriza a abertura, pelo Ministerio da 

. Guerra, do credito de ll :'635$H6, supplementar á. verba 3', 
· art. 20. dn lei orcarncntaria em vigor (inclttida sem parecer); 

2' ct·iscussfio, ·da. proposição" da. Gamara dos Deputados, 
:o. 121, <:jo 1014, que ''autoriza a .abrir, pelo 1\linisterio da Fa• 

-zenda; o credito especial de 16':896$, para .occorrer ao paga
' mento 1lus depzas realizadas .com · o levantamento do cadastro 

dos . p[•oprios nacionaes em Minas e S. Paulo, c outras P,es-
quizas · ('incluida sem pa1•ecr:r) • · · · ·' · 

Lovanta-so a sessão iís 10 horas o .\0 minutos da. noite . 

• 
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. 190" SESS,\,0, El\1 29 DE DEZEMBRO DE 19H 1 

PI\ESIDENCIA DO SI\, UIIBANO SAN'J'OS, PI\ESJD~N~J'll 

.,~, 1 hora da tarde, ·presente numêro legal, abre-se a 
sessão, a quo concorrerem os Srs. Pinheiro ·Mruc'hado, Araujo 
Góes, · PcdJ·o Borges, Metcllo, Gonzago. Jaymc, Gabriel Sal
:;ado 'Te!'( é, Lauro ,s·octré, ArUmr Lemos, lndio . uo Brazil, 
l\lcndes de Almeida, José Euzebio, Pire-s Ferreira Ribeiro Gon
çalves, Francisco. ::lá, ll'homaz Accioly, Antonio de .:::ouza, Etli
tacio Pessoa, Walfredo Leal, Gonçalves Ferreira, Gomes lU
beiro Aguiar e Mello, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Bernardino · 
1:\fonteiro, ,Moniz Freire, Erico Coelho, Lourenco Baptista, AI
cindo -!Guanabara, Sá Freire, Bueno de ·Paiva, Bernardo ~\ou
teiro, Adolpho Got•do, Alfredo Ellis, Francisco . Glycerio, 
Leopoldo -de.IBulhões, José 1\lurtinho, ·A.· Azeredo, Xavier da 
Silva, Horcilio Luz e Victorino 1\IonLeiro (40): 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
verio N ery, Gervasio Passos, Eloy de Soúza, Cunha Pedrosa, ' 
Ribeiro de BritLo, Sfgismuhdo Gonçalves, Raymundo de Mi
mnda, Guilherme CamíJOs, Luiz Vianna, José Marcellino, Nilo 
Pccanhu, Lourenço Baptista, AUb'Usto de Vasconcellos, .Bra1. 
Abmnte~, Alencar· Guimarães, Generoso .Marques, Abdon Ba-

. ' 

ptista e Joaquim Assumpção (-18). · 
E' lida posta· em di~cu~::;iío fJ sem debate· approvada a 
- ' ... • ' J acta ):lu se::;sao anter1or. . . . 
O Sr. i' Secretario dá conta do seguinte 

~-

' 
I EXPEDJENTE 
'. 

OffiCios do Sr. i' -Secretario da C amara -dos Deputados 
remettimdó as seguintes . proposições : 

N. 122-1914 

tO Cpngresso Nacional resolve: 
IArt. ·i. •_ Fica relevada da prescripcão em que incorreu 

D. Etelvina Gomes da •Silva, para receber, a partir do 2 de 
outubro de• 189i, a pensão mensal de 10$800, correspondente 
ao soldo de seu marido, soldado .To sé . Gomes da Silva, morto 
no combato ferido em Canudos nO. data supra citada. 

•Art. 2.' Revpgam ns disposd·cõcs em contrario. 
Gamara dos Deputados, 28 de dezembro· de ·19i4.;_·A.r

tolpho Dutra N·ioocio, Presidente.- Antonio Simeão dos Sa:ntor 
Leal, i • Secretario.- Elusio de Araujo, 2' Secretario.- :A' 
Commissllo de Finanças. ' 

•· 
• . ' 

I ' • .. ' ,1. •• ·. ...:··~ _'_. .: !' ., ... 
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\ 
N. 1~<l-10H 

O Congresso N ticionu I resolve : 
'"'rt. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir, 

pelo Ministcrio da Agt•icu!Lur;a, Industria c Commer•cio, o cro
·dilo especial de >\: 483$05G, pal'll aLlender no- corrente anno 
ao pagamento da di.fferenca de gmLiiicacões devidas aos· func
oionarios cont.mctados, Dr . .fohn C. Wills e tAllJe•rlo Lofgren. 

· Ar!, 2." E' l.ambem o Governo autorizado a abrir o cre
-dito até a importancia de 720:000$ para pagàmento da sub
vencão devida a Estrada de Ferro Funílense, do .Estado de 
S. Paulo. 

Art. ,3." Revogam-se as disposições . em contrario. 
C amara dos. Deputados, 28 de dezembro de 1914.- A.l

tol.pho Dutra Nicacio, Presidente.- Elysio· de Araujo, 1' Se
. cretario interino. -.Anniba! B. de Toledo, 2' ·secretario.- A' 
Commissão de Finanças. 

N •. 121;-1914 
' 

O Congresso Nacio'nal resolve: 
Artigo unico, E' o Presidente da Republica autorizal:lo a 

abrir, pelo ~Iinisterio da Fazenda, o credito. especial de ..... 
47:300$137, para pfigamento de D. .Margarida da Camara 
Duarte Pereira c Maria Dolores Duarte de Souza Bandeira o 
José Hygino Duarte. Pereira, viuva e filhos do Dr. \José Hy- . 
gino Duarte Pereira, ex-ministro aposentado do Supremo Tri
bpnal Federal, e DD. Gertrudes de Athayde Martins, Elza e 
Theolina de Souza. Martins, vi uva e fi~has do Dr. Antonio de 
Souza Martins, lambem ministro daquelle tribunal, cm v.irtudo 
de sentenca ,judiciaria; revogadas as disposicões em contrario. 

' Camara dos Deputados, 28 -de dezembro de 1914. -As~ 
tolpho Dutra Nicacio, Presidente.--.. Elysio de Araujo,. 1' Se
cretario interino.- A.nnibal B. de Toledo, 2' Secretario. -A' , 
Commissão de Finanças. 
' ' . ~ . 

. -~ ' 

N. 125-1914 • 

ü Congresso Nacional resolve: ' . , Artigo_ unicó. E: o Presidente da Republica autorizado a 
abri, pélo Ministerio da Viacão e Obras Publicas, o credito 
especial de 32.:1G2$883, para pagar os vencimentos devidos 
aos funccionarios aposentados dos Correios da· Republica An
-~io &:rerra Cn.brnl e José Be!larmino Ferreira da Silva, . -· . . 

. 

' . 
' . 
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sendo 23:32ú$-an prilln<Ji,J·.o e H:837$88o ao ultimo; revogadas 
as disr>osir'ões em wntmrio. . ' 

Gamai'a dns Deputados, ~8 de dewmbr·o ·uu HlJ !,, -,18-
•lol}Jiw Dutra Xicacio, Pl'rsidnntc. -Elusio de Araujo, 1" Se·· 
ct•ctal'io intel'iuo.-.4rmiúal JJ. de 1'olcdo, 2" Secrctario.-c\' 

.... · Cormnissão de F'inancas. ' 

N. !~li -lOJ.I 

' 
O Congresso Nullional !'>!solve: 

Arl.igo Iinii:u, E' o i'resiuuntc da Republica autorizado a 
abril', peJo ~linisterio da Marinha, o credito extraordinario dti 
J. 000:000$, p:n•a attcncler :\s ·despezus resultantes da neutm
liclnde mantida pelo Hrazil na a~Lual guerra· curopéa; revo-
gadas as disposições cm cont~ario. · 

Gamai-a dos Deputados, 28 de dezembro· de 19H. -As
tolplw Dutra Nicacio, Presidente. -E lu.~ ia rltJ ,b•aujo, i" Se
ct;elario interino.-Am1iba! B, da 1'oledo, 2" Secretarifr.-A' 
Gommissão de F'inan~'as. 

N. 127-1914 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Presidente ela Hepublica autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da F'nzenda, o credito especial de ••.. 
.18G :861$288, ouro, e 3.1666:534$454, papel, para solução de 
dividas ele oxm·cicios findos, constantes das l·elacõcs appro
vadas pelo 'J.'ribunal dé Contas c por elle enviadas ao Con
gl'osso, na i'órma do ·art: 8G da lei n. 2.842, de 3 de Janeiro 
·do eorr~nte anno; NJVogadns a.~ disposi~õos em contrario. 

Camat•a dos, Deputados, 28 de dezembro de !914.-As
tolpho Btttl'a Nicaaio, Presidente .. - Elysio da Ai·aujo, "l" Seci·e
tai'io intm·ino.- ~lcrmibal B. da 1'oledo, 2" Secretario interino. 
A' ·Commissão de l'inancas. • 

Um do St•. ministt•o tio Interior, enviando um f.t>legi·amma 
t'IU que n Prefeito elo Alto Pur>ls,·os intendentes dos ~lunicipios 
du Villa Setllli'U e Xnput·y c·o Jli'Osidente do Conselho ~Junieipal 

.da !·eJ'ei'idn >t:iclacle vedem pt·ovidenoins· afim d(• .que niín ~>JjtL · 
.• tJOOsignudo, 110 Ol'CUihClltO do fUtUI'O OXPl'cieio, COIIltJ l'()ltUll lJX

LI'UOrdinn!'i a da União, o imposto do industrias c Jll'Orissões, no 
'l'et•rilol'io. do A~re.- A' Commissão de F'inan~us. 

:vol, IX i2 
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ANN.~llS DO ~'J!N,\DO i..1 ,:.: ; 
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.. 

O Ru. 2" SltcHE1'Aillfi lii'Oeedu :'1 leiLurn ilo scguiMLIJ 

Jkdacctio Final das eu!rwdos do ·"tmiulf~ ,; Jli'OJHJSifJti.tl do. Cnm,n:o. 
dns D"JJUlodr•s ·n. !!ii, de 1!114, [1mmulo o: despeza do. Mt
'!liSl•"J"io da l'irrçtío c Oh!'"" l'ti.l!liccrs )Jam o U;J!U'I'Cl<!lO riu 

' 1!!1,1 

..:\0 a !.'I., 1 .. , Vúl'bi'L ·I n- 8t~t~t·r.tUl'Ítl de ]~Rtnd•J: \lll\lll.elllln-~n 
·J ~ :000$, destinadllo no .~_ntRnll.ot• .imidieo . 

.\o ar I. J", v.el'hll ~· --Cort·•~io: ~uppi'ÍILH1-S<l 11 dintínuí~iw 
do 25 :8011* o 22 :Klltl~, relativo~ ti. HU)Illl'e~~íío ilo~ suiJ-adiJII
nbll·adOI'Ps dt' .lniz do Ft\ra " llíheil'iio l'I'•Jto, que I'Jea111 man
tidas. 

An m•~."õlllt) nt~Ligo, v0rha 2~ --'·Corrt~iLl~: auglllt~nl.ndl\ utt 
eon~ignncão -- Prs~nal, agente~. a,jndantc~ " l.ltesour•liJ:ns -
X7·:·1 -10$ ajudn ·de cn~to n pn~sagens; 17 :üOO~, ~~mH1ueçno dP 
malns JtOI' ~.mtrn(·l•l otl adminiRtritCílll; li-\ O :IJOO~, gl'ntiflcacn" 
an:-; ernpl'r·~·ajJ,)s dn Corrc~io nmlHtlant~, do~ st~I'Vi~:IIH mal'Í
Limos. el.r·.: '110 :Cl01)*· nn. COllHÍjl:lli\CiiO < Mal•~l'ÍIIi>; ~[ii) :llllll~ 
.para 11 L'i.if:'•J~ d~ e~11rd i ente, esàiptorio, •!1.1\; ~Oil :LlOIJ$ JHII'a 
n.c.quisi()ill}, I'C!.J)III'tlCÜI'I ,,j~ lll<lWÍS, •'l<~.: .\ij0 ;1\110~ Jll\1'11. aiH~III~i 
t~ ron~(1 !'Va(:~n 11r tml':'as l):ll'a reparl.icõe~ post.ao~, ill11Inína~no. 
~·onsurrw de agua, l:~ltli!Tatnmns, taxa ~anil.ari:t, dt~oiiC?.II~ milullt~ 
e ri<' pm1npl.o pa~m.mento, 1illl:ll00$ para cYrnhmes. 

AI• '""snw ul'Ugo, \'CJ'lJa ;l'- 'J'cl~gl':l!Jho~: l'llnnum-s•.• ''111 
llfll ,ti o; u••ditos ouro, dest.inntios á rmHJ\'IICfio tlt• linha~. 1\ 
J'nr·r:uur•nl4!s, e ao n1~crssario :l 4' divisil<\ soll n ruhricu: 
< AL•.quisi(•lill d" rrmtm·ial llll ·~sl.t'nngcircn, <l igualm•m!.IJ 11111 
um :<c! os 1\l'<~lit.os do,;t.illado~. á ;;;,>r.rdal'ia de B1Jrnc, :1 lnl<'l'
auuimml )"lr~d-rnt.oehnical Conunission e S•!crctaria lntormt
·eiorml dn HMn., tülrt ~L'<le "m Pari>•, soh a rubrica : • t>ubvencno 
a 1nsLit.ui~[,c·~ intCl·nnc'ionacs~. · 

NuH diminuieõr•s, nccrcsccnie-sc: de 20: ~00$, sendo ..••. 
·i~ :OUIJ$ tmra J'i"nu.liznciio dn Amazon 'l'd<$Tl1Jlli Company ,, 
8 :ooos Jttn•u fisr.alizucü.o da;; linbas tclcgrnphicas tia Bahia . 

• 
No . uu~mento, ucm•e;;cent.e-se tlíl mais de üO :000$ pa1•a 

"aluguul .de cu~as,. irnpr·escindiveis )Jara as csta~õcs exis-
tent-es. · 
. .AccresceuLt•-se uu wes1ua consignac.ão < •Material de tyt!o 
lll!Jll'e~so l>- :.lOO : OU0$000. . 

R~stnbeleçR-se o sub-consignacão- EY~ntuaes, reduzin-
tlo-•c u ve:rba a ~O :000$000, · 
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. 
•.\n 1111'~11111 ul'l.ill:fl, Vlll'illl ·i" --SultVllll~líu i~> lllllllllilllllia~ 

di' 1111\'I!I·W';Ílii·-I~IIJIJII'illlll·~ll 11 l!liiiHi!!IIIICÚil dn iíll ;000$ dt:S·· 
l.illlliiiL IIII Hl'I'ViGll d.: 1111\'U!íll\:Ílll l"I"Jl'iW 0\11.1'1.\ li JlÍll do ,]IJ
JIBil'il, n nul'~·~~ 4IIL J•~nJ111'Pi'.IL 1r1! ~avoguciw llio--H. Pa11lo, liiH' 
1.1'\' Hidu dl't:ll\1.'111111 1.!1\llil'l!ll li l'I!S)HH!LiVO CUili,l'UIJi.IJ, 

t\o tlll~~lllll nt:!.igu, VtH'iJH li 11 -l1!~1.t•urla de J•'tH'L'o t.:Pnl.l·uJ ·do 
.111'\I~ÍI-- C:lll'l'i,ÍII-HI! IL dui.JII;JÍII! 1'111 \'IJI. Jiu :Jrt !.~H1~ü~il, dÍi!II·~U! 
:n·, :~~í~:~~u:lr,, . 

Au 1111'S III" IJJ'Ii~•>, 'V"i'llll 7" --ln,;pw:loi'!Jt iii' Ui>I'IIH i!OIJI.i'lt 
"" KuumtH---J•:m 1'1!1· dn: ulr:v11du ui! ~:oiiU$000, dign-~o l'ill
VIH.In. 1L ~ .~IIII :1.1(11.1~1100, 

i\ll lllUHIIIll Ul'ti~u, Vt.!l'illl 10"-.. IIJiillllll!ll)fill J'IIJJii011 dll 
l:upJI.Ill J•'t:dl•i.'lli-- i'luliHI.iJ.JJILIII-HI' UH plliiiVI.'US! 8IIJ1Jil'illlid1L IL 
I!UII8i!!IIIH.JIÍII ri•: I~ :111111* d>.t,l.iJJUdit llll suli-iu~pncl.oi', nu.io ~:nl·gu 
J'lim. ••xl.l11d11 pnlu sogllllll.>.•: t•odu~irlu. 11 v>wlm « l'r:sson.l• 
J ~ : f)(IIJ$1)1111, 

•i\p '""'""'" lli'l.i~n, 1'>'1'1111 li-· iii>'PUdlll'iiL ,l•'od•·'I'HI das 
J•:Ài.I'II(IIIH-• 1'11.1'11 JII'HH•llll " 11\llll'I.'ÍIIi l.'i7.'/;111Jllij\ (illlJJIH'i.IIJII'iUS 
i.IIIH fjllfi[IIH flp J'ÍHillll iZIICÓIJ IH'I'I!f!lldlldll>f !lllll\llllllllllli.fl), 

íVPf'llll J:l, IIII IIJP~IIIO HJ.'i.igo --J•'j~~!lliÍimCÍÍ.O tJo!-1 ~I!J'VÍ1;11:4 
rJIYI'f'AfiH, 
Nu 11. li-·.IJ11ixnd11 .1!'1111\IÍI,,!IIHn-·dimilllllliii-Rfl i.ifi:Oflf.i$ 1\IL 
HrllH~ntJgllll~;~u :· UonHnr•vrH;íiu do wul.r!J.'iul. . . 

Au url,. :!", Hllh~l.il.uii-H" n 11. I, pelo.sr;guinl.n: 11 rno•·
glln il.lll', dPIIII'II Iiii~ Yel'I>IIH VulllfiiiS llfl jJf'IJSIJfll,fl OI'CIUTIC\11/1, a. 
KPj'~'Pinr•iu dn ·I~HI,udo ,, wo~ ~m·vit,;oH n oiJI.L. suhoi'(JillUdoR, eon
H>'I'VIIIfllro, ,<JI)ljlf'illlilldlt IJII l'llllllindu I'IOjJIIIÜCÚilH fJ lllg'Rl'1!8 r• 
J'"''""d" I.>H.Ios nH l'f'~lllilllll!lll.os iJUti I!IJI.t•arlío rlesrln Jogo ''"' 
viiJ;I.>I', '"' I'O{t!l'omlu.m rio Congl'f.!HHIÍ N:wionnl na parle ern IJIJe 
I'XI~PdPI.'PIIJ Ú lmfll(ll!tt•JWirL do .J.'nfiPI' ]~XOC\Uf,iVO, 

IJillll'll.n 1í l'f!i'fii'IIJ!l ·doil H••t•vi~os dos l.:or·r·eins da •n.epul>liea. 
IJp\'PI'IÍ. ~l't' t\UIIHI!I.'VIl·dfl 11 pi'SMI.IIlJ fiHUininO dali ngOTJCÍU~ rlt• 
~~~ eln~!'IP, qun11d11 rdnvarlf.&R ú pr·imniJ·n nu esper.ial, ac.~umu
lillllln 11 u~f!nl•· " ~llll u.inrl11nl.•: ns l'llner;õos riA l.hesoumira r: 
l'iHI, l'f!HJII!I~I.IVILI\If'lli.fl, HIJfrl o\lti'UH f'IJIIIIJIIB!'UÇÕOS fJ J'ieando OH 
f'I'HjlfWi.ÍVfiH llll:tiiiiU'f.l~ IJfjlli(llll'UUIIH fl(l~ pr:~t,ieani.P.H de l.ar:~ 
n~PJwina. 

· A\'• meHfflfl url.igo u. VII-Suprl'irna-se • 
• An mnsmo u·f'l.il(o 11. VHI-Accres~r.nl.e-se dopoiK rlns pa-

ht v I'IJH :..... nguas m inl!rru:~ nal.nr·a IJif: a fJO.lavra. Jl1Hdicinnes . 
.1) IIIILÍH 1101110 nsi.(J, 
·.\o llH,~mo ru:Uw• n. IX- Snporima-se, 
1Ao ru·l, ,n. X, ar:r:re"eentn-so: 
Os fun,cionru·lo.'l erredivos rh~sl.r. ministerio cujos oargn~ 

'l'r)l'arn supprimirlo; r>()!' esta lei; sorãn ulldidos, nom seu;; vr•n. 
llirnr:ntos (t re;pr;el.iva J'epnr·t.i~ão on tcrã•l· oxerci•cio mn outra~. 
a ,iuiw do Gover·no, até quf;, · occorrendo vag:is no rrnadi'O .ití. 
J'Niur.ido pelo reforma a ifer feita, vão sendo obrigatoriamente 
nl!lle aprov.~itados, abrindo o Governo os oeiJcssario" credites . 

• \o mesmo artigo o. JG-Supprima~de, J)Ul' ltuvcr au
torizaciiD mais ampla no o. L 
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' Ao mesmo artigo n. XI- Supprima-sli,: . 
Ao mesmo :trtigo n. XIV- Depois das palavras « Ilios ,e 

t.:anaes > uccrasccnte-se: assim como o serviuo de i'iscalizaciio 
dos portos, cu,ias obras estejam construídas. ou. contrac.tadas 
o o du conscrvaciio e dragagem a que se relere o art. üt! do 
ori;amento vigente. 

O mais .como estiá. 
· l~o mesmo artigo 11. XIX - iSupprima-se. 

Ao mesmo artigo n. XX--'rSupprima~sc. · · 
. Ao mesJJJo artigo n. XXI- Supprima-se, por existir di:o-

posiçiio i dcn Li c a no 11. II. · ' " 
. ·Ao mesmo artigon. XXIV-Supprima-se. o v:Vmgraplw 

. ''\o mesmo artigo n. XXIV- Supprima-se o par~~;grapho. 
·Ao mesmo artigo. n. XXV- Substitua-se pelo seguinte: 

os empregados titulados e os uão titulados que vierem a suL' 
admittidos uo scrvico das rcparti~•ões e dcpcndcn~ias deste mi
nist.crrio, da data desta lei cm diante, seriio demissivcis 
ud ·mihtm.. · ' · : · 

Ao art. ::1"-Supprima-se. 
•\o art. !t"- Accrescente üt-{ine: «desde jh. 
rAo art.. 6"- !Accrcscente-se : Hcvertendo o Jlroducto ao 

Thcsouro Nacionab . 
• "\o art. 15"- Supprima-se. ' 

Ao art. !l"- Supprima-se, ú vista da disposição do nu-
mero XXW, do art. 2". . 

· Ao ar L. 10- Supprima-sc, por estar. incluso na aut,ori-
zação do n. i do art. 2". · · 

Ao art. 1ií-1Substitua-sc pelo seguinte: l!'iea o Governo · 
autot'izado a arrendar a Estrada do l!'orro (lesto de ·~tinas c o 
sorvico de bonds electricos para a ·Cidade de L11vras. 

IAo m'L. 16-:-: Supprima-se. · 
Accrcscente-so onde convier: 
(Estrada de Ferro Central do l3razil)- Podendo sus

pender, transferir, addir a qualquer i'unooionario, respeitados 
os direitos adquiridos quanto ó. percocão dos vencimentos. 

Onde conveir.: · · ·r 
· Ai·t. Continuam 1'11zendo parte ·do pessoal do quadro, os 

funccional'ios constantes da tabella s•- Repartição de Aguas 
o Obras Publica& -da Estrada de Perro Rio d'Ouro. 

Onde convoir: 

"ht; E' J'ixada a quantia do 80:000$ para aluguel de uma 
dmg·a c gastos com o servi~o do dcsobstrucçiio dos cm~aletos' 
da lagõa de Araruama, nas immediaçõcs da cidade de Cabo 
l"rio e seu porto de mar. 

Onde ·convcir: 

o\l•t. l<ica o Governo uutorizado a colcbrar accôrdo com 
a Companhia :Victoria a l\linus para o fim .do .transfet•il• para 
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a "EsLrncla de Ferro Central do Brazil o ramal de Curralinho n 
Diamant.ina, desde que ·dessa opel·a~ão resulte diminuic~o c'f-
l'ecliva de o nus para o 'J.1hcsouro. . . 

!Sala das CommisHües, 210 de dezembro de 1!!14 .- 'Wal(rcdo 
Leal.- Gabr'iel Sai{!Udn .-.4(tnin1' c J1Jclló. · 

Fica sohl'<' a mesa para ser discul.ida na· scssüo "!wg-uinL~, 
dr>pnis rln publii:a·dn. no Dia rio do Cnii(J'I'csso. 

E' igunlmcnlr' !iria r• vnc a imprimir a seguinte 

INDlC.IÇ.iO 

N. 4-1!114 

A Com missão· de Policia, aLtcndendo ú necessidade de ser 
l'eduúda a dospezn ·publiea, cm lodos os departm'nent.os da 
atln1iniH'ti'UCÜO, em face. da cristJ quo o paiz att·avcssa, vem 
sulimcllüi' Ú deliberação do Senado a p!'Csente indicação; ·que 
tem por ob.iccto rcoJ•g-nnizar a Secretaria, com a diminuição 
dos encarg-os do Thesouro, sem prc.iuizo do servico que COI'!'O 
1101' essa repartição. · 

A despeza da Secretaria tlosdohm-;.e rm duas verbas dis: 
tinclas: a elo Pessoal e a do Material. . · 

Em rclnciio ao Pessoal, dovonrlo ser !'espoitados os diro!Los 
dos empregados existentes, . toda e~onomia razoavel terá de 
eonsist:it• na supp1·essão dos ·~ursos dispensavcis, :\ medida que 
forem vagando. . . 

~ 

Estão neste caso os srg-uintcs Jogares: 

Um vice-director ................ · ........... . 
Um bibliothecario ................... , ........ . 
Um nrch'iv.jsta ...... · ..................... ,. : . . 
Um reda'C~or dos Annaos ......... "' ............. . 
Um porteiro ................................ . 
Um cons01:vador da biblio~heca .•........ , ...•. 

. um· auxiliar da l'edaucão das actas o dos .1.nnaes. 
~ Dous continuas. ; ........................... ~ .. 

Sommn .......... , ........... , 

15:000$000 
. 12 :000$000 

12:000$000 
7:200$000 
7:200$000 
7:200$000 
7:200$000 
O:ü04$00(l 

77: 30o\.$000 

Nenhum desses log!ll•es figura no quadro do Pessoal orga~ 
nizndo cm 1891; siio todos crear,ões posteriores, qur irnpl'i
nürnm :\ Secretaria um diiBenvolvimcnto que a necessidade do 
scrvico não .iuslifica. · 

O vico-director é um empregado que na realidade não 
t.r.m outra ntLt•ibuií)iiO, sinüo substiLuit· o direeLor nos ·seus 

• impedimentos.· A redaeciio das Attas, que lhe compete, passou 

.. ,·, .. 

'," 

'· 

'· 

e:. 



i82 ANNAilS DO SENADO 

na prul.íen 11 Acr fólti~ pelo anxílinr·, sr.m n menor intervenCilo 
sua, Nfio lui ul.llidudrJ. em mnntor ostu cargo, porque a sub
stituíciio do ;.Jírector cstú Jll'evist.n no art .• :J do rogulnmcnlo 
da Secretaria. . 

O bibliothecario o rrrchivista silo tnmbem empregados dis
ponsnveis. O ehefe gorul dos trabalhos da Sncrctarin ó o re
spectivo '!Jirector, que diJVO Ruperintrmdor O fiscalizar lodo;; 
os ramos do sorvi~o, Pela ar.gnniznção de iB!H, um ol':ricinl 
exorcicia as J'unccües de hibliot.h~cario nrchivistn, sem rcmu-

. iuJraQão espeeinl. .Ho,io hnstn urri ol'fhJial dil•igindo a biblio-
theca o llutro u nrchivo. • 

Um stl cmprogndfl pt\de Slit' encarregado da redacção das 
~\das e dos .:\nnaes, servicos !!Onnexos da mesma natureza. que 
Hão convmn ~C[lltl'nl'·. Estn fu•ncei<.lnu.rio. fJUIJ >iurit o actual au
xiliar rla •A•cl.a, servil,ú ,junto :í ;\fc~a durante as 8essõcs, e em
quanto subsislh· o cargo do vicc-dit·c~tor organizará· este a 
~ynopse elos lrahnlhos em andamento e ultimados, sendo . au
xiliado uquello funecionario pelos redactores dos Debates, nn 
inlervnllo' das sr.ssões na composição dos Annn~s. A rüdnc•;iio 
dos Debate~ deve t11'r um ehofe pel11 natureza especial do set•
vico e. é ~r. necl•ssidnde creu r-se rsse logm· o o ilc encal"l'c!l'ndo 
dns ncf.as com os vencimentos de 9:600$000. ·. 

O Sr.nado tom douA porteiros jJorcehcndo, cada um, 7:200$ · 
o mais ·! :200$ pnrn aluguel de casa; tem donR ajudantes de 
porteiro, •eadn tlm norn"5 :·700$ e mais 3'll0$ pnrn aluguel de 
ea.~a. J1' I'Vidr.nt.o qno .:. nnmoroso osl.o pessoal. Um só por
tPtro com dous n,iudnntns, hastn para o sorvico, tendo j1i sido 
rlispensadr• um tios poJ-leii•os cm 189·1,· cujo logn1· foi post.r.
riormnnto rost.ahdllCido. O quantitativo para aluguel de r.asà 
deve ser sur.r,rimido pot• não ter ,iustifir.ação, 1í um nccreA
cimo do vencimentos que a sitnnçiio ·finunceira não permitte. 

· · Exisfom :IIJlualmenlc :l::l conl.inuos. vencendo endn um 
1, :752:j:, l~m :tR!ll, nU• poucos annos. et·mn cm nurnrro de :lO, 
strffi.nient•·~ pnt·n todo servil;o do Senado, Devem ser redu-
zidos n 10. · · 

A grntil'ir.acilo addi'cionnl pot' toniJlO rlo sorvil;o nilO tem 
fundamento p!au;;ivol, não ,j 11m estimulo pat•à o empregado 
porqnn uopende sómente db tempo: dcv11 sór dnqui em de:1nto 
nbolidn, mnnf.ida~ entretanto, as concessões ,j1í :foHns. 

Nn \•crbn- Material- tamlwm r1odem ser ,realizadas im
portantes l'r.rhw~iit•s, H a J•uhl'i!·as que ·,~Ati\o ilol.adns rom ex-
enssiva lnrgurn. . 

O scr1·ico tachigrup'hico foi contmclado 128:000$ nnnuac~. 
H a qurm se fil'Oponha a cxrcut.nl-o por 9ô :OOO'ii, qunnl.ia rm 
qu~ d~vo sm· fixudu 11 dol.n~üo dcsln rubrica. Picará 11 dr•sjW7.11 
redu?. ida de 72:000$000. · 

•0- v.ior.-dh·r•!,lor,. além dn 15:000$ de sous venc'imcnl.os, 
JlCreolw mais s·:ooo a t.if.nlo de graL.i:ricacfio pela redflccito das 
l\ctu~. JTistn gra ti l'icncão exlraordinnrlu, quo .li\ foi snsp•~nsa 
III!A ulf.imos II)Czcs por dúllhcJ•ncüo du Mesa, devo ser supprl-
_mi~a. • • 

.. ' 
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A J•ubl'iea-,Qhjeelos de expediente, livros,. Jornacs, ele., 
-11údn seJH ineonvenicntc set• redu~ida a :!0 :•000$, !ln vendo 
a ceonomin de 'tO :000$000. 

A ~npJH'essfio da rubrica -Aluguel de casa doii rlous por
loiros o aos dO\lH n.iudnntes- economizará 3 :120li\OOO. 
. A ru!Jri!ca qun eonsigna :lO :000$ para. a. ot•gnnizuaiio dos 

~\mJnP.s de 18~7 a 18ü7, p<\de snr supprimida. Emboro. t·e
onnhe~u a ill1J10I'lancia r]cssr scrvico deve ser ello adiado até 
que a sif.uaçíio se torne mais folgada. . · 

:A: rubrica- Eventuacs,- com 37 :000$, póde ser redu
z.irln n ~il:OOO$, deixando a economia de 12:000$000. 

· IRccapitulanrlo o ·que fica exposto, vô-se que n appro-
• va~·ão rle~tn indir:ncão produ~ irá na verba -iM'aterial- n eco-

nomia de:' · · 
! " s ' t h' I . . : 1~ C!'VICO nCI _1,g1.•np llCO ..• , •• , •• ..... , ..•.•• 
::!" iGral.ifiealiÍÍO no vice-di·rector ........... , .. 
:J" O.i t~c.l.o~ rln expndiente . ........... · ....... . 
\' "Uuguel- de ensn nos porteiro~ r a.indantes .. 
~, Annncs dr lR~i a ·I RCri ..•................ 
"' ·J!: .. \'CDI.\1", e.o v .. u .., ••••••••••••••••••••••• •.:. o o •• 

. Som ma · •...........•....... 

72:000$000 
8:000$000 

1 o :000$000 
3:120$000 

30:000$000 
12:000$000 

135:120$000 . 

'A despo7.n dn Secretaria pnra o exrJ'CiDio de :1915, de• con
formidade com a rxJlOsiçilo reila, scr:í.: 
Pessoal ............ ; ......... , ............. . 
:1\f'atcrial .......... · ............ ~ ........... . 

' . 
·Sqmma ................... . 

"\ssim, poiR, a Clommissfio ·do Policia propõe: 

33S:893$õ60 
2R5 :612i)lHS 

623:505$G78 

1•, qnc se.iam ·crendos no quadro dos funccionarios d10 
· Socret.nria do Senado os Jogares do chefe da redncçllo dos de
.hatos c• de oGribial encarregado das actas; 

:l", que sc.inm nomeados: par,n o primeiro dess~~ logm·o~ 
o 81• ..• Tu li o Pi mnnt.nl. act.unl 1'r.dnbt.or dos dcbnt.os, c parn o 
sog·nndn, o Sr . .To~ó Mnrin da· Silva Rosn .Tunior, qnn rxerco 
JJr,tn momento o rio nnxiliar; finalmente, 

3', que ~e.inm npprovndos ns quadros annexos n os la indi
~ncão rcrm•cntc no Pessoal o MnteJ•inl da l'!eorotnrin do Se-
nado. . . · 

'-'nln rlns s'csRiles, 29 de do~mnb'ro do 19t.l . .....:. Pinheiro. Mfl
t:lwl/o, Pl'c~idcntr..- Mnnnd de i11'au..io Góes, 1' Secretario.
P!!di'O tluousto JJoJ•[Jc.s, 2' Sr.cl'ctm•io .- .Tost! J!al'l'a ;llrlello,-
3' Secretario. --~onzaya Jayrne, 4' Secretario,, 

. . 
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QUADfiO DO '[>ESSOA!. DA SECOET,\nJA DO SENADO 

Um director .................... · .......... :. 18:000$000 
Um vicc-dircolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . .. 1G :000$000 
Um· biblioLheenJ.•io ............. · ........... ·.... 12:000$000 
Um nrcltivisla .•. ; ........................... · 12:000$000 
Sele oJ'J'ieiaes ................•........... , . • . •.• ü7·:;W0$!101l 
Um chcJ'c de redacção dos dehntes............ ... !l :000$000 
Um l~uent·r<'gndo da reduc1;ão das netas annuaes. !l :f>Oli~!IOO 
Um redactor do. Annar.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :200$000 
'J?rrs .J•odaetores dos dchnLes................... 21 :ü00$000 
Um •cotlsefYador dn bibliotheca............... . 7 :200ij:OOO 
:Oous porLoiros.............. . . . . ... . . . . . . . . . . . 14:400$000 
Dous ajudantes de porteiro.................... 11 :520$000 
Doze· continuas ........... ; . . . . .. . . . . . . . . . . . . •. u7 :024$000 
Grniificacõr.s addieionar.s .... : . .............•.. 33:D!l71j:5liO .. 

·--
Som ma ••••• ' ••••• o ••• o o ••••• 

MATERIAl. 

Jmpr•cssfio c publicacão {)os debates ........... . 
Scrvico laehigraphico . ................. ; .... I. 
Revisão 'dr. debutes ............................. 1 

Objectos ele expediente, e to ................•.... 
Conservação c limpeza do edifício ...........••.. 
Sala rios .de dozr. serventes, dous chan((em•s e dous 

aJudantes ................................ . 
Custeio r. t·epa'l'al;ão de nutomovcis destinados 'Ú 

conducção do ·Presidente e Viee-Presidontc do 
Senado .................. , ..... I ....... • •••••• 

.Evcntunes ... I •••••••••.••••••••• ." •••••••••••• 

Consumo d'agun .. ... -.... -.............. · ........ . 
Tnxn de esgoto . ...... I ••••••••••••• : •••• I •••• 

Somn1a .. ~ ... :: .............. . 

338 :893.~5GO 

112 :500$000 
D6:000$000 
13:800$000 
20 : 000.$00(1 

G:000$0011 

.:16:800$000' 

15:000$000 
2tí:000$000 

396$000 
11'0$H8 

285:612$118 
i\!esn do Senado, 20 de dezembro de 1914.-'- Pinhe·iro Ma-· · · 

ehado, Presidente. --;Manoel de Aroujo G6es, .1" Secretario.
Pedro Auousto 801'0CS, 2" S~~retario. "-lqse Mària ~etello, 
:l" Secretario.- Gon:aua Jaurrie, ·I" Sr.cretario . ....:.. ·A imprimit•. 

· Siio approvadas as Peducçõos finnes· das em·endas do Se
nado ás propo~icões dn Cnmara dos Deputados ns. 42, c 05, 
de 1914 o do. pro.iecto do Senado n. 18, de i!lH. · 

O Sr. Ruy Barbosa (')-Não posso deixÍlr de comecnr as 
pnlnvra·s que terei n honra de endereçar 'ho,ic no Senado sem 
me occupnr; lwm. que ligr•immenl.r., pnln taltn rimt.orinl dn 
t.empo, 1:om um dos factos mais graves que sr teem dado na . ' ' . 

( ') Esl.e di~curRo niio foi revisto JlC!o orado!', 

: 

'· 
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nrlministra~ão do noRso pniz e ·que vem ferir e abalar· pro
Jundamont.e o nosso credito, a nossa seriedade, a nossa honra. 

Dosso Jactos me occnpat·oi, pela t•elação cm que se acha 
eom as eonsidcmc;ücs adduzirlas por mim, acol·eu do Ministro · 
da M:rl'inlia, o syslema de adminisll'uc;ão SIJflUido pelo nct.unl 
delr.nl.or desta pasta. 

'.l't·nta-se de um desvio do verba· prnl.icndo pelo i\linisl.ro 
da. Mal'inha, el'imr. este qnc neni'I'Olou set• chumndo o llt·azil 
aos ll'i/iuna1•., dn Hollanda eomo dcv"dol' rlcsmomlizaclo r t•c
lapsn. Nessa mesma Hollanda onde lm sei~ annos o Bt·azil T'c
JH'osr.nlava n, vapcl diguo de uma poteneia capaz ele SP ::iPntm· 
nobJ•cmonl.e ao ln·do das outras. 

Eis os Jactos rm ·sua singela ,~;mdcz; 
O. Governo do. Brazil foi citado por .Von Der Pu! Hnr- · 

r.ksou, do "Tribunal de Rottordam, par•a cUectuar pa·gamento;; 
:í So~ieclnde de Construc~ão Gusla, a saber: · 

7. 080 libt•as devidas desde 21 de ,julho de ·I 01"; 
0.150 libras deYidas desde ,janeiro de 191-1; 
0.150 libras· devidas desde agosl.o clr :!OH: 
•rodos esses pagamentos veneinm-se em janeiro, .iulho o 

agosto do 19H. . . 
A·precatoria de citação a ,juizo declara que o.~ demandantes 

r•srtota!'a?n todos os ~ridos amiuaveis para lt.avm•cru. a divida 
total ele 25 .. ~80 Ubra,,, e JlOr isto ·recorrem ao soccorto da jn,,. 
ti;in lwllande:a. » . . 

Por que não fomm feitos esses pagamentos? 
Não havia recur;;os? Não os votava o Congre,;so? Hnvia, 

· n~as o ,.B:P •• Ministro da Marinha gastara-os clandostinamont.e, 
na o se sabe como, nem on<ie, n·em por que. 

Eis eomo uma das folhas de hoje desta Capital narra o~ 
factos: . . _ 

• Havia um credito votado pelo Congresso .para satisfazer 
r~sos pag11montos, r. esse credito foi aberto pelo decreto nu
mero :lO.G7~. de H do .iimoiro de i9H. . 

Em 27 de maio o :Sr. Alexandrino do Aloncnr, pelo aviso 
n. 2.G50, requisitou ao Ministcrio da Fazenda a importancia 
do referido CI'cdito, que foi, finalmente, distribuído cm :18 dr. 
.i unho :\ Cmitabilidado da Marinha. Jt\ assignalúmos essn pri-
mcim il•mgularidado. · • 

· Os m·editos votados pura pagamento em ouro no eslrnn
gr.iJ•o são distribuídos 1á Dolegacin do Thesouro em J,0!1drr.s, 
que ú a· ropa.rt.icfio ~n·canega.dn dr. snlclm· os nossos eomrwo-
missos externos. · . · 

Quando o Sr. Alexandrino do Alencar obteve a entrada 
ele G:lQ:OOO$, ou·ro, na conladm·ia do seu ministcrio, ,i:í cstnva 
l'irmomontc I'esolvido a dosvinl-n ató o .ultimo real. · 

Pnra nt.tenuàr n sua. responsabilidade nosso facto grn
Yissimo, o Sr. lllinistro da ~~l'arin1m .it\ fez, pelo jornal. q_ue 
nlngn, uma dt~elnt•nçüo fnlsn. Quando o m•cdito foi dis~ribuido 

.. 
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. ú contadoria, rJm .18 de ,iunho, ainda estava longo do periodo 
r.ll1 rlosol·dem cnmbinl aberto com a conflugrncfio curopéa. JC' 
falso, J10rtnnto, que .iú ~o pudes~u eompmr eambiacs nesse 
tempo.:~> . 

}jis, om sua simtllicirlade, o grave !'neto rle que se trata. 
!'ião •.dovei:ú. ell'' admirar na udministrnr;ão dn Mnrinba, onde, 
lia muil.o, se· esl.abolet\CU um syst.emn de burlar as verbas do 
orcamonto mediante 11 crca~ão alli :l'oiLu do duas 'instHuiçõc~ 
elandestinas, rh,~tinndns a J'ornuccr ú,quellc ministot'io o~ 
rilcios. que nccessi t.nssn pam suas despezas reservadas c arbi
l.t·rwins. Corn <JRI.P inl.uitn alli Hi se tinha ·cl'Cudo umn enixa 
drmominaclu- Deposito Espeeial- o destinada a occorrCl' ao H 
pagamentos l]llfJ' o ministro quizesse ei'fectuar com uvgencin, 
indopendeutemontr;' do processo legal ordihario. Seguudo, um 
oofr·e de .rmgame1ítos ruser·va·do~ destilllu.lo ao .pagamento <1LW 
() ministro quizcsso mnnter em sigillo. · 

O Deposito Especial, R r. Pr•osidente, é constituido com os 
~nldos <JUO por·vontura .existam ·de onda uma das v.erbas or
<:amenl.arins no ser I;!JWI'l'nrlo ü Pxereicio i'irmneeii'O. As corüns 
do cada exereieio, no serem I'omottidas' para o 'l'hesouro, não 
su() acompanhadas dos Haldos que ronlmcntc deveriam acrmsnr. 
Siio, portanto, falseados os balanços, _,sãó simuladas as des
pczns, que <.lu facto não i'or·am !'citas. Do outro modo niio 
116do ser oxplicnda.a !'alta de remessa no Thesouro dos ·saldos 
do YOT'bas do oxm·cicio, o as sua applical}ã'o 11 po.gnmentos pos-
lm•iorr!S, :l'eil.os· por uma caixa a parte. · . 

·Os ruuuos que constituem deposito especial, não tendo 
mais exisl.encin Ioga!, podem ser clisperrdidos tí vontade do 
Ministro. O . Deposito Especial ,lá foi !lcuunciado pela im
prensa,: me~ mo depoi~ do deci'eto recente de es.t,ndo de . sitio, 
som que tivesse hav1do nenhuma contcstaçiío. . 

. E' interessante, Sr. Presidente, citar um !los muitos pro-
cessos postos cm pratica pelo Sr. Alexandt•ino de Alencar, 
para rcali~ar rconomins, afim ele obter saldos nas verbas para 
alimentar o seu deposito especial. 

«Durante o seu ·lll'imeiro ·ministerio, ·de iOOO a 1010, 
tendo de mandar para a Europa grande numero de officlaes, 
impm1hn r.llt•, nos .que pret.cndinm S<ll' designados par•a ossus 
appetccidns comniissões, o desistirem préviamente dns a,iudas 
d c custo e passagens para suas familins. 

· Grande foi n numero de officiaes que, depois de 15 do 
novembro de 1 01(!, reclamaram as a,iudas de· custo e passa
gens· nnru suaR :l'nmilin~. a.iudas dr. custo c passagens para us 
;mus ·familin~ d" quo illegalmente· haviam sido privadoR, pois, 
11enhum valor .imidico tinha a desistencin 'vl!!'bnl qua 'llavinm 
l'•!ilo, afim de conseguirem as desejadas nomeações. 

Em 1907, J'oi ct·eado o Deposito Especial da segujn~e mn-
noira: ' 

' 
Conta~ quo deYiam se!' pagas' pelas respectivas vei·bns 

·deixavam-se cnhir· cm exerci cios findos, pal'a dcp_ois sel'em 
' 

' ,. 

' I .. . 
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satisfeitas p~lo Thesouro Nacional; c o saldo, que por forca 
devia cxist.ir, assim eorno demais. oh tido~ por artes seme
lhantes, iam eonsl.iLuir o Deposito Especial, crr.nç;io clandes
linn, abusiYa, descnnlwcida ú lei I! :l'r·uudatoria dn r('amenl.o. 

Pa-ra · .iusl.it'it!Ul' despcza~. a Contabilidade rln Mut·inha 
r.nviava anuuulmenle uõ ~rlwsouro !Jalaneetcs, onde rigm·ava 
COJIIO IJ.'gOI.!ldas l.odo:s UH \'l!l')I!LR, lliiO l'i.'mllttenrlo, ~>Illl'e!.Unto, 
os dotmnwntos I!Omprohal.ot.•ioo dessas ·dr.spc~as, trnnfcrindo-so 
para n Deposito Espeeial o~ snlrlos i:'caes,. qnc el!as se rlcs.
linnm a cncoht'ir. 

'I.'!!Jo Deposito :~~speeial (•!reação do St•. Alexandrino), l.r,cm 
sido pagas r!Onl.us n fot•neccdores ·qufJ são symput.Jlicos ao mi
nistro, ou ao directo!• dn Contabilidade ·g-entificações grueio~as, . 
~ atú r:ontns que callirnm em cxcr·eicios findos, quando os Cl'C
rlorns srio nm·i,os. 

O Deposito J~special, na Hua crenção, iüOi a '10'10. aLI.ingiu 
a mais do 5. 000:000$000. ·A existencia il'l'egular do Depo
sito .l~spNJinl pódc stw verificada i'ncilrnr.ntc; basta que o 1:r.i
hunal de .Contas confronte n~ baluncns annunes dn Contadoria 
lln i\!nrinlln, com nH eontas do pagador da Mnrirulm. Será então 
VCI.'H'icru:lo que estas estão nm 1.leiisnccurdo com uquollcs. 

Entre os abusos m•iginado' rla existcncia do Depooil.l} 
J~spnt!iul, conta-su n seguint.B ;i't\ publ1cado pelo Imparcinl, 
ainda na vigcncin do sit.io. Os pagamentos pelo Deposito Es

·IJOCial eram ot•denados pelo l\lini;;tt·o, que favorecia aos nmil)'os 
quo dcsc.iavn beneficial'. . 

O llOilt.udor tln Marinha, qnc então era o Sr. Bento do 
Varvnllw, qui~ tnm!Jcm fawt• rle rninisf:ro c resolveu ordenar 
11 pagarnrm t.o de. uma conta de umu firma I'JtW niio gosuva das 
bons l!'t'acn~ do ministro. · ' 

rO Sr. Alexandrino, sabedor deste facto, clmmou: n eontas 
o :'ii'. .Bm1to, rf.·~u ltan<lo do cn~o n aposentadoria deste fun-
ceionario.> • 

Eis, :Sr. Presidente,· alguns abuso·s que menciono ligci
ramento pat·a moslmt· u V. Ex. que o de que se lt'ata nesto 
nwmrmto nfio •i mui.~ do que um desenvolvimento natural 
das. r>t·axcH rJ (.J•aclicõcí' estalwlccidn;; mr ~lluistorio rln ':\la-
t•inhu.. · 

Essas. praxes c trndicõeH nos al!nimrn de levo:r á' vergonha. 
a que lm poueo m.n rni'N•ia. fHlB~nndo o. fiuverno :Brnzileir.•o 
pelo rle8goHtn di' ·se VIl!' dwrnadn n eont.us em urn tt·ihunal 

. <lstrangelro, r:mno dcvtJrlor rmnissn, negligente e dcshmwst.o. 
Jlopois da bancaJ•r•otn. nincla o enxr11·nlho da· accüo de cobmncn 
Int.r.ntada contra n nu~sn &dmiuistraciio. em puiz cstrangeil·o. 
:-\iio crimes I'JIW a lei rio responsahilidnrlc cnpit.nln no al't.. 10, 
Iii tcl'ulmen to. 

O rlesvio nn applicncão rla8 vorbns do or~'amenLo ,; erimo 
qunlil'iealio no cnpil.ulo ondu so truta du boa &~mrrlu e ern
nJ•ogo dos dinlwit•ns · publico~t pelo Presidente rln Ucpublirm 
n prJlos sen~ rJOllsnlheiros. JE '·'• seu'hjll'Cs, cm umu si~ua<;üo 
como .osla, de i•claxaciio, immoralidadc e nnnrchin, que se ' ' . . ' ' . 

• 
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qum· nnniquillnr o ultimo pl'esiclio ·fia civilizncão o dei direito 
nesta /.01'1'1\- a ,juslka J'uclcml, o mais aHo dos seus 1.rillu
JIJJCS, Pl'eganclo-se alwl'l illfiCil ln com uma tJonspiracão parti-
rltrl'ia.. . · 

.0~ Sns. · :li.l'IUmo .EJA,JR g ll~Imll<i CioNÇAT,VI~R -Apoiado. 
O 8\t,· HIIY :B-.1nnos.1- ••. o desl'csprito ;ís scnten~as au

rienlarcs uaqurlla nnr·pnr·a~JiiJ, cu,ins dcniBíies, I'CI'/.ns ou ul'
l'JIIJns, sfio jil'lll I!OSSU li!i I"IOsl.il.ucinnal dc/'ini/.Í\'1\S C Íl'l'rl'nl'-
rivt•i~. · . · . 

Os r1ossos Güvm.'JJns nunca sr accommodnram 11 este :fl'r.io 
dn .iusti~a. rrun ·,) a cnrucl.erislieu do regímen amcrkuno, 
cr·eando um spstcmu de govc;mo, cm cu.io movimento o meca
nismo du J'Dsponsnbilidade dos altos J'unccionarios do Estado 
se aclm. muito impcl'fr,itamente .garantido: ·crcando um sy~tema 
elo govemo, no qunl a im•espousabilidadn t), em ultima ann

"Iyse, a · •~ondi•:ilo pe!'manentc dos dous podoi·es po!il.icos da 
Nn,,iio- o Poder .Legislativo e o 'Poder Executivo. Quiz o 
eSJliJ•ito ,iuJ·idico dos nossos irmãos da Amorica do Norte que 
r.m um l;nrelliro podm· existisse uma barreira contra os e:c

. •~•Jssos politiws, contra a omnipotencia das màiorins parla
mentares, contl'a a tondencia absorvente do Poder Executivo. 

Onde o governo se realiza pelo systcriJU pnrlnmontnr, ·o 
,jogo das mudanças ministoriaes, dos. votos de confinnca, dos 
ll!PPiiwsos ít nação. mediante a dissolução das Camams, con
st.itue uma gai'Untia, .iá contra os cxocessos do Poder Ex
ecutivo, ,i;í contr·n as demasias das maiorias parlamentares. 
Mas, nestt: regímen, onde para o Chefe do Estado não oxisto 
responsabilidade, Jlor·que a responsabilidade crcadn sob a i'órma 
1!0 cm.pcackmcnt ó absolutamente ficticia, irrealizavel, menti
rosa, c onde ns maiorias parlamentares são manejadas por um 
systcmn de eleição qun as conv01•l.c em um meio de perpetuar 
o podm•, as oligarc.hias estabelecidas, ll regímen presidencial 
croou o mais chincz, o mais tur.co, o mais russo; o mais ns_ia-. 
tico, o mni~ africano de todos 'os rcgimens. 

A .iustir;n, na. cxistericia, cm situ.acão singular, como· n 
nossa Constil.u it;ão creou no nrt. 50, é quem trncu deifiniti
vamonte nos l!ous poderes politicas as suas orbitns .respectivas. 
O· nogso Gnvm·no, .porém, quo niio se' nccommoda no vereia-· 
r! eira espirita republicano, porque o ospiri/.o republicano ó. o 
rspil•ito .da responsabilidade, é o espirita da publicidade, é o 
r!spirito da sujcir.ão constante i\ fiscnlizncüo publica, os nossos. 
govcmos, ,jQÍ niio podendo· aturar os freios do. Tribunal do 
Contas, . contra o qual se embatem constantemente, cm re
voltas successivns, pretendem agora alluir lambam a .iustic.a 
f~dern!, sem n qual este systemn ó uma burla, sem a qual este 
svstcmn ,1 uma falsi:ficnciio, som n qual este systema ó um 
nst.ollionat.o, som a qual este systoma é um roubp, som a qnnl 
este .•ystomn é mais indigno de~sa fórma de Governo. ' 

~o m•t .. ii!l·'t! enl.egoricn n lrllm constitucionnl, estntuinrlo, 
de nel:ul'clo com ·a Pl'axc .geral, c, nos Estados· Unidos, .a intcl'-
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prcluoüo ulli dada ú sua lei orguniea ú que o Supremo 'l'ri
IJtmal wulwcort\, um uil.ima imtauciu, das causas em que s·., 
contoslac· a validade, assim dos actos do Pode!' Executho 
eorno do i'oder Legislativo perante a Consli\uição, Por ustu 
disposi~ão constitucional, a'nossa ,iuslir;a suprema ú <1ucn1 1 
define quandO os actos do Governo, quando os actos do Poder · 
l~egislativo estão dentro ou csl.üo !óra da Constituição (aJJOia
rlos); i~lo é, quando os actos de cada um desses dous poderes 
se acilllnl dentro da oi'IJilu r1ur~ a cada nm dr!sscs dous po-
deres a ·Consliluiçüo tra~ou. , 

• Ell" '' o podcc· regulador, não conliucllndo do assumplo. 
Jroc· medida gm·al, flOr delillcrac.'ão am[lla, resolvendo a[luuas 
do~ casos subnHJltidos ao seu ,julgamento, mediante a n"•;ão. 
l'eJ;ular; ·mas quando ahi decide, ,iul~,;ando em ultima itr
sl.aneia, sem haver·, sob qualqul!r pretexto deste rn uudo, recurso 
[Jara. ouLro qualquer .poder consliltiido. (.-lpoiados. ) . 

. E' o JJUe a Con;J,ituição diz, ú o que se pralicu nos .l!;s
l.ados Unidos, ''.que orsu!La da essencia deste systema. Nem 
púde ser de outro modo. 

IHem conheço o pretexto: A: evasiva das causas polilicas 
ú um IH'incipio verdadeiro, quando enlendi<lo corno se deve 
enLendet•. lnduhitávclmente a ,iustir;a não póde conhecer dos 
casos. ·que l'm·em exclusivos c absolutamente politicas, tilas a 
·uutoridado competente para d"l'inir quaes. silo os casos po

.. liticos c .casqs não politicas (,·Justamente essa justiça su-
J?rcma cu.Jas sentenças ~gora sq. c~r:testam. Porque, si ell,a n[fo 
o a cornpetentn para dtsso deiwtltvamente conhecer, veJamos 
qual será o resultado: i'icurão esse mesmo Poder Executivo, 
esse mesmo Poder Legislativo, cu,ios actos esta justiça foi 
instituída .para examinar c decidir. . 

Como se púdc conceber neste mundo que se possa insti
tuil', para conlweer da consULucionali·dade dos acto~ (]os outrbs 
dous podércs, um, tribunal, c que esse dous poderes se jul
guem .competentes, por sua vez, para conhecer da constitu
cionalidade dos actos desse. terceiro poder, que está de posse 
dessa. attribuiçiío- o Poder Judiciaria? . 

;~Ias, senhores, isto '' abusar do bom senso deste povo, é 
imaginar que se falia a. um paiz do cretinos. Busque a politica 
outra via, barafusto por out1·o caminho, sopbime de outro 
modo, lance miío de ol)tras invcnr;õcs; mas querer que se,ia 
assim como desc,ia, isto é, que os ous podcr·es, o Legislativo 
o o Executivo, possam declamr constitucional ou não o aoto do 
Podm· Judiciaria, ó crear uma siluacüo extremamente po-. ' . l'!gosa, . 

Em todas as organizacües politicas ou'.iudiciaes, lca sempre 
urna autoridade extrema para errar cm ultimo Jogar . 

. ·AJguem, senhores, •nas cousas deste mundo, su lia de ad
. mittir o diroilo de errar por ultimo. 

Acaso VV .· EEx, poderiam convir nessa in!ulibilidudc quu 
agora se arroga do poder .qualquer desses ramos da adminis-

.· I 
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l.t•lt~iw publica, o Lcgislaf.ivo• ou o :mxe~ul.ivo, dizor lJUalóldo 
1!/'l'a cr quanuo llet•t•l,a o Hupl'lllllO 'frilnmal I<'urleral'l 

li) HUJH'omo •rrihmml Federal, seuhOI'IlS, niio St!ndo inf'al
Jivol, (ll.ídu f!l'l'UI', mas a alb'llem deve ficar o rJircit.o ue errar 
'J101' ulli.uw, derll!l!itliJ• ftW' ulLinw, rln di~f'l' alguma I'OUsa ·rtun 

"HC deva set• t~onsidoradn como erro ou c:omo verdndn. Jsto t\ 
Jmmatw. Enf.l'll os crentes o primui/'0 tl'ibunal ú o du Santa-
Sü, do vigai·io do Ghristo; mas, CJUundo ello decide em casos 
Jltlrticul:u·es, l.ru.lo ntundo sabe que ello niio pronuncia dogmas, 
mas as suas decisões são acceitas como veJ•clndes, embora es
to,jam 'su.icil.as Lambem a erro e isto porqut!, Sr. Prosidonte, 
rwima rJe~su I,I'i!Junal, n:io. oxisln outr0 roli:;ioso na ch•ris
tandade. 

O Su. Ar.I•'JH:uo l~J.J,J~ --lssu é it•J.'<J~JIOilllivel. , 
.O Su. lltJY BAitnOSA ·.....:.Ora,. To i i~so. q que quiz esl.abe

lceei·, núo sei si bem, núo Hei si mnl; não quero examina!' agorn, 
Direi apt'nas que na BUl'llJlll, cnLrc paiws mais ·adiantados, 
se ·ambiciona a cmacão de um grande tribunal como esl.e, 
destinado u conhecer dos actos dos outros dous poderes polí
ticos, mesmo quando. ~IJ trata· de paizes sob o regímen pal'la
mentar, o que quer dizer onde exista re.s]JOnsubilidade para o 
Governo. 

Boa ou m:i, essa IÍ ti organização, é a doutrina consu
bstanciar)a nn nossa lei fundamental • 

. .10 1S11. "\oor.PHO GORDO ....:E' o nosso sysLema .. 
· O !Sn, lluy BArmos.1 -Alli se consigna, em' tormos expli-

citas catt,g-orias, que assim deve ser e assim é de facto, queimm 
ou nií!J ~uniram. . · . 

:St o qum·em burlai·, não osque1;am do quo vão estu)Jell!CI)l' 
nova. rlesorrlem muito ini.N'Cssanl.r!; · : · . · 

Ha wua cousu Úmi~.·cm·iosn que o en!l'.fJilho l!umnno ,i;\ 
pórle conmJ!Jer no mundo: de, quando o l:lupJ•cmo Trtbunal dP
r:larll ineon~Litucionul um· acto do Governo' ou um acto do 
CongJ•osso, que o· Congresso ou o Governá, !lO!' sua vez dec)aJ•a 
irwonsLil.uciónul a sentenca do Supremo •.rrlbun~l? ! . 

Om, como pelo nrt. 50 da. Constituicão o Supremo ~rri
buno:J Jfederal e o oompc•Lente 11ara conhecer da inconstitu
eionalidO:dc do~ actos rlesscs dous pode1•cs, uma vez que esses 
dous podct•es declarem que a senLenca do tribunal 1! incon
stitucional, o Supremo 'frihtinal dü•á a esses que seu neto não 
tem validudl\· porque cl)nl.ravent ~ Constituir,ilo republicana. 
Os outros dous podeJ•cs, pot• suu vez, na posso desse direito 
quo sn :u•L•ogurum. T'l!tl'lt<lntl'fio no :SutH'emo 'l.'ribunul que o seu 
acto i)nponsado nno tem validncll', r, a.ssim continuará a questi-
uncmla !lOl' ~oerulo •or<tJulm·u.m. tll/11"/l. . . 

Eis aqui o rc'gimen que os grandes !'cpublicanos dessa 
,:pooha nos 'f[lll'l'elll impo1• como ·a expt·rJssiio rias leis que. não 
l'onhoccm, que não entendem; como ll expressíio do regímen 
que n!llli1'i!lnm e exploram sómente para reduzir este paiz ao 
.estado a 91Je elle ohe~rou. · 

' 
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,essa digl'essilo, quu~i que involunlariu, u que mo arrastou o fio 
da.~ idr~ns 110. eut·so dn. improvizacão,. oceupar-rne agora com 
um rios pontos muis impo1'Lantes na série das orações pronun
ciadas pelo no!Jt•e J'r!lll'esentante llo llio Grande do SuL 

J\efiro-se t\ al.l.itudc OJH CJUO S. Ex. sw collocou para com 
os Jltllos ·do Gove•t'l!O l]ue ·,;<Ju pm·Lido apoiou, 'ljue S('u partido 
err)uu, que seu ]larl.ido levou al.ü ao ull.irno Jazigo, 

Or·cou 15. gx,, na; doutrinas aqui tão curiosamente dnscn-
. volvidas cm seus Lres discursos para os chefes de pal't.ido, 
uma posicüo no~·n e invejavel. Constit.un-sc um parlido que 
se· entrega ao· ar!Jitrio de um chefe com o J'im de sustentar 
um Governo; Alistado nns fileira~~ desse par'l.ido, pratirm o 
ilover•no as rnaiol'~s enormidades, contra as quacs se levanta o 
senso '.iuridico, o sonso poliLico c o ~enso moml d11 Nn~ão. 
Praticam-se Lodos esses actos com a sdencia do partido e seu 
chiJI'e, 1:om o applnuso do partido o sou c'hefc, com os hymuo,; 

·do par·t1do e seu cl~el'c, "~ue vae ali\ o fim sustentando a inata
callilidade moral, poJitiea e juridica dos actos desse Governo .•• ' . . o •Su. ~\L!'I\EJJO EI.LIS -A sua integridade. 

O .'i;a.lltuY B.\BDOS.\- ••• a sua illtcgl'idade incompa
mv'el, o seu I!Xtraordinurio. espirilo J'epublicano, · n sua inau
tlil.a fidelidade ás lois, todo f'ôôl' con,iurwto d1J virtude qu•J 
1!onstif.uem o mais exemvlar do todos os chefes de governo 
e de todos os grandes patriotas. 

No fim, quando após um pel'iodo longo ··pe sof.l'rimenlos 
c do Jll'ostação, o pair. se levanta e se revelia c se approximam 
mr.lhoreH tempos, c p sentimento geral n~o tem mais reservas 
JHJ manr.il'U de mnittir a sua O[!Jlosiuão úquella Ol'dcrn de cousas, 
enda um dos indivíduos que formavam o partido, cada um 

' dos chcl'c,; que aqui srJ aelw.vam disl.ribuidos, chefes dessa 
gmndc corpora~ão politiea, e pot· ulLimo o chefe dos· chefes, 
o c!Jei'e su [JffJillO, todos elles se .vão escamando successivamenlc. 
Ninguem tem llU!pa de cousa nenhuma . 

. Ora, é pueril esse systema de. governo. 'fodo. o muúdo 
saho, diz n nohre Senador. pelo RIO Grande do Sul, que !l 
a.gitacíio militat·ista que. so deu no .puir. procurando garrotcar 
a autonomia dos Estados e perturbar a vida normal da Re
publica, teve semprf! a sua OJlposicão. 

01·a, senhores .. a mnc•;iío militarista que se formou rtesto 
Jlaiz debaixo do governo do' mnrechal Hermes, teve sempro 
a I)Jll)osiciio do che1'e do l'ut·tido llepublicano Conservador. 
'~Jual 1'1'11 a ,;ituu~fio do JHli7.'! Quem era o 1\ltr.te da Naciio 
rlumnlrJ essr• lt•inpr,•? •.\fio t•slavamtis HOb um ;.:ovNno milita-· 
r•j:.;ta, soh tJlll :g·ovt.JJ'no' t!~St~lll'illltnt.•flt.t~ n~ilit.nJ•'! l'iOh um: go
VIJI'IIO levantado :\ ousla da elei~ão pO[JUlar? Qtw titulos Jc

. \:ui'UUI o •B1·, ma1'r:1:hal H~I'IIJt•s ao poder•, siniin •J yalot• do sua 
I'Spaua, o wc~tigio de sua farda, a supposta i!nporl.aucia de 
snu uomtJ uo }~XC!/'t!itn bJ.•uzilolro? Bom.· Nüo di::-euto. osso .as
sumpto. ·Mas ·quem oram os inte1:cssaàos n~ss11 l'Caociio !Dili-
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l.iirisLa '? O; agenl.us dessa J'eue~ão? Os IJUlJc<;us um lleui:t'icio de. 
quem ei'ltL .~e l't•~lu!Jel·ceeu, no sul, no norlo " no eonlro tleslo 
pui1.'? N;io ;uhil'ttm l.odos "~SI!S homens do seio rlu governo tio 
mar<H~I•al H<!l'ln<'s1 Não tivm·nm Lodos esses hoinens o UJJoio 
.dn ernveJ•no Hrl'llll!~'!. Ntio se P!'ll.a/Jel·ueeJ'UnJ todo:s es~es laJrnurL., ' · 
nos val'ios Esl.ado~ que lll·u eouheram? Não se cslnbolellerum 
apoiados uns Rl'mas J'••riel'ar•s que. o govor·uo do marechal 
Hrwmes lhos foroneda'! · 

81'.' P1·nsidenle, mas IJomo ,; que .<o operava essa J'CUilCiio 
mililar•isl.a'? nu onde saldam essu;; bula!1hões que iam occupnt• 
11s .,,;slados, -e•sas p,;quadl'ilhas que i:un, ora llombar·doar as 
rJapitaes, Ol'il pol'-se de vigia n ellas eomo uma amcaca? 

'rodos US$e:-: I.'Pcursos n~u eJ•am mandado:o; veló goveJ•no do 
llltll't~I:IIH/'! IJIII'IH susl.unt!!ra .·Pslo govoJ•no'! Qual o apoio .de 
que P:;te goveL·no vivia'! E1·a do nossa~! Et•a o apoio dos U
lwJ·:w:-;·?· .Er·a o apoio do~ ei·rilisf.as'! .l~l'a o apoio du Ptu·Udo 
11 npu h! ir,ano ·CnnHcl'varJol'. Sem ·esl.e apoio, o Góvm·uo nfL<} 
tqria, eomo lere, :í !'llla disposi~.:ão, o Cougre:sso Nat~ional. J~::~te 
C:ongt·es:-:o f'ornpunlla-se, 1:nmn su I!SL(t' compondo ninda agora, . 
quwsi o:wlusivamonlc do mem!JJ·os do .Par'Lido nepublicnno' 
Gon~HH'VadoJ•, .JJPI'IJ!nemtdo nua~ i. l.orlo ao p~J·tido rtepubl kann 
ConserntdnJ\ elJt~iot! de indulgeneia para. ~;on1 os erros c us 
vontades do gove1·no lJrH·mes. illas o c)JeJ'e do partido não 
l.inhn nada •·nm osla eousa. Todo n mundo subia que clle so 
oppunha a ~~~~'~~~:-; a1~los dn eJ'Pnc~~ão militnl'isl.a·! 

OJ'a, senhnr•rs, vamos po1· pa1.•tes, u ver· si esclarecemos 
um pouen mais nsle assnmpto, si sahimos do Lerrcno dns 
I!ÚHsidi~J·a~G·!~s gPI'aPs, das llOnsidü!.'açõcs absLractas. 

•Gonw•.:Pmos pela inlri'V<•n~üo no Amazonas, come~C!UQI; 
)leio ma is 1'L'IIIOI.o,. ma is srpl.rmlrionul dos nossos Estados. 

O nolm• :;,•nado!' P.t,:ln nio Grande do 'Sul dci'endcu-so do 
·qualQu••r· WfHl1'!.ieiJlll0fio no homlml'deio de Man:ío.1. 

« X:io lia, diz S. Ex., uma eommunicncüo mil~ha tclegra·· 
pllica OLL e)lisl.olnJ• ao eomnmnrlante da , !'orca . nQ ... Amazonas, 
qum· de lt•l'l'n, f]tli'l' do mar·. aeonselhando golpes de violenci!l 

. contra o Oonl'Jlador· llarruello Estado.> 
No t•ml.anl.o, S. Ex. confessa que foi quem se esl'orcou

<! todos nós salwmos ·que se esJ'or·cm· pnra S. Ex. era, nnquella 
<ípoea, sYJionimo de consrguit·- pela J'ol.ir•IHia do :;enoml Osol•io 
de Paiva, d1• nmni\os, porque n:io deu !Jl•a.co J'oJ•le a seus amigos. 
;S. Ex. qpalil'it!Ou a uc1;ão impn1·cial deste militat' como .:·um. 
11wio de opJll'ilnir· os seu,; arnigQs polilicos, .do soffrcar e an-
JiiLJililar o ,;eu mlinwnto >. · · ' 

E' o que ·••sf.;í 110 discursõ de S. Ex., ile ·H de outubro 
de !nlO, pags, 13!1 e HO, do respectivo volume de Anna·es. 

Como se Yt\ da tJar·te de S. Ex. niio houve nem 'com
munil:ar;fio escr•ipla nem tclesrnJJhica, mas, por um acto· rrue, 
,;u ppiir•; niio foi do governo ele Berlim ou de S. Petersburgo, 
o genr.wal C]UP 1:'1 eommandava aquella inspoc~•iio militar :l'oi 
,uhsl.if.u ido por oufl·o ll'CJV!I'Ui. contra quem o nobre Sormdm· 
11ão m·Liculava ••sle' motivos dll disposições e eonvenioncia que 

· articulava contra at]Uelle, elil'cctuou-se estu mutucão muito' 

l 
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suavemente. A politica do Amazonas, com ella, passou tam
bem para os braços de quem desejava, a forca militar fez-se 
allf .sentir, n politica do partido ficou satisfeitn, o .governo do 
mamchal Hermes enaheu-se de exultação por ver· a sua esta
bilidade garantida por mais wquelle ponto de apoio, ns recla
mações do nobz•e Senador. •Mas, S. Ex. diz que não teve parte 
nenhuma, nenhuma responsabilidnde teve o chefe do partido 
poz·que ninguem será capaz de mostrar carta ou telegramma, 
em que S. Ex. désse ordem, no sentido da mutação politica 
que ali i se operava. . 

Ora, não é assim que uma pessoa se defende contra ac.
cusacões dessa natureza. 

O Sn. ALFREDO ELLIS- Os proveitos elle tirou. ; 
O Sn. RuY BARBOSA- Não sei como é possível. que a re

acciio do general que lá estava, a nomeação • do general que 
pa!'a lá foi, si operassem sinão por um neto do marechal 
Hermes, e niio comprehendo como esse· neto pudesse deixar de 
ser deliberndo c executado de harmonin com os desejos e 
autoridnde suprema do supremo chefe do Parf.ido Republicano 
Conservador. -

Si assim não era, o Partido Republicano Conservador de
veria ter extremccido no seu apoio ao merechal. O marcc•hal 
devia sentir que os seus amigos com elle não estavavm con
tentes e o calor com que era apoiado não podia ser o mesmo. 

Mas não, todas as cousas continuaram do mesmo modo, 
o apoio do Partido ·Republicano Conservador oada vez mais 
fervoroso, o seu chefe cada vez mais alliado por esse mesmo 
enthusiasmo tantas vezes aqui exprimido em todos os tons 
da mais alta admiração. E, todavia, não é ao Partido Repu
blicano Conservador e ao seu chefe que se póde attribuir os 
acontecimentos do Amazonas. / 

O •S11. ALI'!IEDO ELLIS -Entretanto, foi uma lua de mel 
de quatro annos. · 

O SR. RUY BARBOSA- Agora, consideremos um dos epi
sodios 1•elativos á tal reaccão militarista com que especial
mente se occupou o meu nobre contradictor, isto ,é. o caso de 
S. Paulo. 

Na sessiio de 16 de novembro de 1!!11, lliCJ'Ui nesta Casa 
so travaram importantes· debates a este respeito entre S. Ex. 
o nobre cScnador pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Francisco 
Glycerio c o meu illustre amigo, o Sr. Senador Alfredo Ellis. 

Contava, em um dos se:us discursos, o ·vobre Senador pelo 
Ri().,Grande do Sul, gue o nobre Senador por S. Paulo lhe 
havia dito em conversa particular: • Você ainda ha puoco 
em Caldas, aconselhava a intcrvencão do Governo Federal em 
S. Paulo? • O Senador J•io-grandense, defendendo-se da incro
pacfio, alleganclo o pretex1o da supposta violencia aos seus 
correlir;ionariós ou suppostos attentados e assassínios poli-

, tioos (este caso de S. Paulo, Sr. Presidente, é .curioso), CQ.. 
meoou o . Partido Republioallo Con!ei'VIdor a quitar-se 4• 
. -~ . ü 
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que o GoVerno pauiista eslava perpetrando graves trucidacõcs 
entro seus amigos. .. . 

Como Cl'll tml.m·al.' o Clt;ver·no de S . .Paulo advertido ado
ptou loüus as JlrOI'idoneius, procedeu n todas ns vcri!'icacõcs 
Jl'!!'c·essariu~ Jltll'J\ J iquirlur ·essas impulnçõcs o reprimir os nt
t:ent:ados se veruadeiJ•ng fossem; t!l'am pot•t!lll, enlunmiostts Lorlns 
essns iinpl.llat;õiir. Em muitos dos casos ató o que se vcri{icou 
of!'lcialmoilto ó que as yjctirilas dos coul'liclos oram victimas 
do partido paulista. -

b Sh. Awt\il\)o Eu,rs -l?ót·nm ,iustilmcnto nóssos ·amigos. 
O :Sn .. Ruy BAti.!lOSA- Eram nossos amigos. . . . 

. O. 811. Auor
1
Pno Gonuo- A Scel'cl:n•ia da Segurança :Pu-

lllicn de s. r:nu 'ó fez üma pu!illcacüo em que demonstrou ca
hl\1\nohto q\u) 'er·nm C'nlümniosns as impu tacões .. 
. O Sn. IluY. BAnHORA- O honrado Senador .pelo iu~ 

Gr:utdo do Sul disse 1.cxlualmentc: . 
· . • •Ao

1 
dtrfc dn Nat;ão, som fcrit• a autonomia do Estado, 

cabe o ucvor de, onde quer que no territorio da União so 
exercnn1 a compressão ·e -a violencia, providencinr para que 
cesso esse estado anormal. • 

Bella proposicão I 
'O S1\. Ai:.r·1m\Jo Eú.rs '"'"'Apj1llliav'ol no Rio tlràn'de do 13\it. 

•. O .Stl. RuY BARB08A- .~Ias que se applicnda fosse, niío 
;Sei o.nde iria parar o systema de governo reinante em alguns 
Estados. 

o rsn. ,\T_r,nimo ELL!S J> ADO!~PI[O GÓRDÓ -:A.poiadó. 
ó Stl. JluY BAJtBOsA- «lj:is como •S. Ex. preconisava â 

intervent;ão em B. Paulo: declarando que naquelln grande 
·Ü'ilidad'e da fedcra·c:io havia um estado .O:normal, sobro o qual 
cumpria que o Presidente du ,Jlepuhlica providenciasse, .. que 
alli era preciso • i'nzer cessar um estado ·cte lutas, de litigios 
sanguinolentos.» . 

· 'O 'Sn. Au'nr::oo Er.us - Era o Iól:Jo, com pós do lã, qu·e• 
rendo entrar no aprisco. . . . . 

. O SR, ftuy R\mJOSA "'-··E' realmente. curidso que Se:JB 
contra ·o Estado de· S. Paulo,· ·oirde as tradiccões tem sido as 
ínals . exem)l1!1rcs na polttlca republicnna, que se levante num 
tom de nota liberal, onde reina absolutamente, uma dictadura 
!ferrenha, incompd'tivel com a Constituição Brazileira. •. 

o SR. RiilEmô '(iQNc.AL\'Es "-Apoiado. • 
·o 'Sil. Rti'Y B,úiBosA - ... e debaixo de cujo peso geme 

h a deze·nas de annos o infeliz pov.o da·quelle Estado. ·Mas não. 
Niió eram verdadeiras as imputar;ões. Niio houve em. S. Paulo 
.um acto de opposicão,. não .houve il:erihum caso de sangue 
derramado, nenhum caso .de perseguição c.ruento.. :Aquillo era 
um pretêitó para o trabalho de interveli~o que se preparaVA 
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o que não sn uJ'I'cctuou, todavia esteve dcfinilivamcntc resol
vido, como torei occasiüo de demonstrar. hoje, 

O Sn. c\oowao Goauo- S. !Paulo saberia resistir c ani,Quillar essa intervenção. 

O Sit. lll!Y B.·\JIIlO~A- üisso estou cu convencido c sem
pro rli.'"" ao,, JJO~sos :unigos poliLicos quo tudo isso .em car
mnçu do c;uJIUJ'O das quo se costumam fa~cr paru que aqucl!o 
J~slado se puzus:<e Lambem de cocaras aos pés ela grande po
tencia, quu domina o Bm~il. 

B' !Jom lcmlH·ar que o Govm·no do grande EsLado, com
pt•ohunduntlo bem a graviclado dus palavms d onob!'<l Senador, 
compt•elitJurlcndo 1""" a ;.p·avirlad<J da umca~u ncllus conl.iclu, 
se jul:;ou ua obt·i:;ução de ritJsJ'uwr e pulverizar até a sombm 
dó pl'<~l.cxto invocado, o publicou, em um grande livro, lar
;;amcnto lilsLribuido ·cm l.odo o paiz, a historia verdadeira dos 
pretensos C\'imes politicas que não p~ssaram de "delictos indi
viduaes, do todos os quaes ;as uutordrades competentes conhe
ceram o se occ.upurarn com o maior rigor, sendo consignadas 
na r•oforirla publieacão l.odas as Jirovidencias e transcriptos 
l.odos os actos de ordem legal, com que as autoridades· policiaes 
u u magisLraluJ·a do g:·andc Estado apuraram as responsabi
lfcladcs, e c as l.igarum os culpados.~ · 

() Sr. Presidente- Está finda a hora do expediente. 
b Sn. nuy BAn!ÍosA- Peco n V. Ex, que consulte o Se

nado sobro se me concedo a proro;;acão por meia hora. 
Consultado, o Senado concede a prorogaciio. 
o SR. nuY BAnBOSA- Nessa discussão a que ha pouco 

rn'e referi, tt·avadu aqui neste recinto, em dezembro de 1914, 
, teve o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul estas palavras' 

«Quem pretende intervir cm S. Paulo? O ·chefe da Nacãi> • 
. · Vós conheceis a ·sua plataforma, seus actos, Ha bem poucos 
;lias ainda um incidente na Bahia fez com que elle tivesse que 
se dirigir a um repr<:sontnnte do Governo I•'ederal, em termos 
os mais eategorico's, dcclarnndo que era ponto de honra do seu 
governo a manutenção da autonomia do Estado.:.. 

O Sn. ALFREDO ELLIS- Entretanto, esLava decretada a 
intervenção em ·S. Paulo. · 

O Sn. .RuY BARBOSA - 1Como em natural, dahi resultou 
longa troca do apartes entre S. Ex. e os representantes do 
Estaào de ·s. Paulo; neste recinto, chegando-se a um ponto 
onde o nobre Senador por S. ·Paulo, o Sr. Alfredo Ellis, inter
rom]lilu o orador por esse modo: 

«O Sr. A(redo ·Ellis- V. Ex. dá-me licenca p.ara. um aparte? 
Depois das dcclaraeões do nobre Senador pelo Rio 

Gmrttie do Sul, só me cumpre, para firmar.justamente 
o aparte que acabei ele dar a S. Ex., ler um pequeno 
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trecho do um ,jornal, orgão do Pnrtido Hepublicano Con
servador, que se publica na capital do meu Estado. 
Ouça o Senado I Ouça o paiz: · 

«E' mister que a bandeira do Partido Republicano 
Conservador tremu !c nas ameias do palacio de S. Paulo, 

ainda que cl'irada ele ba'~)S c enlameadas du sangue.> · 
«O Sr. P'inlwil•o Machado·- Que :iornal é esse? 
D Sr .. Al(ratlo El!is _;_ B' o ,iol'nal A 1'ardc, que so 

r•u!Jlica cm S. Paulo, sendo impresso nas officinas do 
S. Paulo. · 

O Sr. Pinlwl'ro Mac/wdo -Esse .iornal não é orgão 
do partido. · 1 

O Sr. .1lfredo Ellis- Mas é impresso nas mesmas 
ol'ficinas c- pertence ao chefe do partido em S. Paulo, 
que ó orgão do Partido Republicano Conservador.:. 

Ora, ahi cstú como se fazem as cousas debaixo deste re
gimeii. Sorrateiramente. 

O Sn. ·ALl'llEDo EJ.Lls- Tirando a sardinha· com a mão 
de gato. · · · 

O Sn. lluy BMmosA.- O .i orna! onde· se publicava essa 
proclamnçfio de t•cvolta armada contra o governo de S. Paulo 

· amel\çava de Juzct• tremular no edificio de sua séde a bandeira 
de uma facção, ainda que crivada de balas o enlameada de 
snDiguc. Parece, St·. Presidente, que· o sangue ho,ie é lama. 
(Riso). . . 

Esse ,jornal não era orgão do Partido Republicano Con
servador, mas pertencia no Partido Republicano Conservador, 
se editava na mesma t.pyographia cm que era editado o S/J.o 
Pau.lo. 

Bem; por fala de tempo não posso sinüo tocar no de leve 
nesses pontos onpit.aes. Mas oh amo a attencão dos nobres Se
nadores para esse trecho do discurso então ,proferido pelo 
nobre Senador, o Sr. Francisco Glycerio: 

• O Sr. Francisco Gi11cerio -Em: todos os Estados 
o •Partido Conser·vador 'tem a sua autoridade. 

Não convém aos graves interesses da Nação bra
?.i!o)il'il qun pal'tido deixe d.U set• l'ol'te o hrrn rli!'i~ido, 
porque ·e !la cat•ece de saber por quem é governada; e 
.qual a capacidade daquelles que influem, soberana
ment<'), deCJ·sivamentc, sobre os seus' destinos. 

E' por isso que penso que o chefe. do Partido Con
servador deve sahir de traz da transparente tela ,que se 
oocultn, inhi!Jimlo-sL• de I•csponsnbilirlurlrs perante a nni
nião publica;, el!e deve Ar anresentar perante n opinião, 
assumindo a resnonsabi!inndr de seus actos. 

E tanto mais me convcnr.o d~ qnc é e~~<n a ~itunr,.ão 
moral em que se deve collocnr o chefe de .facto do Par
tido .consel"\·ador, quanto, nS'Ml mNmo, o honrado Se-

• 
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nador acaba de se referir t\ situação politica de agitaoAo 
de meu Estado. 

Como podem os meus amigos repousar tranquillos 
t\ sombra da autoridade da palavra do honrado Senador, 
quando S. Ex. dcclam que não tem responsabilidade na 
direcr;ão do partido .nem nos erros de seus amigos que 
deli e fazem parte?> 

-Nada mais sincero, nada mais irrefragavel do que as 
sábias decla1·ar;ües qurJ encerram as palavras pronunciadas por 
S. Ex., pois que r! um cho!'e de partido, a cujas mãos se 
ar:ham cntrep;ues a governação do paiz em um dos maiores 
E!l.ados da Republica, que se queixa de uma agitação pro
movida pelo trabalho sublerraneo dos interesses deste partido, 
e o seu chefe o seu grande chefe, o seu chefe indiscutido e 
supremo é que· vem declarar da tribuna do Senado que ne
nhuma responsabilidade tem pelos actos desse partido naquelle 
Estado. 

O SR. Ar.FREDO ELr.ts- Es:tava determinada a conflagra
cão do Estado. 

O SR. AD0LPHO G<lnoo...,.... E era annunciada por . todos os 
. orgãos do partido. 

O SR. RuY BARBOSA.....:. Mas continuava o Sr. Francisco 
. Glycerio: 

• «O Sr. Francisco Gl11cerio- Ainda ha bem poucos 
dias (attenda o Senado para esta praxe inconveniente 
e verá a opinião publica' do paiz quanta razão tinha em 
incommodar-se coin o máo caminho seguido pelo Par
tido Republicano Conservador) o Governo viu-se obri
gado a reunir em . palacio, Senadores e chefes politicas 
para dizer que não se devia intervir nos Estados.~ 

Chegámos pois á triste situação de ser preciso que 
o Presidente da Republica declare á Nacão que re.uniu 
amigos e deliberou não fazer intervenção nos Estados. 

O Sr.. Alfredo Ellis- Tal era a atmosphera de pa
nico e terror que envolvia a Republica. 

O Sr. Pinheiro Machado- E o Ministro da Agricul
tura,- permitia V. Ex. que o diga- manifestou-se de 
um modo admiravel em relacão ao Estado de S. PaulQ. ~ 

Notem bem VV. EEx. nesta reunião de amigos do Go
verno alli celebrada para assegurar ao Estado que o Governo 
se achava disposto a não intervir. Entre elles, quem se portou 
de modo admirava! foi o Sr. Ministro· da Agricultura, na-· 
queiJa administração. 

Peco a attencão dos nobres Senadores, porque esse é um 
ponto que teremos de verificar muito seriamente daqui a · 

. pnuoo. Si~amos ainda por um momento os passos do nobre· 
representante de S. Paulo: 

« O Sr. Senador por Matto-Grosso referiu-se á 
11ttitude· do Sr. Ministro da Agricultura. 

• 
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:(!:s$é Ministro' dirigiu um ~elcgrnn1mru aos seus 
amigos de S. Paulo Justificando a sua ai.Liíudc conlra· 
o proposito interv.cncionisl.a. Que si:;n ifica is lo? Signi
(ic;~. clllramente que o propos'ito' intervencionista crcistia., 

:j!lis a. t6 gue merece hoje a pnlavt•a dos homens J1Ublicos 
nestn, terra. Qqando diziam que nilo havia a intcncão de in
tervir, o que ~c devia concluir ern que essa intervenção existia, 
e c+IJ.ll1 amigos desse par !.ido, era o Sr. Senador Pt·anei~co 
QIYcllrio, insuspeito ao Governo do Sr. Mar:cchal Hermes, quem 
por. esae modo se pr{)nllnciava. · 

·. ()pn~it\Uava s. Ex. 
~J>ois bem; o chefe do Partido Republicano Con

servador em S. Paulo e candidato (t prosidencia do Es
tado enviou· um telegramma ao Sr. Ministro da Agri
cultura dizendo que elle pensava do mesmo modo. 
. Sr. Presidente, o nobre Senador pelo Rio .Grande' 

do Sul ,não quer dispensar-me a sua attençrto e cliega 
até a dar-me as costas. Naturalmente não convém a 
S. Ex. ouvir o que· eu estou dizendo, mas ou r:onl.inuo 
porque {) meu tribunal é o da opinião publica.~ 

«O Sr. Pinheiro Machado -V. Ex.· está impert.i~ 
nente · · 

• I 

O Sr. F1•ancisco Glycerio- O chefe do Partido Con ... 
servador qa S. Paulo ncnsava do mesmo modo que o 

·Sr. ll[inistro da Agricultura. mas accrcsccntou no seu 
telegramma: - tambom penso que se deve respeitar a 
autonomia dos Estados, at,t,endn o Spnaclo -1llffN o p,."_ 
siclr.nte da !lcpltblica deve fa;Cl' tes)JcUm· a libm·dade 
dQ' ?Joio na.1 lWnas tlc $. fqnlo. 

O nqhro Sc!lador pelo Rio Grnndo do Sul, atraves
sando o Estado do S. Pn11lo, dirigiu-se :'t estação de 
nguns cm Caldas, foi reoe)lido pelos seus corrcligionarios 
c concedeu um!l int.rcvista ao redactor da Tarr/t!. » 

·. Nesse jorni\l é que ~c annunciou n occupacilo do milnr-io 
do governo em S. Paulo pelas forças do Partido· Republicano 
Conservador. . · · , · · 

O SR. AtoF!IEDO EJ:.LIS- E !Jlle o chefe do part,ido não 
sabia, · · · · · . 

O S". RIJY BAnllQM,.- (Contin·uando a lGr) : « Nessn in
~revistn (loclaro11. q11c as ~e11s co~reliaionarios . cstmJam .. vondo 
per.veffuido.v e atá assassinados pelos advclwarios, e IJIIO o PJ•r.-
fti(lcnta da Jlep?tbiica intOl"tl'iria pa1'a o's .oamntil•. ~ · 

Não obstante essa observação que tornava da maior evi
dencia o proposito, o rlano. o trabalho assente da int.ervcnção 
em S. Paulo, tudo R e conl.i nua'vn a negar com a maior tena
cidade, mas tal era a rcalidado dosso t.rnbalho quo clwgnrnm 
até ao emprego elo meios, de soduccüo com o 2" bat.alhflo de 
polioin do Estado. 
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).. v 
· Os factos foram apurados: varias praças desse batalhão 
pm•(jeratn a farda o yerificou-se r~ue este trabalho era devido 
.~;,· inl'luenciàs' ·do Parti dei Repubhcàno Conservador. · · · · 

Mas, senhores, vamos aos documentos, àté agora temos· 
jabt:itado -cm conjecturas, expr~ssões, discursos, que podem 
v·alor mais ou menos, conf<irme o talento de quem falia o as 
disposições mor:aes de quem escut~. · 

' . . . 
Mas creio que 0pm a leitura dos documentos que VV .. 

EE~. vão ouvir n~a· ficm'(r mais 'duvidà' nenhuma que a in
tervonr;ão no'Estado de S .. Paulo foi definitivamente resolvida 
pelo Governo do marechal Hermes.· · . . . . . . 

p Sn. ALPU~DO ET.j.IS :--:-:Era pr~(JjSO pãg ~ei~ar nada de 
·11~. ~ç~'ta !leP.~bl\P!\. " · · ' · · 

O Sn. RÍ:n: B.'in!lDSA- Senhoves, a doc~menta a que alludo 
'é uma carta do Sr. · ínarcchal Menna · Barreto, Ministro da 
G1-1erra nqq~gl!!\ pccq~jão, A c!lrta ~ e1Jderec~da ao Sr .. s-e
IJer~l Sebast!I\P. '13!\l\~cu·l\, que tevp .~ 11onà.11de P,e m'a conftar. 

Qeiram os nobres Senadores ouvir: 
c Rio, 21, de dczpmbro de i~H.;,... Prezadq amigo go

. nerfll l3anpcira ~ 4-ilpjlso a vossa carta da :pres~nte data, 
llil qui\1" :wóçlla~s· p~ra, á' !riinti!l ~~al!l!l~e ~filiJ' de e~
clarccer a qu~stuo que_ sp debat~ no ~cnapo· spl:Jre a fao 
commentada mtervenouo do Governo Federal no Estado 
de S. Paulo .. · · · · · ' 

Si não fpsse R~J!parte. rlado pe)q Sena,d~r. Y!ctorino 
Monteiro por occasmo do fallar o Senador P.mhetro Ma
cl1ado sobre esse· ussumpt0, affirmarido aquelle Senador 
gu~ 'iJl.l, ~o'm a riünha autoridade de Ministro da .Guerra. 
(i qqp nro.ícct~va'·re.alizar :i' referida intervenc[à',. no quiil 
~p_b.rtc 'respôncJeu. · 9 · ~iiiladqr .:Pin\ieir~. l!Jf!~had'o: ~~~o · 
se1 ~. de certo ·me conservarm s1lenmoso sobre seme
lliánte assil'mpto, que passo a esclarecer.. 

A intervenção no Estado de S. · Paulo foi·. proj e
Cfacja; tanto que, 11:1·. qualidade de Mi~istrl)' da 'Guerra, 
t1ve ordem do Pros1dente da Repubhca para nomear · 
\mia oxpedicão de forças ~pilitares afim de seguir para 
:illi': N e~ se sentidp_ ordenei por eserjpto, em oft'icfq ~uj_o 
iiumet'o e data nao tenho presente', .mas devo exlsLtl' 
iio"·re~pectivo archi:vo. Posso, entretantQ, aft'irmar qüe 
a alludida intervenção era incessantemente reclamada 
perante (l' m~~;rçchul Presid~nte e perai!te mim IÜCSJl10 
pelo· então M1mstro da Agricultura; Dr, Pedro de To
lsedop, ·co

1
mo ~\ep, ~es~ntante ~a ~PP, osjcãf a~ qover.no gP 

. ~ a~-~-: 1 • · • , 

0 Sn. ADQ~fl)'DQ ®!IDO~ 0 Sr. P~dro d~ ':j.'ol~dQ NP!'~~ 
sentantava o Pártido'Republioano de S. Paulo. · · · · · · 
• .. • .. . • •. ' . 1' ,, . ' ' . ' • . . • 

Q ~n. Ahf'R~og ]TIL~!~-:::: ~.ln.s IJÍÍp S, p~Jtio ~ 

.. 
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.. 
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0 Sn: ADOLPliO GilRDO- Apoiado. Mas não S. l~aulo, que 
vibrou de indignação contra essa ousada , e criminosa tenta

, tiva da intervenção. 
0 SR. RUY BARBOSA -(Continuando a lê!'): Antes, 

porém, da marcha de forcas, o marechal desistiu da 
aventura, e, em seguida, fez partir, para S. Paulo o 
Dr. Fonseca Hermes em missão especial, cujo resul
tado, ó publico e notorio, pôz termo á, agitação alar
mante dos espíritos, provocada por aquella tentativa. 

O general Pinhéiro Machado jámais se dirigiu a 
mim nesse sentido, mas, na qualidade de chefe supremo 
da politica nacional,, e ligado como estava á' alludida 
opposição paulista dit'ficilmente poderá fugir, á respon-, 
sabilidade da projectada intervenção, que, de cel'to, não 
t.or ia sido resolvida, sem a sua, annucncia. 

Para que se não illui:!a a verdade historica, devemos, 
como politicas, assumir 11 responsabilidade dos nossos 
actos. Assim pensando, declaro-vos com altivez do meu 
caracter que, como general commandante da i • brigada 
estrategica, cooperei effic'azmente para elevar o ma
rechal Hermes ao poder, bem, como para debellar as 
oligarchias estabelecidas desde a proclamação da Repu
blica aos Estados do Norte. 

Eis quanto' posso dizer em resposta a vossa carta, 
autorizando-vos a usar desta como vos aprouver.
Sempre Vosso at.• am.•, obrg.•- Antonio Adolpho da 
Fontoura Menna Barreto., 

.o SR. ALFRED::J ELLIS- Verifica-se agora que bem avi
sados andaram os paulistas quando se pi•epararam para, reagir 
em nome da honra e da dignidade do Estado contra a inter
venção indebita e criminosa do Presidente da Republica. 

' . 
O SR. ADOLPHO Goru>o- O documento lido por Vf. Ex. é 

esmagador. , , , , 
O SR. RuY BARBOSA- Os paulistas tiveram quem os avi

sasse. E militares oom' posicão offioial naquelle Estado foram 
convidados pelo Governo para syndicar sériamente da situação, 
quando já se achava resolvida por aquelle modo a intervenção 
no Estado, e os avisos graves daquellas autoridades militares 
fizeram sentir,a aventura irremediavelmente-·desastrosa a que 
se ia atirar. 

Eis pot• que se recuou. Sabiam que o Estado de S. Paulo 
dispunha de elementos de defesa e ·além disso a populaoão 
paulista em peso ( ap·oiados), toda a população era infensa ao 
Governo Federal daquella, época; em quasi toda a sua tota
lidade, e que se levantara, · como um só homem, para varrer 

, !óra das suas fronteiras a indebita intervenoão. 
O SR. ALFREDO ELLIS- Apoiado. E isso mesmo disse eu 

em aparte: quando não tivessemos por ora e bala, havíamos 
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de recorrer á faca e ao chuco para defendermos os brios e a 
dignidade do nosso Estado. 

O Sn. RuY BARBOSA- Ora, Srs. Senadores, si o · autor 
dessa carta, Ministro da Guol'!'a daqu.elle tempo, si elle nos 
revive aqui em toda a sua realidade o facto pnssa{lo, si não 
podemos negar credito .á sua respeitabilidade, é evidente que 
a iutm·venção em S. Paulo foi deliberada pelo •COn~enso do 
Partido Republicano Conservador, a solieitucões dos orgãos e 
chel'es desse partido naquellc Estado e .'necessariamente com 
.o apoio do chel'e supremo do Partido Republicano Conservador 
&'pab. · 

O SR . .AooLPHO GoRD()- Os chefes do Partido Conser
vador diziam a~ertamente que a intervenção se effecturia. 

O SR. RUY BAROOSA- Como é que sendo este o· mais 
grave de todos os casos de intervenção nessa época, por ser 
uma intervencão que iria perturbar o desenvolvimento paci
fico de um Estado organizado, sendo esse o mais. grave ouso 
de intervenção, como · suppôr que o Governo do marechal 
Hermes, tendo sempre o nobre Senador pelo Rio Grande. como 
seu alto conselh~iro, o seu conselheiro supremo, se aventuraria 
a essa intervenção, sem ter ouvido as suas palavras, o seu 
consentimento? Ninguem poderá acreditar, ninguem sensata
mente, ninguem que niio queria zombar dos outros, teria co
ragem de o .affirmar. 

Que cesse de uma vez esse .iogo de occultar a responsa
bilidade manifesta~ 

Pois' r:uem é que tem sido,, nestes quatro annos, 'que tein 
sido nesta ullima phase do regímen actual, nesta phasc da 
sua desaggregução, de sua decomposição, da sua dissolução, o 
homem dos homens, o poder dos poderes, a força da forca, 
o conselho supremo, o tudo, sinão o meu illustre contradictor, 
Senador pelo Rio Grande do Sul?.. . . · · 

O SR. ALFREDO Er.LIS ...,. O chefe dos chefes ! · 
.O SR. RUY BARBOSA-A vontade,omnipotente. Ninguem 

ignora que por sua censura passavam todos os actos do ma
rechal Hermes. Este podia deixar de governar muitas vezes; 
quem de governar não podia deixar, nunca, era o seu chefe, 
o chefe do pártido no qual elle declarou alistar-se como sol
dado raso. 

O SR. ALFREDO ELLIS--E nunca foi promovido. Acabou 
e continua ·como soldado. (Riso nas oalerias.) 

. 0 SR. RuY BARBOSA- Nenhum acto seu deixava de ter 
o beneplacito dessa alta potestade. 
. Mas, Sr. Presidente, ainda hontem, nas considerucões que 
aqui vos expuz a respeito da amnistia, vistes, claramente, que 
o Presidente da Republica foi posto de parte pelo influenciado 
chefe do Pnrlido Republicano ConservadO!". n cu.ia conta CO\'· 
reram as iniciativas, as negociac.ões e o resultado,. 

'.i . 
. 1.· 
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O Sn. ,t\r.FnEoo Er,LIEl- O ProsiqeqLo d(l Ropublicn f1Unça 
foi si não um trambolho. 

O Sn, Ruy BMmOsA- Quem nüo sabe que esse podm· iri
comparavol, noder como nunca foi exemido no 'Brnzil, de~clo 
o comcç() do noss~ existonoin nacional, por nenhum cidadão 
desta tol'ra, esse poder immenso, incommensuravel, ~ómnimodo, 
pr)ocurou aindn cm cima de, tudo ser t.nmbem' omnipresente,· 
~orno qs •p.Od.,r•e' 'nbt.er·r·nnoos da Tn~nisic.ito,. pen0t.rando niJ 
n10vimcnto r)(l oorresponcloncia, cu.io segredo ns leis do paiz 
garantem; c que pnssnvn sob os ,olhos do chefe do P. R. C. 
:Aqui, sobre esta mesn, representantes das folhas dost.a Ca
pital viram tclegrnmmns a mim dirigiçlos por cid!ldãos mi
neiros c ·ou.ins oópiqs el'nm remotl.idns ao honrnclo chcfo do 
P. I;l. C., sob oQ.ia in~pccc~o ~c çliz Q\)O passav~m nt~ os t.clc-
I\Ti!I]lmas d() chefe çlo ~stqdp. · 

Ot•a, quando um homem assumo podor como esse, m11ior 
do que ·O dos Pombaos, corno (lliosur essa irrosponsabHidl\cto, 
que se nlle~n nos factos mais graves da historia do tempo 
durante o qual esse sou poder se exerceu imporiosnm!ln.t.~? 
pomo no::;al' essa cn-Posponsahiliclnrlo? Como nr.Hn.r quQ l\ · 
!•esponsabilirlnrlc suprema ha do set• sua? Como nilo fn~ar SQ(l 
a iniciativa? Sun h a rio snr, sempre, porque somJ1l'C em. M
cessnriot á soluc:io do todos os casos. 

· Mas, Sr. Presiclente, ve.io o ponteiro fatidii}O app.roll;illtar-se 
de seu termo c vou me pondo a capa afim de r~spal)der prom
ptamente 'l\s ordens de V. Ex. Antes, por~m. do o fqzer quero. 
por:n um documento Lambem mostrar como· osso meu jui~p 9 
o .Juizo ,!JOmmum q11 gpini!í.o, ç~prjmiqa !1!1 imprensa, p~o PQ1' 
um orgao do pnrf.Jdo, não por um inslrurnonto dos ClVI\istqs 
Ol! Jle opini:io lihoral: rjo tJmn folha Qlle não seja S\lSPeita, 
nem no Pnrf.irlo Rcpublicnlt!J C,nnsnrvl\clor, nem qo seu lwn~ado 
ohcfe·. E' o .lm"'!nl do CO!l!!l!C1'cio, Sr. Prcsidcnt.e, .que amda 
hn poucos dias, no int.uit.o ·de mostrar a ~un indepcndencia, 
através das vnt•ins ~ituaçile~ noiHicns ctóstó ultimas 11nnos, se 
expri.mo deste macio, J.rnnecrev~nda l!rn tonio!> q~ uma, d~ ·~ul)s 
~ varmH c!e afli)QS anteriores: · · 

· « Nitheroy cst:\ ho,ic como· tom es~ado ~empre, na. mais 
nbsolutn or.dcm r. calma. ~nformações fnlsqs e ten.cjenoios!lª· 
levadas ao Jllustre Sr. Pres1dcnto da Repubhca, determinaram 
a autori?.acfio que S, E:t. parece tor dado ao s~. Rlvadavia 
Cor,rêa para dlrigir, em seu nome, uma cnrtn ao Sr. Dr. Al
fredo Backor. A r.ssn carta, re~ponqeu-lhe imm~diatall!ente 
o Sr: Dr. Alfrc'M Backcr,' ·~\]i· tr:rmo.s popderactos, eher!!'icos 
c alttvos. O nosso commentar10 na o vae, por em quanto, além 
desses tres obJectivos. · · · · · 

Os lejtor(3s compre!Jendem ·que, '1!essa hora nmqrga, não 
nassujrqps a jiberdnd~ P!lrl\ al)alys~r o inaüd,ito. attentado que. 
se quer Pl'S,\IP.!Ir. 4h4s, lll\!11\ tml\lllo~ a, qtz~r pes~qalm~te 

' 
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wnlm o chefe de Esl~(\n, qQe, cnrn supcriot• elevac;ão c cri
iet•io, desde o primoim dia, protrslou ôempre não se envolvct• 
no caso do .Estado do Itio. 

Dessa rcsoluc.'iiu cm CJL\O se achav~ o rnnrec:lml, conse
guiram, nalm·nlmenlc, demovei-o os maiomc,; da politica si
tuacionisLa, ou antes, aquel.les que o Sr. Quin~ino ,qualificou 
~O oh ore elos cl.wl'os ~ .• o. St·., Pinhcii'(l ~lac'hllclq, o liOI\\~m cx
~epai()ni\1 rrue l!ll\1S~gqiu, pOiíl sua lmbilirl.ade e fii.'\n(l<:~1 iOI'
nar·-se o ar:hiLt·o desse 1mi~ c CJllP 1\S"DI'a, em vaz c~e BCI'Vir~~.o 
dest.o Pi'esl.if:'io no hom sentido, cm fazer da \11'\IQW o da lei, 
Jll.'Ol'CJ'e apadrinlnil· c rromovct• toda a sorte de vandalismo.>, 
como honlem os de Manúos c ·hoJe· o de Nilhet·ox.' B' cllc o 
uniao rcsponsavcl. Por mais que nos custe, precisamos deixar 
rmnsi;;nada, em termos hem e!~t·os, essa verdade~. 

Esln. ,; a verdade, Sr. Prcsiclcnlo, c com ellu termino o 
meu discurso de agora. ' 

O paiz lodo sabe que, si ,; l1oa u. siLuaÓão que nos trouxe 
o GoYOI'no Hermes, esl.a sil.ua1;iio pct'Lcnce, corno gloria, em 
prirp.cirt\ lo0t\i', ao nobre Sl3nnd0r pelo. nio Ornncjc do Sul. 
fll cssf\ situ;wuo \• m(1 o 1\csa~~rosq', como c\Jipu, tt!mbcrn. a sv~ 
rcspon~abil idade pertence, acima de t.qçj!)s, \).\'. \\Obre l'CJl\'Q~cn
tante do Rio Granr.:'é do Sul. 

Os homens publicos nãp se podem furtar á evidencia do 
. mn responsabilidade. Nas sill)açürs inferiol'es lm desvios pot• 
onde ecrLas r:ulrns He podem csgnoirnt· c esconder; nas si
tna('ões Runet·im•e"; fl(ll'tím, ·a rc~p,,nsabilidadc irradia e se 
illllliir. cm todu 11 sua üVit]cncia. · 

Houve um govet•n•J, houve um ptu·Lido que garantiu a vida 
a esse governo, hom·e um ehctc qtw 'mtenlou ·a arlhesão rleHsc 
JHii'lirlo·; dos actos desse govnr•no, apoiado pm· esse partido, a 
s.uprcma i'csponsabilidarle. cn.bl', poi·l.anlo c innegavclmcntc no 
so4 clwrc, ~Q sc11 sunrrrnc oraculn, incontcstavelfllcmto. 

i\ v. f<;~ ., Si' ..• I~ro~i~entc, Cni)tinÚQ ~ pedir ÇjUC me con
sidero inscripto para falia r na ses" fio scgumte. (Muito bpfl'; 
111 uito bem) • · · · 

O Sr. Presirente- Estt\ finda a hora do expediente. 

ci Sr. Pedro Borges {1!C:lll or!lentl- Sr. Prcsidontp, JlCCO 
a Y. Ex. que consulte n Casa se dispensa a impressão da rc
dnccão J'inhl da emenda· do Senado (L proposição da Gamara 
fixando- a dc~pr.za do ~linistcrio da Via(;ão c Obras Publicas 
:afim de ser discutida c· votada immerliatamcnte. 

Approvndo o rcquet•lmento. 
Entra .em discussão e é sem debate approvada a rcdaccfio 

final das emendas elo Senado ú proposicito da Camara dos 
Deputados n. 05, do HH!t, que fixa a despeza do Illinistcrio 
da Viacüo e Ohrns Publicas para 1015. 

. .. ~ .: 
,,, ' 



ORDEM DO' DIA 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

Votacão, em 2• discussão, dá proposição da Camara dos 
Deputados, n. 116, de 1914, fixando a despeza do Ministerio 
da .Marinha, para o exercício de i9i5, · 

Approvada. · 
São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. i 

Ao art. i' n. 16-Supprima-se o augmento de 18:000$ 
destinados aos lentes vltalicios da Escola Naval e reduza-se a 
verba a 1.448:202$400. 

N. 2 

-~o art. 1• n. 20 -Em vez de« proveniente da suppresslo 
de seis escolas de apJ·endit.rs », diga-se: proveniente da sup
pressão do numero _do alumni)S dàs escolas de aprendizes. 

N .. a , 

Ao art. 2' n. IV- SupJwimam-sc as palavras «passando 
para o quadro extraorclinm·in, ele.> até ,. fim do citado nu-. 

··· mero. 

N. 4· 

Ao art. 2o n. V - Supprima-se. 

' 
' N. 5 

Ao art. 2° n. VII ..... Supprima-se. 

N. (} 

Ao nrt. 2~ n. IX..;_ Supprima-se, por estar no n, X. 

' / 

/ 
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N. 7 

Ao arb. 2•, ·accresccnle-sc: 
XVIII. A reorganizar, com diminuição do pessoal e da 

.dcspeza, o -quadro. do J'uncdunulisrno da dit·cc.loria do expe
diente, J'icanuo adclidos, eom oo vcncimcnlos, utoí quu sejam 
approveiladus em cat·gu; •lu eal.cguria idenlicu os lunccio
narios que não !'orem mantido,; nos t•cspecLivos quadros •.. 

N. 8 

Ao art. 6 - Supprirnu-sc. 
E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. O 

A tabella n. I, verba l:J -- t.:ot·•:a naval- Supprima-se 
São approvadas mas as ,;e;;uiHtes 

EME.l'IUAS 

N. 10 

Accrescente-se: 
tA.rt. Fica o Governo autorizado a rescindir, por 

accôrdo, todos os contractos pat•a a construccão de obraa que 
podem ser adiadas. . . 

N. H 

Verba 6'-Auditoria da Marinha..:...Restabeleca-se a pro-
posta do Governo. · 

N. 12 
i 

Na vigencia da presente lei não serão Clhamados a serviooa 
dos conselhos de guerra· os officiaes reformados, devendo Lam
bem as vagas que estes deixarem nas repartições da Marinha, 
por morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas por o!fi
ciaes ~ffectivos da Armada; 

E' annunciada a votação da. seguinte 

: /, 
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EMEND/1. 

13"- Onde convier: 
J\rt. Ficam subsistoiHes e em vi!l'M Mnró lcl Ôli Re-

i,lúlllica, para todos os eJicitos, o d-ec!··eto de .1ü 'llc i'cVcí·~!ro 
dó 1804,' que b'aixou de cóilformidnde cóm o decreto h. 1. 073, 
de 11 'do mosino mcz é áiiilil citado, c o l·eS'Ulanlt:l\t·o ímncxo 
ao decrêlo n. i. l'u5 A, de 3'0 de dezel1lbl'o de 1sn~. 

' 
O Sr. João Luiz Alves-Sr .. Presidente, peco u v: Ex. 

que consulte o Senado sobre si .consente narcLiradu da emenda. 
l'\: commissão pJ·eLondo dar-lhe nova J•edacç[\o cm <l' di-scussão. 

Consultado, o Senado concede a reLii'l).da. 
E' annunciada a votacüo da s_eguint'o 

·Accrescente-se onde convier: 
Art. O cargo de reéláctàr da Revista Mm·.itima será 

sempre exercido por official da Armada, reformado, por de
creto do Poder F.xecutivo. 

0 Sn. JOÃO Lurz A.Lviili.-',-\: 'éomniissão ái:ceilá ii qiüenda, 
reservando-se . o direito de alterar sua redaocão na 3• dis
cussão. 

Approvada., 
E' approvada a seguinte 

· Restalieleça-sé a l}üota . de 00:'000'$ q'ue figura na· ve'i'ba 7• 
..;;; «·corpo da Armada e Classes Annexnn ""no orcame ntQ de 
1914 e que se destina ás S'/l'ntificacôes aos offiuiàes refO~Ibildos 
exercendo commissões de officiaes da activa, ·de conformidade 
com os regulamentos vigentes. . .. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EME.NDA 

Attendendo á situação .. fiil'lméeira do pnlz ,c á necessidade 
de ordem pedngogica, furá o Governo regressa!" a Escola Naval 
ú séde do porto mHitar -no Rio de Janeiro, deven!kl utilimr-se 
dos vasos de guerra para execução da ·muaança. · 

Esta emllnda póde justitié'ar•sé ·com óil seguintes c'onl!li~ 
derandos: · · . · · . 

1." Considerando que _a .Escola t-javnl nu .'J.'apéra .ó .. uma 
fonte perenne de despezns, onde só para o funcc1onumento de 

.. 
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uni dos dous motores elcctricos so gastam diariamente 3i0 
litros de pctroloo, al'óra oleos e outros sobresalcntcs, o que 

. oleva a despeza com a illuminaciio a cerca de 200$ diarios, 
ou seja 72 'lOn!os annuucs; ' · 

.. 2." Considerando que a actual situação financeira do paiz 
lião pcrú\iL!e a installaçiio de um grupo de accumuladorcs, 
de modo u regular o consumo de energia clcctrica de accürdo · 
com as necessidades du Escola; · 

3.' Coilsiderando que a siLüacão. iictüúl n[ó pcrmiUe a 
'c'onstrucóiio de um (Júartcl 'pura a guarnição e a taifa ela Escola, 
construccfto essá que não Jlódc ser~.orcadà cni rncnos de cem 
contos; · . · . 

4:' 'Considerando que, pélàs mesmas razões, nãO é J)O~sivel 
presentemente a construcção de 10 predios para 11 lentes 
cnthedraticos, dous professores, dous ad,;untos ,e quatro instru~ 
otor·es que actualmente aceumulam as i'unccões de quaLro 
cathedraticos licenciados; . 

:i.' Consider·àndó qúe a cidade de Aiigrú dos Reis não 
dispõe do-uma unica casa ele aluguel coin relativ·b conforto 
para residencia dos citados docentes, nem mesmo de um hotel 
úíh médfocres coudicões de installacilo; 

G." 'Considerando qlJú não é · 'possível manter o 'Serviço 
actual de ·cunstr•uccões para Itacuruss:í, para o transporte dos 
docentes~ da cidade do llio tlc Janeiro, com um consumo 
mensal ae GO toneladas de carviio, ou seja, em condições nor
inaos, do mercado, cerca de 40 contos annuaes; 
. 7 ; .. 'Coilsidél:'andó 'qu'e é deshuma\\:6 é anti-p'édii:gogioo 

obrigar os docentes a continuas viagens entre duas horas dá 
madrugada o nove horas o 30 minutos da manhã, hora em que 
devem estar na séde da escola, para darem as suas aulas; 

S.' CoWs!d'o\'ando que· stlo necessarias medidas urgentes do 
il'r1'neathento para ínipodir ·que il. impaludismo, actuahnento 
reintü'lte, se torne endomico; · 

!l.' Ooasiderando ·que . é da maior urgencia modificar o 
systema de fossas sanitarias, visto que o actual não satisfaz, 
tendo sido adoptado em caracter. pr.ovisorio para a inaugu
ração url!lente da Escola em 1 de junho do corrente anno; 

10. Considerando que a Escola Naval mantem para civis 
cursos annexos de mac!1inas e pilotagem, sem que a cidade de 
Angra dos Reis esteja preparada para receber este augmento. 
de população, tornando assim inuteis estes cursos, como se 
verificou no corr·ente anno; 

11. .'Considerando 'a am'possibilidade de serem realizados 
na Tupéi·a os exames vestibulares das C'entenas do candidatos 

· que annualmente se apresentam ú., m·ah•ic'tlü:t; 
12. Considerando quo existe a ··ml)sma impossibilidade 

pura os exames dos candidatos ás 'cartas de pilo tos e de inachi-
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nisto.s paro. a marinha merco.nte, sendo contrario ao regula
mento n deliberação actual de serem essas exames realizados 
no. Escola Naval de Guerra, ontle não ha docentes especialistas 
nesses assumptos; ·· 

13. Considerando que o.bert•a üe t.odos ·OS preceitos pedu
;.;o!'(icos instalar uma Escola Naval o.l'aslada do· unico porto 
inilital', do arsenal e ofl'icinas de artilharia, torpedos e ma
chinas; 

H. Considerando que a actual disposição mandando .sus
pender . a matricula no anuo de 1915, reduzindo as turmas de 
aspirantes a duas, facilita a mudança da Escola Naval; 

15. Considerando que, mesmo que tal disposição não vigore, 
é sempre facil a mudança, principalmente no periodo de 
férias; 

16. Considerando que, na Escola Nava( existe a bizarra 
anomalia de não ser possível o ensino da natação, por ser a 
praia da Tapéra altamente perigosa e não. ser possível actual
mente a construcção de um tanque apropriado por motivos 
de ordem ,economica. 

o Sr. João Luiz Alves -•Sr. Presidente, é evidente que· 
a Commissão não póde acceitar essa emenda. Seu proprio 
enunciado demonstra que sobre ser inconveniente sob o ponto 
de vista da despeza. ella lambem o , é sob o ponto de vista 
administrativo. 

Rejeitada. 
Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 

Deputa.dos n. 87, de 1914, regulando a P·ropriedade das minas. 
·Approvada; vae ser submettida á sancção. , 

o Sr. Araujo Góes- Sr. Presidente, 'roi lida hoje a. indi
cação da Comissão de Policia reorganizando a secretaria do· 
Senado, com apreciavel economia para o Thesouro Nacional. 
E' necessario que essa nova organiza~ão conste do. orçamento 
do Interior para o anno vindouro. Portantó, requeiro a V. Ex~ 
que consulte o Senado si concede urgencia para que seja dis
cutida e votada a mesma indicação. 

·Consultado o Senado concede a urgencia. 

. I . 
REFORMA NA SECRETARIA DO SENADO 

'' 

Discussão unira da indjcaçüo n. 4, de 1914, da Commissão 
de Policia, propondo al.lerações no quadro da Secretaria e re

. duzindo a verba· mal.rrml. 
Vem á mesa, ô lidn. apoiada e riostn conjuntamente em 

piscussiío com a indicáção a seguinte 

' 
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· A ~nnfe1~<;ii1J rio~ tlnurws será reilu pela redaeo;fio de de
bates c pelo L'edactot• dos ;lnnaas, dul'antc o interregno parla
nwnlat·,. ertuipat·udos estes fumcionarios aos officiae~ da sr.-
CJ'(!larhL ~ 

O Sr. Metello- Pe1;0 u !>nlu vra, 

O Sr, Presidente- 'l'i!rn a 1m lavra o 'lwurudo Senador. 

O Sr. Metello (')-13t·, Jh·r:,idt•ul.c, a l!liii!IHlu urH·r.scu
tada pdo •ltont•udo l'l'l!ador.pelo llisll'ielo JlcrJenll uiío eslil no 
caso do Súl' app1·orada pelo ;~elluclo. 

A ennl'eer.ão elos A.nuaes .h't p::;l.ií pl'f.•\·i.-;l.n ua indien~~ão apl'e
senlada rela ~lrsa, pois l'ica, u eal'go do fuum·ionario ineumbirli• 
Lias adas, uuxiliuuo pelos t•cdaclo!'eS de debates, no intet·vallo 
da:; ~essõüs. '· ~ . · 

' 
O que visa a Nllenda 1Í :·dlllpil~smcnle r~quiparar• os l'l!da

i!I.Of'('' ti" debates ao' ortkiar.;; da ~ecrctarin, isto é, elPvat·-llws 
os vencimentos de 7 :~00$ aunnaes pal'l\ 9:600$, nada mais. 
Não· vem m,:J•ltorar· o set•vicu· num dr; modo n~nhum accelcrar 
o lra!Jallto do J:::cuado. 

· E' o tlU'~ l.iniHl a di~et·. · 

O Sr. Sá Freire (')- St· .. l'rcsidellle, ,: meu habito eiigir 
muilo do:-i t't~dactm·c~ . .; do:-; dt.'bale:-~, que t~Xel'et'rn ·l'unc,:úo sem~ 
duvida importanLi~,;ima, IIli'''' neiila, CJU•!I' nu outm Casa do 
Parlamento e, ::if!!Hio assim, ~~ IIP~e~sal'io r1uo elles esle,inm eol
lnearlns r;m eondif•ües não infl'l'int·r•s a ouli'Os futweirJtlat·io:; du 
Smmdo. ~ · . 

O J'nctn do su entrngnL· ;,í t·t~dat:~ão do~ ddmlüs a eonl'et:cíio 
dos illl/11111,1 dlll'anld O inlt!l'l'l!gllu pUI'IUIIlUI!i.UI' J'f!Pl'CSCliLU me
dida do !Jef•reiln .iustil;u t' .mesmo de ll''"''ssidado absoluta. 

Quem melhor pndotl:i mdi;;it• os :lunwJ,, do quo os reda
elOI'Us dos dobal.os, ellcs fllll! sfto '" ••ncnt!t'c~atlos de examinar 
u~ diseul'so~ n pt·epa!·al-os Jllii'U puhlil!ac;ão·l 

Xa S!•ct'Plat·ia do Senado. pela itHii"acãu qur twnhn rle set• 
lida, houve uma gt·tuHlP ei:ouomia, no qtw fW dovu muilo latt\'tn· 
ti Mc•sa pot··tet· tido e,;la inieiatim r, sendo Hss.im, n:1n é dl'
mais, qun se colloquo cm silun~ão rligua os roclnt:loJ'oH do~ de
l>alc:<, tnna vez <]tW J.odos os/I!Ont'!ldns Senudorr•s t•cconltccem 
f]UI! ollcs exercem uma J'u nevão importuulissima. 

(') Esle dis~Ut'.•u uão J'oi roristo prlo Ot'tllltH', 
Vo!, JX 11 
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. :\' vista âo exposto acho que o Senado praticará um acto 
ao ,ill~li(:a si approvnr a emenda que tive a honra de submetter 
á Citll,idcmcüo da Casa ... 

J':J·a tudo quanto tinha a dizer. (Muito bern; mu-ito bem.) · 
Bncerrnda. ' 
São appi·ovadas ns seguintes conclusões: 
1 •, ·que ·se,iam creados uo quadm dos funccionarios da Sr.

crctaria do !Senado os Jogares do chefe da redacção dos debates ' 
c de official encarregado das actas; 

2", que seJam nomeados para o' primeiro desses Jogares 
o Sr .. Julio Pimcntcl, actual redactor dos debates, c para o 
sc.gundo, o ·Sr. José "Im·ia da •Silva Rosa Junior, que exerce 
neste momento o de auxiliar; finalmente, 

13, • que se,iam approvados os quadros annexos a esta indi
cacão referente ao pessoal e material- da Secretaria do Se
nado. · 

E' approvada a emenda do Sr. Sá Freire. 
ü SH.' BUE!'!O DE ·P.\IVA (pela ;rdem.)- 'fendo sido ,iá apre

sen~ado ·:\ Mesa o trabaM1o da Cornmissão de Financus sobro 
as emendas no orçamcnLo do l\linistcrio da Agricultura, re
queiro a V. Ex. qnc se digne consultar ;\ Casa se concede ur
gencia para quo esse trabalho seja dado immediatamente á 
discussão o v o tacão. . . 

Consultado, o Senado approva o requerimento de urgenciu. 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA 

- Continuação da 3' discussão da proposição da Gamara dos 
'])eputados, n. 102, de 1014, i'ixando a despeui do IMinisterio 
cta Agricultura, Industria e Commercio, para i9i5. 

São lidas na ~lesa e apoiadas, diversas om~:ndas. 
Encerrada. · 
tSão approvadas as seguintes 

· Entendas da Commissáo 

Verba 3'. n. III-Em vez de 38:000$ diga-se 50:000$ 
:(para restitui~üo a passagens). 
· Verba 12', n. II-Estacücs meteorologicas c pluviomc-
tricas ~ Restabelcca-se a lettra c da proposição_ 

Verba 18' ~Horto Florestal. Pal'!l supprir a ·deficiencia 
das diversas consignacões dos ta verba 4 :800$000. 

1.>\!rt. 2"- Rest,nbel~tlJll-sc os ns. V e X. 
Art. 3"- ·nestabele~n-sc o pnrng.rapho uniéo, com ar~ 

Ugo. · · 
IAt'L, 5' ~ Restnbcleca-se. 
Art. !3'- Depois da palavra abrindo accrescento-se: 

'desde já. 
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:Verba u.·- Pessoa1. 
Restabelo\\a-sc o logal' rhl u.iudanlc do porteiro 'com o or

denado de 2:000$ c. i :uuu~;. de ~;·ulit'icaoiío. 

· 1SubsLiLua-so a emenda da commissão (additiva n. ) pelo. 
::;.cguinLe: . 

:ArL. -·Os funceiunurios uJ:rcclivu~ e interinos deste Mi-
nistel'io, disprmsaliOs u111 virtude desla lei, conlinuarão addidos 
com seus vencimentos ,;s I'Cparliçüris de que Jazem pat·te, aLrÍ 
que se.ium aproveitados em cargos de idenliuas catc"orias· 
abrindo o Governo para puguuwntu dos referidos vcncir%entos 
os neccssurios ·c reei i tos. 

Onde uonvicr: ·. 
·.l''icu " Presiduur.o da Jlepui.Jliea autorizado ·ll designar, a 

l.il.ulo t>t'ucnrio, mm~o ilrea de tct·runo, no Districto Federal, 
para set· construida a Escola l'rol'issional c Asylo vara Cego; 
Adultos a cargo do Patl'(maLu dos Cegos. 

ArL. -O 1;essonl elos nucloos colonincs, centros agri-
eulas e da Ho,pedaria t!e Immi~;rantcs da Hha elas .l!,lore;, 
que, em virtude dos rosvcclivos regulamentos e dus determi
uat,ões do Governo, fõr o!Jrigado a residi!· nesses estabele
cimentos, fica isc•nto do pagamento do aluguel de casa.-Sri 
F1•eire. · 

:Vorba 7•- Posto Zooto!lhuico de Pinheiro: 
ISecroturio bibliothecario, vencimentos 6:000$ annuacs.-

Sá F1•eirc. . • 
Emenda ao areamento t.lo ~~ ini;lel'io da 'Agricultura: 
'<lo arL. i3, quo di?.: «Fica mantida a estação experi

mental da cultura da ser ingucira, no Estado do Amazona>, 
abrindo o Governo os ne.ccssarios orcditos >, accrescente-sc: 
igualmente mantida a congcucrc cstaoão autorizada para o 
Estado do Pará pela lei orçamentaria vigente, abrindo o Go
vcl'llo os necessarios crcdilos, rJ podendo entrar em accôrdo 
com o Estado do /Pat·ú, no :;enLido da utilização do Instituto 
do Outeiro para a mesma est.açüo. 

Sala das sessões, 28 do dezembro de i914.-Arthur Lemos. 
- Indio do Brazil. 

Verba 13'- Museu Nacional: • 
Consignacüo « Despezns miuda! o cventuaes,.: 

· Rodioia-sc- como na loi_do corrente anuo: -Despezas 
miudas c evcnLuacs, comprehendendo o J!llg!ll!.lento do um. cor
reio tí razão de 200$ mensaes e a substltu1cao do pessoal, do 
accOrdo com o regulamento. 

E' ;\nnunciada. a votacão da.. seguinte 

• 

I . 
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EMENDA' 

.Substitua-se o ar L. lO ela JH'opo~icüo p!Jlo seguinte: 
«Aos alumnos do i • anno especial de engenheiros agro

nomo~ que tenham terminado r) unno 'o Governo confcrirtí o 
tiLulo de agrimensor, eluda a uppl'Ovar;ão pelas mediaS»,
A • • A;cl'cdo, - ~1..11 ttanttúm•tt, 

O Sr. Presidente- Esta emenda não lern parecer da Colll
missão o sendo uma emcnctu do curacler I.egislativo não pócle 
sol' accelta pula mesa. 

O Sn. A. :A~Enllno- Mus l'oi apresentada pela Commissfio. 
O Sn. PnESIIJEN'I'll- Mas não lelll parecer; convido onlflo 

o relator a dar o seu parecer, 

O Sr. Bueno de Paiva__.; Sr. Pt•esidontc, o rlisposiLivo clll 
cnneuúa eslava comprellenctido ~m um •dos artigos da propo-
sicão que veiu du Uamara. ' 

Como relator desse prcamcnto dei parecer l'avoravel; a 
maioda, prJrém, du Commissüo ·não a ncceitou mas crn 2" dis
cus8ão ella foi homologada pelo Senado. . 

Depois de approvado o orçamento em 2" discussão renovei 
as mzõcs que linha para SUIJJlUl' que essa emenda devia ter 
assentimento da Commissão. 

A ,Qommissão attendcu, mas uão quiz manter a disposiciio 
total· do artigo supprimido. · 
· Portanto, pessoalmcnle llou purcet!l' favomvol; mas não 
fallo em nome da maioria da Camara. 

O Sr. A. Azertdo (pela m·dem)- O que acaba de dizer o 
honrado Senador é verdade. · 

A .commissüo deu o sou parecer contrario á emenda, lendo 
nús ambos votado POl' ella. Devois, porém, de t.er-se encerrado 
u .discussão, levantou-se do 110vo a 1déa ·do so apresentar a 
emenda .pura que realmente se i'ir.esse ,iustica á Escola de. 
Agricultura. · 

.Q Sn. '13UENO DI~ PAIV.\-:Ilas cu não podia '!'aliar em 
nome da maioria. 

O 1Sn. c\, ;\Z8llllll0 ~ "\eJ•cdilo, pois, Sr, Presidente,. quo 
neste momento a maioria dn Commissão é favoravcl a emenda . 

.Posta a votos é approvada a emenda, sondo rejeitadas 
us seguintes· .. . 

EMENilAS 
. 

~\o art. 11- Accroscentc-sc: 
Fica o Governo autorizado a l'OO!'ganizar, sem nnsmento 

de despezu, o easino · agronomico · crendo c regulamentado 

.,. 
' . 

. -·. 
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!?elo t:r.orrlo 1f. il.31!l, d~ ~O tle mü~hi'O de 1!1111, sendo man
tido n l.é quo enl.1•o em execução a nr•va Ol'gani7.nçãu o actual 
<"IUadm d" l"'"'oal do l'oslo :t.nntc•llhnicü , . .t~swln de A"l'i
eulttn·n do Pinho ir os c dns cscolns médias 'de S. Bento 0dns 
J,agcs, no I•:staclo 'rln nahin c de Porl.o Al~gre, no llio Grande 
do Sul. 

1/a:uí:,ç justificativas 

E' de todn n CDI)Voniencia que não se fnçn por. partes, 
cm retalhos, por mcw de cm·cndns no. oronmento, mas sim 
do modo completo, mcdinntc acurado estudo, a reforma do 
onsino ngl'fmumico et•oado <l rc;;ulamcntndo pelo decreto do 
20 do outubro do ·L DI o q, regulamentos das escolas . 

.Q;; dr•l'eilos das l'l!l'onnn,; pnt·einus 'ão .eviclenlrs. A E;;
cola do Pinheiros que .iá sort'rcu este anno uma reforma, foi 
fnnrlnda com :l(i funcci·onnrios, está nctualmcntc reduzida a 
1>1 ; c ng·orn ainda ~c pretende fazer uma S'i·ando rcduccão, 
sem imrncdintas vnntaA'·ens para os cofres· publicos, uma vez 
quo os r:unccionnl'ios dos eargos supprimidos terüo que ficar 
ndtlidos. No ()Uadt•o do pessoal dessa escola se mencionam 
no prn,iecto dn "''~am•mtn rfuatl'n 11111li!S, quando n~ da Hahia 
rJ flio Grnndc do Sul l.ocm scl.o cada umn, t~udo·.cstns, ah'!lil 
disto. professores de desenho c aquclla não, salvo si o PI'O
i'essot· actual Li\'el' de passar á cnte::;o.l'ia de lente, com scn
sivcl nugmcnto de wmcimcntos c in,justificnvel desi::;unldado 
cm relação aos pra:res;;o1·cs dn ·IJII!Silllt mateJ•ia un Bnhia I! 
llio Grande do Sul. 

A pa~sngcm do' re~timen do in le1•nat.o par·a o do ex I ernalo 
em Pinheiros vem collocnr os alumnos mopiMdamento cm 
posição rlil~t'icilimn, poi>, como se ·sabn •' l'SLa escola situada r.'m 
umn antiga fazendn n~s proximidades de uma pequena villa quo 
não tem hnhitacõcs item outros r·ecursos :nclispcn~aveis nos 70 
n lumnos nl\tur.imcnto rilntriculados. E como medida cco
nomicn nãt, su ,iustificn, pois, par:i a alimentação dos nlu
mnos, n ronda dn contr,ilmiciio de SOO$, para cada um ú 
sufficicnl.r.. 

Na imppl'essão do 1:11l'A'O rie l1ll1lc do phyt.qpathologin o en
tomologia Plll'cec que 1e dcn cqmvoco, convmdo n sua con
servnçiio pelo menu,, at/• qu_e nm r;;~udo mnis deti~o rto as
sumpto, como o quo podora ser ferto un .t•eorgnmzncuo d,o 
ensino, linbilitc o Governo n proceder como lhe parecer ma1s 
ncm·tarJo. 

Os cmwm·sos, n niio sor pnm os lentos o profcssOI'C~ Jli'Õ
vidos ert'ecLivamrnle por ·Oeensiãn rln crcaciio da I!Scoln, .i:'t · 
são exig-idps pelos. rogulnmcnto~ o deye!J1 sçr manLid~s. 

· Em 'l'nn 1\0lll'lllclo como esln. o Mu11~torw da el.:;:rwullura, 
n umn intchigcncia superior, rto incontestnvei comp'ctcncitt 

• 

' . 



S:l4r ANNAES DO SENADO 

no assumpto, o ensino agronomico tudo terá eom a autoJ•i
zação proposta, 

Supprimam-se o. segundo e tercei-ro' períodos. 
Ao quarto per iodo supprimam-sc as palavras «em ser-

viço». . · 
E' npprovada a seguinte 

EMENDA 

Ao art, 11 - Parngrapho: 
Acciescente-se ao primeiro período: «e. não tenham sido 

]lrovidos effectivamente por oucasião da creacilo da escola,, 
. E' app!'Dvada a proposioão, que vae :\ Commissão de He-
dacciío. . · · . 

Volacfio, cm 3' discussão, tia proposicilJ da Camnra· dos 
:Deputados, n. 110, de 1011, abrindo, pelo Minislerio da Mari
nha, os creditas de 057 :5786081, 2.720:758$712, 1.1G<í :SOG$720, 
1. 83G :085$028 e 1 ~S: lt73$1 no, supplemcntares n. diversa! 
vol'bns dr. lei orcamentaria vigente. · 

Approvnda; vnc ser submettida ú snncoiio, 
Vot.nr;ão, c•m :l" disl;ussão, da proposiçfto da Camn,·a dos 

Depu lado~. ·n :107, de J!Hit, nb1•inrlo, pelo i\!inistCt-io da Gncrrn, 
o crrdiLu. de ·!, 500 :000$, supplementnr (t verba :13• da lei or-
onmf.'ntm•rn VIgente.. · . 

· Approvuda; vae ser· submettida (t snnecão. 
Votação, ·pm !:l" dhwussão, dn provosi(;ão da :.:.:n.mnra dos 

.Deputados, n. 100, de 10-llt, abrindo, pelo 1\linisLct:io dn Gum·r·n, 
o ercditn U(• G.GOO;OOO$, pum pagamento a J\rupp & Comp., e 
outros, po;· fornecimentos fei'tos em virtll!l'e de contractos . 

. Approvndn; vae ser submeLLidn (t sancção. · 
. Votação, pm 2'' discussão, do pt•o,iecLo n. ~o. de 'l!lJI., 

abrindo, pelo Minisl.et·io drl lnl.e!'iUl', o r:t•cdito de r.:312$, 
supplcmentar :\ verba ela consignação • gratificações addieio
nae! », da rubrica '6',· do nrt. 2' da lei orçamentaria vigente 
, Approvado. · · 
. Volnr,ão, em 3' discussiio da proposicüo da Gamara dus 

Deputados, n. 108, de 1914: abrindo, pelo Ministcrio dn Guerra, 
o credito de 98:000$, supplementur á verba_ 1.3• -!Medica
mentos- da lei orçamentaria vigente. · . 

AppJ•ovada; vue ser submettidn á snnccão. 
Vot.nr;ão, em 3' diseussão, da proposir:iio ,ria Camnm dos 

Deputados, n, 58, de 1 01:., que concede a Albet•lo Alvares de 
Azevedo' rle Cnsll'O, on :l emprcza quri orgnniz·nr, T,t•ivilcgio 
pum a ennstt•tu~oiio, nso c goso de uma osLrnclon de ~m·rn qno,_ 
J)nrLindo do Cuyab:í, vonlia <:ml.roncm· cm . .Tang-ada Qll São 
.Tosri do Rio Preto, 

ApprQvada; vno ser• submettida (L sancoiio, 
.Votnr;ão, cm ~" rliscns•iio, da proposiçiio da Cnmnm dos 

DoputndoA, n.· 81\, rlc 1!lH, que mnrHl•-i equiparnr; P31'n os 
r•ffr.itos rln vil.nliciPdadn, os pi•nnaJ'tli]Oi'CS dn Eseola Pnlyto
ehnicn, nomeados IHL vigenein do Cudi~u ·do Ensino, de 1 do 



.inneiJ·,~ de ·IDO!, nos dns faculdades de mcrlicinn rln Rr.pu
hli•.:n. 

AJlpr·ovnrln; vne ser suhmcLLida (L snncção. 
E' LtrllnHwindn. a volnçüo, em 3" discussão, dn proposH;ao 

da Cum:n· J dos · De• pulado,, n. G7, de 1 O 1\, q ur, mandn ecms,r·
vnt·, t:t.ITtl o~ rlotiS csct·ivfies, os archivos do~ J•csncelivo~ r.tH'- . 
lol'io.;, 

O Sr. Arthur Lemos (pola o1·dem)- :Sr. Pros i dento, re
queiro que V. l~x. consulte :i Casa si consente que, na vo
tar;ão dessa tn•oposil;fio, se,inm votadas separudnm:enlr. as cmen-
rlns a c lia apresentadas. · · 

O Sr. Presidente- O S·r. Senador i.lrLhur T.rmcis rer(uer 
que sc,iam separadas un votação as emendas da Commissfío 
de Finnncas, .iCt approvndas cm' sr;gundn discussiío, r! c modo 
a que o Senado novamente por ollas se pronuncie. 

E' approvado o t·equerimenlo do Sr. Arthur Lemos. 

O Sr. Presidente--~ propnsir;ão cst6 cm 3' cHscussão, pot• 
conseguinte vn<• ~e votar· em primeiro as emendas,. (Pausa.)' 

O Sr. João Luiz Alves (pela ordem)- Sr. Presirlcnlc, o. 
pro.icclo cm debate é o que far. I'OI'Crlcr aos cartorios os livros 
n os autos que J'ol'nm mandados, pclrt ultima organizaoiío ,iu
cliciarin, !'r.colhr.J• no Archivo 'Publico. 

O autm· da emenda, o honrado Senador pelo Distrirto 
Federal, accr.itou o pro,icclo quanto á revisão dos livros aos 
cartorios; mas não n acceitou quanto aos autos. 

Ora, desde as Ordcnncõos do Reino, niio revogadas, quo 
as custas vigcul.cs r<ot· Oilcasião dn provimento vitalieio do 
cnr.go, pr.lo diJ•r.ito da guarda dos nulos, competia aos escri
vães como renda delles. ' · 

E' Justo, pois, .que r.llcs continuem com essa guarda o 
. essa renda, que Lhe foi assegurada pela lei vigente. Não '!1a 
inconveniente nenhum nisso, ao passo que approyada a emenda 
serão prejudicados esses i'unccionarios. Peeo, pois, n re,iei1;ão 
da nmenda. · 

E' ·l'C,ieit.ndn n. emenda e approvnda a· pmposir;ão, que vnc 
srt' suhmettida tí snnccão. 

Votaoão. r.m 3' disomsúo, da proposicão ·da Gamara dos 
:Jcputados, 11. ll'í, de 10'111, que alwe ao l\linisterio da Gucna 
o cmdito dr. 3. Hi2 :700$, para attendcr ás despezas rr.sull.nnl.es 
com a clevaçito do numero das praças do Exercito, no rxcr
cicio de 1914. 

~:\pprovadn; vnc ser submetLida ú sancoiio. 
Votnciío, em 3" discussão, da rroposiçiio dn Cnmnl'n dos 

Deputados, 11. 11~. do Hlll, -nlll'imlo ao Mini~!rrio dn Vinçiío 
o credito de 27G :i38$2n6, ouro, ]Jnra pagamento de gonrnnliit 
de ,jm•o;; d<!Yidos 1\ Cnmpaühin Estt•ndn do l<crro S. Paulo r nio 

. Grande. 
Approvnrln; vne s~r submct\ida (I ~nncr.üo. 
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Votação, em ~" rü,"u.;s.io, da propn;;içiío da Cnmrn•a dos 
Deputados, n. ·III:J, ri I' 1!11-1. ahl'imlo, twln ~I in i.<l.o•t·io da Guer•J•a, 
O t!l'f!CJilo de :l.!50~ : .. }70$:.?.:!5, :oiUpplt~JJWilliH' :'1 Yt~l·ha f{n da ·Jpi 
Ol'f.:Olnc•tJtnl'in v igon te. 

AP!JJ.'O\'adn; \'nP St!l' subnwll.ida ti sanc(:fio. 
Volal~ão, um 3n tlhwus~fio, da propo~ir;ão da f:nmnr·n do.;; 

Deputados, n. ~l'lii, rl!l' 'l'!ll·l, alJL·indu i'"!ln MinisleJ·io da Fa
u .. ndn o t'·L'edil.o dP 50~ :2H>lf;7115, pa1·a oeem·t•oJ' an pagnnwntn 
das ·qunnt.ia!'\ que fo1·r•m vr·r·il'iendn~ SPI'em dt~\·iclns nm; hPJ'
rleii'Os do nlniil'anl.n J~lisi:ll'in \BnJ•bnsn. " onl.t·n~. ''m l'ir·tJrdt• 
dr~ scnl.en~:a .iudieiuriu. . · 

. Appl'o\'ncln: vnn st~t' :'iubmüU.icla ú sant~çfio. 

Votaçiín, rm :l" cliseussão, ria JH'O!)O:liçiio da Camni'U rJo:; · 
Deputados, 11. Hll, dn 101·1. aiJJ'iJ!IIn; proin MinistLoJ•in da Via~ão, 
os J!l'etlito;; rln !!00 : ·17 -1$31 O, pape I, n os di! ü32 : 778~0ü(i, ..... 
-10 :-752$Rii> " 5:803$400, o um, ;;upplrmrnlnJ·es n rli\·c~J·~a~ 
Yet·bns da lei or~nmental'ia vi:;enli•. 

Appr·oyad;l: vae snr sullnwtlida á. ~~~ ne1.:ão. 
Vot:u;fiu, rm 3n di~cussfío, da pt·oposieiío da CnmaPn rln~ 

Deputado~. 11. !l:l. dr :I !lH, eonc!rclrndo o cu1·t il'ic~nrln do rnp;r
lrhciJ'O militnt• aos alumnns que emwlu ir•rm o t·m•so eH• rJJ~W
nharia mililnJ· pelo l'ngulanwntn de 1013. 

AppJ•ovacla: Vl!IJ sfJL' subtÍliJtlida (L sancçfio. 
:V·olntãn, f~m :2 11 discus::;ão, dn twoposi\:ão ·da Camnl'n dn.;,; 

Deputados, n. IO•:i, de Hll-1, ubriJJuo, pelo Minisl.et"io da Viação, 
o credito dtJ R!i :i>l5$280, para indemnizar n. D1·. Aristoleles 

Gomes Cnln{,'a (! n. ~I.1 IWJ.'f!Zfi Hnl'l.H)Stl de Oliveit•n. 
c\]lj}I'O\"JH]a, 
E' l'LI,jeilnda n ~eguinto 

Em \'üZ rir: - SG: r, I ti$280, d iga-so: 70:000$000. 
O Sr. Araujo 'Góes ()wla o·rdenLj t·r•qtWJ' e o Senado Mil

cedo dispensa dr! inler•cl.ieio para CJtH' a pJ•opo~i0fio l'ut.:n pa!'!e 
da ordom do dia da pJ•oxima sr•s.,ão. • 

\ 

r:nrmi'J'O .10 )JJXIS1'tmro 11.1 \'I.IÇ.~o 

2' discussão cln JWopo;;icão da Camnra rlns Dr. pu lado.~ nu
mero 117, de Hil-l, que nulol'ixn a aill'it', r>elo ~linislr.l'io da 
Viação, o eJ'Hditn uo 07 :000~. supplemont.ar ú LIOnsignuc;fin 
~ Dist.J•icto radio-tolrgr•apltico do ,\mnwnns ), rlh \'et·hn a•, iii'· 
li~n o•,, dn lüi OJ'('nnú•nlnl'in Yi~·cnl.o. 

·:\ppmyarJa. 

• 
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.2 11 di~CliRSfiO tl::t Pl'Oj)O:-iit;fio da GtHllUI'tL do:-; nnpulndoR llll
lllei'O 118, de J!ll•'r, qtw aulol'i1.n a abt"•l.uru, pelo .\lini;;l.t!l'in 
da Jmt.i•:a " N1og-neios lnl••t·iol'e5, riu eJ•edi.t.o d" HO~, suppl••
mrutr\1' ·:'1 \'1 1J'IW I i1 11 do tu L. :.!" dn lt~i Ol't;anwnlal'iit em Yif::HI', 

.Appl·m·ada. 

Clllml'l'fl .III ~[J);/S'/'Jm/0 0.\ (;L:EI\11.1 

· 2'' dise'nssão dn pt·opmiil;iío tln. Cnmara dos DeJ)Ulndoi; nn
mew H!l, de :1!111, quu uutm·i1.a a a!Jpt·tm·a, Jl•Jlo :\linist.r•·in 
'•la Gtll'l'I'U, Llo L'l.·i•dilo de li:lli3l3$.'dH, :;upplemcnlat· ·r'! wt·lm :\", 
url. ~~~. da lei o•·cauwnlariu em vigO/', 

"\Jl[li'O\'UdU, 

G;\0;\STIW lll~ PllOPJ\I{IS to;.\f;JON;\l'R 

2" lli;;r:u;;;;ão ila p!'opo;;ição da Cati1ara dos ])r,pulados nu
mero -.1~1, de 'l\ll-1, que aulol'i7.n a alll'il', p•Jio ~linisll,l'in dr\ 
·:Fazenda. o eJ'NJilo l'spceial do 7ü•:H\JU$, Jlai'I\ or.cOI'l'üt' ao paga
mento das de,;pr,7.n;; J•nnli'zadas eom n levnnLamlml.o do •·a
dnRIJ'O dos peopJ·ios nadonat~s rm '~lilyt:-; t! ~ • .Paulo, .P ou! r·n~· 
]lCSljUi?.US. . 

,\p(ll'OI'flLIU. , 

O Sr. Presidente -1i'nda mui;; hal'endo a tmlnr. vou lu
vmüm· a sofoisão. Couvocn o'-:; gl'i-1. ~etHH.IoJ•es JlUl'tt urna ~r.Hi-ifio 
l10CLUI'Un, qur! :-5H L'naliznrú..Jto.ie t1s 8 ~~ hoJ'nS tia noile. 

Para ordeni do dia, designo:· 
.. 2" discu~são da pi.•opo~if;flo da Cnmara tlm~ Drpuladn:;; nn
merr, t2li, th• tn 11, abrindo, pr•lo Wnislerio da Murin'hn, pam 
aLLondcl' ·li;; .despezus J•csultanlP:< da neutralidade mantida Jl"lo 
U~r·núl nn acl.ual gucr•r•n L•UrDJJ11U Unclu'irln smn 'jmrm:r.r)·: 

2' diseu:<siío lia lli'OJlOR i1;ão da Camam dos Doputados nn
mol'o 1~7. dn Hll!i, qur• nllr•• an Wnisler·in 'da Jlazemla '" 
crofli tos dn ·I Sti : 8ti.'J$:!H3, ou 1'0, ~~ ~~.O ti li : G:l!t$5.iú, rm'p,•l, IHtL'rt :-;o
ludo di.' dil'irlns de L'Xemicios findos, •·onslanl.es das l'elar;c"'' 
np.jll'o\'adas pdo '.I'J•itrurrul dr' Conlns ('iucluitla sr:w !llll't!uer::: 

• 2" diseussitL1 da propo;;i~iío da Cnmal'ft.tdos Depul.nrln:< 
n. 02, do Hll'•· abrindo. !leio Minisler•io dn Agricu.'LUJ·n, " 
(!l'CdilO dl' 2::l3 :tllilJ$2117, pam :tf.l.endCJ' t\O.S COlllfli'OlHiSSOS P~
sumidOS oom n liquirltll;iío dn .Defesa dn Ilorr·utfrn (';ue/rt'ir/1! 
Sl!1l/. JWI'CCCI') ; 

2' discussiío tlu proposicão da Ciunún dus D~rmtndn• 
n. 125,. Lle 1011, ubriudo. ao Minisl,erio dr\ Viuciio, o lli'Nlil.o 
de 3~: 1ü2$883, pnm pllgru· os vcrwimrmlos devidos ao;; d j .. 
versos l'uucciounrios uposl.'llltldos dos Cort'r!iOs (i!wluirln Si'ut 
2)0/'t:CCI') j . 
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2" diseus8ão do pro,iecto n. 20; de 1914, abrindo, pelo 
Minisl.nl'io do Interior, o credito de 5:312$, supplemenLitr· á 
wrhn da consignni•ão <grnt.ificní•Qcs nrldicionncs•, rln. J'uhrica. 
l.i", do arl, 2" da lc1 orçameutar'Ju v1gentc (of/c1'ectdo pela 
Cmnrnlssri.o de J>Olicia e com. )Jarccer {avorvcl tia de Fúwn
(:as) ; 

VoLucão, cm 2" discussão, da proposição da Cnmam dos 
DepuLndos, n. :105, de 1!H4, abrindo, pelo . MmisLr;rio· da 
Viação, o credito de 86:515$280, ptu·a mdcmmzar o Dr. AJois
loLeltls Gomos Cnlaca. e· D. 'l'herc~a Barbosa de Oliveil'll (r.·om 
)Jat•ecet·· da Commissão de Pinanças, contrw•io ti emenda do 
81•. Pires Pcrre-ira) ; · 

· 2' diseusslio da PI'Oposicão da Camara do::· Deputados, 
n. H i, de I OH, !'JUO autoriza .it abrir, pelo Ministei'io .da 
Vinr;ão, o i•l'edito do 07 :000'$, supplr.mcntm· tt con$ignntiio 
«DisLJ·icto r·nrlio-l,eleg'l'nJlhico (lO Amazonas~. da verba :J", 
m·L. G1 ria lroi or•cnmentnria vigente (incluiria sem parr:cc1•); 

2" ri iscussfio da proposição dn Camara dos Deputndos
1 

. 
n. 121, de 19!.1, que autoriza a nl.H•ir, pelu.l\[inisterio da l•'n
zonda, o ererliLo especial de 70:806$, pum occorr·or· no paga
mento das rlcspems rculizndns · com o lovnntmnento do ra
dnsLro. dos J?t'Opr_ios nocionncs.em Minas e S. !'nulo, c oull'as 
posqurzns ( mnlu:1da .wm. 1l01'eee1') ; . 

2' discussão , dn Jfl•oposição dn Cama1'a do3 Deputados, 
n. 118, de ·J OH, que ntlloJ·izn a nherl.ura, pelo Ministerio dtl 

· .TusLit'n e Ncgocios Tntcrioros, do ct•cdiLo do 80$, supplomcntur 
:i vm•bn Hi" rlo art. 2• da lei oJ·çnmcnLur.in cm vigor (inr./uida 
Sf!'Jn Pfll'(!f}(]J') ; 

2" rHscussüo da proposição do Cainarn dos Deputados, 
n. 110, de 1011, que autoriza n ahor·turn, pelo- Minist01·io ria 
Guct•J•a, rio credito de O :ü35$H6, supplcment.n!J• :\ ·vnrha 3", 
nl't.. 20 dn lo i ot•çnmcnLnria cm vigor ('inclulda s<'1tt ·tJarrlcm·.l: 

3" discussão da pi·nposição da 'Camara dos Dcput.~dos, 
n. 53,. de I O 1-1, autO!'iznndo o Presidente da Rcpublicn n ubrir, 
P!'lo Minislc1•io. du Fazenda, um ct·cdito especial, na importun
ei a de ~o :000$, para occoJ•rcr 11 restituição, cm vir·t.ude do 
decreto lcgislulivp n. 2 .. 7flü, do 15 de .janeit·ç ilo ·coi•J•onte 
nnno, · dn uovn fJUncn quo p1•estou o thcsouro1ro do papnl
~oeda..·dn Caixa d.e Amortiznciib, Antonio Barbo8n dos Snnlos 
(-mclu1da .1em pm•ccm•) ; . · 

3' discussão da prO]Josicão da Cnmara · do' Deputados, 
n. :106, de :lO:! o\, abrindo, peJo .1\!inisterio da Fazenda, o ore
dito de i :527$004, para pagamento a Joaqnim 'Augudto 
Fre.ire, cscriptut·nrio .d·n 'Alfnndo!lga do Rio de ,Janeiro (in .• 
clu1da sem pareem•); 

3' discud~üo da proposicão da Gamara dos Deputados, 
n. !Of, de 19-11,, !lbrindQ, pelo Ministerio da Fnzcndn, o cre
dito de 5:000$, pn•·n occorr~r no pagamento dcyido n Ra~~ 

I· 
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·mundo Augusto Maranhiio, orn virtude de sentencn judiciaria 
(i~·clwitla sem Jla1'CCC1') ; · ' 

2" disrmssilo clll ppoposic.ão dil Cnmnra nos Dr!putnclo~ 
no 3, do: IOJ:J, que lt'nnsl'ere para o ·emoso de maroiu!Ja os 
alumnos do emso de mMhinn•s que o J·cqueTocrêm, uma v~~ 
SÍltis\'ejtOS OS T'CQlliSii.OS !'e[,lUifil!lCHLUI'CS (CO'/It pai'CCC!o (aVD1'U• 
vcl da· Gammissão de Mm·inha r. anarra); 

2" discussão da proposição dil Caniarn dos Dcpul.ndos 
no 81, de ·\OU, que 'l'neu\la o ptooscguimer:to dos cursos rle. 
nJ•tilharin. n engenharia aos alnmnos que os cst1Jdnm, mesmo 
,iú promovidos a prirneiJoos tenenl:l\.l (com. )Jarccrn• {a11oravP.l. 
da Cummissrio de Mm•inhn e G11erra); 

3" discussão dn proposir;.iío da Camnra dos Deputados, 
no 81, de I!ll1, quo concede ao conscrv<~dor de linha; dn Es
l.rndn de llerro Central do Brnôl, .Tosé Alves l~erreira, um 
:uma do licença, com abono integral da diaria, para tratar 
de sua snudc (com jJOreccr (avoravcl ria Com.rnissão de Fi
nWJ(•llol) ; 

R' discussão· dn proposição da Camárn dos Deputados, 
no 1·13, de 1911,, que abre ao Ministcrio da Viac>ío o credito 
de J ü :G·IO$, pnra pag-n.mente dns vantagens que eornpewm no 
engenheiro Ernesto Ol.cro ('inclv:ida sem pm•ccer) ; 

:J• discussão da proposir;ão da Gamara do; Dcputados, 
no 01,, rle i!lH, autorizando o p,ocsidentc da Uepublica n. con
ceder no Dr. Antonio Pedtoo Pimentel, inspector ~anitario da 
Directoria Geral de Snude Publica, licença sem vencimentos, 
JlOT' um annu, u contar de 21 de fevereiro vindm,ro, para tra
Lnrnento do sua saudc, onde lhe l'Onvicr (com pm·ccmo (avora-
11Cl da conunissão de Finanças): 

3' disrmssão da pmposição da Camnra dos D0putados, 
no !JO, dr. 1911, abrindo, pelo Minist~0l0io da GutJna, o c,ro.dito 
tio ü :000$, ,,:u·a pagamento de vencimento' a AgrtpplllTUJ!O 
Hnrros, prol'c~sor do cxtmcto Ar:scnal de Guet'l'll da Bnlun 
('i'llclnirla se·m parccc1•) o 

Lcvnnin-sc n sessão t\s 1 homs e 10 minutof
0

o 

101' SESSo:\Q gM 20 DE DEZE~IBUO DE 19ilt 

(Noc\urnn) 

PliF.~lllF.NCT,\ DOS ~1\S o URBANO SAN'J'OS, PRESIDENTE E ARAUJO 
(]ÔI~:-;. I" SEGIW'I'_.\Ul(J ' 

,\'s b ·cl2 rln noite, presente numero legal, ahre-se 11 
scssüo, a que concorrem os Srs o Pinheiro i\lachado, Araujo 

'·' 

··:'·.·· 

o. 
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(;,',!'>, Pc•dJ•o Hn!'IW'. n,lllÚt~a .farnw, liabri,~J SnJ,;ndo, Arthur 
l.I'IIHl.', lnrlir, dn llJ·nxil, Mt•nde;; d~; ,\Jnwidn, .lo,;tl .~uwllin, 
.Pi''''" ,.,,,,.,.,d,·a, lliheiJ·o IOOJH;nl\·.p~, -'l'lwmar. ,\euiol)', Antonio 
dP .~ouza, E!Jitn·t!itJ !J,,:-:::;na. '\\'aJt't·Pdn Ll'•al, Gon!:nlvns .Fer·t•eit•n, 
1Barmundo '''-' ~liJ·:uuJa. Gom1•~ lliheiJ'(), .l:;uiar· e :llello, llur 
lJaJ•IJfl:;u, .lnnn l.u iz '""''"· Jlemardino •Jinnteir·o, Munir. . .Frnir•e, 
l~J·ieo Coui!Jn, LOUI'Pnçn HUJ•ti~la, Aleindo Guanalmca, .S:í-:l''r•eil'l\ 
~\u:;usln di' Ya.;"OIH•elir~>, Htwno di.' PaiYn, .B~J·nnl'do MonteiJ•o, 
!Miolpho noJ•r!n, .I!I'J··•)do J~llis, Ft·a11eiseo GlrceJ·io, .J•os1\ ~h.H'
l.in!Jo, .I. AzeJwln, X:ll'iPJ' da SiiYn, l:lf•J•eilin Luz 1• Vietorinn 'lllnntniJ•o (:Jnl. 

Dnixam 1/1' l'llll1JlU/;('C0l' I'Oill cnu~n Jtl8t.ifimldn os ISJ•s. ,)Jr.-
1.ello, SJIVPJ'in Sr1·~·. 'f'e'f'l:(.,. 'Law·o 'SodJ•,I, Gct'l'nsio 'Passos, 
l~l'nuci;;rn S:i, gJny 1!1• Rnuzu, CuniJa l'edJ•osn, llihriro de Britto, 
li:i:;i,;uHmt/n non~nlws, Guillwl'me Campos, .Luiz Viannn, Jos•l 
lllai'l'l~l!ino, Silo ~/'.'rennlm, Llllii'IJJH:o Haptis/.a, .Leopoldo ele 
J3ul liões, lkaz Ahi'UIIlr,;, ,\Jt•JWtl!' G u imarfies, Gcn f!l'oso Jl m·-
fJUI!s, AJ.don !Japtista r ;roaquiJll A~SIIIWP~fio (::!:!), . 

J~' lida, pn::;ta t•m dbwu~· . .:fio t!, ~~~m rft\hutr., appro\'[tdn n 
ndn dn ~P::o:-::in nntrJ'iOJ' .. . · . 

O Sr, 1" Secretnrio drí ·t·nnln do sr:;uinl.c• 

EX PF.DJESTl~ 

Ort'icios: 

Do 81·. f" Seel'rlal'io da :camnrn dos .Deputados, rcmcltend(~ n ~~.~f.!·u i ntr· pJ•opoRicfio 

N. 1:?8-IOJ.! 

O Congr·<•sso Xneio11a/ l'r•;;oh·r: 

Al'l .• 1." "'' o Pr·,•si!.lrntr• da Rf'puhlien aul:nt'izado a dl'ii
pcndet• pelo Ministc•l'io da Fazenda, com os sei•vicos designados 
nas sr•guintr,; vrl'IJas, as quantia;; de 40,H2:l:781$üil3, .out•o,. e 
101 ,9ilil :.Wt$'5iJO, papel,,, a npplieni· a renda ''specinl na soJnllla 
de IIi, H ·I :li:! I:;<! 1 ~. om·o, c ~ 'l. r.:JO :000$, papel : 

1." .Tur·os, mrJot•Lizncüo e 
mais despezn;; da di
.vida , cxtema: Au
gmcntadu de rúis ••• 
j. G2ü :qQ.í$.,J.'Jia, quan~ 
tia esta ncccssaria 
J)UJ'n o serl'iço, du
l'an!.e o anno de 1!iHí, 
dos titulo~." emil.tidos 
CIIJ virtude l!o eon-

Ouro· I'upu1 



Ouro J.'opcl 

traoLo feito ·em Lon-
\ ·dl'es pelo Governo, a 

· :LU do outubro de 
1\H.\, ~orn os ~t·s. N. 
!11. HoLIJti~hild & Sons, 
ou sr•.iam .C ~H.\.108 e 
t'l!dn~ida •k ·l.'l!is . •.. : 
1 .:!. 1. o 1 : 'l :13$aa3, i rn
portancia cot•respon
dente ás amortizações 
~usprmsas em virtu
de do mesmo con-· 
tradu de J.n de ou
Lu bro r.ie 1\JH
~ 1.~01.715 11 redu
~ida ainua de r,;is 
.'ti li :!?1.lO$, impor·lan
eia dns cornmissões, 
col·rclagons, de., no
IH'u ,iuros c nmoJ•Li
ztu;.ões nm diversas 
verbas que rlesappa
roccm ·por !'orca da 
uxceuciio do nlludido 
~olllraclo, ou sc,iam · 
±: U:.L577 ........... 31.1H:2:'120$U18 

2/' Jut·o:; e amorlizn,~áo rio ·. 
· r:mpre'stimo externo 

para o J•csgatc tle 
apolices das estradas 
de ,ferro cncnmpa .• 
d !l s: lleduzidn de 
ns :li31$1 1::?, impot·
tancia corresponden-
te ·à parle .da a.mot·- • 
Liz:tcão do mesmo 
empreslimo, susprm-
~n cm vit•lude do 
contmclo de 1 n de 
outubro do 101-\, ou 

' '' 83 0"(' ' "'>(i ,o) '""888 •sejam~ ·"'····· '·"-···'"''· 
3. • .Turos c umorlizu~~ão 

dos crnpreslimos in-· 
ternos ............. ............... 10.GG0;.100$000 

.i.' .Turns e nmort.izacão ela 
divida interna fun-
dndn ............. . 

ti.' Inuclivns, pensionistas 
e !JencJ'iciarius . ele 
monécpio; diminuidn 

• ' o •• ' • ' • ' •••• ~u.7uG:OS\$000 

.. ' 
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de 250 :000$ por mo
l.ivo da reduccüo a 
~00$ mensnns de to
das as pensões de 
favor excedente desse· 
q uanturn ......... . 

G'. 'l'hesouro Nacional: di
miuuida de lt1 :000$, 
a sabct·: l.e!egt·ammas 
no exterior, :JO :000$; 
dcspczas di versas, 
LO :000$; cxpodicntl}· 
do Gnbicnete, G :000$; 
expediente r.la Conta
bilidade 5:000$000 .. 

7'. 'l'ribunal de Contas: di·· 
-minuida do 6: OO():j,; 
pam acquisição de 
livms u assion~tum.,· 
lic :im·nacs scicnti{i-
c os o •• o •••••••••••• 

8'. llcccbedoria do Distri
cto Federal: dimi
n u i .da de '• :000$ 
na s u b-consignacão 
• p a r u as despezas 
com lançamento ~ ~ 
de 3:000$ na desti~ 
nada á aoquisicão e 

.. 
Ouro 1 

• o •••••••••••• 

o 'o o o o o o o o o o o o o 

O ooo o O I 0 O 0 O O O I o 

concertos de moveis. •••••••••••••• o 

9'. C a i x a de Conversão: 
rliminuida de r é i s 
3() :000$, ouro, pela 

· supprossüo de sub
consignacüo Mstina-
da a encommendas 
do no L as, etc.; de 
·5: 000$ ·na sub-con- · 
si.,'"Ilacüo - • expedi
ente, etc. , -; de 
13 :300$, na sub-con
signacüo - •moveis, 
mnchinas e appare- ' 
l11os »-de 2:300$ na 
s u b-consignacão -
• illuminacüo » - e 
de 1 :500$ na sub
consignação -
c transporte e guar-
da de valores ». . • . • . •.••.•.•••••• 

' -·-~- ·----- ----~--

I .· 

' .. 

l'apol 
' 

15.3.\2:185$785 

2.1.\8:415$000 

663:150$000 

639:420$000 

235:820$000 
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:1.0.• .caixa de Amortizacftn: 
diminuída de ré1;, 
40:000$, ouro, na 

. su!J-consignacão des
tinada a encommendas 
do· •notas, etc. ; de 
G :000$ na destinada 
ao expediente c de 
'10 :000$ na destina
da (t assignatura de 
noLn::; . o •• o o •• o •••• 

i. • Casa da Moeda: dimi
nuída de 6:000$ na 
."luh-consignn,:ão .tr.IP~
pezas diversas» ..... 

l.2.' Imprensa Nacional e 
Diario Official .. .... 

:1.3.' Laboratorio Nacional 
de Analyscs da Capi
tal Federal : dimi
nuída de 4:300$, dis
criminando-se a con- . 
signacão destinada 
ao < Material • pela 
seguia te forma: li
vros, jornaes scienti
ficos, objectos de ex
pediente· e publica
cões, 4 :000$; acquisi
cão de reactivos, ins
trumentos e conser
vação destes, 6 :000$; 
despezas extraordi
narias ·e eventuaes, 
inclusive o asseio do 
edifício, 2 :000$000 .. 

H. • Administração e cus-
• . teio dos proprios u 

fazendas nacionaes: 
diminuída ·de 6 :000~; 
substituindo-se a ta- . 
bella pela scguin to : 
pessoal a u x i I i a 1', 
3:400$; supcrinten
rlcncia da Fazenda do 
Santa Cruz, ,, :SOO~; 
diversos empregados 
da Fazenda ele Santa 
Cruz 5 :000$000. Ma-

Ouro Papei 

60:000$000 535:313$500 
• 

05.\ ;51 G$üUO 

• o •••••• o ••• o • 2.178:280$000 

O t O o f O I t f O O o t t !72:360$000 

"'-'' 
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l.eJ·ial: tlesp<!1.liS eom 
o expudienLu c eon1 n; 
vistorias, J :000$; des
pc~as com as compa
uhjas tle esgolo, . ... 
·! :000$: e u ~ I. e i o o 
mui~ despm:u . ., ·com a 
l!'awnela do ::; a n L a 
Cru~. G ;!,.!0$; custeio 
c mais dcspc~as com 
o pessoal elo conscr
va~ão e material do 
Palacio Guanabara, ..• 
:!3 :000$; para I cvan
l.amenlo do cadastro 
dns rll'oprios naeio
mie:,, incluida a avi
vonla~iío elos rumos 
da }'azcnda de Santa 
Cl'll1., :Iii: ~00~000 ... 

1 ü.' De leg;w ia elo Thcsouro 
cm Londrc~ ~ ....... . 

iü.• Dcleg·acias Fis1~:ws: tli
minu ida do :JOO·:OOO$ 
na suh-eonsignn,,ão 
desl.iuadn it repressão 
rln contrabando no 
Jlio GJ•audo do Sul; 

. elo Iii :OOOJí; na desti
nada ít acquisicão e 
encadernação de Ji
\'l'ns, papel C OUll'OS 
arLigos, das Delega
cias do ~linus Geracs, 
Jlahiu, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul c 
l'aram\, sendo de .... 
3:000$ em cada uma; 
de 10: O fiO$ na mesma 
sub-consi:;narJÜO das 
Delegacias do Mnl'u
nhúo, Alngôas, Cear:J, 
Goyaz o ~!aLto Gt;os
so, SfJllÚO de 2 :000$ 

'um cudu uma; de .... 
-1 : 000* na m o s m a 
sub-consigna<:úo das 

• Deleg-acias de Scrgi
.pc, Parahybn, Rio 

Ouro 

••• o ••• ' • • ••••• 

OS:.\00$000 

. 81 :8.\0$000 

. . 
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Graudc do NorLc e 
Piuuhy, sendo 1 :000$ 
cm cada uma; de ... 
1l :000$ na m c s m a 
s ub-c o n s ignação 
da Delegacia de São · 
·Paulo; de 2 :000$ na 
sub-c ons i gnao ão 
«Moveis, compras o 
concertos ~ das Dele
gacias de Pernam
buco e Pará, sendo 
1 :000$ cm cada uma; . 
de 1 :000$ na mesma 
sub-consignacilo da 
Dcl·e.gacia do Rio 
Grande · do Sul; de 
J :500$ na m c s ma 
sub-consignacilo da 
Delegacia do Mara
nhão; de 4:000$ na 
mesma sub-consigna
cão da Delegacia do 
Amazonas; de 1': 500$ 
na mesma· sub-con
signaciio das Delega
cias do Ceará, Santa 
Catharina e -Eispirito 
Santo, sendo de 500$ 
cm cada uma; de .... 
1 :018$ na sub-con
signaciío, diversas 
despezas, da Delega
cia do Paraná; de .•. 
1:000$ na mesma 
sub-consignacão da 
·do Maranhão e de 

. ·i :000$ na m-esma 
sub-consignacão da 
do Espírito Santo; 
passando para a pa
gadoria um dos fieis 
da Delegacia da· 
Bahia ............ . 

17 .• Alfandegas: diminuída 
de 541:227$720 pela 
menor dotacíio das 
alfandegas, que será 
a seguinte, com as 

Vol, IX 

Ouro l'•pol 

. ....... ·~· ..... . 3.68.i:464$000 

15 

.. 
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razões e porcentagens 
respectivas 

"' " "' " .!l E Alfandega o 
,§ § 

~ 
' "' "' -

Manáos ... ..... 699 3.00 % 
Belém ......... 9!6 1.34, % 
S. Luiz ....... 390 1.9'-.% 
l'arnabyba ...• 124 2.48 % 
Fortaleza ..... 336 1.94% 
Natal .... ·-· ... 124 6.00 % 
Parahyba ..... 230 2.90 % 
Recife .•. .•.... 969 :1.32 % 
Macció . ....... 2ã9 2.1.3 % 
Aracajú •.•.••. !2~ 3.20 % 
S. Salvador ... !69 !.80 % 
VlcLoria ....•.• 1'"" ·'~ 5.00 % 
Capital Federal 2.2G3 LOS% 
Santos ........ i.596 1.00 % 
Paranaguá .. :. 296 2.78 % 
S. Francisco ... !62 2.70 % 

238 4.00 % 

Lotaçno 

5 • O i 2:000$000 
H.48!:600SOOO 
2.089:6008000 

392:8008000 
2.!93:6008000 

640:0008000 
i. 24i: ooosooo 

12.963:2008000 
2.i7i:2008000 

8&8:8008000 
9.468:8008000 

683:2008000 
56.003:200$000 
43.660:000SOOO 
2.234:2008000 

468:000$000 
:1.466:0008000 

.,e ... ~ 
"'"' .., .... 
~§ 

~i 

177:3608000 
153:8535440 
40: 5388!a40 
9:7'•18440 

42:5658840 
38:4008000 
36:0068>00 

i7i :H4S240 
46:2465560 
27:10!S600 

l70:438S400 
34: i60SOOO 

004:8388560 
436:6008000 

62:HOS760 
:12:6368000 
58:6408000 

:18 
Florianopolis ... 
Rio Grande •••. 405 :1.50 % 4.436:000SOOO . 66:MOSOOO 

:10 Pelotas .....•. :187 L60% 2.295:2008000 
.20 Porto Alegre •. li06 :1.71 % H : 358: 400SOOO 
21 Uru1uayana .•• :!!i6 3.00 % 
22 S.A. ivramento :128 :1.28 % 
23 Corumba..· .... 299 6.00 %I 

., 

De 40:000$, sendo: 20 :000$ na sub
cónsignação - Acquisicão, reparo 

o conservação do mllterial, otc., 
e 20:000$ na sub-consignacíio 

· - combustível e lubrificantes .. 
De i4 :600$ nas Capatazias dn Al

fandega da Bahia, cuj G pessoal 
'será o seguinte: 

3 conferentes, a 5$ 
diarios .. :•:"...... li :475$000 

399:2008000 
5ó3:200SOOO 

. 676 :OOOSOQO 

36:7238200 
{94:2288640 
. H:9768000 

6:9528960 
40:5608000 

2 •• 79:3928280 
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12 mandadores, a G$ 
dinrios :. o ••••• o •• o 

5 vigias, a ·1$ diarios 
2 ca~p~teiros, 11 4$ 

d1nr1os . o ••• o •••• 

38 trabalhadores, a 4$ 
diarios o • o ••••••• 

1 a,iudante de machi
nista, a 90$ men-
saes o o ••••• o o •••• 

·, 

2G:280$000 
7:300$000 

2:020$000 

fj5 : ltfl0$000 

. 1:0808000 

98:535$000 

~· ': • t ·' .·, • ' 



De t:WOB, destinados a nm ·dos fiei! do thesoureiro da Alfandega da Parahyba. · · 

Augmentada de tO: 700J no pessoal das 
delaneiro, que ficará a~llim organizado: 

Gapatazias da Alfandega do Rio 

Menaal Diario 4nnua.l 
t apontador ..•••...•.••.•••• uosooo - 3:0001000 

17 aJo_dantes de fieis ..•••••••• 300JOOO - 61:2001000' 
22 conferentes de t• classe ••• , 23iSOOO - 61:7761000 
22 conferentes ·i e 2" classe •••• t95JOOO - 5t:i80JOOO 
iO auxlllares de escdpta •••••• t"SOIIO - 611:1201000 
9 mandadores, sendo nm doa 

apparelhos hydraulloos ..... - 61000 tii:OOOSCOO 
lO arrumadores ........ •••• ••• - 5JIIOO 30:0751000 
11 abri dores •.••••••• .• ~ ...••• - 51000 8:2501000 -1!0 "trabalhadoreS .. _ •...••• : ••• 51000 273:0001000 -

& marcadores .••.•.. ..••••.•• - 18000 7:300JOOO /. t primeiro iõachiaista ••••••• nosooo - 6:i80JOOO 
2 segundos maehlnlstas ••••••• - t21e50 9:23iS500 
2 ajadantes .•••••••••••••••• 71700 5:621JOOO -
I mandador das_machinaa .... - 61700 2:1651500 
2 fogoiltas ••••• .............. - 719il5 5:7851250 

. 8 encarregados •.•• -.-.: •••••• ~ - 5SOOO · 16:6001000 
e de 1:6008 (ordenado) para mais um fiai de armaZ'!lm dlo Alfandega da 

Parabyba, que terã. m.to qtiOtas: . ....................................... 
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18.' Mesas de rendas o colle-
ctorins . ·- ................. . 

'19.• Empregados de repartições 
o·logares cxtinctos e fun-
ccionarios a d d i do s em 
virtude do sentença ••.• 

20.• Fiscalização c mais despe-
zas dos impostos de con
sumo c de transporte ... 

21.• Garnmissão de 21 o/o aos ven-
dedores particulares de 
estampilhas ••• ,., •..•... 

22. • !Ajudas de custo: diminuída 
de 40:000$000 ......... 

23.• Jtiros de bilhetes do The-
souro: 

:Augmentada de .......... . 

,o •• o .• ••••••• 

.... uo •••.•.••••• o 

o.o' .~.·.,· ,• o' •"••• o ·• 

.• .... ··•.··· ...... 
·' ••.••••••• ·o •·. 

1.241 :666$667, para o pa
gamento' de juros de 5 o/o 
sobre letras do Thesouro, 
no valor de f 267J,99-'L9-7, 
vencíveis em maio do· 
1015; :C 6.887-10, ,iuros de 
7 o/o sobro f! 1.1100.000 de 
I e liras vencíveis em agosto 
de 1915; !: 98.000, idem 
sobre f 500.000 vencíveis 
em setembro de 1915; 
i: 35. 000, ou seja um ·total 
de !: 310,.687-'10-0 ...... 1.3H :ôOO~Oô7 

24.' .Juros do emprestimo do co
fre de orphãos •.•.• ." •.•. 

25.• Juros dos Depositas de Cai-,. 
xas Economicas e Montes 
de Soccorro ............ . 

26.' Juros diversos .......... . 
27. • Po11centagem pela cobranoa 
. respectivo. .......... · ... . 

28.• Commissões e corretagem: 

Diminuída de 22:000$, pa-· 
pel, na ·consignnciio _ de 
commissões, corretagem e 

............... ·• 

o o • •o ••• o •••••• 

o•o o o o· I o o o• O o t 

I I I I I• I I O 1•0 I I 

60:000$000 

5,382:003$100 

82:729$409 

2.914:700$000 

150:000$000 

80:000$000 

50:000$000 

650:000$000 

9.500:000$000 

50:000$000 

100:000$000 

2fs:U00$000 
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29.• Despezas ov.entuaes: a u
gmentadn de 7 O : O O O $, 
ouro, c diminuidn de 
20 :000$, papel ......... 

só.• Reposições e resLituiclíes .• 
31." Exercioios findos •.••..•• 
32.• Obras: diminuida de réis 

:100:000$000 .......... •. 

Ouro l'apol 

. 
1100 :ô00$000 iOO: 000$000 

50:000$000 :100:000~000 

100:000$000 1. 0()0: 000$000 

···-········~ ..... 4()0;000$000 
33.• Creditos espeoiaes .. .. .. • 325:036$180 

. 
' 



3}. • Directoria de Estatistica Commercial : 

-Diminuída de 4: SOOSOOO na c<insignação- « Delegados nos 
Estados,,,- fic_ando assim discrimi~ada : 

Estados ltosidencia Gratificação 

Mensal Annual 

.!uuazonas ... ........... Manàos ....•.. !50S i:SOOS 

Pará ................ Ilelém ........ 2008 2:!00S 

Maranhão ........... S. l:uiz ....... lO OS 1:2005 

Pernambuco ......... Recife ......... 2008 2:400S 

Ala.gôas.: ........... Maceió.-; .••.•• li)OS i:200S 

Babia .... . -.......... S. Salvador ... !50~ 1:8008 

S. Paulo ............ Santos ........ ao os 3:6008 

Parani •••.....•. :. , , Paranagult. •••• 150~ i:SOOS 

Santa Catharina· ••.• - Florianopolis ••• iOOS i:200S 

Hio Grande do Sul •• P. Alegre ••••• i 50S i:S!IOS 

Matto Grooso.: ..•.• Corumbá ...... iOOS i:200S 

--- ----
i:700S 20:WOS 

:lo 5:000Jl000 na sub-consignaçllo « impressão de boletins», 
etc • •••.••••••••••••.•.. , ••••••••••••••••••••• 
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35' Inspectoria de Seguros 
flli' Creditas supplementares 

Ouro 

0 O O O O I O O o O O O o O 

O I 10 I O O O O O O 0 O O O 

P•pol 

080 :7 20.~000 
3,000:0QO!f!OOO 

Total .. .. . . .. 40 .ses :'781$Gií3 101.9~5 :~01$550 

Applicaçao da renda . 
. especial: 

·t• Fundo de resgate do pa
pel moeda, wc,cres
·ddo de 3. 600 :000*\ 
ouro, c G .ltOO :000$, 
papel, .correspondente 
a :1 O o/o sobre a ren
da das alfandegas do 
Rio c Santos ...• ; .•. 

2.' Fundo de garantia do 
papel moeda,. dimi
nuído de 3.1:10:000$ 
pelo declinio das 
rendas .......... • , . 

3. • Fundo para 1a caixa de 
. resgate das estradas 

de ferro ........... ,,, ... . 
:.~;• Fundo de wmortizacão 

dos emprestimos in-
ternos ................. ~ 

li.' Fundo do montepio · dos 
· .runelcionarios publi-

cos . • .............. . 
o.• !Fundo para as obras 

dos portos: · 
, :Redudda de ~.095:36811!888, 

. importan.cia corre
spondente a amorti

. zacões suspensas. pelo 
contracto de :19 de 

3,600:000$000 :12.850:000$000 • 

8,460:000$000 

• o •••••••••••• 
3, 200 :•OOOif!QOO 

I O o o O o t O t I I O O O 
:100:000$000 

:1 o :000$<000 1.000 :~00$000 

· outubro de · i9H 
(t: 46~.729) ...... ~.. 4'.044 :63:1$:1:12 4.380:000$000 

:16.11~ :63:1$112 2:1.530:000$000 

Art. 2." E' o Presidente da Republica autorizado: 
J. A: n,brir no cxcrcicio 1'uturo creditas supplemontarea 

ás vol'bas da tabolla B, respeitado, ·pol'ilm, parn todos, o ma
~lmo estipulado na vcrbn n. 3ü, podendo 1'nzel-o, ·qunnto a 

' 
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I 

·~xcrcicios findos, em qualquer mez do anno. Funccionando o 
Congresso, ·só mcdianle uuloJ•iznr;íio deste podem sot· abertos 
crerlitos supplomcntal\cs. 

II. A rcv~r a !abolia do percentagens ás colloctorias, ·fi
xando cm nunca mais de 5 o/o ·a relativa no scllo adhesivo.· 

III. ui. rcorganizn.r o serviço relativo ao imposto de con
sumo dentro dlL vcrblL orçlLmentnria. 

]V. A proceder, dentro da verba fixadlL no orçamento, 
a uma revisão na tabclla para o cn1culo dns quotas que 
competem aos empregados das nl'fandogas, do fórma a tornar 
a distribuição mais equitativa, de accôrdo com a categoria 
c renda dn,q respectivas rcpnrliciícs c eondições dr. vida das 
;cidades em ,que estão locatiznc1as, alterando. pm·a. isso. ns lo
tações. c razões ela t.ahclla UIJtualmentc ·em vigot•, submctt.nndn 
a mesma tabella á apprnvnção do Podr.t• Legislativo. 

rv. A rever o regulamento P!1rlL o servico de .repressão 
oo contrabando nrL fvonteira do Hio Grande do 1Sill, a que so 
~·efcre o decreto n. 20.037. dr G de fevereiro de 101.3, de modo 
a conciliar os interesses 'do fisco com os do commercio e da 
pecuarilL nesse Estádo, sem que dessa revisão resulte au
gmento de pessoal ou. de vencimentos, submettendo o seu acto 
á approv11cão do Congresso. 

VI. ,1\; r·eo~!l'anizar, sem onus para o Thesouro Nacional, 
M ~aixas economicns federaes, ouvido ·o conselho fiscal da 
.Capital Federal. 

VII. A! permittir ·que o Instituto Historico e Geographieo 
Bra?.ilciro publique na Imprensa Nacional 11. sua revista, com
prehendidos tambem todos os trabalhos do Congresso His
torieo ·reunido a 7 de setembro nesta Capital;· · 

VIII. A restabelecer o Monte de Soccorro annexD á Caixa 
Economica de S. Paulo, na fórma da lei n. 1.083, de 22 de 
agDsto de 1860, e do regulamento quo baixou com o decreto 
n. O. 738, de 2 de abril de 1897. 

Quacsquer despezas a effectuar-se com a sua installncão 
col'l'eriíD .por cDnta· dos fundos da referida Caixa Economicn. 

IX. A entrrur cm accôrdo com a PrefeiturlL dD Recife, 
afim de ~erem demolidas a parte do predio em que funcciDnou 
a E1aculdarlc de Direito do Recife e as dos edifícios dD antigo 
!Arsenal de Guer·ra, necessarins ao prolongamento da rua 
Quin?.c de Novembro. Tambem poderá ceder á ·municipalidade 
de Olinda, no mesmo Estado de Pernambuco, parte dos ter-

. ronos que pertencevam ao Convento do Camno, para abertura 
. de uma nova rua. . 

X. A regulamentar o servico de despachos ,nas alfandegas 
c mesas de rendas, modificando o art.. t.\8 da Nova Conso
lida~üo das Alfnndcgas c Mesas ·de RendaR, estabelecendo regras 
scgt1ras para lL bon arrccnclnçüo dos direitos e acautolrument.o 
do~ interesses fi~cnrs, • 

XI. ~<\: rovor os regulamentos das Caixas ~e Pe;nsões ..iá 
existentes para o effeito de determinar n umform1dade de 
contribuic'üo dQ um' só ~i !)o de. vencime;ntos ou salario~ .o 11 
orgnnizal-1ns, nas rcpnrt1çoes, estnbelccJmcntos .ou off1omas 

'. 
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'do Estado, onde ninaa nãO existam, toonanao por has·e os reS"U .. 
lamentos da Caixa de Pensões da Imprensa :Nacional e Cas!l 
da Moeda. · 

XII. A declamr a nullidadc ou rescisão do conLracto de\ 
arrendamento ·do servico do Cáes do Porto do -Rio de Janeiro, 
por cxorbitancia da nutorizacrw Icgislat.iva, mas sem onus para 
o 1'hesouro. . 

xm. A abrir o credito necessario estrictamente indis
pensavel para a sutisfacão de comPl'Omissos resuliantes da 
execu~o quasi J'inda do .contracto celebrado com o Ministerio 
da Fazenda, em 31 do julho de i0i3 e registrado pelo Tribunal 
de Contas. . , · 

XIV. A entrar cm accórdo com o Governo do Estado dli 
Minas Geraes para o fim de liquidar quuesquer direitos que 
porventura assistam ao. mesmo Estado quanto á garantia de 
juros e reversão da Estrada de Ferro Oeste de Minas, dando: 
nas negociacõcs conhecimento ao Congresso. · 

X:V. A rever os contractos c concessões, subordinados !I 
todos os ministerios, mediante accordo com os interessados, 
de modo a diminuir os encal\S'OS do. Thesouro, pela f6rma qu~ 
julgar mais conveniente. . , · 

XVI. A rever o regulamento ·da Imprensa Nacional n!i 
parte referente :\ Ca'ixa de Pensões, sob as seguintes bases: 

a) a caixa funécionarú sob a direcção de um presidente,. 
que será o director geral, auxiliado por um conselho, com
posto de um operaria ou empregado de cada ofl'icina, eleito 
annualmente pelos contribuintes; 

ú) o thesomeiro ser:\ o da Imprensa Nacional, sob a fiança 
prestada; . · 
· c) o conselho vérificarú todos os documentos que lhe forem 
apresentados em suas reuniões mensaes, dando sobre os mesmos 
parecer que, depois do assignado pela maioria, será dado a 
despacho o approvacüo do presidente; 

d) o presidente submet.tr.rá ao Ministro . da · Fazenda, li 
quem compete a fiscalizaoito supmma da caixa,; as resoluções 
!obre oe casos omissos no regimento;· . 

c) a escripturacão da caixa' ser:í foit.a, sem pre,iuizo do 
servir;o publico, por um secretario, auxiliado por dous membros 
do conselho, designados pelo presidente, e povceberflO uma 
gratificação pro labore; . · . 

f) a caixa -cffectuar:í emprestimos •na 'importnncia maxima 
de 6:000$, a .iuros de 8 o/o ao anno, cu.ia amortização não 
poderá exceder de 113 dos vencimentos. para acquisicilo de 
predios, por ordem absoluta de antiguidade, 

Será applicado nesses emprestimos' o excedente de que 
trata o nrt.. I,D do actual regttlamont.o da Imprensa Nacional; 

o) haverá um livt•o onde se inscrcverfr o nome das pessoas 
de familia, para cffeito .rJas pensões; . 

h) independente dos emprestimos ordinarios, de que trata 
o art. 48, § i', do regulamento vigente, a caixa fará emprcs
timos a prazo do 10 mezes, a juros de i o/o ao m'ez e na impor
tnncia maxima de dous mezes dos vencimentos. ' 
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Cobrar-sc-htt mais :LJZ % parO. fundo do gamntia e só 
tcrúo direito n ossos emprcstimos os que contarem mais de 
quatro annos ele serviço; ' . · . 

i) .a .caixa dará cartas de fiança sob consignar;iio em folho. 
de féria e colJrará 1 o/o sómeute no a'cto da exp_edição em bene-
ficio nos cofres; · 

.fi a caixa descontarú 11:1 da eontrilmif;fio de um dia de 
trabalho nas pensões que concede aos seus pensionistas; 

k) as pcusõcs serão concedidas ú razão de 30 dias; 
/,) que ~eja rcvcrtiüa rcparl.idamcnte em favor dos fill10S 

· menores ou filhas solteiras a pcn~fin em cujo goso se aelmr 
a·viuva .que fulleeer ou cont1•ahir novas nupcias; 

m) o contribuinte que, com direito á pensão, fôr demit,tido 
ou demitiir-se, poderú ·continuar a contribuir, afim do que po-r 
sua morte a família tenha pensão correspondente ao tempo 
que conh•ibuir; 

n) deverá ser publicado, até o dia 15 do mez seguinte, um 
boletim das resoluções do conselho, acompanhado do balancete 
do movimento operado no mez anterior pela caixa; 

· o) no Ministro da Fazenda será remcttido em janeiro e 
julho de cada amno o bnlanco explicativo das condições da 
caL"I:a, ··o qual será publicado no Diario Qfficial e distribuído 
cm avulso pelos contribuintes; · · 

p) perderá a pensão o p~nsionistn que exercer cargos 
federaes ou municipaes; 

q) serão ·Conservadas todas as disposições do re,"Ulamento 
· vigente, desde .que nfio contrariem na sua essencia estas bases. 

XVII. A receber, em pagamento de direitos aduaneiros cm 
ouro as notas da. Cabm de Conversão pelo valor-ouro que ellas 
ropresent.am ao cambio ele 27 d, · · 
. . XVIII. A reorgallizar. as repart.icões dependentes do Mi
nisl.erio da Fazenda. como dos demais ministerios, niio exco
.dendo as dcspezns fixadas nns vorbas orçamentarias. 

XIX. A omittir, no actual exercício, até 100.000:000$ de 
/ letras do 1'hesouro por wnteoipar,ão da receita. 

· XX. A entregar no gu1,1rda-môr dn Alfandega desta Capital, 
para os serviços de· fiscalizacão, um do;; automoveis recolhidos 
nos urmazens da Alfandega. · 

XXI. A transferir a Mesn de Rondas ·de Porto Velho parn 
Santo Antonio do Madeira, no Estado do 'Matto Grosso. 

Art .. 3,• ,Ficam reduzidas a 3 :GOO$ nnnuaes, por cont.ri
. buinte, as pensõe.~ de favor qun forem excedentes desse 
q uantnrn . . ' 

Art. o\,• A disposic.ão rio art. 37 c seu paraf;rapho do· 
decreto n, 042 A, de 31 ·de outubro de 1892, ·Comprehende niio 
só o caso de pensões accumulndas co,no o do uma unicn pensão 
e insl.it.ue o limito maximo para o montepio, qualquer .quo 
hn.in sido ou seja o nl'denado do eontrihuintc. 

Art. 5.•. Os funccionarios civis on militnrds não podem 
exercer cargos, empregos ou func1;ücs accumulnndo remune
ruoões de qualquer especie. 
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§ :1.'' Os J'unccionarios civis on militares que, de accõrdo 
eorn us leis ern vigor, exot•r:erern cargo, emprego ou i'uneçüo 
puiJiir:a de qualqurl' natur·Bzu, esl.ran!Jos aos respectivos eargos 
ou postos, ainrJu mesmo pm• cleicão J'oderal, estndual ou mu
nicipal rJ rcmunr.r·ar.los, quer com vimcimenLos, gtatiJ'ieucão ou 
subsidio, ficam, a contar da dala desta lei, pl'ivndos do Lodos 
os vencimentos do rcspcct.ivo cargo ou posto durante o oJCer
cicio dessas J'unc•;ücs ou no poriodo das sessões ordinarias o 
ex!.t•aordirml'ins do Congresso N11cional, quando dollc fnçam 
parte. 

§ 2.'' Para os cfJ'citos dn nposonLadoria, accosso, promoção 
por morccirncnl.o ou l'cl'ormn não sor(L contado o tempo cm 
quo os J'u nccionm•ios civis ou milil.aros es!.ivorom doscmpc
nhnndo as J'unccües mencionadas no pnrngrnpho anterior o 
csl.t•nn!Jns noa, respectivos carv:ros ou pos!.os, salvo quando om 
cxcrcicio do cnrgos J'odet•ncs ele ordem ndminisLrativn, 

§ 3." Niío so comprohondcm nas disposições deste artigo 
o pnrugraphos anLcrioros -ns fun·ccõcs quo os funccionarios 
civis ou militares excJ•ccm em consoquoncia do proprio cargo 
óu posto, caso cm que, sem pro,iuizo da contagem do tempo 
para os eJ'I'oilos da uposentnclorin, · acccsso, promocão ou re
forma, percobcrão con,iunlamontc com os vencimentos do.cargo 
ou posto n gratiJ'ica'cão que por loi lhes ·couber no exercício 
dessa. funcçiío. 
· § ".'' 'l.'ambom não se comprchcndo 'nas disposições deste 
artigo o §§ 1" c 2" o oxorcicio simultanco do serviços publicas 
110r funccionarios civis ou militares ,iá providos viLalicinmcntc 
nos respectivos cargos, 

§ 5." Picam exceptuados das prohibicõos acima mencio
nadas os ncluacs funocionarios fcdcracs que, n dospoit.o do 
exercerem cal'S'O ou funccüo estadual ou muniJipal, ol)ntinuom 
a cxcrcm· ofl'cctivnmonlo o cargo, i'uncçiio, posto ou emprego 

· federal. 
I · t!\rt. il." Os funccionarios ,eJvis ou militares nposonLados,. 

reformados ou cm disponibilidade, exceptuados os .iá providos 
cm cargos vitalicios, quo oxc~ccrom cargo, emprego ou com
missão de qualquer mi.turcza, ainda mesmo por clcicão federal, 
estadual ou municipal, remunerados com vencimentos, gr~t.i
ficacão ou suh~idio, ficam, n contar dn data desta lei, pt•ivndos 
das vantagon~ pocuniarias dn aposentadoria, reforma ou dispo
onibilidado omquanlo durar o oxorcicio dessas funcçüos ou no 
'POI'iodo das sessões ordinarias c oxtraordinarias do Congresso 
Nacional, quando dcsl.e fncam parto, 
· Ar!.. 7." Os funccionnrios milittll'OS que .oxcr•cor•em a do-

ccncia nas escolas c collogios militares e csLnbelocimenlos con
gornorcs perceberão unicamente os vencimentos da~ respectivas 
pat.cnt.cs, cxccpt.uarlo~ os a,_cl.uacs docentes vil.alicios, officiacs 
cffcr.l.ivos ou reformados, dds mesmos csLabclocimcnl.os, o salvns 
as gra1.ificacões a quo tiverem direito pelas nulas· supplo
rn cn lares , 

Paragrapho unico. Os funocionnrios militares que actual
. mcnl.e doscmp~nham essas funcçõcs c, além do soldo do suas 
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routontos, pcr<Jcborn outr•os vencimentos, ·continuarão uo ~oRo 
(Jus vantagO'ns espocines até que se find11 o pram de suas com
missões de docencia. ~rcrminado esse prazo, si .forem rocon
!.1/Uzidos . nos cargos de doccncia, perceberão unicamente os 
vencimentos dos seus postos. 

Tambcm sómcnto vencimentos dos seus postos per·ceberii.o 
os funecio'llat•ios militares que forem nomeados docentes dos 
institutos militares de ensino, depois da ,promulgação da pre
scrüo lei. 

·Ar·t. ll." OH J'uncuiouarios eivis ou militares stí podem 
ser nposmrtados ou reformados cm uril só cargo ou posto, 
aquolle du qu<J auferirem maior vantagem, não podendo cm 
caso algum a aposentadoria ou reforma ser concedida com 
voncime·ntos muior·es do' que os percebidos na c!'foctividado do 
cur·go ou posto. 

,\!•1, !l." Os ~I inisterios da Gum·r·u e da ·Marinha. eH
viar•fio no da Fur.ehda, na nrimcira quinzena do incz de janeiro, 
a t•ela(;:lo dos oJ'J'iciaes de terra o mar, ci'J'ectivos ou reformados, 
cm exurcicio uc funcçõcs alheias ao scrvico militar, nar:1 o 
J'irn de snrem deduzidas dos provimentos que o Thcsouro houver· 
de fazer •ás pagadorias daqucllos ministerios, as quantias vo
tadas ua loi du orçamento, eot•r·cspondcntes aos vencimento~ de 
cada um delles. 

Al'L. 10. O .Governo poder:í considerar addidos, eom cxcr
cicio nas rcparlicõos a que rwrtcrwem ou cm outras, os i'unc
cionarios pertencentes aos i!Ultdt·o~ actuaus das diffcrcnt.es ro
.particões publicas e rtuc niio t'orom apr·ovoiLados .na r•corgani
.za~üo do scrvi1;os, feita de uccurdo com as autorizações cou
stantes da lei de or·çumcnto pura o exm·cicio de 1D15. 

A' proporciio rtuo forem occorrcndo vagas nos novos 
,quadros seriio cllcs aproveitados nessas vagas, .obrigatoria
mente, si se derem nas rcpariicões a que pertenciam, e nos 
mesmos lagares que exerciam anteriormente ás reformas reali
zadas, c, de profcrencia a quaosqucr pessoas estranhas, si occor
rcrom cm outras repartições ou quadros o tratar-se do lagares 
equivalc•ntcs, desde que preencham as. condições estabelecidas 
nos seus respectivos regulamentos. l~xcoptuam-se os lagares 
que exijam habilitações cspcciaos, os do confiança o os do 
dirccciio de serviços. 

Paragrapho uni c o. Emquanto addidos, os funccionarios de 
que trata este artigo perceberão os seus vencimentos pelos 
saldos que forem verificados com as reformas na con·s~S'nacão 
do pessoal da verba orçamentaria destinada ao custeio da 
repartição ou serviço reorganizado. Caso esses saldos não 
eomportcm a· despeza por ,iá ter sido a verba calcnlada de 
accOrdo com a reducção a fazer no pessoal, o Poder Executivo 
abrirá o ncccssario credito para o sou pagamento, lcvnndo o 
facto ao conhecimento do Congresso Nacional em sua proxim11 
l'ounião, c acampam-bando a ·sua oxposif;ão do uma domonst.ração 
detalhada, afim de que na lei de areamento a ser votada no 
exercício vindouro haja uma consignuçüo especial pai'a o pa
gamento desses addidos. 

' 

'•' , 

:' \ 
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Art .. ·11.. Para as vu~us que s1• rlrmm1 om rmrln osl.!lboleci
men~o miliLnr· do ensino, o Governo desigmwft lentes !]Ue hadam 
sot'VJdo no mesmo estnbelocinwnLo o osl.e,ium om disponihilidndo. 

c\J'l. '1:!. Vinu ~uspenou, nu viguncitt tlust.u lei, a conce~são 
do rel'orrnus couipulsoJ•ias. 

Art.. 1:3. l''ieam t'l\VO!;Udos a lei n. '·l'4 ll, de ~ do junho de 
"18ll~, o os url.s. !J, l!t, J; e :tG du lei n. ·2.'290, de 13 .. do de-
zembro do IU!O. ' · 
· Art. H. O hcrwl'ioiu cousisnado uu nrl., 3'1 lcLtra j, n. 3, 

da lei n., 2.321, de :30 de dezcmlJ'ro de 1910, no Hospitnl de 
Sani.'Anna, no Pará, cnbr desde a data dn·quella lei ao Hospital 
da Ordem •rcrecira de S. Frnncisco da Penitencia, em Belém 
do Pará, dirigido pelas irmãs de Snni.'Annn. , 

Art. 1 G. A a,iuda dr! custo concedida aos funccionur·ins 
publico~ será restituída ao 'l'hesouro sempre que, por qualquet' 
motivo, não se tenham ollas transportado, de facto, para o~ 
Jogares qüe lhes foram destinados. . · 

ArL. lü. As· diarias niLo serão abonadas aos funccionarios 
publicas quando não tiverem do facto saldo da súde da re
spectiva repartição. 

Al"l.. '17. Continúa em vigor a disposição do ar• L. 8' dn. 
lei n. 2.84.2, de :J do janeiro de 1U14, ·Que fixou a despeza 
geral tia Republica. · 

Art. · 18. Os consulc:; rccobcrilo por inLormcdio da Dele
gacia do 'l'hesoU:ro em Londres as estampilhas destinadas ti 
arrecadação da receita consular, o a ella deverão remctter o 
saldo liquido dessa receita, bem como as respectivas cçmtas da 
receita c despeza. 

,,\rL, 10. A' medida 1quc so furem vagando, o Governo 
irá supprimindo os Jogares de cobradores do Thesouro, aLrí 
que o ·respectivo quadro fique reduzido a doze. 

Art. 20. Dos 20:0008 ·coMedidos pela lei n. 23'1, de 10 
do dezembro de 1010, art. 3'1, § H, leLtra i, n. ii, aos varias 
institutos de caridade de Sergipe, sejam dadas as respectivas 
quotas ahi discriminadas para a Casa de Caridade de Proprití, 
ao Hospital de S. Vicente de Paulo, unico existente· nessa ci-
dade. · 
· ArL. 21. Os segundos ofl'iciaes aduaneiros serão nomeados. 
quanto ás alfandegas, pelos inspectores sob proposta dos 
guardas-móros e, ltllanto ás mos as de rondas,' pelos respectivos 
administradores. 

Art. 22. Ficam em pleno vigor para a nomeação de offi
ciaes aduaneiros a empregos do l!'uzcndn, ~s disposicões ante
riores á lei n, 2. nos; do 2'• de ·dezembro de 1914, disposicõos 
que regulavam as nomeações de guardas <la alfandega p!llra. 
aquelles mesmos cargos. ' 

Art. 23. Todn encommenda de material no estrangeiro, 
para qualquer ministerio, embora haja cr.cdito consigna~o l!O 
areamento para tal fim, só poderá ser ferta coro ~ aud1encra 
prévia do Ministcrio da Fazen,Pa. A impusnacli.o por parte 
deste, devicl,o á flllta, ou de ol>servancia de P.~eceitoe lepes, 
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<lU do recuL·sos narn .cU~te:w n. des[wza, impmlil':'L a r~~atiznt;.fio 
ria eueommenda. 

;\t'L. 21t. O éxpodionlo com n abertura de crodiLos addi
niunacs ao or~umenl.o de qualquer ministorio fica ccntl'!llizuclo 
no rln Ji'uzencla. Os ouLros minisl.crios, quando nucessilarcrn rJo 
qualquer credito supplcmentar :exlrnordinario ou especial, en
vim·fw os clcmcnlos ,iustiHcaLivos ao da Fazenda, que, pro
eorJondo au exn:mo mural c ariLluneLico !lo Laos documentos, 
providonciat·ú, nos i.IJl'mos da lei, sobre a abertura respodivu, 
easo isl.o não :conLrul'ie os inlol'esses da Fazenda Publica.· 

Arl .. 2r;. As Laxas do analyses no Lallot:alol'io Naeioual 
ficam modificadas poJa fúrma Reguinte: 

Nu l.abella. A, do tu:):as de nnalyses, 'a que se referem a lei 
n. 81, do ~:J elo do~erniii'O r.le 1!101, o l'llb'tllamonl.o u. L~57, 
de 3 de fevereiro ele i!Rü3, devem ser l'oiLus as seguintes mo-
rlificações : · 
Sal do cozinha, dosagem de agun c de sues csl.mnhos GO~OOO 
.Vinagre, mOlhos c condimentos diversos, dosagem 

· rlos principias mais impo\'Lan Los, investigação 
de ma terias estranhas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . J 00$000 

,Vinho, ·Ccrvo.in, cidra. o outras bebidas, dosagem dos 
principias mais importantes, invcstigacüo de 
ma terias estranhas , , ...................... , . 100-~000 

Lcii.Cl, pão, farinha, gorduras, manteigas, queijos o 
outros product.o:; alirncnl.icios, dosagem dos 
principias mais importantes, investigucüo de 
mal.crias estranhas 00. oo 00. 00 00 00. 00........ :l00$000 I 

Annlyse quantitativa de uma agua polavol ou mi-
ncul • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • ... . . . . . . . ... . ... • ... 500~000 

O!Jsorvar;õcs: As taxas das analyscs de substancias nfío 
indicadas na t.nbolln A scr•iio de úO·$ par·a tt anulyse qualitativa 
e do 200.~ para a analysc f]uanl.iLul.iva. ' 

Na tabclla B de taxas das analyscs obrigutorias dos pro
duelos importados, a que se refere a. referida lei n. 813, de 
23 de dezembro de 1001, só haverá uma Luxa de analyscs quo 
ser(t de 30$. Essa taxa elo analyso sertL cobrada no despacho 
da mercadoria na Alfandega do Rio de Janeiro, som necessidade 
de guia extrahida por funccionnrio do Laboratorio, continuando 
todavia as quantias proveoicntcs desses pugll!Oenl.os a sm· " 
escripturadns como renda do J,aboratorio •. 

Art. 26. As aposcntnilorias dos l'unccinnm·ios puhlicos sú 
poderão ser, d'om em doantc, eonecdidns de accurdo com os 
dispositivos legnes que se 3cguem: 

a) Os funccionarios f]UC se invalidn:row nu scrvico da 
Nacão tiCl'ÚO aposentados, quando a esso favor Lenliam direito, 
com as seguintes vantagen!: 

Si conLarem menos de 25 annos do serviço, com Lantus · 
· vigesimas quintas partes do ordenado quantos for·em o.> nonos 
de serviço; 

Si contarem 25, com ordenado; 
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Si contarem m&i8 de 25 o meno3 de 3'51 com m•dcnado o 
mais :l 'i'o uddicionaes correspondentes u .cada unno que oxeodet• 
de 25; · 

Si contarem ~~is de 3•5', com os vencimentos intog1•acs. 
§ 1. o Para os oi'foitos legues, os vencimentos dos •func

cionarios que percebem ordenado, grutificacii.o e representac;ão 
serão ·ConsLiLuidos pelo ordenado e: gratii'icuc;ão . 

. § 2. o Os vencimentos dos fun~cionarios do Corpo Diplo
ma.Lico o Consular, observado o disposto no § i", serão cml
colados e pagos cm moeda do paiz, feita a ·Conversão ao cambio . 
do dia da assignatura do docreto da aposentadoria. Quanto 
aos demais funccionarios que Lambem os percebem cm ouro, 
o mesmo calculo c pagamento serão feitos como si os referido~ 
vencimentos fossem fixados em papel. 

. § 3. • O funccionario que se inutilizar em conscquencia de 
desastre ou accidentc, occorrido no desemperuho da i'uncção de 
seu <largo, podei~\ ser aposentado com a metade do ordenado, . 
si tiver menos de dez annos de serviço o com o ordenado si 
tiver mais de 1 O o menos de 25. 

Si tivet• mais de 25, com os vencimentos integraos. · 
b) Para o calculo dos vencimentos do aposentado nüo serão 

levadas cm conta as gratificacúes addicionaes, nem as allon~das 
a titulo de representação. . 

Paragrapho unico. Ficam .resalvados, quanto a essas gra
tificacões addicionaes. os direitos garantidos por leis anteriores 
aos actuaes funccioriarios, mas apenas · quanto áqut\lles cm 
eujo goso estiverem; · . . 

c) Os veneimentos da aposentadoria só poderão ser os do 
cargo que o funccionario estiver exercendo desde dous annos 
pelo menos. No caso contrario, serão os do cargo anterior. 

·['!nJal disposicão se observará quando haja augmento de venci
mentos por tabella posterior á nomeaciio. 

d) Para o effeito da aposentadoria só será computado I) 

tempo de serviço federal. 
e) Utilizando-se de autorizações que lhe forem dadas para 

orgamzar ou reforcar servicos, o Poder Executivo nãó poderá 
alterar os preceitos legaes ora estabelecidos, salvo o caso de 
disposição expressa. nesse sentido. 

f) Ficam excluidos das disposições deste artigo os milita·res, 
inclusive ,da Policia e ·Corpo de Bombeiros desta Capital, cuja 
:reforma, porém, não poderá ser concedida com vencimentos 
maiores do que os percebidos na o!'fectividado: do posto que 
ocouparem no momento da reforma. · 

o) O Governo expedirá regulamento dispondo sobro o pro
cesso dos exames de invalidez para os offoitos de aposentação, 
Jubilação ou reforma, de modo a garantir o Thesouro contra 
abusos, estabelecendo regras para ·apuração da verdade na 
inspecção de saude. 

Art.. 27. Serão recolhidnR mensalmente ao Thosouro pela 
Directoria do Patrimonio Nacional as rendas pro:vonientcs dos 
alugueis das vil! as proletarias Marechal· Hermes e D. Orsina 
pa :F'onseca, podendo ser despendida com a adminjstraciio o 
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custeio das mesmas ató a irnportancin de 50:000$, abrindo-se 
para isso os neccssal'ios crcdilos. 

AJ•t. 2H. ,\os iurlustl'iaus 'llW snuegar•ern mercadorias su
Jeitas ao imposto de consumo aos lancamentos da escripta 
e::~pet:ial do Gm'PI'IIO ~Wl'ÜO applieadas multas ig-uacs ao valor· 
das taxas de scllo devidas, urna ver. apurada a importancia da 
lesão. Essas multas scr·iio abonadas, na J'órma das disposicões 
cm vigor, aos agentes fiscacs ou a quacsqucr· empregados quo 
constatarem, por meio de auto, o dclicto cm si, embora sem 
positivar a quanto monte a dcfraudacão da renda. 

Das dividas de impostos de consumo relativas a pcriodos 
anteriores á vigencia desta lei, evidenciadas por diligencias 
ou pesquizas dos agentes 1'iscaes, ou em virtude de exames 
nas escriptas das fabricas, cl'J'cctuados ou '[Jrovocados, admi
nistrativa ou ,judicialmente, cm consequencia. de actos dos 
mesmos agentes incumbidos de J'iscalizar· ou inspeccionar a 
arrecadacão, o Govemo abonará J il '7o uma vez cfJ'ccl.unda a 
cobranca das importancias apuradas em favor ·dos cofre~ pu
blicas, deduzida essa porcentagem das proprias importancias 
independente dr. credito especial. 

Art. 20. O producto da appr·cllensi'ío que l'oli' ,julgada 
procedente deve ser distribuído do modo seguinte: 

30 '!'o da avaliacuo para a Fazenda Nacional; · 
8 % para o preparador do processo; 
ti % para o escrivão; 
7 % para os avaliadores; 

50 % para o apprehcnsor, ou divididos cm partes it;uacs 
entre c !I c c o denunciante, havendo-o .. · 

Paragrapho unico. Fica revogado nesta parte o art. 661 
da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas e !'.lesas de 
Rendas. 

': Art; 30. O J'unccionar·io ou empregado publico federal, 
salvo os funccionarios em commissüo, que contar dez ou mais 
annos de serviço publico federal sem ter soffrido penas no 
cumprimento de seus deveres, só poderá ser deStituido do 
mesmo cargo, em virtude de sentença judicial, ou mediante 
processo administrativo. 

§ .1. • O processo administrativo consisto apenas em ser 
ouvido o interessado, no prazo que lho fôr marcado, sobro a 
falta arguida, o bem assim o chefe immcdiato do serviço ao 
qual clle pertença, si houver despacfiado, depois, o respcetivo 
Ministro, mantendo-o ou demittindo do cargo. . 

§ 2. • Si o funccionarjo ou emprc![ado fõr de .nomqaQiío e 
demissão de outra autorrdade quo nuo o· propr!O l.'.l1msLro, 
nesse caso o demittido poderá reclamar contra o aaLo perante 
0 Ministro. o qual, ouvida a autoridade ,em questão, decidirá 
como fôr de .iustica. • 

§ 3. • .Fica subentendido que, tratando-se do funcaionario 
ou empregado nomeado por. decreto do Presidente da Republica, 
0 Ministro não. poderá despachar no >!rocesso administraj.ivo 
sem prévia dehberacao do mesmo Presrdente a. esse respe!Lo., 
~~ ~ 

' ' ., .. : .. :-· 

• 
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Art. 31. Fóra 'das bypo~heses om previstas nos artigos 
anteriores o funccionario ou empregado da União é de livre 
nomeação e demissão do cargo que exerce. 

Art. 32. As disposioões da pt•esento lei são applicavois 
a todos os funcoionarios e empregados J"edoracs, ficando, por· 
forca das mesmas, modii'icadas ou revogadas quaosqucr dispo
sições constantes do leis ou regulamentos até agora reguladores 
da materia. 

Art. 33. Em quanto não forem consiganados recursos es
peciaes para tal fim, nenhum apparelho telephonico será man
tido fóra das reparticões e suas dependcncias, por conta dos 
cofres publicas a não ser nas casas de residencm do Presidente 
da Republica e membros de sua Casa Civil e Militar, do Vice
Presidente da Republica, Vi ce-Presidente do Senado Federal e· 
iPresidente da Gamara dos Deputados; dos Ministros de Estado, 
e seus secretarias; dos directores geraes das Secretarias de 
Estado, do chefe de ,Policia, das autoridades policiaes, militares, 
aduaneiras .e de lhygiene, a juizo dos respectivos Ministros· do 
Estado ; do presidente e directores do Tribunal de Contas e 'do 

. presidente, ministro e sccrctar·io do Supremo Tribunal Federal, 
a juizo do mesmo tribunal, e dos Secretarias da Presidencia 
da Gamara dos Deputados e do Vice-Presidente do Senado. 
Federal. 

Art. 34. Aos directores das Secretarias do Senado· e da 
Gamara ,dos !Depu ta dos; mor:domia do Palucio da Presidencia 
da Republica e Secretaria do Supremo Tribunal Federal serão 
entregues em quatro prestacões egu,aes, adoantadas, no co
meço dos mezes de janeiro, abril, junho e outubro, mediante 
requisição competente, ·as quantias destinadas ao material das 
mesmas repartições, incluídas na presente lei e· integralmente 
as concedidas em creditas concernentes á mesma verjla.,... 
Material. · 

Art. 35. ,O Governá discriminará sempre, na proposta dÔ 
orçamento, a sub-consignacão da verba 12' (Imprensa Nacio
nal) destinado ao pessoal amovível dessa reparticão, podendo 
tOmar poro base o quadro seguinte, o qual será · preenohldo 
'lleiOS serventuarios actuaes, .respeitando-se a !Classe e antigui-
dade de cada um: · . 

QUADRO DO PESSOAL JORNALEIRO D.'< 11\U>RIINSA NACIONAL JC 
C DL\IUO OFFICIAL ) . . 

Secção Centrar 

28 auxiliares dli escripta\ sen
do 22 com a diar1a ae iO$ 

· e seis com til de 8$.. • , 97; :820$000 : 97 :820$000 

• 
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Secção de artes 
··., \ ' 

1 a~xiliar do inspector te~ 
. chnico, com a diaria 
de 1 O$. .. .. . .. • .. .. . . . . a: 650$000 

2 encarregados do archivo dó 
modelos; . com a diaria 
de 1<0$. .. • • .. .. .. .. .. •.• 7 :300$00Q 

Revisão 
. ' 

i ajudante do chefe, com a 
diaria de 12$.......... 4:380~000 

12 .revisores, sendo dous de 
machinas, .com a diarDa. 

. de 10$:................ 43:800$1000 
12 coru:erentes, K:Om a diaria 

2t3 

10:950$000 

de 8$ ....... ·... .. • .. .. • 35:040$000 
1 entregador de provas, com 

a diaria de 5$.. • .. .. • ... 1 :825$000 . s5 :045$000 
I 
\ .. 

Olticina àe gcavura 

i ajudante · de dhefc, com a 
diaria de 13$ ......... .. 

2 operarias· lithograpbos de 
1• classe, com a diaria 
de 13$ ....... ........ ; .. . 

i operario tithographo de 2•· 
classe, com a diaria 
de f 1$ . ............... . 

i operario lithographo de 3' 
classe, · com a diaria 

~de 10$ .. : ............... . 
1 aprendiz de :r~ classe, com 
· a diaria de 3$ .... , .... 
2 aprendizes de 2' classe,· com 

a diaria de 2$ ........... . 
1 operaria xilograpbo de i • 

·classe, com a dia.ria dEJ 9$ 
i operario idlographo . de 2• 

classe, com a diaria de 7$ 
2 operarias xilograp:bos de 3• 
. cllisse, com 11 diaria de 5$ · 
i aprendiz de 1• classe,' com· 

a· diaria de 3$ ......... 
1 aprendiz de 2' classe, com· 

a diari!l de 2$ ........ . 

.•. 
' ' • ' r 

_4:745$000 

9:4911$000 

3:650$000 

1:095$000 
.. 

1:460$000 

3 :285$000 .. 
. 

2:555$000 

3:650$000 .. · 

1:095$000 

730$000 

\ .. 

., ,' .... 
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3 auxilial·es, sendl)· um·· com a 
a diaria de 8$, ull) com 
a de 4$ e .outro com a 
de 3$ ................ ·. 5:475$000 

O f(icina de composição . . ' 

8 chefes de turma, com a 
. diaria de i•O$ ......... .. 
8 ajudant~s. com · 10. diaria. 

29:200$000 

26: 2S<l$000 

3:285$0()0 

de 9$ .................... . 
i encarregado· da montagem, 

com a diaria de. 9$ ..•.. 
i encarregado do deposito de 

c paquets », com a diaria 
de 9$. .. • • • • • • • . . . . • . • • . 3 :285$000· 

20 ·operarios de 1' classe, com 
a diaria de 8$500 . • • . . . 62 :QS0$000 

25 operarios de 2' classe, com 
. a• diaria de 7$500. • .. .. 68:437$500 

30 operarios de 3' classe, eom 
a diaria de G$, . .. .. .. .. 65 :700$000 

:35 operarios de ·I' classe, com · 
diaria de 5$............ 63:875$000 

10 aprendizes de 1" classe, com 
a· diaria de 3$. • • • . . • . • i O :950$000 

10 aprendizes .de 2' classe, com 
a diaria de 2$ .•• :; • . . • 7 :300$000 

10 aprendizes de a• classe, com 
a diaria de 1$. ... . . . . . . 3:65.0$000 

2 tiradores de provas, com a 
diar•ia de 7$............ 5:110$000 

1 mecanico, com a diaria .de 
9$ .• 'o ••• o ••••••••• '.. 3:285$000. 

ll auxiliares, sendo quatro com· 
· a. diaria de .5$ e ctous com 
. a de 4$500 ........... .. 
· 1 arehivista zelador das ma

trizes c Linotypo», com a 
' diaria de 8$500 ........ . 

1 ajudante de tirador de pro
vas, cor~1 a diaria .de 5$. 

.. 
10:585$000 

9:285$000 

I. :825lj\0()0 

Secção . de senhoras 

i ajudante do chefe ( ope
raria), com a diaria de 9$ . ,3:285$000 

1 auxiliar . de ~aripta, pom 
a d!:ma de u$ ...... · .... 

. 
1 :82'5$000 . 

''• I "\ 

' 

41 :245$,000 

3G8:102f500 

.. 
',,. 



~ • 9 " ~ .. ·~ SESSAO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1 1•. ... 

to operarias de i• classe, Mm 
.. ~ dio.ria de 7$.... .. .. .. 25:550$000 

iO operarias de 2' classe, com 
a diaria de 6$.......... 2i :900$000 

. ffi operarias de 3' classe, com 
a diaria de 5$. . . . • . • . • 27 :305$000 

15 operarias de '•' classe, com 
a dia.ria de '•$.......... 2i :900$00G 

5 aprendizes de 1' classe, com 
a diaria de 3$.......... . 5:475$000 

15 aprendizes de 2' classe, com 
a diaria de 2$ ...... :... 3:650$000 HO:i90$000 

Of(icina de ·impressão tupoaraphica ' . 

4 chefes de turma, com a dia-
ria de i O$ ............ . 

4 ajudantes, com a diaria de 
9$ . o ••• o •• o •• o •••• o o o • 

16 opera~io~ de i' classe,- com 
· a d1arm de 8$ ......... . 

20 operarios de 2' classe, com 
a diaria de 7$ .......... 

: 20 operarios de 3' classe, com 
.. a diaria de 6$ .......... 

l.lO operarios de 4' classe, c.om 
a diaria de 5$ .......... 

li O aprendizes de i' classe, com 
a diaria de 3$ ......... . 

10 aprendizes de :2• classe, com 
a diaria de 2$ ......... . 

10 aprendizes de 3' classe, com 
a diaria de 1$ ......... . 

i encarregado . da. engrada
. çfto, com a diaria de 9$ .. 

3 engradadores, com a diaria 
de 7$ .....•.•.••..••. ~. 

1 auxiliar, com a diaria de 8$ 
3 cortadores de Jl&pel, sendo 

dous com a diaria de 7$ 
e um com a de 6$ ..•... 

1 molha.dor, com a diario. de 
7$ .... o ••••• o ••••••• o • 

1 contador de edição, com a 
· dia ria do 6$ ......... .. 

3 auxiliares de contador, com 
a dinria de 5$ ......... 

4 lavadores de fOrmas, com a 
dia ria do 5$ ........... , 

i4:600$000 

i3:140$000 

lo6 :720$000 

51:i00$01lC: 

43:800$006 

36:500$000 

10:950$000 

7:300$00!1 

3:650$000 

3:2858000 

7:665$000 
2 :'920$000 

6:93~$000 

2:555$000 

2:190$000 

5:475$000 

7:300$000 

' . 

.. , 

·. 
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2 fundidores do rolos, com a 
di arfa do 5$.. .. . .. • .. .. 3:650$000 

1 encarregado da prensa hy-' 
draulica, com a diaria do 
5$ .• ; ........ •I•....... 1 :825$000 271 :560$000 

'O!ficina de im.prc,ysão lithoo~áphica 

1 a,iudanLo, com a diaria de 
. f.O$ , o o. o o • o •• o •• o o •• o o • 

2 operarias do 1" classe, com 
a diaria de 10$ ........ . 

· 5 operarias de 2" classe, com 
. a dfaria do 8$ ......... 

5 operarias de 3' classe, com 
a diaria de 6$ .......... 

'6 marginadores; com a diarla 
de 5$ o o •• o •• o ••• o o ••••• 

i dfficial-numerador, com .a 
dia ria de 7$ .......... .. 

6 aprendizes de '1" classe, com 
a diarfa de 3$ ........ .. 

6 aprendir.es de 2" classe, com 
a diaria de 2$ ••••••... , 

6 "prendizes de 3' classe, com 
a diaria de i$ ........ .. 

3 ponsadores, sendo· dous com 
n diaria-dc 6$ e um com n 
de 7$ o o o o • o o •• o •• o • o ••• 

1 contador de edição,, com a 
diaria de 6$ .......... .. 

f co1'1.ador de papel, com a 
· dia ria de 6$ .......... ; . 

i photogrnpho chimico, com a 
· diaria de 9$ .......... .. 

3:650$000 

7:300$000 

1<1-:600$000 

i0:950$000 

10:950$000 

2:555$000 

6:570$000 

4:380$000 

2 :i90$000 

0:935$001} 

2,:190$000 

2:190$000 

3:285$000 

O(ficina de encadel:fllJÇáo e brochur.a 

3 chefes de turma, com a 
. diaria de to$ .. .. .. .. • • i O :950$000 

3 n,judnnt~s. com a dinrin de !l$ 
20 operarias de i' classe, com ·, 

a diaria de 8$ . . . • • • • • • • 58 :400$000 
25 operarias dti · 2' classe, com 

adiaria de 7$ •.•.•••••• 63:875$000 
25 operarias de 3' classe, com 

a diaria de 6$ . • • • . • . • . 54 :750$00(} 
30 operarias de J• classe, com 

a diaria de 5$.......... 54:750$000 

I 

I 

77:745$000 
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5 aprondiz~s do i • classe, com 
a duma de 3$ •••....•.• 

5 aprendizes do 2" classe, com 
a diaria de 2$ .......... 

10 apron~izcs do 3' classe, com 
a dmrla de •i$ ........ .. 

2 douradores, com a diaria de 
9$ •••••••••••••••••••• 

2 ajudantes, com a diaria de 
8$ .......... o ••••••••• 

i encarregado do deposito de 
folhas, com a diaria do 9$ 

2 auxiliares, sondo um com a 
diaria de 9$ o outro com 
a de G$ ••••••••• o ...... .. 

5:475$000 

3:650$00() 

3:650$000 

6:570$000 

5:840$000 

3:285$000 
' '· 

5 ;1,75$000 286:525$000 

Secção de. senlwras. 

10 operarias de t• classe, com 
a diario. de 6$.......... :?Ji :900$000 t' 

10 operarias de 2' ·classe, com 
a diarlo. de 5$. • . . . . . . • . iS :250$000 

15 operarias de 3' classe, com 
,a diar!a de 4$.......... 2i :900$000 , 

15 operarias de '•' classe, com 
a diarla de 3$ ..•.• :.... 16:425$000 

1 O aprendizes de 1' classe, com 
a dia ria de 2$. , • . • • . . . . 7 :300$000 

20 a'!lrendizes de 2• classe, com 
a diaria de 1$.... . . • • • . 7:300$000 

1 auxiliar de escripta, .com a diaria de ri$........... 1:825$000 · 94:900$000 

Of{icina de stereot:upia 'e oa!vanopla3tia 

I aju't!Q.nte de chefe, com a 
diaria de i O$........... 3:000$000 

2 operarias de i • classe, com 
a diaria de S$. • • . . • • • • • 5 :81,0$006 

2 operarias de 2• classe, oom 
adiaria do 7$. .... .. • • • 5:H0$000 

3 operarias de 3' classe, éom 
a diaria de 6$.......... 6:570$000 

2 aprendizes de 1' classe, com 2 •••. i 90$000 
a diaria de 3$ .. ....... ,. 

2 aprendizes de 2 •classe,· com . a diaria de 2$..... ....... 1 ;lí60$000 24:820$000 

i 

• 
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()(ficina da pautação 

i ajudante de chefe, com a 
diaria de 9$ ............ 3:285$000 3 operarios de 1• classe, ··com 
a diaria do 8$ •.....•. :. 8:760$000 3 operarios de 2• classe, com 
a di ar ia de 7$ ...••.••.. 7:665$000 3 operarios de 3• classe, com 
a diaria de 6$ .•••••••• 6:570$000 4 operarios de 4• ·classe, com 
a diaria de 5$ .•......•.. 7:300$000 3 aprendizes. de i• classe, com 
a diaria de 3$ ..•....•.. 3:285$000 5 aprendizes de 2• classe, com 
a diaria de 2$ ....•.•... 3:650$000 5 aprendizes de 3• classe, com 
u. diaria de 1$ •.•......• i:825$000 

O{ficina de tu'11J1U;ão 

·J ·ajudante de· chcl"e, com a 
diaria de 9$ ..•..•. , .... 

4 operarias de i• classe, com 
a diaria de 8$ ......... . 

5 operarias de 2" classe, com 
a diaria de 7$ ....... , .. 

5 operarias de 3• classe, com 
a diaria. de 6$ ......... . 

5 opcrarios de 4" classe, com 
a diaria de .5$ ......... 

3 auxiliares, com a diaria de 
5$ • o ••••••••• o •••• • •••• 

3 aprendizes de 1• alasse, com 
a diaria de 3$. · 

3:285$000 

11 :680$000 

12:775$000 

• 1'():950$000 

9':125$000 

5!475$000 .· 

42:340$000 

5 aprendizes de' 2~·-cl:ass.e,;.•OOin.· 

a diaria ,d~!"·~'''·"·'~··~'' ~~~~~~~~~,t~j::;i);~l~~~~~~i.!j:~.: 

' I 
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um do 3" com a de 3$000 '• :380$000 . 
.foguista de 1" classe, com a 

diaria de 7$000.. ..... . . · 2:555$000 
!.! l'oguistas de 2' classe, com a 

diaria de 6$000.... .. • . . r. :380$000 33:580$000 

• 
Serviço de reparos de machinas 

1 a,judante de ·chefe, com a 
diaria de i0$000 ..••. , .• 

I. ol'ficial do torneira, com a 
diaria de 8$000 ........ . 

1 official de i • classe, com a 
diaria de 8$000 ........•• 

1 ferreiro, com a diaria de 8$ 
2. officiaes de 2' classe, com a 

diaria de 7$000; .....• : . 
3 officiaes de 3' classe, com a 

diaria de 6$000 ..•...... 
1 aprendiz de 1' classe, com 

a diaria. de 3$000 •....•. 
2 aprendizes de 2" classe, com 

a diaria de 2$000 ..••.•. 
2 aprendizes de 3' classe, ,com 

a diaria de 1$000 ...•.•. 
1 malhador, com a dlaria de 

. 5$000 .............. o •••• 

J amolador, com a diaria de 
9$000 o •••• o o •• o ••• o • o ••. 

1 a,iudante, com a diaria de 
5$000 .... o •••• o o • : • •• o . 

3:650$000 

2:920$000 

2:920$000 
2:920$000 

'5:110$000 

6:570$000 

1:005$000 

i ;/i!i0$000 

730$0QO · 

1:825$000 

3:2~5$000 

1:825$000 

Of!icina de carpintaria 

1 official de i' classe, com a 
diaria de 8$000.... .... . 2 :920'$000 

2 officiaes de 2' classe, com a 
diaria de 7$000.. . • • . • . . 5 :U0$000 

34:310$000 

2 auxiliares-pedreiros, •com a 
. diaria de 7$000... . • • . . . 5:110$000 13:140$000. 

• 

E:tPediç/J.o 

3 expedidorcs, sendo d o u s 
com a diaria de 8$ e um 
com a çle 6$000 .•• , .. .. • 8 ;030$000 



:.wo 

1 encarregado da conduccão, 
com a dlaria do G$000.. 2 : 1!10$000 

.Serviço interno e e:r:temo 

2 gunrdas-porWes, com a aia-
ria de 7$000 ........... , 5:H0$000' · 

1 mandador·, com a diaria de 
10$000 ........ " .. "... 3:650$000 

7 correios, com a diarin· do 
7$000 ... " .. "" "•.•.. :17:885$000 

40 serventes, com a dinrin do 

10:220$000 

5$000 ...................... 58:400$000 85:045$000 

· « IJIARIO OFFICIAL:. 

llevúilo 

ISI.rovisoros, com dinrio de 
10$000 "" •.. " "..... 20 :200.~000 . 

8 conferentes, com n <liarin do , 
8$000 ........ " ... " " . . 23 : 3(i0.~000 

i encarregado da contagem : 
d~ linhas com a diaria 

. de 10$000.............. 3:650$000 
5 a,i'udant.es OOIJ\ a dil1ria de 

8$000 ................... HiG00$000 70:2100000 

Composição 

2 ajudantes, sendo um encar
regado da seccão ·.de ii
notypia, com a diaria 
de 12$000.......... .... • 8:760$000 

2 auxiliares da paginacão, 
ocom a diaria de 10$000.. 7:300$000 

4 Jlianto!listas, com a .diaria 
. de 9$000, ....... , .. .. .. 13:140$000 

2 tiradores de provas, com a 
·tliaria de 8$000.. .. .. .. 5 :840$000 

2 vigias, com a d i a r i a de 
8*000 ......... """.. 5 :8·~0$000 

1 ajudante, com a diaria de 
!5$000 "" .... "" .... " 1:825$000 

1 guarda-typos, com a diaria 
de 10$000.............. 3:650$000 

'• 
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3 ajudantes, com a dinria de 
8$000 ... • .. • • • • • • • • • • •. 8:760$000 

6 c o m p ositones-jornaleiros, 
oom a dinria de 8$000 .. · 17:520$000 

30 compositoras effectivos, com 
n dinria de 8$ por tarefn. 87:000$000 

i .auxiliar do encarregado da 
linotypia, com n diarin 
do O$ .... ...... , . . . . . . . 3 :285$000 

2 mocnnicos, {JOm a diaria 

'·"• ,, 

• 
251 

de 9$1,........... ... . .. 6:570$.000 
7 ajudantes, com a 'diaria 

de 5$,........ ... . . • . • • 12 :77·5$000. 182:865$000 

Of(icirw. âe 'lrmpressiJ.a · 

1 ajudante, ·com a >diaria do 
de 12$ ...... :. .. .. • .. .. 11:380$000 

2 operarias de 1' classe, com 
11 dinria de B$.......... 5:840$000 

2 operarias do 2' r,Iasso, com 
11 diarla do 7i!l. .. .. .. .. . 5: 110$000 

2 operarias de 3" classe, com 
a diarin do 6$.......... ô:570$000 

3 operarias do "' classe, com 
11 diaria de 5$.......... tí:4.75$000. 

1 ongradndor do fôrmas, com 
a diarin do 8$, .. ..... .. . 2:920$000 

2 n,iudantos de ongradadoi' 
do fôrmas, com a diaria 
de 6$ .. ;............... 4 :380$000 

1 zelador de rnachinas, com 
a dinria do 7$.. .. . . .. .. 2:555$000 

1 ajudante; com a diaria 
de 4$ .. : .. • .. .. .. .. .. .. 1 :;460$000 38: G00$000 

Secção de stereotypia 

i cncnrregntlo, com a diarin 
do 12$...... .... . .. . .. . .\:380$000 

2 oporarlos de i. classe, com 
a diarla do 10$......... 7 :300$0'00 

12 operarias de · 2' classe, com 
a diarin de 8$....... .. . 35:040$000 

2 chumbeiros, cóm a diarla 
de 6$.................. '' :380$000 51:100$000 

'' ... 
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Al';N,\KS DO SENADO 

Sm'!Jiço de clectricidaiie. 

3 electricistas, wnr u diaria 
de 8$.. . . .. . . .. .. .. . .. . R :760~000 

3 ajudantes, éiOm a diarin 
de 7$.................. 7:505$000 . tü :425$000 

Expediç6.o 

i enoat•rcgado, com a dinria 
de 12.~ . ............... . 

i ajudante, com n dinria 
do 10$ . ............... , · 

i primeiro auxiliar, com a 
diaria de 8$ .......... . 

2 segundos auxiliares, com n 
diaria do .7$1 

•••••••••••• •• 

10 terceiros auxiliares, com u 
diarin de 5$ .......... .. 

15 .quart.os auxiliares, com a 

1,[ : 380.~000 

3:650$000 

2:920$000 

·li :110$000 
' 18 :2lí0$000 

dai ria de ~$ .......... .. 
15 cnlt•egadorcs e carregado

res, com a diaria de 4$. 

21:900$000 

21:900$000 

Portaria. 

i ajur!nnte de porteiro, com 
n dinria de 10$. . . . . . • . • 3 :650$000 

2 conf.ihuos, com n dinria 
de 7$ .............. ;... 5:110$000 

1.039 

78:110$000 

8:760$000 

Trabalho extraordinário ...... , ........ ·.•.•.• 200:000$000 
Gratificação addicional por excesso de nonos de 

serviço (art. 13 do regulamento vigente). . 25:000$000 

. 2.449:567$500 
Observacões- Para a convcniencia do servico haverá nas 

varias dependencias do Diario Oflicial empregados supplentes 
que trabalharão na falta dos effcctivos ou quando a isso exigir 
o servico. Esses Bmpregados concorrerão ás vagas dos eff&
ctivos na proporcão de metade por merecimento e metade por 
antiguidade absoluta de casa. 

Os operarios e demais empregados diaristas que niio forem 
aproveitados na presente organizncão ficarão addidos :Is re
spectivas classes, percebendo pela dotação- trabalho extra-
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ordinnrio -até que so verifique vaga no quadro, respeit:m
do-se sempre a antiguidade do cada um. 

Art. 3ü. O Governo tmns!'orirá para a Mesa de Rondas de 
Pôrto Velho, em Santo Antonio do Madeira, a lancha a vapor 
o o respectivo pessoal, constante~ da consignação relativa á 
Mesa do Rondas do Itacoatiam e !fiais tro~ trabalhadores doa 
seis attribuidos {L mesma ~[eslt de Hacoatiara. 

Art. 37. Ficam approvados os eroditos da tabella A, na 
importancia de 2.889:888$880, ouro, o H. 519:888$410, papel, 

Camai·a dos Dllputados, 20 do dezembro de 1914.-Astolpho 
Dut'ra Nicacio, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
t• Secretario~ Anwihal JJ. dr: 1'olctlu, 2' Secretario interino, 

TABELLA A 

LEIS NS. 589, DJD 9 DE SETEMBRO DE 1850, ART. 1•, § '6•, 
E 2.348, DE 25 DE AGOSTO de 1873, ART. 20 

Ministerio da' Justiça e N egocios Interiores 

Decreto n. -10.225, de 21 de maio de 1913 · 

. 
Abre ct•edito extraordinario para occorrer a 

despezas com as medidas contra a tuber- . 
oulose ... ·-· .... - ................. -· ..... . 

·Decreto n; 10,327, de 9 de julllo de 1913 

Abre credito suppleineritar á verb'a- Soccor
ros Publicas- do exercicio de 1913, para ' 
dospezas com a organização de um plano 
do servico do prophyla:..:ia da febre ama-
relia ........................... · ..... . 

Decreto 11. 10.393, de 13 de auosto de 1913 

Abre credito .especial para pagamento de 
contas de fornecimentos feitos, em 1909, 
á Foroa Policial do Districto Federal. .• 

Det!reto n. 10.452, dq f.l4. de 
setembro de 1.9·18 

:Abre credito supplementar ás 
verbas:· ·, . 
Secretaria dei Senado: ... 
Secretaria da C a m a r a 

dos Deputados ..... . 

12:500$000 

·18 :000$000 

J.>apol 

70.0;000$000 

462:000$000 

270:059$$986 

• 

30:500$00Q 

'·" . ''" 
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Decreto u. · 10. 463; dç U de 
Papel 

~-atcmbro de I 9/3 · 

Abrp credito supplementar ás 
verbas: 

' 
Subsidio dos Senadores .. 180:000$000 
Subsidio dos Deputados ,1 !l3ü:000$000 826:000$000 

DeCl'elo n. 10.489, de /6 de 
outubro de /9/3 ' 

!Abro credito supplementar ás 
. verbas: 
· Secretaria do Senado. , , • 12:500$000 _,. 

Secretaria da C a m a r a 
dos Deputados ...... 18:00~$000 30:500$000 

Decreto n, /0.490, de lã de 
outubro de 19/3 

:Allre credito supplementar ás 
verbas: 
Subsidi() dos Senadores .. 195:300$000 
Subsidio dos Deputados. 657:200$000 852:500$000 

JJecreto n. /0.879, de J6 (ie 
novembro de 191/J, 

J\bre credito supplementar ás 
verbas: 
Subsidi() dos Senadores .. . 189:000$000 
Subsidio dos :peputados. 631\;000$000 821i:000$00Q .. ' 

Decreto n. 10.580, de 26 de 
novembro de 1918 

:Abre credito supplementar ás 
verbas:. 
Secretaria do Senado .•.• 12:500$000 
Secretaria dn C amara 

dos Dep !.Lados .... , . 18:000$000 30:500$000 • 



• 

........... r 1'• .. ·• 

. ' 

Daal'ato n. ·lO. 633, da .24 da 
da;crnbro de J 9·13 

' 'Abre credito supp!cmcntar ús 
vcrb~s: 
Subsidio dos Senadores.. 17G :400$000 
Subsidio dos Deputados. 503 :G00$000 

Decreto n. .fO. fi:M, da 24 de 
· de;ernbro de 1913 

Abre credito supplementur ás 
vcrbus: 
Sect•etnria do Senado .•.• 
Secretari11 da C a m o. r a 

dos Deputados .....• 

12:500$000 

18:000$000 

770:000$000 

30:500$000 

11. 826: 559$93G 

Ministerio das Relações Exteriores 

Decreto n. 10.463, de I de ou.tu.úro de ,/913 

Ouro 

Abre o crcdiLo supplerncntnr :'!.verba 11'
Extr·aordinurins no Exterior- do art. 23 
da lei n. 2. 738, de 11 de janeiro dfJ 1913. · 180:000$000 

, Ministerio da Guerr~ 

Decreto n. -/0,40.1, de 20 de auostcr de .1913 

Abi'O credito supplómentar (t vet·bu. 1"-Ser-·· 
viço .do Saude- do nrt. 28 do. loi n. 2.738, 
de 4 do jo.neiro de 1913 ............ .. 

Decreto n.' 10.454, de 24 de setembro tlc ·/9,13 

:Abro o credito ospeciul parn pagamento á So
ciedade n. 3'1 da Confoderacão do Tiro 
Brnziloiro .... ; ......... , ......... -· .... . 

Dccrato n. 10.1;28, da 29 da outulrro de 191.1 

:Abro o crodito supplemental' t\ VCJ'hll 13', 
n. 10, do o.rt. 28 d11. lei n. 2. 738, de 4 do 
janeiro de 19'13 ........... ................ . 

Papol 

75:845$135 

5~:(1118$985 

• 

., 
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Decreto n. ·10.';):17, de 5 de novembro de -19./.1 

L'\bro credito especial para indemnizar á So
. ciedado n. 148, da Confederação do Tiro 
· Brazileiro, de metade das despezas rela

tivas á construccão da sua linha de tiro .. 

Decreto n. 10.394, de 11 de dezembro de 19.13 

Abre credito especial para indemnizar á So
ciedade n. 66, da Confederação do Tiro 
Brazileiro, de metade das despezas rela
tivas á eonst.ruccüo da sua linha de tiro. 

Decreto n. 10.627, de .24 de dezembro de 19,13 

Abre credito especial para pagamento de 
soldo vitalicio a ma1s 416 voluntarios da 
patria ............................... . . 

3:589$180 

2 :4&2$509 

625:081$834 

790:661$634 

_;, Ministerio da Viação e Obras Publicas 

Decreto n. 10.027, de .29 de 
janeiro de 19,13 . 

Abre credito·· extraordinario 
para. construccüo das li
nhas ferreas no Estado do 

Ouro 

Rio Grande do Sul, a que \ 
se referem as lettras a, 
b, c e 'II do .art. 85, da .lei 

· n. 2. 738,· de 4 de janeiro 
.de

1 
1913 .... ~··········· ........... . 

. ' . 
Decreto n. 10.085, de 19 de 

. 'fevereiro . de t 913 

Abre·· ·credito extraordinario 
para os estudos . dos pro
longamentos e ramaes 
da · rêde de viaoão oea-
rense .............. · .. . 

Decreto n. 10.089, de 19 de 
fevereiro de 11113 

Abre credito extraordinario. 
para os estudos dos pro
longamentos e ·ramaes da 

• • o o •••• o ••. • 

P&pcl 

400:000$000 

300:000$000 
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Estrada. do ,Ferro Santa 
. Ouro 

Catharinn . . . . . . . . . . . . . . ... ·, ...... . 
' 

DecJ•eto n. 10./M, tlc .2 da 
abril da f9f:J 

Ab••c crotlil.o oxi.J•aordinar.io 
)JUT'a · ns despmms corn os 
estudos definitivos da 
E~trada de Jrerro de Co
roatá ao Tocantins. , ... 

Décreto n. lO .• 116, da .2 da 
julho. da .f!lf 3 

Abro CI'Ccl'ito · cxtrnordinario 
pam as clospczus com o~ 
estudos de uma estrada 
de ferro que, partindo .do 
Coroat.;í, víL a.o Tocan-
tins ................. . 

DccNJio 11. 111.:1 fi, i/,, 2 "'' jri.lho 
de 191:1 

,\IJJ·e credito o:;lrnordiuaJ·io 
para os estudos rios prn
Jongamcnlos e l'amacs da 
J'f!tln de vinçfio cearcnse. 

. JJec/'C/o 11. 10.://8, dr::? dr.• julho 
da ·19-13 

Abre credito cxtraordinario 
nm·a os csl.u~os dos pro
longamentos c rnmaes da 
F.stmdn . rle Ferro de 

•• o •••• o •••• 

. ' ......... . 

••••••• o •••• 

Santa Cntharina . ...... · . . .......... . 

DccJ•cto "· 10.:1 IIJ, de 2 rlc julho 
da 1913 · 

Abre credil.o exlmordinal'io 
para 11 construcr;fio do 

, linhns f.ol'l'eár.s no nio ., 
nmudn rio Sul, a que se 
rc!'ct•cm us leLtms a, b, c c 
rJ do nl'l.. R5 da lei n. 2.738, 
ele i, de janeiro ele 1913. 

i'' 

lful, IX 

. \ '' • J_ li!-

•••• o ••• ' •• ' 

l"npol 

250:000$000 

Q 

200:000$000 

100:000$000 

150:000$000 

300:000$000 

l 00:000.$000 

t. 800 :000$000 

17 
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Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio 
' ' 

·'Decrl'iu n. IO.iJ2:1, de 28 de outubJ'O de ·1.913 

I 

J\bt'll er1lJ]ito especial para pagamento uo nnxii 
lio·de ilOO$ nos criadores que, possuindo· 
pelo menos ~00 cabeças de gado vaecum, 
const.ruirnm cm suas propriedades bn- · 
nhcii'OS para expurgo de parasitas do 
n1es1no gado ................. : ...... '.~· .. ~. 

Decreto n. 10.829 de 25 de março de ·I.?I.S 

J\bre crcdilu e:;pceial destinado a liquidar com 
· o Estado de Minas Geraes as ·contas re

lativas au Lmnsportc de gado introduzido 
do exterior pelo dito Estado ..... ~ ... : •. 

• 
lllinisterio da F a1e11da 

!Decreto n. ~I O .218 de I /l d4 
maio de 1918 · 

[Abre •Jredito supplementar ã 
verba 33' - Exercícios 
findos do exercício de 
1913 ... o • o •• o ••••• o o •• o 

I , 

'Decreto n. -10 ;387, de -16 de 
· julho de 19111 

!Abre credito supplementar á 
verba 33' - Ex·ercicios 
findos ctu' corrente exer-
·ClClO . , , . , •. , , • , , , , ~ , , • 

Decreto n. ·I o. 455, de 24 de " 
setembro de 1918 

Ouro 

0 O f, 0,. O 0 0 I 0 'o 0 

·, 

50:000$000 

l'wpel I 

'' 

·~1:000$000 

331 : ü6G$840 

34él :666$840 

2.000:000$000 

' 2.000:000$000 

:Abre crediLo supplementar ã 
vcrbll 33' - El!'ercicios · 
l'jn~os do corrente cxer-
CloOlO .. • ••••• •.•• •••• •.•. •• • • •••.•.•••• I·: '2.000:000.000 . . 

/ 
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'Decreto n. IO.ii98, de 11 de 
dczcmb1•o de ·191:1 

1 ihbm credito supplcmentar ii. 
'let.tra de inactivos, pen
siiJnistas c tbeneficiarios 
dos mont.epios- Anosen-. 
l.arlos -· do m·l.. tOi da 

. loi.n. :.!.7:11:!, de iJ rle ,ia-
IWIL'O dn HH3r,,,,, .... , , 

_:Decl't!to ?lc; 10.713,. rie·28 ·de 
.in.nei?•o rlc /1/1.1 

~lhi''' <Jl'iJdilu sup
plcmenl.al' ;\s 
vorhn.s:. 
' 

!ll-l1iscal izacão · o 
mais· rlcspoz~ 
1! n s, impost.9R · · 
df) ·tlousumo ·e . 
r! !I t.raitsporl.e. ~ :lü :ooO$ 

- ~2-Commi.ssão dn 
~ % ·aos vcn- . 
dadores parti- , . 
eularr,s de cs-
l.ampilhns . . . 70: O li O~ 

. 23-A.iudas · de 
custo . . . . . . . 88 : 000~ 

Dm1rrto 11. to.7r.s, de 18 de 
{nl!rrP.iro de I .?H 

1\brc credito supplementar ii 
· vcrbri i'· do art. 107 da 

lei n. :!,738, dr, .1. de .ia-
nr..iro rh.~ :I !ll8 . ......... · 

. 'Decrt!lu ·u. /0,8/.1, de 18 de 
maroo ·de J0/4, 

1\lJl'c urr.dito supplomenlar á . 
· verba 1 o•- C a i x a de 
Amorl.izaoão- do exer-

O O 0 I O o,o 0 O 0 O•O .•. 400:000$000 

Ouro Pat~el 

' 

360:000$000 

' ··' ·' 

:U58 :888$880 

cício de 1913........... t90 :000$000 

2. 70~.:888~89 6. 760:000$000 

/. 

• ·I • 

.. 

\ ··'· 
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· Recapitulação 

" l\linisterio da Justica o Nc-
. gocios Interiores ...... 1• • •••.•••••••• 

Illinisterio das . Relacões Ex-
4 • 826 : 559$031)· ' 

teriores . . . . . . . . . . . . . . . i80 :OO<l$000 !li -· 
Ministerio da Guerra. . . . . . . . .......... . 
Ministerio da Viaoão c Obras 

700 :Gô.i$634 

Publicas .:.·. . . . . . . . . . . . . . ........... . 
l\linisterio da• Agriciultut·a, In-

1. 800:000$000 

dustria e· Commercio ... ; ........... . 
Ministerio da Fazenda ....... :2. 701:1:888$880 

' 342 :6liG$840 
ü. 7G0·:000$000 

• 
/ 2. 888 :8·88$880 14.510 :888$-HO 

- \ 

TABELLA-B . 
Verhás do oroamento para as quaes o Governo poderá abrir cre

dito supplementar no exercício de 1915, de aoc6rdo ooin as 
leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, 2. 848, do 211 da agosto 
de 1878, 429, de '16 da dezembro da 1886. art. 8', n. 1, art 28 
da lei n. 490, tle 11t"de ,dezembro de 1897, e lei n. IIGO,.de 3! 
de dezembro da J898, art. 114, n . 1' 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 

. Subsidio dos D~putados e ·Senadores - Pelo quo fór pre-
ciso durnnt.e as prorogacões. . 

· Secretaria do Scnàdo c da Camara dos Deputados..., Pelo 
serviço stenograpbico e de redac~;lio c publicnciio dos debates 

. durante as prorogacões. · ·· 

Ministcrio ·das Relações Ezteriore& · 

-Extl'ordinaJ•ias no e:ctcrior. 

' Minsterio da .Marinha 

Hospita'cs- Pelos, medicamentos é utênsilios. . 
Classes 'inactivas- Pelo soldo de o{ficines e .. pracas;' 

· Mwrições de bor.ca- Pelo sustento c dióta das g'uàrnicõea 
tlos navios da Armada.· · 1 

Muni~ões' wwaes- Pelus casos fortuitos de avaria, nau
fl'agios, alijamou to do objectos no mar c outros sinistros. . \ 
· F1•etcs- Para commi~iio de saque, passagens autorizadas 

JlOI' lei, fretes do volumes e ajudas de custo. 1 · III · 
' 

·' 

-
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Evcntnacs- Para tratamento de officines 'c praças em 
, portos ostrnngeiros e r.m Estados onde ha llospit,aes e enfer
marias e para dr.spe~ns de r.ntf't'Í'nm,•nlo e gralirir::H;fio r.xtm
oerlin:u·i:t' determinadas por lei. 

· Ministerio da Guerra 

Soldo, etapas a m•ati{icaçúes da p1•ar.as- Pelas que occor-
rcrcm alóm da importaneia consignada.' · 

' Clmvscs 'illacti t!a.~ -·Pelas etapas das praças invulid:is o 
· soldo de nl'l'irli:Ws c lll'lll)as 1:r•formnilos. , 

A;iutlas de eusto-·Pclas que se abonarem, nos officiaes 
quo viu,iam em commissi"ro de serviço. 

Material: 
Scl'?Ji('O dr. .. vawle- Pelos medicamentos c uten~ilios a 

prnças. t!c pret. 
Di'I!CI'S!ls despc:as- Transporte de tropa!. 

' 
Ministerio da Viação e Obras Publicas 

Gal'anl'ia. da jm·os 1í.~ a.çtl•adas tle {ei'To, aos angenl!os cen
, tl'nrs " )Wl'los -. Pelo 11ur. excr.cler ao dncrctndo. 

Ministerio da Fazenda 

Juros c amórti:açúcs c mais despe:as da divida e:ttema. 
Juro.ç da tUvüla ü1tcrna fundada- Pelos que occorrercm 

no cnso de fundar-se parte da divida J'Juctuante ou de se fn
~Pl'Cm operncões ele credito . 

./um.~ ria amorli:n~1in rios em)ll'tJst'imos internos. 

lnros ria rliuhla i11.<c1'ipta, etc.- Pelos reclamados além do 
nlomri~mo arcado. 

' 
JnacUI!O.~, )Jcmioni,çtus 11 bcne{iC'im•'ios llo.ç nwnteJJio.~ -

Pelas apnsunl.ndorias, '(Jnla pensão, meio soldo, montcpio e 
-i'lllll!l'lll, fiUIIIHio ,a consignn~üo não i'ór sufl'icicnto. 

Cai;ra de Amorti:a(•tin- Pelo feitio o nssiJl'Tlnturn rlo 
'!lotas. , . ; 

Jlacrbr:tltll'in- Pf!!ns pot•cenlagens ~os empregados c com
mis~ür.s aos eobrmlorc~. quando ns consignações não fm•cm 
su'I'J'iuiente~. · ' 

tll{andr:ua.- Pela;; porcentagens , aos empregados, quando 
as consig-no.~ül'!; excedorem ao ercdito votado. . . 

Jk.<a.~ tlr• l'mu/as " cnllcl!loria.l,;_ Pelas pm•cpnJngr•n;; · aos 
omprc:::ado~. <Juando não bastar o credito votado, 

• 

• 

. .. 
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F'iscaU:r.àção e mais despezas dos impostos de coll8umo e dd 
transporte -Pelas porcentayens, dlarins, pa:1saaens e tmnl~ 
porte. ' 

Comm:issão aos ·vendedores particulares de estampilhas
Quando a consignação votada não chegar para occorret,. ús 
rlespezns. / . . . · · 

Ajudas de custo -IPtllas que forem reclamadas além da 
quantia orçada: · 

• j ' • • • • 

· PorccntartenR pt!la cobrança e:r.ccutiva itas rli11itla.1 da União 
- Pel.o excesso dA arrecadação. , . · 

J·u.ros tlive·rsos ·--Pelas imptJt•lannias qun for·f'rll Pl'tl<dsas 
além das consi!;nadas. . · 

Juros ,J., bilhete.< dr• 'fhestn11'o '-Idem itlrni 
.Commissües e cO!'I'etagens- Pelo que fôr neccssario além 

da somma concedida. · · · · · · · . · 
J1t1·os !los emprestünos do Cofre do.1 O·rpil.ão$ -· Pelos qiui. 

forem rrolamados, Hi a AtHI imp()rt.anci.rr-cxcedm· :'t do credito 
votado. · .. 

. l!wns dos dr:powito.vdas r:a.i:<as 'cr:rmomica.• e tlos montes rle, 
.•ocr:or;o- Pelos que forem devidos al6m do credito votado. 

Emercicio.o findos-. Pelas aposentadorias, pensões, orde~ 
nados, soldos ·c outros vencimentos mat·cadcs cm lei e outras 
despezas, nos cn'sos do art. ·J I da lei n. 2.330, de 3 de setembro 
de 1884. . . · · · 

.Re}wsiçües e. restitu.içüc.<- Pelos pag:au\entos reclamados,. 
quando a imporlancia dollas exceder. :í consignacão. · 

' ' 

.4!l{andemt c Labomto1•io Nacional de ~1nalyses- Pela~ 
porcentagens aos'· emp1·egados, (JlJanr:lo. as consignn~ões excc
dPrem ao credito votado. 

\ ' I • ' 

. .Camnra dos Deputados, 29 clP. dezembro de 191!1.-'As-
- tnlph.o Dut·ra Nicacio, Pr·esiden tt•.- .1ntonío SimetYo dos SantM 
Leal. 1" Ser.retnrin.- .4.nnibal R. tfp 'l'nletln. 2• Sncret.ario int.r•-
l'ino, "-A' r:omrnissão de Financas. · 

'Ouli·n da m<JSrna procrJrlenria: t•.omrnunicanclo terem sido 
~wprovadas as rrrwndaR do. SP.narln :í r,ropdsicfio que fixa a 
dr.spe~n. rJn .~lilliRtrrio dns neln(;Üt'R· Ext.nriorr!S para 1915.-
Tnteirado. , · . · 

Outro. qnmmnninaudo não Lo1• aquella Camara podido dar 
.-eu asHentimenlo a .todas as tJmentiaB dn Snnado ,ao orr,umonl.o 
dn Gutot·r·n:.l't•.iidl.nn a 2' parto .rJn ;]~ n. r.: - · 

e Onn .lnnlmm i.Pnmn~tno com o Ministerio da Guorrn,. 
llOill r.' fim nnico dn llNillisir,.fio de fardamento, mantida as 
acl.ua~s q1111 nfio rstc.inm comprehcndidns naquellas concessõe~ 
!t·~nrs itU• S•!, li<.JuidarPm. s<:orn pr·orop:at)fio ·dr pt•a?.o ou renovn
cões., · 

' 
. ' 



SI·:SS~O EM 20 DE Jli~ZEMBRO DE l 014 

. . ' ,. . « :-uppl'll~llllll-!"it~ us \'·l't'lm:; ~~nnsig;uatla:-õ no nr·,;anwnto, dCJs-
t .. Hmrln:-i a lnaniii.Pltl;no do . ..; NJI!t~~;ios milil.are:-; dt!:-iln Capital, elo 
.Pol'\tl .\lt•:.;;l''' ~" dP Hat•lmt'PilU ».-.\' t~ununi:-i:;fio tk• Ftnatu:as.1 

O Sr. 2" Sec1·etario pt·ncwi.\C' :'r !t•ilttt'll dr.' sl.'guinto 

f>AREC!m 

N. 20i-IOH 
I 

. n nl~>r:lll'l( J'r•lulrll' dr.•Mll Conunii<SÚO (jUizera só elogiar o 
JIPO;!N.'I!' rln CnmaJ'a, ri•ulll<' J.r·ur. pe;~soulmente grati~sima rc
'"'J'r.hu;u••8; ma~ i:tllll[<l'l! .r,xrtlr o~ fundamentos de algumas 
Pmendu;;. · 

Xr.t r·eaJirln;J,•, di;;i<ipn,.Jn o sonho u'al.irlico das vaecas gordas; 
:t· quuclm ,., rir.· l"'llileneia; vis lo que o 'l1hesouro <Nacional se 
dr•rram polJI'" dn r·r;mlu> orieo.de dividas. · 

~rodos t-~omoR rulpado:-;, Smutrlo. e namat·a ~~ GovPrno, do 
l.nma u h o i< fl[•i<en i dnô fi nanecii·os. · l~mq·unnlo o Pnd"t' LeJ;ii<lnLil'o raro usa da sua prerogativa 
dt~ f.ll'f•ar· 't't\t');•l~ ·JHl adminblr'a1:ão o. t~slaluir vencimentos aos 
J'uw·einnnl'in~ o Po:lt_q· 1~xilt~uLivú, alJu~mHlo Uo uu·tot'i?.Jl(!Ões 
pdu:-; enuda:o; di' or·~,;amentos, ~L· t!ompraz Clh 1!rear novos cargos 
n rhn i 11 i ;Ll·utivo;, i n l.el'l'llindos aoR antigos. 

Oh~r•t'l'll-~''• mai<·, ]Wiu inv,~rs~o dos pa1wis constitucionaes; 
qne " l'orh•J• Le~nRiatll·o sn eon1ornm aos abusos .das dele
~at:CH~::.; vnga~. P fl~'~i-H! pa.o;~o fnz que:o~t.ão de dict.ar detalhes 

.J't•gnln m•-'ll taJ't'~ llu enm f\I!Lf•lwia cxc lu si vn. do !Poder .Executivo, 
1'111 n~•u1nplni< IPel1ni"''s, pOJ' ,.x,•mplo, relativos ás forcas de 
tPI'l't1. tm mm·. 

· ,.\indt• a:;m·a ,·, UJ't'')''"wdo o pr·O:ieclo ,.J,J lei annua, .fix'nndci 
dL•<tw~.a< do ~lini~l.erio da .Tusl.ir.a ,, 1\'eg·ocios Interiores; tanto 
lJLll'; Plll yez tl<J anltH'izar,liln pU!'a nnvo rr.gnlamonto do serviço 
a qm• u llri~tlCIIl Pnliriul r\ dr.•sl.innda, eogitou a :Gamam es.pe
•·iJ'kal' 1nist"1'"" I""' hulnlliúes, r.• a r.riti•ca attingiu até as 
,·hnrnadns 1.'illl.'tJ-al•'fll'l!.<, dos rnpidos tmnsporl.es armados . 

. \ J,.i 111'1.~1111'11i.nl'ill n. ~.3l'iU,· de 31 de dezembro de tOIO,. 
UI' I .. :·1", Jl,. I r. aulot·ir.lli'JI [I Pndl'l' EXI•I!Ufil•n 11 l'l'i'OI'l\'Jlll' a 
'i11sl J'lll.'(''io s 11 pNi lll' ,, sr1crwdoria. uumi'irla. p/!l.a. União'; com~ 
dr' l'tll'ln, n dPI.It'elo 11. H.l\50, de 5 th' ahril do 191'1, attr.ndeu 
no rJro;ignin Jr•~:islal.ivo. PrevnlceQnrlo-sc, por,ém, d~ssa lei 
nnnnit, a ri ig·o Biludo, 11. I, auloJ·izar.ão ''~"]lliciln de l'e(ormar. 
a Sl!i'l'f'la,l'irc tlr~ h'sflltlo r~ as repa·l·tif•tia.-t di!}JerltltTtJ.tl?s da. mes·ma, 
n Pndl'l' EXI.'eUlil'n J'I!O!'~anizou ris in;;l.itutos de ensino ·das 
]lr>Jln,.; u1·1.e". tumpt•,.hrndfdo o dr' musica, e mais institutos de 
r•dUt!UI;ii<\ um dn;; ~u!'dos-mudns e outro dos cé:;os de nascenoil., 
<' dr• 11111i< 11 mui'-, in;;Jilnl.o dr• Jlllilut'll ... i,tn ,1, n Hildioi.I11'1Jfl 
Nnr•ionnl. yur·inndo o~ t·er:;ulnnicnlo~, ria fórnm dos f!t;ncs orcou 

\ :. 
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Clll'f:OS novo~. in.lrrealnndo uns antigo,, c urr,r·nseeu m•denndos 
e J.:ll'lll il'il'at•nPioi no.~ J'uneciotiHf'i0!-1. • 

A intencão lrgi,lnLinl de nU'nl'maJ; rt imtrucr,tio .WJW1'1'n·1' 
e sct!l/.111/nria, sob tJII/i'IWnir·nlrJ [i.•Cilli:açiio do;; institutos do 
en>ino, mas .w•m pl'iiJilr!(rio "" ttualttnl'l' ·cswcie (r.xrn·essilcs 
do n. TI. ar·t. :J") o deer'PI.n dn nlH'il de l\111 I'Cgulnmentou, 
o ffl'nr;as :i lwllu inl.elligronda do ·~J.'inisi.I'O da JuRti•;n, o pf'i
vilegio PI'OI'i"ional, ~~m diplmnus dos institutos mantidos pela 
Uniilo, foi dr•elnl'iii.IO r•xlindo, ,. ]101' r:onse!:Uintc enssada l'wou 
a mnsmn l'r:gnlia dos·eslnlJPieeimentos equipat•nclos :\s J'alll'i•rm:; 
o1'i'iciaes de pc!·gaminhos. · . · 
. O ca.lnal'l••llo ria imJ•llgnac~o ao decl'et.o .de nbt·il llnl.cu 

:fm•t.c, UJll'llas :;ohl''' a ,:•xtinr:l.:[ío '"' fll'ivilegio~ profissionneH: 
nol.nnrlo-.••· !JUf• '"'~~~· lmle-hat'• a pr•irnazin c•.oube no;; ,iuJ•isln~ · 
da vrlhn coJTIIH':ll:fio do oJ'.I'illin, . 

. Di?.ia-ilo flll" .a tal l•d n1':;aniea redundava r!m lic:em;a no 
clw t·l nl.nn is mó ,if:slll'agnrJo. . . 

Enf.l'rlnnlo, o · el'l'ernnJr•nln dP fll'i\'iif'g·ios po1~ •earimhos 
. da~ J'f'i'''l'idas l'uiJI'ieas, 1! I!Ol'l'nlinri~ do al.'t. :.lil da Constituir;fin 

da llrpuhlir:n, pni~ l'o'Suh·n· o liduuo ··llOdC!' dos l~sl.ndoH .Fi!
doJ•ne< ,.,,.,.n,·r•m, cada qual. du per si. 'htM:itutos 1/r' ensino ·.vu
JWI'im• I! .<l'o:m;da·rio, e ao.c:l'ilf•l'io drl endn um dos Estados pm
VÔl' seus. can;os ndminisl!•ath·us, r:onJ'rJI'me.ns llnbil ilacões dos , 
diplomado' pelos in.,titutos ·Psl.aduues. .. 
. A' Jul.i•I'Pl'Clnciio do al'l.. 35 .authcnlica do et·udito .Toiío 
Ba1•balhn. P J'l!pl'Oduzidn. nm apoio ao dr.~l'cto do abril, na 
tribuna .. •la Cnmam, addifou nlilís o. oiJ;.curo relator desta Com
missiio o nl':;urncnl.o de que, a~sim eomo os diplomas dos 
jnsLH.uto< de EHlndo fiUnlqu•'r', J'aeultnm necesso ils func!r;iic!S 
nuhlicns de eu,·aelf•t• r•slu,Junr, assim lambem !lOI'mill.em no 
Esta/lo as praH1•11s ·,mrl'issionne~. 

O l'f!ginwn do lmporio et•a da nàeionnlizaçfio das pro
ll'issões·lillr•J•ar•,;; mas IHJS ultimas nnnos o exrJt•cicio, ?J'I!I'b'l rtm
tia. dn ·lll'le do eUI'nt, .roi no lmperio assurnpto de convenio / 
rom a rlr!JIIihlir:a do Chile, nossa lll'.ilhnnl.rJ ·visinha. . 

Do inlf'l'llacinnnli,;mo eonvencionnl da' profissão mediria, 
Vi!,mntr• nn lmpPI'io, no 1'Nie1·nlismo de quacsquc1• pt•ofissõrJs, 
sr.!;unrJn insliluiu a .\s.,.r,milh\n Constituinte riu nepulllica, n 
r.voltl(:iin ,j t.•\'itlenfn. ' 

Ne~sa olrnt•a, o Dnputndo l'rz J•eflrclir quanl.o á ,expansão 
l!nivcl·:;itaJ·in, · no mundo amri'ÍI•nno, se1•in absurdo, se nindn 
Yingnssn o indig,.nnto fii'OI'issional, a mnznlln dn:; univel·sidades 
eon finadas r•m l!w•gos med i1•vnr::. . 

Deuhll'll o Cung1·r•sso X·nr:ionnl, nnnci rle 101 O, a um por 
t01IÓ., üsscs inslil.ulos docrmtnR, n pod,~t· do ·i(llpor contribui(;ücs 
t\' mnciclnile nendnmica, co 1110 do arJumbnt•um· ln'xns o omolu
mrntos eseoln1'r;: pnf'll sua f'f:onomin singuJm•; ·comturlo, a nu
tul'i~nr;fio rlndn no .l'od()J' Exr'cutil·n, uJ'im dD J'f'i'OI'Inlll' o ensiuo 

... 
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'SUJ1rrim• r'rPnJHlnl'in, nln·i~avp o ~rin iRI.crin da .Tusl.ir;ri r Ne
gocio:; l"n/.rr·int·l•i" n. nll.a • vigilancin, expr·e~sa na lei annua, 
n. {isr.ali:açiÍo snln'l! as l'on(.r~ dr peeritns cseolal·cs,· das quaes 
o 'l'hr;;nuJ·ó Xaeinnnl vinha a sei' rlo:sfaleatlo; supcl'inl.endenda 
Jqut• nhJ·uug·,.l·in l'nl'r:·osnmr·ntr• ns auxilio' pceuniarios in~.li
r.r•el.os dn 1.n<•smn <•Pal'io publiPn no J•rf'cl'irlos institutos, pot• 
:•IilJ"I'Iliidu<k do Pndl'l' Legislolii\·n, <'m sr diPillllJI(lO e:o1l<!l'• 
de1·-llws. , . 

. AS'illl qu1• haixm1 n rll'rn•r•l.n dr abril sohl'r• ns \·ct.u~l.os 
consisln1·ius· llo magisl.<'l'in r•t'.1'ieinl, di1•-sr-hia q\11! a alma dos 
annto:-; 'l'r·adt•s .. Jwr:nar•dnfol vn\lavn a Pioicl.'úV(H' 1 ~uas memol'inM: 
ns h~rnal'di<!f!R d1•sr•ncndenmm ns hnt•nal·das; O con~rlho do 
·ensino !J•an~ftu·mml-'<' r•1n senndn da in;;t.rucção publica c ns 
e0ngl'f~SnQ0es r)o•ecnt'\;.., PlD. l!:llnal'fi~ Ir.gislntiva.s. E lo~o. o M~
msti'O da .• luslJea n :\r.•g-<wtos lnt.m·Jot•es, uvcspmhado pelas ali
cnnlinas, .dr•ixdu r.!•• S•! pl'eO<!nnpnt• eom o- r.le;;Lino dos dinheil'os 
'flUhli••ns. 

O nhscur·o r•elnlor rl•:sta ,Comnüssão, ~uando Dcput.arlo, 
'arwesrnt.ou vnl'in;; ''nwnrlns OJ'I:amcnlarius: ortl;. no scnlirlo rir 
'~m·om llOilWHdns tlf'ln Pndt•t' Exeeut.h:n os diret•lorr.s. dos ~t·is 
insli1ilul.os doJ•rnl<•s. rrs quneR voz<'.' ofl'iciacs. somma1·i'nm sele 
enm n dn !11'<'Sidt•ntr <h'"'' ennsf!!.ho de ensino eomposlo de 
tr·eu: nwmln·ns. r• rir mmlo a tnr·nm· nffóntiva ·li vigilnncin. rln 
~.finisLN•in da Ju~liça f! Nrgocio~ TntcriorC's; ot'n;.-no proposiln 
dll .rliminuil' ·ilR anxilio;; JWeuninT·io., do Thr.sourn :-i'ncinonal, :'t 
rmcdirln 'qtw ~e a\'t)l'iS·un~so o e1•estdmcmlo das l'Occit.ns CRl'n
lm•rs. ·~las n Cnmnrn nãrJ ·honrou C!OJU a sna atlencão as emen
das de qul'lll sr dr.!!lal':t\'a n.pologisla da lei m·gnnica. 

Chrr;ou a m·ensilio dn Jll'f!elnl'O Députado Sr·. Fclix Pa
r.h••en dcseolli'ÍI' o de!' cito [ll'incipnl da, l'Corganiznc;o dos ins
W.ut:ns srmi-nt't'ieinf!s dr. ensino pnhlieo, n emendar a ohrn df!
crdadn. 

QljcixotHr n diligent~ relator do projecto m·camcnl:nrio 
l:ln ·Camnm. dP ~m· os in;;Lit.ul.o' docentes tnão inl'ormum a 
i•rspr.ito elas rnr:nitn;; c rlrspe~ns cseolaJ•es, nem .Prestam conl.ns 
do;; ·auxilio;; (H:r•unin!'ios r•rc•ebidos ílo 'fhcsouro N'acional: o 
pnl' cumulo de il'l'<'ii'Uluridnd<• ndministJ•alivaJ como· ~i o Cnn
~nlho snpcl'irll' 1l1• i!ll<iuci C<!Silussr. de .sct• o or•gão int.ernw
dial'io ria {iscnli:nr•io. o ~l'inisl.l•l'io da .rustir;a r. N<:>:;:ocios lJII.<•
I'ior•p:; il!tJOI'n· a' oJ•eur·.r·r.rwias dinlwir·osn>: vcl'il'i•eandn-sr. qno 
dal·ti a Cama1·a não cnns<:guiu l:sr.lal'<'eimentos'; 

A eonlal' d<''tÜll'ii dr 'lüll, r.nenrcecu no holsinho dos rs
·lnclnnl•'s o <'llsino, 0111 qualf!llrJ• do~ inst.itul.oH do ~llini;;tr•J'\r 
da ;lust i(:n r. :'\cgneio;; lntm•iol·•~s: pois tU.' r,oo c•otllos rrn a 
J•erPiln rio 'J'IiP>Our·o :\'nt:ionnl ]101' taxas e ·rmolumrnlos eseo
·Jm·e;;, ahJ'Ullf:'N1cln nosR<~ tPmpo a Er.oln · de üm·o •Prr,lo, o 
Tnslituto clP :~tusien n 11 E":oln ri•• Hellns 'Arte;;, o hojll rm .dia 
Rnmmnm HOO contos a.,· taxas r <'molumcntos nl'rPcndnrlo~. 

'P:u·a os nendt~m i~lns,. o custo do ensino nugmr,ntnu cento 
pnJ' cento, siiio mais.· t!mquanlo (JIW o Thc~ourn i\'(lfc.ionrl{' 
ront.inon nhri;;ndo n despendei', unnnalmont.~. l!l'l'cn rlc 2.GOfl 
r.olílO.', pol' wneinwttl.o., rins J'umc!ionnrio.> do t•.nrnel.cl' offit•inl, 

o 
\ ' 

• 
), 

• 

..1 I 

, .. ,. 

'.' 

, ... · 

'; 



• 

..•. 

\ 

' . I 

.'. 

., 

2611 
' ' 

.. ' 

na~ Fnrnlrindr.s do Direit.os. nas. Faculdades de Medicina, nà 
J·:~coln Polytrohnicn n no Collcgio l'edi'O II, e demais, a quantia 
npproxilllndlt de 1. ooo ,,otll.os, pelas liberalidades annuas do 
J>odrr• .Leg-islativo aos dorim!lr.•s rJ empregados. dos mesmos ins
t.ituto.,; · nr1 :Jórmn tio rlr.emlo tio ab!'i!, exLranhos .no funccio-
nal-ismo publico. . . 

· ·A vnt•ha em !Pis orcanwnlnrins, veio a .resar: ··Subvencõeà 
aos Tn;;W:ulos dr En.<inr,'; confundindo despezas obrigatorias1 
riQ. Tl.wsouro Nacional, por llaixo dns liberalidades pecuniarias; 
nm quadras· rln 'folganca financeira. . . . 

Nrsso. rnnmen to de escaeer. ria receita geral da Republica'; 
' a ponl.o.1do .Cnng-resso tributar gravemente os vencimentos. dos 

rnililnro; e civis na l'f'.Frctividade do servico. !l tributar pelos 
'I'Unr!ros de ~·~formados e aposentados, o tributàr os estipendiOS' 
dos operhrins C'lll repartições publicas, ·e tributar as pensões 
dn llHlltifier'lll!ia mu•innnl aJ(•m de, !'eduzil-ns. r]f1 quantias; pa.• 
J·r~t! n1io sr1• ar.udo o momento· de conceder o Senado, de ac
IH'rl•do com o pro.i r. elo da Gamara, nuit:ilios peeuniarios aos 
r·orre.o dõs in.•titntos scmi-officiaes, visto que, provavelmente 
não ha'rr·rJ\ no 'l'hesauro Nneional, ·o. nnno vindouro, a sobra 
de '1. 6rti :75,5.~, pat'!l Jibernlir.UJ•; a parle· a despeza ae .•.,,, •.'o! 
. ~. 525 :573$, a rnw é. obrigado. . . 

Visas sr n pmject:o oJ.'Cnmcntnrio dn. Gamara autorizar sim• 
· plesmcnte o .Governo a fnr.er e1lfectivn a vigilanoia ~sobre os 
r.linh~iros _publicos, com que se, locupletam os· institutos sem!• 
nfficiaes de•. r.nsino, o .obscuro relator 'desta Commiss!o nl!.o 
r.strnnhnl'ia: mas o pensamento da Camara é de· restabelecei'\ 
ns privilegio~ profissionaes por. carinhos da União Federal,1 
tanJo que manda revigorilr iJ r!ccreto n. 272, de 8 de dezembro 
dr• 1·000,. nrJ•azandn 1!~stc modo a lei, or:;anica, até os examel!l 
vm•l.i!mlnrr·~. i.~lo (o~ a ~oncgnr,fio ria autonomia· didactica dos 
institutos. ·-

A cog-it.nr;ãn da Camarn. no elaborar o pro.iecto de orca-. 
mcnt.o. e a J)J'(•lcxtn da lillcrdadc r!e ensinar e da liberdade de· 
aprondm·. ulnlttnl~s sob nmear;.a dos stadt-e~'Camem, foi de ins

. f.il.uit' esta formulidnr!". burocratica. cspecie de marca i:Ie fa-
Jrrit:a assegUJ·andp :o privilegio pri)fissional. , 

En k•• ns allrrniir!~. sémen te. os doutores com diplomas de 
algunm unh·m·si..Jade confcdeJ•adn siío admittidos ao lllusorio · 
sladl-emmn~m; mft;; concernente ít medicina, alli o exercício 
rn·ol'issional, c•m' hospif.:tes' ou bospicios, disp.ensarios ou poli
r·.!inicas,. ó ·Jivt·~ nos doutores, independente do staàt-emam·em; 
1!. rJc Jueto ti passnt;om ]liJ!o stadt-e,1:a.uwu. s6 dá direito aos 
dou lo!'r.~ dr• rxrt'c<'t'ern a arte de 'curnr· pjn 'domicilio e deman
rlnrr.m ,iudicin!Jnenln o pllf:JJmenlo. do. honornrios. . . . 

·NquL . cnt.rr! m hruzileiros, n Cnmara pensa incumbir, de 
ngoJ•Ii nrn dr.iínte. n Uniüo Federal o deslindar qunes .sejam as 
úimwia.• sr!l'il!.v prlos in~t.itutos nircurnspr.otos rln ensino, nos 
~uni!~ pm•y1iLtiria ronfirirem •diplomas profisslonaes; e, para 
"' J'illio,, ·lrg·ilimos da li!H'!'dnde do nnsill!lr c da lihol'rlnde de 
npr.c•ndm·. r~srrvn a flnmnra o · stadt-a.'Camam perante mesas 
çliJ mundorinnto, pt·i"il~gindo. ·. ,·.: 
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O raciocínio da moda resume-se por analogia, que assini 

como o fagaca do aqt.nmovcl ''· obrigado ao exame ·antes de 
11btr•t', diploma d" JllllomrdlllltP, m;sim l.ambcm do advogado 
devo ser exigi rio stmlt-ca:ame·"''· auLet< da ·gente lhe confiar a 
defc~a rlu. hpnru; du I i)H)J'dadc, ou dos bens de ll'orturia, perante 
,Jlll?.es o tr1bumws. · 

O cmerito p1·ofe~'ut• de direito Coelho •l\odrigues for
mulou 'um projecto de' !ui, obrigando a exame de instruccil.o 
pl'imaria os nossos irnmi:;runt.cs na clwgada, de sorte a. -evitar. 
.que o analpha!ldismo cuntutnina,;sc a· população brazileira., 
'.l.'!!ria ll!lll~'a cabimculu o projecto do finado Senadot· po~ 
l'HllÜJ)', ·\'Isto quu· nus. a!l'andegas e me~as do renda ha Jogares 
tülüquar!us ao stadt-ea:amc·m. utÍ:; subias de arribação. 
. Era úm bom ·gesto do Cülll:\'l'C,so Nacional; sim, ponha eni 
ex<Jcu(;fio o decreto de uhril do 101.1; porém tornando ao 
!flodet· l~x.,outivo .. o alLribulo de nomear, ú sua escolha, os di-
l'eclol.'<~~ dos. inst.il.ulos semi-oJ'ficiaes. · 

.. \ ·JII:op·osito da rel\rrrna J'unccional da. PoHcia, seria um 
• .J>em si ·O projecto da Gamara auLol'izas;;e. extinguir o simu

lacro lia' l'ormn~ru.< lia wlpu, de portas ú 'dent.ro da chefatura 
1111 Plll delegacias subordinadas. - . 

Es'a papelada, do• J'a1. o desfa?., tem desmoralizado a accão 
)H.iliciul, ainda pm'quc a len;;a-Jonga IÍ desprezada pelo ina-
:;i;J.rado ao ini,eiat· o JWOecs,~o- cl'imu. · · · 

Relativa ao 'J'r.rrilo1'io 1do Acre, !I autorização em proüeotc;' · 
ria Gamara é de fuurlil'. os tl'ilmnaes de justica ordinaria em 
um sü, e mudai-o~ flill'U ..\1-nn:\os, onrle se estabelecerá o .iuizado 
federal da inbosp il:t região. Parrcc que o regímen da pro
JH'iedade entre os colonos é• tlc primoirissil'nn occupacão, e 
pr!l'i!losa a moraria rios descmbar~adores nessas paragens da 
malar·ia. :\o obscm·n !'nlalnr desta Conunissão se afigura havei' 
ahi mais fnlt.a de polieia qne 'rJp jusUç!l. Certo que a União 
Fed(!l'al pl'r.de comrnr\l.r•I' a ,iustien m·dinnria do· Terl'itorio do 

, ,\cl'O aos Juizes r. Jribunacs do visinho Estado do Amazonas,: 
rondo cliwm se encontram fumlament.os ;iuridicos da proprie
dade, rtuunt.o nos seringues disputados !I bacamarte. 

,\n~ r.lclineamen\.os de autorização para regulamentar a 
nrigatla J>oJi.cial, r•xarnllns no projecto ria Gamara, noga o 
uhsr.UJ'h J•elator drl,t.a C:cnumissão seu vot.o; prelferindo auto
ri~.a." l> Governo a r.xpr.r.lit• novo l'<J!;Ulitmento como fOr con-: 
Ynmentc. . \ \. 1; 

Nesla metropolo riu HepuhUcu o estadismo municipal não 
,·, 11111 vuuiloquio, poJ•qnnnlo o Disf.J•iet.o Foderal elege reprc
s<,ulnul.es :'L Camarn; e emhnixudores ao S<lnado; e na realidadê 
'"' o I'ÍifJII issimo Estado dn R. Paulo arrecada reoeita maior 

·que (•,Lr· •Mnnicipio por ex(:elloncin. · 
.\ nssist.encin i'uhlieu. Quer rlizol', o S()ocorro nos infor

hm:uln,, ú nttribui,ão itihornnle ao municipio em geral, e só 
nu. n<-<'lll'l'Onoia de. enlnmirlado 11 União deve acudir com di
nheil'l.>, t•m virl.nrlr rlo nrt.i:;o constitucional n. 5, em um Estado 
~unlqum· 

1
n com paJ•lir'llilll'idndP 110 )lunieipi" ml'lt•opoliln . 

. O 'dispensat•io .soll inYoenr:üo de S. Vicente de Paula, di• 
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l'i:.;idn r·al'idosam.r.nle prlu it·m;i, eu,ias miios bci,ios merecem, 

~ cUJII}JI't• :-ii.!J' al'ft~t:to uo .\lunit:jpiu, Jlf~stt! mornonLo. em QUI! o 
t..:ongJ•e:.;:;o· ·I'L•dux o piio-III~S'l'o da~ fJJ'hujc~.: moLivo (je ser, o 
·OJJSIIUI'O J'PJOll.lf' "f.Je~ta 'COIIlllli~~fto, UdVPI'SO ao dispendih UU

. turizar,do'du J~O eout.o~ dn J•t\i~, o auno vindour·o. 
, .oJ'Ju rue;mu sor·t" QIJtt·os r·cr.Jis-e nggt•agadoH philan~l'Opicos, 

. .coul.emplados .por· autol'iza~ücs ·em pl'o,iceto da ;!.!amara, eon
.yt',lll •llw o JluniciJiiu rrwlr·opolita- 11s· ~ubsidie, ne~l.u• quadr·a 
·'<lnllt.rsliu,,a do ii'IJt.•souJ·o XaJ•ioual, s~m dinheit·o. 

O lwllo J•di'l'ido t•rn ehaeat·a, silo no-llijit'J'O do r;arnn,joit•as, 
·no fJual SI'. adra instnllnda a ~laternidach do Itio de .raneiro, ti 
l'ar.oawl lJ•ansl'er·ir· ao i.\luninipio a ftl'Ofll'ier.Jade .c Ludo quanto 
Jlldht se conl•'m; ainda JlOJ'IJlle 11 Cnusr!llin, de harmonia eom a 
·l't'tol'eitur.a, Lem nuxiliaciQ r\ecunial'iauwnl.e, uunos co~s.ecuLivos, 
<.1 l'f'eollumentn dt!. par'luJ·wnt••s, por· Sl!l' dtl benel'l!!JO .·loeaJ. 

· Pensa· o olr,;curo J'i!laLor· desta Cummi,;são, quo a autm·i-
l.a~ão dt! suiJ.;idiut· a l!r·uz Vecm•Jilm Bl'uzileim nfio tem cnl!i
wrnlo no ·.11 ini>ler·io da ;Jusli(•a, nem a somht;a da cruzada. 

Com vislas -aos insl.itulos elecf.J·o-teelínieo de J>ort.o AIPgr·o · 
•-· r•lr!l!li'O-f.l'cl!uieo'rle Hn:iubü,.nmbos do utilida'de pÍiblica, cet·l.q 
qur, o,;. Jtl'OSJtt!l'fiS I~slttdos, um do Hio Grande do'1Sul' tJ outro 

, i lt! .\1 i na... GPI'Ut·~, nfi!• ,.l't!CW-Hll'fi_o suh~ idios pccuniarios. 
Quunrio n i'odr!J' LegisiÚf.i\'0. ·eoncedrm proroga~ão do coJF' 

I tl'nelo ú sotdl'cJUdt! unnnyma LoleJ'Üls Naeionac~,· o favoJ• visava 
allivial' 'o ot•t;ameuLn dt•8te '.ll'irtisto'rio dos Negocias Interiores 
de aul.ot•ir.n~ü'"• pat·n aeudir· annualmcnte. a innumeros esta
)Jeleoim .. ntos f'starlnues, nmnirdpaes, etc., turs de ensino, edu
caciio '' euii.Jli'U • puiJiiea, ou tl'os de ussistencia a enfermos ou 
a~~·lado,;, ollr·i::mndo-se a· eompanhia anonymu a entrar com 

.muiot•es quotas pat•a o '.l'lwsnul'O Nueionnl, ..11. sct•em rateadas. 
A eogumclagtml, rwt·••m, J•enasce ·tmtrelacando a cauda- O!'.~a
mentaria, •oJJ a l'éll'ma <I e nu Lorizacücs ao Govemo, inclusive a 
da .<ommn ri" :JOO eontos dtJ J'tíis, al'im de soccorrer • estabele-, 
''-'J)il!lentos di' u"istenciu, eaJ'idade tl)wnei'icienciá nas capilaes 
dos E~ lados~. na J'azrio de 1 ii· eot1to:> de ré is cada .Es,ado ·cm 
,pm'liuular. - . . 

"' quadl'a f'inanccirn niio t! nadn JH'opicia ao Govérno Fe• 
!lúl'UI sunwat· iust.t•r,w~iio. por·. \'allns. t~ montanhas, entaliolnndo 
r:onr os GO\'ÚJ·nns Estaduae.l a.iusLtJS rio clt!spczas communs. Do
mui.'< a atil.m·ixn.~iio \'aga, de di;pt'ndins l.el)J o del'rdlo de cin'git· 

:r t•tJgulamenLo l't•dor·al ns c~colm; munieip1ws, o mtl'iomho da uni-' 
J'tot'lll idade Jllll'll es"• •l'itn. ·)I t>VIJilJ'e; .. são os ensaios pro'l'ir:uos das 
Pseolas IISJ'Ill'ins, lcll.r·as elemrntar·cs fJ noc;ú•JS. praticas, como RH 
<wlmm tH';,lnnit.t\llas pelo Ministt!l'iO da· Ag-l'icull.ut·n, bustant& 
{'ti~Ln:"ns. 

Du IJN•I'er•pncin a !.untas nulori?.aaüi'S, nenso ronlizavcis, t.nl 
St\ia a clt.•I'iidrmr:ia tio rendas fPtlfOl·aos cm J!Hll, o ohscuJ•o rclnt.m· 
rlc!sla Comnrissüo stí altt!ndt• aos gr~mins du mll.ut•a naJJionnl,, 
o.Jnslituto llislol'ien, a Academia· dt• i\lrdicina, a 'Sociedade do 
Geog-l'aphin, ~ PXCcpr:innillmt'l.~l~ :í Ug·t! l!~m&t:u a 1'Wllül'CUIOSt•, 
J:ll.ill lll't;fin dll'llli;lldOI.'ll IH.'Ilt:IJC/8 O pUii'J llliCll'Q, I 
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. \ n~sist.mwiu. rJn:-; ulie11ados cle,·e :-;Ôl' lh~se.nvolvida nesta 
Capital, " roxpoente da nossa uivili~a~-ão. Faltam condignos 
estnbclrwimnnto., ·emnpe~tt·e~. nos quaes sc,melhantcs orphüos,.. 
melhoram elo moral e do physico e su curam, porvuntura, longo 
dos ho!picios. .. -

For•nm r:r:r•udil>< nutl'\ll'il as cnlunias di' alicunrlo~ ua illr:t 
do\ Govr~r·nadot•, por· um csl:tdisla dt• renome; e tão certo Fcr~ 
l'IIJI'a Viannn ... 1ÍI~ia. sPJ' da Jli'O'fll'jf~dade mwional a J'azenda de 
Galeão, IIOIIHI uhi imtallon um dos t·ccolhirnüntos cumpe~l.t•es <i 
ouLr•n na razPnda dr• :;;, Bento, eedicla graeio'samcnte pur hcnc~ 
rlidinns J.n·azileirns, lll'SSU itttcnr;üo. AeontCI>l', porém, que a 
Justica Fr.•d>!t'al duJ'er·iu -ambas as pt'nJH'iedude.> aos frades es• 
trangeiros de S. Bento, os quucs t·edamam cinco contos men~ 
stte~ de aluguP.I pelas enlonias de alienados .. · 

Fugindo ;t ganancia tio~ frades r.•strangciros, n União Fe~ 
del'Jll estú c·onstt·uitHlo . ediJ'icios. na ·J'azondu adqui'l'idn eu~ 
Jacat'>Íilaguú, par.'H. erllr•et>•t· alti as duas eolonius de alienactos 
museu inos: a vista rJo qut•, o obscuro reluto-t· desta Com~ 
miss;io, · qliiz>Jt'U autorizar a ·despeza de ·-100 contos de ré is, o 
anun vimlouJ'O, afim de augmout.ut· ns construccõc."!. 

1 Tamhem ni'io ha reeusm· despmms uccessarias ;í. ~~mude pu-
Jrli>JU, pois que a LTni;io avocou o pap"l•lo Munipipio ua de~ 
J'esa da cidade.· . 

. iPor exemplo: a tuher:culos,-• ••sl.rí. para u mndct·na-idadu 
do homem collci>Liv•J, eiJmo tL l"pra esteve 1\a média-idade dos 
povos fJll!'opus: cuul.avam-se as ecuteuas a,._ lrospieios dt1 Jc~ 
pro:o"ns, n conl:nn-~c~ pOI' eentenas os :mnatoJ·ios de Lubm·uulosos. 

·Aqui o unieu sanaLnrio s•J aclm "m Casearlur•a, a martwilltu 
illll' l'l!flOmnwrtrla ti. postPridarJc o IIII II H' do Sr. ~I igut!l de C:u·~ 
valho. nu )Jl'l!nrlot•ia di15ni~sium da ;~!iscricot•dia dn •Rio dl.i 
~Taueir·o: uo pa .. ;;~n ·fiU(' n pr.·o.ieeln nl'1:nnwntu da r.arilnr·a nfio 
autoriza a despeza de :JOO eonlo,, irnpOI'lancia. peclumada fi")a. 
Dir·eelnria dr• Stmrl•.• P~lblieu, anl>insa ]lO!' inaugurar o ~ervi~•o \ 
nos tJUIÜJ'tl' pu\'ilhüns do Hospital d" S. :Sebast.ião, apr-estados 
para 20~ tu!Jerculosos; e ordenando a remocão para whi do 
ennto r. muitos tubereulosos ulcerados, da promiscuidade com 
docni.t's cut·uvcis, llll Saata Ca~a. eujas enfermarias rcgorg·ilam 
de indigentes. · · · · 

Subordinado :i chol'utut·u polieial, ·existe o asyln da iu~ 
funeiu desvalida, mor·al e materialmente, chamado cEscolu do 
;\lt~not•t•s ,\J.HuH.lnnndo~ ~. 1~111 Ol'dem ndmh·av-cl nos Yasl.n~ ndi
j'ieio,; valiosos· eo1110 1 .300 eontos rln 1•éis, o cmpt•ohendimcnlo 
rJ, l~t•nctnPrencia tio ·St·. Alft•cdo Pinto, de )lUt' com o St·. Meir11 
Li um, o illuslr'>' ex-ehnl'1! ·dr• · polieia· e o ilwompat'lll'iJI dit•<Jetol' 
du Ca.·m dn DPlf!n~ão: ns cp.11w~ d11 l'Uill rim ao vm·gnuho~o De ... 
po~itn Un ~~h!llOI'I!~. ondl! ,iui1.es L' r~cL·ivii·Oi; iam l•scolher as 
tuw·aurlm~ donwsl.irms. . . · . 

Pni:-: 1; a l·}~enla dn ~lenOl'f•s .:\lmndonado:-;, enm n:; va)josus 
f'dil'ieins " mui~ u l't't'IHl unnual rJ,. ~011 conto' pum o r•ustciõ 
do Sf.'l'l'i~n; li l.qrlo .quanln o pt•o.i<'r'to ot•r;arncnLat•io da Cnmara 
autot·iza o (iov~r·nn a rmlt.•t•g·aJ• :í. ,lllllitlmle. social denominada 
Pall'ónato de )lcnor·es, do presente ao Jutut·o. 
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'.!70 :.\NNAES DO SENADO ·4 

Sun1 quebra tltl lical:unenLo· dovido, pelo humilde rel~"Lor 
destn .üomrnissüu, ao cO!Ijunct,o uo nobres damas e cavalheu•os 

.,[L Lu:;ltt do PaLl·onulo tlo .Menorc~, q .volo tl contrw:io á ·tranare~ 
J.'enoia. . · 

.'liíL' lnt. t'OB!Licat• despezus com csLabclccimentos de ·de
,f.ea~iio do:; .t•úu:; tl de ptJnilenciuri;l dos condemnados; alimentos, . 

. ;v~s!.wtriy~ •. r.ll'Ogas1 mudicurnenlus, olc.1 nU!OCl'O d!l guardas .. da 
,vJgtlancta ml-erua, u IJUI'u. tllummat•. u no!le cubtoulos e cor-
redoras elas prisõu>. . : . · . · 

Ho8olveu ucot·ludamenlll a :llumut·a diminuir a despe~a 
enorme pot· Jampatlarios ul~ci.L'icos e combuslores de gaz, nas 
l'uas e· p:·a•;as .d.,.>l.tl cidutle, .mu.s .não supprimiu as .luminarias 
dos ,iaJ:clins· pubJi.co:; lt'!lltcados ás noil.cs; emquanto neste pro~ 
jccLo. córla 7 :000$ na verba de -19:000$, verificada,, pelos 
auuos dccol'l'iuo,;, iusuffidento pura illuminar o interior da 
Qusa de Dcton~fiu, ondu h a apouus ~4 guardas. para 28 plantões 
de vigilanciu nocturna; c silo 700 os reclusos quando é de ,5()0 
a lotaciio. , . . · 
. Da verba muLerinl de oHicinas da Casa de Correcção o 
;projecto oroamuntario sulltJ·ue '10 contos, mas· o· obscuro re
lato!' destu. L:ommissüo pensa destinar essa quantia a a.cerescer 
á v-erba do 7 !; coutos pa,r:1· alimenLaciio, .'o'estimenta, medica
mentos e suuator:os dos ·lUS sentenciados, nesta· época de ·ca-
restia . dos geueros ctu· Pl'imeira necessidade. . · 

. '.L'mnbem não ha reduzir 18 contos na verba para paga~ . 
n1enlo de guarda; vigilantes do Hospício Nacional, astabele
cimento de onde a evasiío de loucos se deve evitar, como nas 
!Prisões. · · · 

· Suj eilo á Chel'uturu ·ue Policia ainda existe, por dedicação· 
p in~elligente do. Sr. Franco Vaz, o t•coolhimento ·da. infancia 

qunsi-deliquente, a Escola Pl·om•mitoria 15 de Novembro, cuja 
dotação. é para 200 oducandos; mas nesse momento o numero 
6 de '•30, razão porque o obscuro ·x·elator desta Commiss!io, 
niio dá. o volo no córtc de 35 contos na despe.za, como o pro"-

. j eclo da Gamara a inseriu. . · · 
. O cstimavel Deputado Sr. Feliz Pacheco, no ·relatar o 
px;ojocto da Cnlliarn, advertiu no defeito, ow leis annuas: por 
orçamento invisível ~a-Brigada Policial; prova é essa :verberad.a 
Ctuxa, ·quo u propos:cuo da· Gamara mantém; quando ·urge ex~ 
tinguir a anomalia; porquanto, cm boa regra·da adminiatracici; 
as sobras ·ot·camentarias .revertem immediatamente ao erario 
publico. · · · · 

~<\.o envez, ns leis annuas :fixam algarismos áquem das 
despezas previstas uom o sor•vioo publico, por varios minill
torios; conscionlo do ante-mão o Congresso, de' que. será soli
citado pelo Govcmo a abrir creditas supplementares, no 2• 
~amestro do oxorcicio financeiro. · , · 

&ssim é, qu~ a proposição d_a Gamara fixa a despeza de 
.100 contos de l'ÓIS pela verba ~ DIJigenci~ ·Pol\olaea :., 118 ~ 

•• 

~"' 

' ' 

.. 
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' .tow. de su aclmr o Congresw coa;;ido u concodoi', durante o 
armo viudouJ·o, credito~ ,,,,., ~:·r:ll':i~ure:; na somma. · de 300 
íJO!ltos do réis, talvez mais. · 
. E' a primeira vez ·que o projecto da Gamara emitte a 
verba « •::lo"corros .llub.licos •; de modo u exigir a emenda do 
Senado, nu J.•e•t.nbelccer esse ponto de referencia da lei n. 589, \' ' 
de n du SIJI.cnrbt·o de 1850, a qual l'acuHu ao Governo· ordenat• 
na ovenl.uulluadc muiorc• despem' dessa natureza. 

Gmlo deve iuauiJesl.ur-se o Senado ú gentileza da Camara, · · 
pot• l.ur· un\'i.ado sua proposição -18 horas antes do Congresso 
ctwet·rut·. a sessiío uunual, ma; uinua a tempo de. collaborarem 
este eom ·aquelle ·rumo do Legislativo cm questões de despeza. 

]~ml'iur, o obscuro 1·elator desta Cummissão, pede Ilhe es
clareçu ,;olJl'C o lll'O:icclo orçamünlario da Camara; complica" .. 
dissimo d1J aul.oriza~ões ao Uovet·no para· ;tlLerur a leg-islação 
cvigcntc. . / . 

Salá 'tias ·r;uüímissõos, :lU u•~ dewmbro ile :l9i-l, sessio 
.di uma.- Bl'ico Coelho, relator. 

V crba ·o'- Augmeillada de 25 :2()0$ para representll()ão 
dos membros das Casas Civil e Mililar. 

ve'rJJa 8' _:. Supprimidu a verba para publíca.ção de cdo-
cnru'eútós parlamentare;;,) . · . · . ., ,. 

.-
Vct·bn 13'- Elevada de 7ü:OOO$ a :l92 :000$ pat·a exe

cucão· elo contt·ucto de conduccão de enfermos, alienados e ca
davet·os • 

• 
Restu!Jelccido. a quantia . de 500 réis, pelas dial'ias dos 

1 guat·das civiS de J• classe. • 

' 

A'ccrosiMa de 3li :200.~ uo dlalcriul) da Escola rPremu
Ilil.ura JG do Novembro, distribuídos pelas div~r.sas snb-con~ 
signucõcs, mlmtcn(lo-se a verba do areamento vigente. 

Vorbn -J7•....;Elevada de 12:000$ a 19:000$ para illumi
. uacüo dos edifícios. 

.. 
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2i2 \ .\X~AES 1JO ::>EN.\DO '· 

~JauLitla n ~ousi~nu,;iio dÚ 2·00 :000$ vara u · E~colu do 
Menores· Al!andonudo~ .. 

Vul'l;a 1·8'- Accresdtlu tle ÍO :000$ 'a quauLia de 7 4:000$, 
pu1·u ·ui inw;1tos, vesLuaJ·ios ·e. :;ulario:; do:; scntcnciaúos . 

. ' 
I ,.• ~ ~ ' 

VeJ'Im .:!'I -•Sllppl'iJniuu 'tl· quantia de :l :HIU$ pa1•á: au
gmuuto do aluguel da cu:;a do medico. ulienisla das colonius 
nu ilha do Governa rim•, 

I 

Vet·Jm ~~ -;o\ecrc~~eule~,e 1 :~00$ pal'U os dous rema• 
dores tio cscLtle !'. 

Y.i!t'IJU-.~::l-.\u;,;uwnladu de ii :OU~~. dislt•iiJUHillo-sc a do
(a,;fio do seo;uinl" ·nwdo: 

Prt~~~;jdente do cnusülhu ............ ,, ;· ... ,., ~ 
~eCI.'Cli.li!ÍO , .•. , •.•• ; • , . , , . , , , , , .·.,,,, .·.,,,,, 
AunutuelliH! ................................ ,, 
Porteit•o ;ervindn rln couilnuo •. 1, •• ,.,, ••.•• -
~\l"ateJ'ial. dt~ P:wl'ipln.'; ..... · ......... , . , , . .', .. , · 
Pal'!l gl'alil'iew;:íu no~ seis diJ•<!clut·us do:; ius-· 

Lilut.os dOL:J!nle~. ti<: numetv;fio oJ'l'icial..,., 

! 

~0:000$000 
\l:Gli0$000 
2 : .\00$001) 
~ :•.\00$!000. 

!\08$000 ·. 
5G:000$000 

.. •' 

Vet'D.íl ~ í -l'al'U vencimeul.o~ do inugislcrio oJ'fidal () 
uuxilia~es ue eusin•l. desse caructet· e mais i'unccionarios ud-
minisLrativo:;: • 
l!'ueuldacle d1• Dir·eil.o de S . .Paulo .• , .. ,,,.,. 
Faculdade de llJit·tdlo do llecil'e ......•• , •...•. 
Fueuldadt• tlc .\li!dicinu r.lo Hio l],, Juuoit·o .. ,. 
Pnculdud" de 'Jic•rlic.ina da Bnhia .. , .....• ,.,. • 
J!:scolu ·l'ulyLeciluica do llio:dc Jttnl•iro.,.,, .• ~ 
Gollcc;·lo ·Pedro 11 . .. ~ ................ , o , o , o o 

I . ' 

310:106$000 
t;J32: 176$000 
:iU5:ü-í7$000 

. ~~8 ;g~~~ggg 
!131 :-1-18$000 

2. ri2U : 570$0~0: 

. , - • 
l'el'llll ~r; -ll'·'tal.rr.lt~cu-.<t' a vel'lm omo, :para .pngamenlo 

dos l"'"rnio' aos uh.1mnos 'CJUú .i:í estejam uo ·soso dcllcs. 
' .. ., f ·-

• 

- ' 
i. ' ~ 

:1: 
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Verba 28'-l\lantida a í[uantia de 2:400$ pam o cirurgião 
ôentista. . .. · 

Verba 38- Soccorros Publicas, ti .qual o projecto níío se 
refere, 50 :;000$000. 

Verba 32 -Suppl'ima-se desde a palavra«.destacada» até 
o fim. 

Verba 33- J\ccrescentem-se os 48:000$, que a verba eli-
minou. · 

/ 

' 
Verba 34 --supprimam-se os 50:000$ de augmento. 

Ar L. 2.', § 1"- Substitua-se pelo seguinte: 
Serão nomeàdos os directores de seis institutos de ins

trucção superior e secundaria pelo Poder Executivo, á sua 
livre escolha, dentre os cathedraticos do magisterio olfficial 
e!fectivos ou jubilados. . 

§ 2' -/Substitua-se pelo seguinte: 
As gratificações dos directores desses institutos docentes 

SCI'Üo deduzidas da verba 23 -!Conselho .de Ensino. 
§§ ii" e 7"- Supprimam-se, 
§ !l"- Suppri.ma-se,, 
~ 'lO .,-:Suppr1ma-se. 
Letra b do § 11 - supprima-se. 

A.rt. 3"-Substitua-se pelo seguinte: 
·· Em toda a escola publica de instrucção primaria, gratuita 

ou f!ÜO,".é obrigatorio o ensino da lingua portugueza. 

Art. :1•, § ·1' -Supprima-se. 

§ 2'- Supprima-se. 
• 

Vol, 0:: !li 

,,. .'' 

' . 

.. 

·, ' i 
'• I 

' .! • 

·, ,, 
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§. 3' -'Supprima-se. 

•Art. 5•-'Supprima-se. 

ArL. :6"- .Supprima-se. 

Art. 6", § 2"-Supprima-se. 

§ 5'- Supprima-se. 

~o\rt. 7'- Supprima-se. 

;\rt. 1'!". -ISubstítúa-se pelo seguinte: 
.A reorganizar a Brigada Policial, nos limites da verba 

orçamentaria, assegurando aos ofi'iciaes dessa milicia os com~ 
mandos cm commissões dàs unidades respectivas. 

§§ i", 2'', 3•,. 4", ~·. 6" o 8"- Supprimam-8e . 

....., 

Art. 9"- Substitua-se pelo seguipte; 
Fica o Govemo autorizado a rever o regulamento d<i 

Corpo de Bombeiros, no sentido de diminuir ~ despeza, erprea
samerite revogados os artigos dei regulamento que se referem 
ao inspector geral e no assiste11te do material, ·que deverão 
ser of.ficiaes da propria corporacão. · · 

'.Pllr.jlgraplio qnieo. · Na revisão que o Govemo fizer· dl:i 
regulamento dessa corporacão, serão- expressamente revogadofl 
o art. 248 e seus §§ i' e 2'. · 

!Art. 10. Substitua-se pelo seguinte: 
Fica o Poder Executivo autorizado a reformar a actual 

administrncão do 'l'erritoro do Acre, sob as bases. seguintes:: 
a) será mantido o 'decreto n. 9.831, de 23 de outubro d~ 

i 912, com as seguintes modificacões: · 
• b) entende-se concedida ·com a presente autorização a 

approvacüo legislativa ·exigida .Pelo art. 432, do citado qecreto, 
para que entro ·em vigor o capitulo VI do titujo 1!1; . . 
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c) $ÜO · ompliados os prazos referentes ao alistamento, 
cloiçõcs o l'il'liursos eloitoracs, de que trata o titulo II; . 
· d) silo ampliadas as atLribuiçõcs do juiz de paz, no sen-

tido de poder funecionar nos processos de justificações de 
idude Jllll'll fins cleitoraes c fazer en~rega dos títulos dos elei
tot'~s n\ediante mcibo destes; 

e) o pr•ocusso para alistamento no 'l'erritorio será o es
tabelecido no. referido decreto para as eleições municipaes.; 

§ 1."- O Territorio elegera quatro representantes á Ca-
mara dos Deputados. 

§ 2.• - O processo para alistamento e eleiçãp desses r&-
presentantes é o mesmo do citado decreto. . . 

:Ar~. H- Supprima-'se. 

~t. 12- Supprima-se. 

~t., .:t:í -,:;JSupprima-se . 
• 

Art. i'oí- Supprima-se. 

'Art. 15 _;. Supprima-se. 

:Art. 17.- Supprima-se. 

'Art .. 23 - Suppriniam-sil as palavras « o Governo provi
denciará depois da guerra, etc.:., até o fim e aeoresc~e: 
suspensa a. concessão de noyos premi()S. 

IArt. '24-:- Supprima.-se. 

Art. 25 -·Supprima.-se. 

' 

' '' 
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Onde convier : 
U\rt. Fica' o Governo autorizado a dispender até a quantia 

de 400:000$ em proseguimento das coiistrueções para as co
lonias de alienados na fazenda de Engenho Novo, sita em 
lacarilpaguá; - · 

Paragrapho uni.co. Fica, outrosim, autorizado a abrir oa 
quatro p•vilhões de tuberculosos do Hospital . S. Sebastiio, 
podendo áispender 300:000$, no maximo, nesse servioo. 

:Accrescente-se: 
.Onde convier: 
Art. As nomeações para as vagas de promotores pu-

blicos e de curadDres do Districto Federal serão feitas no 
quedro dos adjuntos de .. promotor, por antiguidade. 

Onde convier: 
L-\Jrt. Os juizes de direito da justiça local do Distrioto 

Federal serão nomeados dentre os membros do ministerio pu
blico da mesma .iustica,. pretores o advogados, que proverem 
ter seis annos, pelo menos, de pratica forense comprovada. 
habilitados de conformidade com o disposto no art. ,14, §§ 2•, 
3" e 4" do decreto n. 9.263, do 28 de dezembro.de i9H •. 

-
,Paragrapho unico. A primeira nomeação será para a pre

sidencia do Tribunal do Jury c havendo mais de uma vaga 
/ tambcm para as outras varas criminaes, observada a seguinte 

proporção alternadamente: um tcrco dentre os pretores e 
membros do ministerio publico local; um terço dentre os pre- . 
tores; um terço dentre os membros do ministerio publico 11 
advogados. · 

'Accrescentc-so: 
· Onde· convier : 

, Art. . Aos pretores serão abonadas custas, como ante
l'Jormont~ á. ultima reforma da ,justiça federal. -

Accrescente-se: 
.Verba 22•- Directoria Geral do Saude tPublica: 

Da verba destinada para gratificação aos inspectores da 
ftolicia sani\aria do porto, pela visita aos navios entrado11 •i 

' \ 
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noite, desto,que-se a .quantia de &:030$ para igual gratificacão 
ao pessoal da lancha, obedecendo á tabella seguinte: . 

1 patrão a '•$ ................................ · . 
1 machinista a 4'$- •••.••••••••••••.••••••••.••.••• 
2 foguistas a 3$ ................ .............. . 
• d go · · .... rema ores a ""'r· .•.••••.•••••••••••••••.••••• 

Tot.nl ..................•............... 

1.:460$000 
1 :'•60$000 
2:190$000 
2:920$000 

8:030$'000 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 19111.-P.' Gtvccrio, 
Presidente,-Erico Coelho, >Relatot·.-A. Aze'redo.-Sá 
Freire.-Bueno de Paiva.~João,'l;uiz Alves, com restriccões. 
-Gonçalves Ferreira, vencido quanto á supressão da sub- ~ 
vencão da verba 2~'. · 

POOPOBICÃI> DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS, N. 120, DE 1914, A QUB 
ílE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• O Presidente da Republica é autorizado a despen

der, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, com o~ 
servicos designados nus seguintes verbas, a quantia de réis 
142.040 :738$140. 

i, Subsidio do Presidente· da nepublica .... 
2. Subsidio do Vice-Presídente da -Repu-

.- blica ............................ o •• o •• 

3, Gabinete do Presidente da Republica
Eliminados 7:200$ para gratificação de 
oada um dos membros da· Casa Civil 
para representação. Eliminados réis 

• !.8 :000$, por ter ficado reduzida á me
tade a verba para a representação dos 
officiaes da Casa Militar .•.........• 

ii. Despeza com o palacio da Presidencia da 
Republica- Diminuída de 51:440$ ... 

5, Subsidio dos Senadores- Diminui da de 
i2 :000$ para representação do Vice
Presidente do Senado •.........•..•. 

~. Secretaria do Senado- Supprímídos réis 
15:000$ para custeio e reparação dos 
automoveis do ·presidente e Vice-Pre
sidente do Senado. Diminuída de réis 
tO :000$ para organização, e publicação 
dos Annacs de 1827 a 1867 .••••..•••. 

. 7. Subsidio dos Deputados- Supprimidos 
12:000$ para representação do Presi-

.- dente dp Camara . ......• , .. , . , ..... . 

·Papel 
120:000$000 

36:000$000 

51:600$000 

100:000$000 

781 :200$000 . 

728:925$678 

2.628:800$000 
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8. Secretaria da Gamara dos iDeputados
Supprimidos 4:000$ para despezas de 
fardamento a deus porteiros, deus aju
dantes de porteiros\ 20 ·continuas e 12 
serventes; Diminuiaa de 15:000$ para 
publioacão em volumes dós trabalhos 
relativos a documentos parlamentares. 
Diminui da de 12:000$ pelo fali e cimento 
de um tachygrapiho . e de i 7:280$ pelo 
fallecimento de um chefe de redacção 

·.dos debates, inclusive a gratificação 
addiclonal, dispensado do serviço. ,<\.u
gmentada de 7:000$400 na parte refe
rente a gratificaoões addicionaes, em 
virtude da deliberaciio da. Gamara, de 
17 de dezembro de 1904, e lei n. 2.544, 
de 4 de janeiro de 1912, para paga
mento a funceionarios ·que completa
·rem mais de cinco annos de. serviço, fi
cando assim redigida a respectiva ru
brica: para .pagamento de gratificações 
addicionaes, sendo: de 30 o/o ao sub
director, archivista, conservador da bi

. bliotheea, porteiros da Secretaria e do 
salão e quatro continuas; de 25 % a · 
deus c'hefes de secciio, deus redactores, 
sendo um de Annaes e outro de do
cumentos parlamentares, ambos de 
maio em deante, percebendo até essa 
data 20 o/o, bibliothecario, um i' offi
oial, uni ajudante de porteiro e •quatró 
continuas: 20 % a um clhefe de reda
cção de debates, dous.i" offioiaes; sendo 
um de julho, percebendo ati! essa data 
15 %, um ajudante de porteiro e cinco 
continuas, sendo um desde agosto, per
cebendo até essa data· 15 % ;· de 15 % 
ao superintendente da redaccão de de-

, bates, um 2' official e quatro continuas 
e um redactor de debates, i!. razão de 
15 o/o. Augmentada na verba material 
de 19 :200$·, sendo 7:800$ para 'cinco 
serventes, 7·:800$ p11ra oinoo jardJ.nei
ros e .. a :600$ para o zel11dor do jlalacio 
Monroe ............................ . 

9. :Ajudas de custo nos membros do Con-
gresso Naoiotial .. . · .. ·· ......... ,' .... . 

i O. Secretaria de Estado..:_ Dlmlimida de réis 
5:000$ n verba para impresslio e revi.:. 
alio do relatorio c areamento. Suppri
mida a verba de f5: 600$ para gratifi-

" ~ ' 

Papel: ..... :~ 

' I 

982: 873$9!!i 

275:000$000 
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l'optl 

cação nos au:dllares incumbidos do ser
viço extraordinario da organização c 
remessa para o Archivo Publico Na
cional dos papeis existentes no archivo 
da Secretaria de Estado. Supprimida a 
verba de 1: líOO$ para gratificação aos 
cinco correios para despeza com far
damento. supprimida a verba de réis 
i :825$ para diarias aos cinco correios. 683 :1~1,8$1 iS 

H • Gabinete do consultor geral da Republica 
, -Substituída a tabella pela segui'!lte, · 
sem augmcnto. de despoza: · 

,. Pessoa! 

1 consultor geral, com 
. 10:000$. de ordenado 

e 5_: 000$ de gratifi-
cacao .. .. .. . . .. . .. . 15:000$000 

1 continuo, com 1 :733$334 
de ordenado e 866$666 
de gratificação....... 2:600$000 

Material 

Objectos 'do . expediente, 
livros, jornaes, revis
tas, moveis e outras 
despezas ........... 2:000$000 

112 .: Justiça Federal- Supprimidas as verbas . 
para colleccões de leis e assignaturas 
do Diria O((icia!, na importancia de 
1 :022$000. 

19:600$090 

Na .parte «Material». em vez. de: illumi
nacão 600$; energia electrica para um 
ascensor J :500$, modificada para: illu
minncüo 1 :500$; energia electrica.pnra 
um ascensor 600$. Diminuida na .verba 
do Supremo Tribunal Federal, pessoal 
sem nomeacão 2 :1,00$; sendo 1 :800$ de 
salario de um servente e 600$ de gra- · 
tificaçiío ao encarregado do servico de 
elootricidade. o\ugmentnda, no quadro 
do pessoal da Secretaria, um electri
cista, com 3:000$, sendo 2:000$ de or-
denado e 1 :000$ de .gratificacüo. .. .. . 1. 917 :27S$618 

----··--·-·· ··-- -· 
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N. 3 A 

l~orça de um e>quadrl!.o 

Officiaes Inferiores Outras 
praças 

[iJ "' ... e ... ss 
Discriminaçl!.o ~ " âl ~ &.:>. 

Fn' a "' 'O 
- "' ~ .!3 -~ ,!3 "' "' ss ""' ,::: B [iJ !!J 

" "' B § "' Q "'"' o "' "'•"' "'11? :!! "' - f g ~ bJ)·bO "' "' "' Q ... ... 'O c "' ~ "' "' "' ;g: o. "' ·~ <!i f." "' .. "' 'O 'O:: 'O 
Q •• ,c "' 

~ "' 15 
~ :a "' • s 8 8~ õ c;> rn ... """" o 

- - - - - - - - - - - -
Estado completo •• i 2 2 i :1 4 .4 !51:15 80 5 5 

N. 4. 

TabelJa de veoclme~tos 

Discriminaflllo 

Sargentos ajudantes, quarteis-mestres e chefes •••••• 
Primeiros sargentos, corneteiros o clarins-móres ••••• 
Mostr..s de musica, de ferrador o de correeiro., ••• , •• 
Segundos sargentos o contra-mestre cte musica .... .. 
Terceiros sargentos ................................ . 
Cabos q musicas de t. a. classe .•.•........••..•••••..• 
A.nspeçadas ~ masicos da 2a classe •..••••••••••••••• 
Soldados, musicas de 3' classe, corneteiros, tambores 

e clarins •••••••••.•••.••••••••..•••.•••••...•. 

Total 

m 

"' ,Si 

"' - ... "' "' "' ... ... .. ~ "' c.. o 

- - -
{25 {30 :130 

I Soldo diario 

48500 
48000 
48000 
3$500 
3$200 

. 25800 
28700 

2S600 

.. 



'• 

' 
,\N:'>IAI>S JJO SENADO 

Deduzida a importancia de 31 :896$114, correspondente ti 
soldos, visto terem J'allecido os seguintes officiaes o praças: 

•4 :410$ do tenente-coronel José Cicero Bianchi; 
~~ :110$986 do tenente-coronel Domingos Martins de Oli-

veira Paranhos; ' 
1 :S.\8$618 do capitão Eduardo Jos•é Gonçalves Regua; 
3:671$980 do tenento Julio Henrique dos Santos; 
1 :410$ do alferes Paulino 'l1bomaz Pessoa; 
3:600$ do tenente-coronel graduado João Fernandes da 

Silva Guimarães; 
1:680$ do tenente Christiano fiQdrigues da C-amara; 
839$500 do !l" sargento .José Ribeiro Junior; 
839$500 do 2" sargento Epaminondas Gastão de Vascon-

cellos; 
·657$ do cabo de esquadra Daniel Honorato; 
766$500 do cabo de esquadra João Quintino de Paiva; 
766$500 do cabo de esquadra O!egario Francisco da Costa; 
766$500 do cabo de esquadra Gabriel Coelho Sampaio; 
730$ do soldado Bernardino Teixeira; , 
730$ do soldado Pedro Va!m·io dos Santos, 
Augmen la da de JGti: lKlli$fiU.\, sondo J 40 :807$834 par•a pa

gamento de oJ'J'iciacs reformados c 25:828$860, para. o de pra-
ças lambem reformadas; ' 

2:550$978 ao coronel Manocl 'Pereirà de Souza, visto ter 
sido reJ'or·mado por I:! ocre Lo do 28 do janeiro. de 1914, com o 

. soldo de f.í :847$!178 e não de 12:288$, como está na tabella. ex-
plicativa; . ' · . 

11:136$ ao coronel graduado Alvaro de 1.\Iello, reformado 
por deeroLo do 14 de maio de 1914; 

10 :3ü8:j; ao tenente-coronel Carlos da Cruz Senna, .refor
mado por decreto de 20 de 'maio de 1 914; , 

. 1 O: 560$ a.o tenenre-coronol Zeferino Martins Soares, re
formado por decreto de 23 de maio de 1914; 

9:984$ ao tenente-coronel João Lino Gonçalves, reformad~ 
por decreto de 27 de maio de 19H; ' 

10:031$868 a.o tenente-coronel· graduado ·Luiz Hodrigues 
Corrêa, reformado por decreto do 17 de junho de 1'!H4; 

7 :752$ ao ma,joi· Clemente Gonzaga de Souza ~laciel, re-
formado por decreto do 27 de maio de 1914; · 

7 :75~$· ao major Francisco Salles de Carvalho, reformado 
por decreto de 23 de maio de 1914; , , 

7:599$996 ao major José 'Plnto Ribeiro, reformado por de
creto de 27 de maio de'1914; 

7:599$996 ao major Mano e! de Pin'ho Franca, reformado 
por decreto de 27 de maio de 1914; 

· 7:599$996 ao major Alfredo •.reixeira Carneiro, retormado 
por decreto de 21 de maio do :!914; 

4:800$ ao capitão Joaquim Antonio do Souza, reformado 
por <lecreto do 16 de abril de 1013; 

5:040$ ao capitão Cal'los Josó •.reixeira, r.eformado por de-
creto .de 14 de maio do 1•91-4; · 
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6:360$ ao capitão Arlindo Pinto de !Almeida, réformado 
por decreto de 30 de julho de 1913; 

5:760$ ao capitão João Caetano de Mattos, reformado por 
decreto de 15 de novembro de 1913; 

•4 :080$ ao capitão I:Ielderando de' Andrade Gardel, refor-
mado por decreto de do marco do 1914; 

6:000$ ao capitão Julio Americano Brazileiro, reformado 
por decreto do 11 de marco de 1014; : 

5:280$ ao capitão Eduardo de Oliveira Bastos, reformado 
por decreto de 14 de maio de 1914; 

6:000$ ao capitão-pharmaceutico Augusto Cypriano de 
Oliveira, reformado por decreto de 27 de maio de 1914; 

2:160$ ao tenente-pharmaceutico Etelvina Cortez, refor
mado por decreto de 8 de abril de 1914; 

2 :301;$ ao alferes João Chagas, reformado pClr decretCI de 
16 de abril de 1913; 
· 80$ ao tenente graduadCI A:ntonio R·omoaldo de •Andrade, 

reformado por decretCI de 15 dojanéiro de 1906, visto lhe com
petir o soldo de 1 :·680$, cm voz de '1 :·GOO$, como está na ta.-
bella; . 

876$ ao 1" sargento mestre de musica Braz AntoniCI da 
Silva. reformado por decreto de 22 do abril de 1014; . 

876$ ao ·conductor-che!'e Alfredo José ·Ayres, reformado 
por decreto de 23 de outubro de 1013; · 

535$090 ao 2' sargento Francisco Isidro da Silva, refo:
. mado por decreto de 4 de junho de 1913; 

839$500 ao 2' sargento Joaquim Fernandes 1:1a Silva, refor
mado por decreto de 3 de setembro de 1913; 

839$500 ao 2' sargento Francisco José de Sá Cavalcanti 
reformado por decreto de 25 ele março de 19H; 

803$ ao 2' sargento graduado José Francisco de Abreu, re
formado por decreto de 8 de junho de'1914; 

766$500 ao 3' sargento Rodrigues Nunes, reformado por 
decreto de 29 de outubro de 1!J13; • 

766$500 ao 3' sargento Benedicto Bezerra de Araujo, re
formado por decreto de 24 de dezembro de 1913; 

766$500 aCI cabo de esquadra Manoel do Souza Pereira, re
formado por decreto de 2 de abril de 1913; 

766$500 ao cabo de esquadra Bartholomeu da Silva Lima, 
reformado por decreto de 30 de abril de 1913; 

766$500 ao cabo de csqudra Cusemiro Francisco Duarte, 
reformado por decreto de 30 de abril de 1913; 

766$500 ao cabo de esquadra Custodio Claudio da Silva, re
formado por decreto de 3 de setemhro de 1913; 

766$500 ao cabo de esquadra Manoel do Nascimento Lima, 
reformado por decreto de 19 de novembro de 1913; 

766$500 ao cabo de esquadra Manoel Constantino de 1\!ello 
·Ribeiro, reformado por decreto de 3l de dezembro do 1913; 

766$500 ao cabo i:lo esquadrd José Costa da Silva, refor
mado po~ decreto de 4 de março de 1914; 

. ·. ·. 

' '· 

•' 
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7Gô$500 ao eabo Je esquudl':Í Jle!ippc Lopes da ::lilva, l'o
, fol'Jllado por decrdo de 1 t do mar<;o de 1 UH; 

7üü$ú00 ao caho do t!squutlru Arl.hur de "\ndradc, refor
mado Ptll' dccf·olo de 1~ de mnr~o de H1 H; 
. 7Gli$51JO ao cahu de t!squmli•a 'J'edi'l> llotlrig-ucs Jlrcirc, rc-
Jormudo JlOI' tltJt'l'eltl de ~G de IIIJll'C·O tio 1\lllt; . · 

'lüü$GOO ao caht/ tln l'Squatlra .Tostl Yie.torio do gspirilo 
Saulo, I'el'Ot'lllllllo por tlet'l'el.o t.lc ~ii de 1narço de 1!ll.í; · · 

'iüil$u00 ao ·ea~o de esttuatlm .Toiio Caruosa.de IO!ivciru, re~ 
for·mado ]JOI' dt!et·cl.o do ~2 de abil'l de 1!l!lt; 

7üü$500 ao euho do osquad1·a J!'rancisco Cardoso de Oliveil'a, 
roJ'ormtlfJu pot· deet•ef.o elo 1 de ,iulho do J.!Hft; 

7Gü$500 au cabo tlc esquadra Valel'iano de Souza Costa, 
reformado por decreto de 5 de agosto de 1!H4; 

766$500 ao cabo conduclor Oseal' Doria, reformado po~: 
decreto de :!ü tle novembro do 1 D13; ' 

7:lO~ a•J anspccada Candido Pereira de cb'aria, reformado 
por dNJl'elo de 2:l de outubro do 1!J13; · 

48G$f>45 ao anspccadn Josó 1\larl.ins do Oliveira, reformado 
por decreto do 31 de dezembro de 1'013; 

730$ ao tmspecada Antonio da Silva Mattos, reformado po~ 
decreto de 18 de fevereiro de 1914; 

730$ ao anspoçacla Marf.i.nho Rodrig-ues dos Santos, refor-
mado ]lOl' decl'clo de 17 de junho de 19M; . 

7:JO$ ao anspcçada Manocl Zeferino Moreira Portes, refor
mado por decreto de 2H de julho de 191-1; 

· 730$ an soldado Octacilio Gomes .rardim, reformado po~ 
decreto ele 16 de abril de 1913; 

730$ ao soldado José Marques Ponce, reformado por de
creto de :lO de abril de 1913; 

730$ ao soldado Arthur Coelho, reformado por decreto de 
21 de maio de 1913; 

486$515 ao soldado V)riato Carvalho 'Fonseca, reformada 
por dccl'olo de 2l de maio de 1913; · 

730~ ao soldado Esteves 'Peres, reformado por decreto M 
4 de feverr.iro de 191-1"; 

ltRô$·1 SO ao soldado Manoel Joaquim do Nascimento so,. 
gundo, reformado por dccret.o de 2·í de junho do 1914; 

730$ ao soldado J oa•Tuim Lopes de iOUveira ,reformado por 
decreto de i de ,iulmo de 1911; ............ 7.847:869$021' 
17. Casa •1e ,Detencão- Feita a tnbella do 

pessoal, de accórdo com as designações 
do regulamento que a subordinou di-
J•ectamcnf.c no Ministerio da Justica e 
Negocias Interiores, expedido ca:-vi do 
ai'l. 10 dn areamento para 1911~;. Ele-
vadll de t.S·:OOO$ pura '36 :000$ a verba 
do material, para ferragem, arreia-
mente, curativo, l'emonta de animaes 
e <IOmpra de vehiculos. Supprimidos 
da rubrica do material 200:000$ para 
a Escola de Menores Abandonados .... · 

iS. Casa de Correcção .. -.. -...... -........... . 

. -·;. ·• .. ···-··--·-----·-·r-- -·· --- -· 

433 :356$if8 
305:751~106 

•, 
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1D !Guarda Nacional- Supprimida a gralil'i'
caciio de 11 :33!•$ para o commandanto 
~upcrior c consig·nudos li :UUU$ unnuucs 
Plll'a .a revrcscnLu•;ão do mesmo com-
mandante .. . . .. .. .. . .. .. . • .. . . ..... . 2D :7G6$000 

20. c\rchivo Nacionul- Supprimida a quan
tia de !!OOi!i na gmLi l'ica•;ão ao servente 
pum servir de COI'rcio, devendo os 200$ 
restantes da mc~ma graLiJ'icacão ser 
incor[lorndos nos seus vencimentos. Rc
dmida a 10:000$ Jlat'a compl'n c cópin 
de documentos importantes, ate. Sup-
primido o n. li do material •.•.•••••• · . i 79 :OSUi118 

21. Assist.cncia a Alienados- Diminuída de. 
1 :800$ na sub-consignação <Fumos e 
artigos ·11ara fumar, aluguol du linha· 
t.eloplwmca, impressões c publicacües, 
dcspezas miudus o. eventuues ~ do ma
terial. Augmentada de '1 :800$ para au
xilio do aluguel de casa para o phar
maceutico do. Hospital Nacional. Di.., 
minuida do 2 :•:,oo$ a sub-consignaçiio 
c l•'azendas

1 
calcado, ~Yhap~os, etc.», re

lativa á Co onia do ·Alienados da ilha do 
Governudot·. Augmentndn do 2:400$ 
para au;x:ilio ao pagamento do aluguel 
de casa a que tem direito o medico 
dessa oolonia.· Diminuída do i :200$ a 
sub-consignacão • Combustivo! para a 
lavanderia, cozinha, etc. », da mesma 
oolonia. Augmentada de· 1 :200$ para 
completar o auxilio do aluguel de .casa 
a que tem direito .o director da mesma 
colonia. Augmentada na verba mate
rial da Colonia do Alienados da ilha do 
Governador 1 : ~00$ na sub-consjgnaciiQ 
c tnstrumontos do lavoura, ferragens, 
sem.entes, arvores, forrngens o l'emonta. 
de animaes. }'undidns as duas .. sub
consignacõcs da mesma colouin c Com~ 
bustivcl, ostopa o lubrificantes para " 
lavanderia, casinha e officinas ~ o 
c-Combustivo!, lubrificantes; estopa, 
custeio e aluguel do material flu-
ctuante », na importancia do 18:900$., i. 733:57,2$178 

22. Directoria Gorai de Saudo Publica-Sub-
stituída a tabclla pela seguinte .••• ,. 5.C10::!59$000 

' 

,_ 
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CAPITAL FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

REPAJI.nÇXO CENTRAL 
Pessoal : 

i director geral com 12:oros de ordenado e 6:0008 de grati
. fic.,çao (decreto n·. 1.151, de 5 de janeiro de l90i, e 

decreto n. 10.821, de 18 d" março de •9U.) •....... 
i secretario com 7:200Sdeordcnado o 3:6!•05 de gratifica

çlio (decreto n. 1.151, de 5 de janei•o de 190+, e de
creto n. 10.821, dol8 de março do 191i) .•.•••••..•• 

f chefe de secção com 5: 666S666 do orden•do o 2:833533+ de 
gratificação (decreto n. 1.151, ••e 5 de jan<·iro de 
190i, o decreto n. 10.821, de 18 do m&rço <le 19f.i} .• 

i t• oficial com i:OOOS de ordenado o 2:0005 de gratificação 
(de<·reto n. I 151, de 5 d: jawiro de 190i, e decreto 
n. 10.821, de IS de março de 1914) ...••..•.•.•... 

i 2• oficial com 3:2005 de ordenado e I .6008 de grattficação 
, {decr·cto n. 1.151, de 5 de janeiro d" f90i, e decreto 

n. i0.82f, de 18 da março de 1914-) ..•.•.•...•.•.• 
7 3" oficiaes a 2:8008 de ordenado e I:~OOS de gratifica~ão 

- (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 190+, e dacreto 
. n. 10.821, de 18 de março do 191+) ....•......•..•. 

I archivista com 3:6008 de ordenado e 1:8008 de gratifica
ção (decreto n. 1 151, de 5 de janeiro de 1904, e de-
cretó n. 10.821, de 18 de março de 1914) ........... . 

f porteiro com 2:4005 da ordenado e 1:2005 de gratifieaçao 
(decreto n. l.i51, oe 5 de janeiro de 190+, e decreto 
n. 10.821, de f8 de março de i914) ............... .. 

4 contmuos a 1:6008 de ordenado e 8008 de gratificação 
(decreto n. 1.151, de 5 de Jaqeiro de !90+, e decreto 
n. 10.82!, de f8 de março de 1914) ................ . 

18:0005000 

to:soosooo 

8:5005000 

6:0005000 

.f:SOOSOOO 

29:400500"0 

5:4005000 

3:6005000 

9:6005000 . 96: fOOSÓOO 
• 
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ti' i auxiliar archivista a 3:6005000 .••....••.•..•....•••.• 
:- t escripturario do archivo a 3:000SOOO .•• : .•...•..•..•.. 
i:l i guarda do archivo a i :8008000 •..•.•...•.•......••.•.• 

i encarregado da bibliotheca a 2:4005000 ..••....•••...• 
f guarda da bibliotheca a i: 8008000 .. : . ...•...•...•.•.. 
3 auxiliares de cscripta a ~:i60SOOO ..•....•....•.•••. !t>. 
i encarregado do deposito a i·: Boosooo .......•••••.•.•.• 
i estafeta a i :HOSOOO ................................ . 
i encarregado do elevador a i: 0805000 .... \· .... -........ . 
4 ser1•entcs a I : 2005000 .............................. .. 

Material: 

Para diarias de alimentação e transporte dos pharmace!l
ticos, inspectores de pharmacias e drogarias, á razãO 
de 55 para cada um .............................. .. 

Para diarias ao interprete (leis ns. i. 7!7, de 30 de dezem
bro de i906, e LSH, de'3! de dezembro de i907, e de
creto n. !0.821, de 18 de março de 19U) •.••••.•• ; •• 

LhTos, jornaes, impreSSÕes, publicaç_ões, objectos de expe· 
diente, desp~zas cvcntoae:;:, inclusivo a contribuição 
annual de 2iOS para o Bureau Internacional de Tuber
culose (lei u. L316, de 31 de dezembro de i90~, e de-

~ ·creio n. 10.82.1, de !8 de março de 19H) .......... . 
Custeio do automovel do director geral. ....•....•.....• ., 
Assignaturas de te!ephone ............................. .. 

' 

, 

... ·- - ' .. ~. .,_ ~+-''- ,. -~-

3:6005000 
. 3:000SOOO 
' i: 8005000 

2:4005000 
i:800SOOO 
6:!808000 
!:8005000 
i:UOSOOO 
i:OSOSOOO 

i6:800SOOO 

7:3oos,ooo 

!:825SÓOO 

• 

12:2iOSOOO 
6:0008000 
i:59iSOOO 

. ' . ...:.. _;.. -,.- ,, 

40:200SOOO 

!36:300SOOO 
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.Materia.f! constrncçõe5 e eventuaes para. o serviço geràl, in· 
clus1ve aluguel da casa para a Inspectoria de Sande~ 
dos Portos e ó\OOS para aluguel da C"-Sa do porteiro ... 

Para gratificação do pessoal, de accôrdo com o regulamento 
da Directoria Geral de Sande Publica .•.............• 

IEIIVIÇO DE TERnA 

PC!Soal: 

fO delegados de sande a 7:200S de ordenado e 3:6005 de 
· gratificaç;1o (decreto n. i. i 51, de 5 de janeiro de !904-, 

o decreto n. !0.821, de iS de março do ISU) .•...... 
75 inspectores sanita rios a O i 0008 de ordenado c 3:0008 

de gratificação (decreto n. Lf51, de 5 de janeiro do 
1904, c decreto n. 10.821, de·IS de março de f9U) ••. 

-,_ 

Pessoal subalterno: 

lO cscripturarioa de delegacia a ...• .' ...... . 
20 auxiliares de cscripta a ... -•.............. 
20 guardas sanita rios a .......•.•...•...... 
lO encarregados do archivo a ............. . 
110 serventes a .................. · .......... . 

~ 
-2:6405000 

1:800SOOO 
2:1608000 
i:UOSOOO 
f:200SOOO 

"' 

96:000j000 

20:000SOOO 

!08:0008000 

671i:ooosooo 

26: il!OSOOO 
36:0005000 
13:2008000 
-Ii:IOOSOOO 

' 60: ooosooo 

IM:956SOOO 

28t:256SOOO 

783:0001000 

c 

i80:ooosooo 

963:0008000 

28!:256SOOO 
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1\faterial: 

Aluguel de casa pa1•a as delegacias de sande (lei n. 2.5U, 
. de t de janeiro de 1912 o decreto n. 10.821, de 18 da 

março de l.9U) .•.••••••••.•••••.••.....•.......••• 
·Moveis, objectos de expediente, concertos, installações a 

despezas eventuaes. ~ .. _ ........................... . 
Assignaturas de apparelhos tclephonicos ..........•.•...• 

INSPEL'TORIA ÓOS SER\'I~S DE PROI'HTLAXIA 

Pessoal: 

i inspe<:tor (medico) com 9:600S de ordenado e _.>:8005 de 
ATatificação (lei n. 2.738, de 4 de janeiro de !913, a 
decre.to n. 10.821, da l.8 de março de i9t4); ••.•••••• 

I administrador com 5: 600S· de ordenado e 2: 800! do gra
tificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro do Hil3, c de-
cretou. 10.821, de 18 de março do !914) ........... . 

·2 ajudantes do admihistrador a -1,:8008 de ordenado e 
2:1005 de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro 
de !1113, é decreto n. !0.821, de 18 do março de 11114) 

i almoxarife com oi,:OOOS de ordenado e 2:0008 de gratifi· 
caçlio (lei n. 2. 738, de 4 do janeiro da 1913, e decreto · 
n. 10.821, de l.B de março de t9U) ................ . 

2 primeiros escripturarios a 3:2005 de ordenado e i :600S 
da g••atificação (lei n. 2. 738, da 4 da janeiro de 1913, 
a decreto n. 10.821, dé 18 de março de 1914) ....... . 

2 segundos escripturarios a 2:~05 de ordenado e i :200S 
de gratificaçllo (lei n. 2. 738, do -1, de janeiro de 19131 
e decreto n. 10.821, de 18 de março de 19U) ....... . 

.. . Q 

3(): 000/1000 

46:4258000 
1:5158000 78:000$001 

t.Oit:ooosooo t.04t:ooosooo 

!4:!00$008 

8:400SOOO 

U:4oosooo 

e:ooosooo • 

9:600$000 

7:200$000 

.... 
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6 auxiliares de cscripta a I :6008 de ordenado e SOOS de 
gratificação (lei n. 2. 738, do-\ de janeiro de 1913, e 
decreto n. 10.1!21, de 18 de março de 1914) ......... 

I ajudantes do a)moxarifo a 2:4008 do ordenado c i :2008 
de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de _1913, 
c decreto n. 10.821, de 4 de janeiro de 1914) ........ 

4 encarregados de secção a 2:0005 de ordenado e I :OOOS 
de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, 
c decreto n. 10.821, de 18 de março de 19U) •••••••• 

fO chefes de turmas a 2:4005 de ordenado c I :2008 de 
gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, e 

. dem·eto n. 10.821, de 18 de março de I \lU) ......... . 
2 P!Jrteiros a I :600$ de ordenado e 800$ de gratificação 

\\"\ n. 'i.1'1.\>,, i.\& lo i.\.e. )an~>\ro i.\.e. \\l\'1., e i.\.~>er~>l.o 
11. 10.821, de 18 de março de 19U) ................ . 

2 contínuos a I: 2!lOS de ordenado e 6005 de gratificação 
(lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, e decreto 
n. 10.821, de 18 de março de 19H) ................ . 

Pessoal subaltemo: I 

15 desinfectadOL;es de 1• classe a 2:400SOQO ............ . 
20 desinfectadores de 2• classe a 2: 160SOOO ............ . 

100 desinfectadores do a• <;lasse a I :HOSOOO ............ : 
f5· guardas de t• cla•se a 2:4008000 .................. .. 
85 guardas de 2• cl;1sse a I :8005000 ............... : .. .. 
90 serventes de i • classe a i: 200SOOO .................. ·• 

430 •eri'Cntes de 2• classe à i:OBOSOOO ................ : .. 
• 4 cscripturarios de zona a 3:6008000 •• , ••••••.••••••.• 

i escripturario do almoxarifado a 3;0008000 •••.••••• ,. 
16 auxiliares de e>cripta de zona a 2: 160SOOO ••...•••••• 

I encarregado do deposito a 3:6005000 .............. .. 

14:400$000 

7:2005000 

t2:ooosooo 

36:0005000 

4:800$000 

3:6005000 

36:0005000 
43:2005000 

fU:OOOSOOO 
36:0005000 

f53:000SOOO 
tos:ooosooo 
46i:400SOOO 

U:400SOOO 
3:0005000 

3i:560SOOO 
'3:6005000 
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t88:000JOOO 
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i ajudanlç a i:500SOOO .•...••..•.•.•.•.••...••• ~ •.•.• 
i guarda do l\luseu de Hygiene a 3:0005000 •••••••••••• 
2'escreventes do obituario a 2:1605000 ••••••..••••••••• 
2 feitores de cocheira a 3:000SOOO ••.•••••••••••••••••• 
i ajudantes a 2:f60SOOO .•.••••••••••••.•••••••••.•••• 

i2 cocheiros de 1• classe a i :6205000 ••••••..••••••••••• 
30 cocheiros de 2• classe a i: 500SOOO •.•.•••.•.•••••••••• 
22 mo,os de cavallartça a i :2005000 ••..••••..•••••••••• 
i tosador do animaes·a i :8005000 ••••••.••••••••.•••••• 
6 carroceiro3 a !;2005000 .••...•.••...••.•.••••..•..•• 
2 guarda portões a i :8005000 .••••••..•••••.•.••••••• ·• 
i jardineiro a i20SOOO ••••••••..••••••••••••••.•...••• 
i vigia a t :8005000 •.......••.••.•.....•••••..••..•. · .• 

Carpinteiros, pintores, bombeiros, eorreeiros, pedreiros, 
ferreiros e trabalhadores das oflicinas •••••••• : •••••• 

Mccanico, electricista, machinistas, motoristas, foguis
tas e trabalhadores das oflicinas .•• ; •••.•••.••••.•••• 

PCi'soa\ sem nomeação : 
i auxiliar de escripta a 2:4005000 •..••••••••••••• ~ •.•• 
f servente a t:~oosooo ..........................•.... 

HOSPITAL DE s. SEBASTIXO 

Pessoal : 
i director com 6:5335333 de ordenado o 3:2665667 de 

gratificação (decreto u. !.151, de 5 de janeiro de 
-t90i •.•••.....•••..•......••••.•••••..•..••..•.••• 

{ vice-dlrector eom 4:8005 do ordenado e 2:4008 de gra
tificação (decreto u. L !51, de 5 de janeiro de i 90~) •• 

{:5005000 
3:0008000 
4:320SOOO 
6:0008000 
8:6iOSOOO 

!9:-HOSOOO 
45:000SOOO 
26:4005000 

i:BOOSOOO 
7:200$000 
3:6005000 

7205000 
i:SOOSOOO 

45:0005000 
' 

SO:OOOSOOO, !.29i:580SOOO 

t.i32:1180SOOO 

2.: -iOOSOOO 
i:200SOOO 

9:8005000 

7:200JOOO 

3:6008000 

32:4005000 

32:4005000 
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3 rucdicos a 4:0005 de ordenado o 2:000S de gratificação 
(dooreton. L151, de5 dejaneirode i90i) .•.••••.• 

3 alumnos internos a 8008 de ordenado e !OOS de gratl
iieaç.~o (decreto n. !.15!, do 5 do janeiro de f90i} .•• 

f pharmaceutico com3:200Sdoordenado e 1:6008 de gra
tificação (decreto n. !.!51, da 5 de janeiro de 190i) •• 

t auxilia•· de pharmacia com 2:0008 de ordenado o f :OOOJ 
de gratificação (decreto n. f.l51,de 5 de janeiro de !901.) 

t almoxarife com 3:200S de ordenado o i :6008 da gratl-
ficar,ão (decreto n. f.f51, de 5 de janeiro de !901.} .•• 

I cscril'lio com 2:8008 do ordenado c t:!OOS de gratifi
. cação (decreto n. L !51, de 5 do jaoeiro de 1904) ••• 
f porteiro .com I: GOOS de ordenado o 8005 do gratificação 

(d~creton. 1.151, de 5 de janeiro do i90i) .•....•••• 

Pessoal sem nomeação: 
f auxiliar de escripta de t• classe •..•....••••••.•••..•• 
3 auxiliarc3 de escripta do 2• classe a i :8005000 .••..••• · 
i macbinista ...................................•.•.•. · 
I fognista . ................................... ." .......• 
i cozinheiro .................... ~ .................... . 
i ajudanto do cozinha.;· .•..••........•..•..••.•..•••• 
I rou:r.eiro .. ...•. -................•.................... 
I electricista . .......•........... -.................•... 
t.. fCl"reiro • ............................................ 
t pedreiro a ••• : • .............. -........................... . 

t carpinteiro .............................................. . 
f boml>eiro .: .. , ....•....•.... -............. t ......... :. 
2 lavandeiro~ a t :260SOOO ..•..•...............•••.•.• 
i auxiliar do pbarmacia ..•..••••.•..•........•..•••.• 
f ajudante de porteiro •...••.•.•..•...•.••...••.••.•.• 
i crehciro ........... c ............ : ·; .................... . 

ts:ooosooo 
3:6001000 

!:800S009 

3:000500i 

i:SOOSOOi 

4:200$008 

.2:4005000 . 

2:iOOSOOO 
5:!00SOOO 
2:iOOSOOO 
2:200SOOO 
t :soosooe · 
t:ososooe 
!:,408001 
I :200.5000 
t :»osooo 
f :iiO.SOOO 
t:uosooo 
f:200S000 
f:520SOOO 
2:08()JOOO 
!:080~000 
1:0805000 

57:800800t 
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.f. jardinei~o .•. -.. .•..• ,, .. , •...... , •............. : •...• 
i cnfermc•ro-mor . ........... , ................. , .•.. , ..• 
f) enfermeiros de ia classe a i :6805000, •.. , ....•.. , .•.. 
6 enfermeiros de 2a classe a t:«OSOOO, •• , •...••..•.... 

:22 scnentes de 1• classe a I :OSOSOOO; ••••...••••••• , •••• 
26 scr,·entes de 2• classe a SiOSOOO ............... ; .... . ,. 

Material : 
Alimentação do pessoal. ............................... .. 
Combustíveis e lubrificantes ............. ooa •••••• ........ 

Provisões de pbarmacia .....••......•....•...•...•••... 
Roupas e utensílios de enfermarias .................•.... 
llluminação, ............................... ............. . 
Material clínico . ......................................• 
Mo\·eis ........................................... , , • , • 
Conservação de Inaterial .••••.••••.•••••••••••••••••••• 
Dietas de enfermos e alimentação de communicantes •••••• 
Expediente ... ' ............ o •• o ••••• o. o••. o o ••••• o •••••• 

Sustento c forragem de animaes ..... o ........ o .......... . 

Eventuaes . o • o ••• o~o o o o ••• o • o. o •• o •••••••••• \ •• o o o • •••• 

Assignaturas de apparelhos telepllonicos .......•........• 
., 

DOSPITAL PAIJLA CA!IDIDO 

Pessoal : 
i director com 6:5338333 de ordenado e 3:2665667 de sra

tificação (decreto n. Li 51, da 5 da janeiro de !906). 
i 'ice-director com !:SOOS de ordenado e 2:W08 de grati

ficação (decreto n. !.!51, de 5 de janeiro de i90i) ... 
2 medicas a !:OOOS de ordenado e 2:0008 de gratificaçll.o 

(decreto n. L 151, de 5 de janeiro de i90i) ....... ••• 

!:OSOSOOO 
i :800$000 

iO:OSOSOOO 
S:MOSOOO 

23:7601000 
2i:810SOOO 

25:000SOOO 
6:000$000 

25:000$000 
ifl:OOOSOOO 
· B:OOOSOOO 

5:0005000 
2:500SOOO 

20:0005000 
!8:0008000 
4:0005000 
3:0005000 

i9:73SSOOO 
262SOOO 

9:8005000 

7i200JOOO 

l2:000SOOO 

; 

95:WOSOOO 

i53:200SQOO "' ~ -U> 
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t pharmaceutico com 3:200J de ordenado e t :600S da gra
tificação (decreto n. f.t5t, de 5 de janeiro de f90i). 

t almo'xárifo com 3:2008 de ordenado o f :6008 de gratifi· 
cação (decreto n. f.f5f, de 5 de janeiro de f90i) •••• 

I escrivão com 2:8008 de ordenado c f:iOOS de gratificaçllo 
(decreto n. f.f5f, de 5 dcjanoiro de f90i) •••••••••• 

t por!ciro ~om f:600S de ordenad!' c ~OOS de gratifica
çao (decreto n . .f. f5f, de li de Janm_ro de/ f90i) •••••• 

f agente de compras com t: 600S de ordenado e 8008 de 
gratificaÇ<io (decreto n. f.fãt, do 5 de Janeiro de 
l901-) •.•.•••. -~·-········ ••. ·-··· ••.. o •••••••• · ....... -

Pessoal sem nomeação : 

t. i.nachinista de estufas •••••.• ... .o ••••••••••••••• -•••••• 
t cozinheiro .....•.•..••••.•...••.••.•••.•••.•... : . ... 
i guarda •••..•••••••••••••••.•..••••••..•.••.•••••••• 
6 ser\·entes a fJOSO ••••• ••••••••••••.•.••••••••.•.•.••• 
3 serventes a S90!} •••••..•••........•.....••..•......• 

Material : 

Custeio e conservação do hospital ••••.•••••••••.••..•••• 

Materiàl: .. 
Gonsen•ação c acquisiçãb de mlterial para o serviço, inclu

sive o material rodante, desinfectantes, acquisição, 
sustento e ferragens de animaes, CO!l!_bustivel, lubrifi
cantes, illuminação, expediente, asseio e eveotuaes ••• 

.· 

4:80úSOOO 

!:6005000 

4:2005000 

2:400SOOO 

2:4008000, 

2:iOOSOOO 
f:680BOOO 
f:680SOOO 
6;480SOOO 
2:7005000 

H:9!0SOOO 

t5:ooosooo .· 
29:9iOSOOO 

229:-i20SOOO 

, 
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.,. 

i7:600SOOO 
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Custeio de automoveis, caminhões, a~bnlancias, appare
Ihos de Clayton, gazolina, lubrificantes, concertos e 
a ;.quisi~ão de pneumaticos e accessorios . ........... . 

Assignatnra de apparelhos telephonicos •.•....•......•••• 

SECÇÃO DEJIOGRAPBIG..\ 

Pes;oal : 

i medico demographista com 6:4005 do ordenado e 3:2008 
de gratificação (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 
l.90i, e decreto n. !0.821, de 18 de março de 1914) .. 

2 medicas ajudantes a 4:8005 dn ordenado e 2:~00S de 
gratificação (decreto n. L !51, dn 5 de janeiro de t 90i, 
e decreto n. 10.821, do IS do março do 19H) ..... , •• 

l. cartographo com 4:000S de ordenado e 2:0008 de grati
fiéação (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 190i, 
decreto n. 10.821, de 18 do março de t9H, c decreto 
n. 2.092, de 31 de dezembro de 1909, c lei n. 2.221, 
de 30 de dezçmbro de 1909) ...•......•...•.....•••. 

3 auxiliares a 2:8005 de ordenado e 1:4005 de gratificação 
(decreto n. 1.!5!, de 5 de janeiro de 190i, decreto 
n. !0.821, de 18 de março de !91i, c decreto n. 2.092, 
de 31 de dezembro de !909, e lei n. 2.221, da 30 de 
dci:embro de 1909). ,_ .••.••.•..••.•.•••••••.••••••. 

Pessoal sem nomeação : 

2 auxiliares de cscl"iptà a 3:0005000 ••.•.••••••••.•••••• 
I estafeta a t:SOOSOOO .••••••..••••••.•.•••.••••.•.••••• 
2 sarrentes a I : 200SOOO .... · ..••.••..•.•.......•..•..•• 

, . 
' 

' 
60:0005000 

5805000 --

9:6005000 

H:400SOOO 

6:0005000 

!2:600SOOO 

6 ooosooo 
I 8005000. 
2 400SOOO 

/ 

, 
• 

• .. 

290:0005000 

!. 722:5805000 t. 7ll2: 580SOOO 
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42:6005000 '"' -~. 
!0:2005000 -- •• 
52:SOOSOoo S2:800SOOO '"' ... 

,_._·! -. -~ •• -.--.. '·" :.--'~.;·:.:-,,;. ·--~-~:.:~~_::\-~·'--~'"._L:_::·~"":·· ·1·: - ~ - ---': J: ;. -.;.,.:.;.· · -:: ~~ ... ~~!i:-{U"'zS~éi.±i~~-:::~~~~~~:.r.-~~;~~~(':J~;r~~~;:_;~~~ 



• 

.. 
' 

·-

Püssoal : 
LATIO!'t.ATORIO DJ.CTI:RIOLQGIÇO oJ 

f clwfe do laboratorlo com G:400S de ordenado c 3:200$ 
ele gratilicaç;io (docreto n. L Wl, do ~ de janeiro 
do l90l, c dccroto n. !0.821, de 18 de março de 
1911-~ ...... o •• o •••••• o. o •••• o o o ••• o o •••••• o •••• o. o. 

4 auxiliares teclmicos . (medicos) a 4:0008 de ordenado e 
2:000$ de gratificação, (decreto n. f .f!H, de 5 de ja
uçiro de 1904, e decreto n. :10.821, de JS de março 
de :19i.fJ .•••.•.... : ................................ . 

f. cscripturario·arcllivista cóm 2:4008 do ordenado e t:200S 
de gratificação (decreto n. Ll51, de 5 de janeiro 
de f90i, c decreto n. 10~821, de 18 de março .de 
!914-} ..... o •••••• o ... o ••• o o_." o. o o o. o o •• o ••••• o ...... . 

Pessoal sem nomeação: 
2 auxiliai·cs do escripta a I:SOOSOOO •••.•••••.• ; ••...••.. 
i ser\~entos a f :2005000 •. ............................... 

Material : 
Livros, objectos do expediente, instt•umentos, apparclliM o 

mat<wiacs, bioterio, asseio o cvontuaes .....•...•.••• 
Assignaturas de apparelhos telephonicos ..•••.•.....•.•.• 

FISGALIZAÇÃO D.\S I"HARJIAGI!.S 

Pessoal: 
4 inspectores de pharmacia a 4:0008 de ordenado o 2:000$ 

de g•·atificaç<to, (decreto n. L !51, de li de janeiro de 
190<,, e decreto n. !0.821, de 18 de março de 19U) ••• 

•. r 

Q:GOOSOOO 

2!:0005000 

3:600SOOO 

3:6008000 
4:8008000 

Uí:980SOOO 
2205000 

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

37:2008000 

8:,oosooo 
,s·: 6008000 

J6:200SOOO 

61:8005000 

u:ooosooo 

ll!:800SOOO 

11:0001000 
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E.'\GE.'\UARIA SAl'iiTAnlA 

Pessoal : 
f CQnsultor techuico (engenheiro) rom 6:4005 de ordenado 

e 3:200S de gratificação (decreto''- !0.821',. de !8 de 
Dlóll"ÇO de ::1914) ................ !' ........ ~ ••••••••••••••• 

i auxiliar teclmiro ( engcnheii'O) rom 5:6005 de ordenado e 
2:800S de gratificaçlío (decreto n. !0".82!, de !8 de 
marçQ de !914)•··· ••.•..• : •.•.•••.••••.••.•••••••• 

2 conductorcs de scniço com 2:-iOOS de ordenado e !:2001 
de gratificaçlío (decreto n. 10.821, de 18 de mar<;<> de 
{91-i) .... : .................................... : .•••• 

i desenhista com 2:-IOOS de ordenado e i :200S de grati-
ficação ............................................... . 

. 
I~.UARETO D.\ ILlll GR!i'WE 

Pessoal : 
i direc!Qr, gmtifica~ão (decret<> n. i. !51, de 5 de janeiro 

dei90.i, e decretou. !0.82!, de 18 de março de t9U). 
i pharmacentic<> com 3:000$ de ordenado e i:SOOS de gra

tificação (dect·cto n. !.151, de 5 di) janeiro de 190!-, e 
decreto n. !0.821, de 18 de março de t9H) .•••••.••• 

i almoxarife com 3: 600S de ordenado c 1: SOOS de gra
tificação (decreto n. 1.151, de 5 _de janeiro de !90!-, e 
decreto n. !0.82!, de !8 de março de i9U) ......... . 

i escripturario rom J:OOOS de ordenado c i:500S de gra
tificação (decreto n. !.!51, de 5 de janeiro de i90i, e 
decreto n. !0.82!, de 18 de março de !9U) •.•.•••••• 

i porteiro com 2:0005 de ordenado e i :OOOS de gratifi-
cação (decreto n. f .15!, de 5 de janeiro de i90i-; e 
decreto n. !0.82!, de iS de março de i9!i) ......... . 

11:600SOOO 

8:4008000 

7:2005000 

3:6005000 

3:6008000 

5:4008000 

5:4005000 

4: 500JOOl! 

3:0003000 

28:800JOOO 

2! :900SOOO 

•0.::..~t·~~:_~. _.kh~~~--:::~~1 ~,~i.-:.~~i~~L:t..- :.r~.r~~~~;_;:~/ -~-~~-~::;.f .... !i:~ ---SEi:i1~~f:!i-~~~~:.f@-~ 
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Pessoal sem nomeaç~o : . 
2 desinfectadores a 2:000$000 •..•.••••..••..•••.•.••••• 
i guarda .. .................... ! ••••••••••••••••••••••• 

9 serventes a i: ooosooo .• ...........•..•...•.•... ~ ...... 
i cozinlteiro ............•.......•....•.....•••.••....•• 
i mac1Iinista das estufas .• .....•..........•............. 

_, 
Material : . 

Medicamentos. e dietas .. ................................ . 
Objectos de expediente, illuminação e despezas eventuaes. 

L"STITUTO YACCINICO IIU:iiCIPAL DO DISrRICTO FEDERAL 

Subvenção para fornecimento de vaccina anti-variolica a. 
todos os Estados que a requisitarem (leis ns. i.H5, 
de 3l. de dezembro de l.903, e f .453, de30 de dezembro 
de l.905; c decreto n. l.0.82f, de f8 de março de f9f4). 

Serviço de Policia Sanitaria e de Prophylaxia dos 

Portos da Republica 
RIO DE JANEIRO 

PROPHYLAXlA DO PORTO 
Pe5soal: 

f inspector com 7:200S dti ordehado e 3:6008 de gratifi~ 
· cação (decreto n. 9.f57, de 29 de novembro de l.9H, 
lei n. 2.5U, de 4 de janeiro· de f9f2, e .decreto 

4:0008000 
f:6SOSOOO 
9!0008000 
l.:SOOSOOÕ 
2:"HOSOOO 

f:ooosooo 
2:4008000 

•• o •••••• o •••• 

n. l.0.82l., de f8 de março de l.9H) •.•...•••••• ~;... • •••..•••..••• 
Pessoal subalterno : . 

f mestre de navio de desinfecção, a toS diarios (decreto 
n. 9.!57, de 29 de noyembro de f9H, lei n. 2.5U, de 

r 

18:6205000 

40:520$000 

3:4008000 

43:920$000 

2i:ooosooo 

fO:SOOJOOD 

\ 

43:920SOOO 

24:000JOOO 
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4 de janeiro de i9i2, e decreto n. i O. 82i, de iS de 
março de :19!4-} .................................... . 

i Machinista tio navio de desinfecção,- a !08 diarios (De
creto n. 9.i57, de 29 de novembro da !9H, lei 
n. 2.5U, de 4 da janeiro de i912 e decreto n. f0.82l., 
de is' março de i9U) •••••••••.•..••.• , •..•.• , ••.•• 

2 Foguistas, a 6S diarios (DecretB.n. 9.i57, de 29 de no
vembro de i!!H, lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de i9f2 
e decreto n. i0.82l., de iS de março de 1\IU) ••..... 

6 Marinheiros, a 58 diarios (Decreto n. 9.157, de 29 de 
novembro de f9lf, lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de 
!912 e decreto n. !0.821, de 18 de março de i9U) ... 

i Chefe de desinfecção (Decreto n. 9.157, de 29 de no-
vembro de f9H, lei n. 2.5ii, de 4 de janeiro de 1912 
e decreto n. !0.821, de !8 de março de 1914) ....... . 

3 Desinfectadores, (decreto idem) .•....•..•....•.•.•••• 

Pessoal do navio de desinfecção Republica: 

i Mestre da lancha com H$ diarios ....•..•.......• ·: ... 
t Maclünista 1 idem ................. õ •••••••••••••••••• 

B Fogui.Stas a 7S diarios .. ; •....•••......•••...........• 
-4 Marinheiros a 58200 diarios .•.....•.••..•...••..•.•.• 

POLICIA SANITARIA DO PORTO 

Pessoal : 

6 Inspectores de saude, a 6:400S de ordenado e 3:2008 de 
gratificação (Decreto n. 9.157, de 29 de novembro de 
f9H, lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912 e decreto 
n. !0.821, da iS de março de 1914) •.........••..••• 
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i Medicos auxiliares, a 4:800S do ordenado o 2:1005 de 
gratificação {Decretou. 9.157, do 29 de novembro de 
19H, lei n. 2.5!4, do 4 de janeiro do 1912 o cleeroto 
n. !0.821, do 18 de março do 1914) .••.••.•..••.••.. 

f Encarregado do material lluctuante, com 4:0008 do or
denado o 2:0005 do gratificação {Decreto n. 9.157, de 
29 do no,·etnbro de l9H, lei n. 2.544-, do,4 de janeiro 
de 19J2 o decreto n. 10.821, do 18 de março de 19U) 

Intm·prete com 2:80011 de ordenado o 1 :400g do g•·ati
. ficação {Decreto n. 9. 157, de 29 de novembro do 19H, 
lei n. 2.5U, do 4 de janeiro do 1912 o decreto 
u. 10.821, de 18 de março de 1914) .......••.. -..... . 

3 Guardas sanitarios com I :60011 de ordenado e 8008 do 
gratificação (Decreto n. 9.157, do 29 do novembro do 
1911, lei n. 2.5U, do 4 de janeiro de 1912 c decreto 
n. 10.821, de 18 de marçá de 1914) ............... . 

. Pessoal subalterno: 

i Mestre de na\io, com !OS diarios (Decreto n. 9.157, de 
29 de novembro de 1911, lei n. 2.5U, do 4 de janeiro 
de 1912 e decreto n. 10.821, do 18 do março de 1914). 

f Machinisl.a do navio, com IOlJ. diarios (Decreto n. 9.157, 
do'29 de novefllbro de f9H, lei n. 2.544, ·de 4 do ja
neiro de 1912 c decreto n. !0.821, de 18 de inarço 
do 191*) .......................................... .. 

11 Mestres de lancha, a 9S diarios {Decreto u. 9.157, de 
2g de novembro de I9H, _lei n. 2.bH, de 4 do janeiro 
de 1912 e decreto n. !0.821, do 18 do março do 1914). 

li Macbinistas,.a 98 diarios {Decreto n. 9. 157, do 29 de no
vembro de f9H, lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de 1912 
e dec~eto n. 10.821, de fS do março de f9H) ..•••.• , 
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8 Foguistas, a 68 diarios (Decrêto·n. 9.i57, de 29 de no
vembro de i9H, lei n. 2.5U, de 4 do janeiro do i9i2 

. e decreto n. 10.821, de 18 de março do 1914} .••..••• 
25· marinheiros, a 5S diarios (Decreto Ii. 9.i57, de 29 de 

novembro de i_9H, lei n. 2.5U, de 4 do janeiro de 
1912 e decreto n. 10.821, do i8 de março de i914} .•• 

i servente, gratificação (Decreto n. 9.i57, de 29 de no
vembro de i91i, lei n. 2.544-, de 4 de janeiro de f9f2 
e decreto n. 10.821, de 18 de marcp de 19H) ...•.••• 

Material: 
Expediente, desinfectantes o respCctivos utensílios, acqui

sição, concerto; comlmslivel, lubrificantes, aprestos e 
demais artigos de custeio dos vapores, lanchas e esca- · 
leres da Capital Federal e do Estado do fiio de Janei
ro e 88S500 para apparelho tclephonico ...•....••... 

Para gratificação a.os insp13ctoros de sande o medicos auxi
liares pela visita aos navios entrados á noite no porto 

· do Rio de Janeiro; 50S por noite (Lei n. 2.738, de 4 
de janeiro de 1913 o decreto n. 10.821, de 18 de 
março de HlH) ... ; ................. ; ............ . 

E:>TADOS 

PORTOS DB {& CLASSE 

Manáos, Detém, Recife, S. Salvado1·, Santo• e Rio Gr;mde . ~ -
elo Sul 

Pes>oal: 
6 inspectores de saude a 4:8008 do ordenado e 2:4üOS de 

gratificaçM (lei n. 2. 738, de-~ de janeiro de 1913} ... 

~ 
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90:0008000 

. {08:2508000 

43:2005000 

CD 

1!»:!958000 208:2955000 "' CD' 
ooc 
>• o 

"' c:: 
"" o 

"' f' 

"' "' N" 

!2 / 

i 08:2508000 t08:250sooO 
g 
t:1 

"' ,_,. 
<O 

' -.,. 
w 
~ 

·,a:;:;--...... ~~t;f-·· 



\ 

-· 

12 ajudantes a 3:200S'de ordenado e !:6008 de gratificá- • 
çl!.o, (lei n. 2.738, de 4 de janeiro da i9i3).~ ••••••• 

6 secretaries a 2:4005 de ordenado e i :2005 de gratifica
ção, (lei n; 2. 738, de 4 da janeiro da i9i3) •••.•••••• 

6 escriptnrarios-archidstas a f: 6008 de ordenado ll..SOOS 
de gratificação (lei n. 2.738, de 4 de janeiro de Ilil3). 

{8 guardas sanitarios a i :0008 de ordei~ado o 5008 de gra
tificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de i9i3) •••••• 

Peswal Eubalterno: 

i2 mestres de lanchas a SS diarios (lei n. 2. 738, de 4 de 
janeiro de i9f3) ..................................... . 

f2 macbinistas a 8S diarios (lei u. 2. 738, de 4 de janeiro 
de t9f3) ............................. .•........... ; 

f2 fogoistas a 58 diarios (lei n. 2. 738, de 4 de Janeiro de 
i9J3) ..................................•.......... 

48 marinheiros a 58 diarios (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro 
de 1913) ....•.•.. , .................... • -............ · .••. 

6 desinféctadores do i• classe, gratificação de 2:4008 (lei 
. n. 2. 738, de 4 de janeiro da f9i3) .............. :-.. . 
f2 desinfectadores de 2• claS>e, gratificação <!e i :SOOS (lei 

n. 2. 738, de 4 de janoiro de i913) ................. . 

PORTOS DE 2• CUSSE 
. ' 
S. Luiz, Forlaleza, V•ctoria, Paranagvi e Gorumbá 

Pessoal: 
5 inspectores de sande a 3:6005 de or~enadõ e 1:8008 de 
· gmtificação (lei n. 2. 738;· de 4 de janeiro de i9i3} ••• 
li ajudantes a 2 :400S de ordimado e i: 2008 de gratifica-

Ç)io (lei n. 2.738, de 4 daJ~neiro de !9!3) ............. . 
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5 escripturarlos-arcllivistas a l: 6008 de ordenado o SOOS 
· do gratificaÇão (lei n. 2.738, de i de janeiro de !913). 

o~ fO guardas sanitarios a 960S de ordenado e 4805 de grah-
1!'- ficação (lei n. 2.738, de 4 de janeiro de !913) ....... . 
~ . . 

Pessoal subalterno : 
5 mestres de lancha a 7S diarios (lei n. 2. 738, de 4 de ja-

Jteiro de t9l3) ...... . · ...... · ...... ~ ................ .. 
5 machinistas a 75 diarios (lei n. 2. 738, ele 4 de janeiro 
' de !913) ...•.. ••.• : •.•....... .....•.•...••...••• 

5 foguistas a 48 diarios (lei n. 2. 738, de ,; de jan~iro de . 
!9!3) .................................... -.......... . 

20 marinheiros a -iS diarios (lei n. 2. 738, de i de janeiro 
de J 9!3) ...•....••.•.•.•.•..•. ...................... 

iO desiufectadorc•, gratifica~ão de f :0008 llei n. 2.738, de 
4 de janeiro do 1913) ............................ .. 

l'ORTOS DE 3a CLASSE 

Amat·raçao, l\":atal, Cabedcllo, .\Jaceió, Aracaju, Florimw
polis 

Pessoal: 
6 inspectores de sàude, o 3:200S'de ordenado e i:600S de 

gratificação (decreto n. 9.!57 de 29 de novembro de 
f9H e lei n. 2.5!4 de.!, de janeiro de !912) ......... . 

6 ajudantes, a 2:0008 de ordenado e f: OOOS de gratifica
ção (decreto n. 9.157 de 29 de no,·embro de 1911 e 
lei u. 2. 5-H: de 4 de janeiro (h; :1912) ........••....• 

l§: 6 escripturario.s archivistas, a i: 600S de ordenado c 800$ 
de gratificação (decretou. O.i57 do 29 de novembro 
de i9H e lei u. 2.5t>dc -í de janeim de t912) ..... .. 

f2:000SOOO 

f4:400SOOO 

!2:7758000 

12:7755000 

7:3005000 

29:2005000 

!8:0008000 

28:8008000 
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i2 guardas sanitario~, a 80011 de ordenado e .f.003 do gra
tlllcação (decreto n. 9.i57. de 29 de novembro de i9H 
e lei n. 2.5U de4. de janeiro d\l i9l2) •.••...••••..• 

PeS.soal subalterno: 

6 mestres de lancha, a 78 diario3 (decreto n. 9.i57 de 29 
· de noyembro da i9H e lei n. 2,5H de·~ de janeiro de 

-i9f2~.-, ........ , .•...•....•. ~ ....••....••......••. 
6 inachinistas de Hmcha, a 7S dialios (decreto n. \1.157 de 

29 do novembro da 19lf e lei n. 2.5H de 4 de janeiro 
do i9J2) ......................................... . 

O foguistas, a .f.jJ diarios (decreto n. 9.i57 de 29 de novem
bro do i!ll'i c lei n. 2.5H de! do janeiro da i912) ... 

2i marinheiros, a as diarios (decreto n. 9.!57 de 29 de 
novembro do :19H o lei n. 2.5H do + do janeiro de 

. 1912) ••..••..... , .••••..•.•.•.••••••••.•.•.• -.•••.• 

Pessoal: 

l'ORTOS DE ·ia CLASSE 

Ita}ahy e S. Francúco 

2·iuspectores de sande, a 2:W08 de ordenado e i :2003 de 
gtatificação {decreto n. 9.457 de 29 de novembro de 
19H·o lei n. 2.5Udejaneiro de i!ll2) ............. .. 

2 guardas sanitarios, a 6603 de ordenado e 3308 de gra
tificação (decreto n. 9.157 do 29 de novembro de i911 
o lei n. 2.5U. de~4 do janeiro de i9J2) .•••• : .• , .•. :. 

Pessoal subalterno: 

2 machinistas, a 53 diarios (decreto n. 9.157 de 20 de no
vembro de 1911 e lei n. 2.5H de,> de )aneiro de i9i2). 
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2 patrões, a iS diarios (decretó n. 9.!5~, de 29 de no
velnbro de l9H e lei n. 2.5H,deidejaneiro del9i2} 

2 inàriliheiros, a 3S diarios (decreto n. 9.157, de 29 de 
novembro de i9U e lei "n. 2.5U, dê~ de janeim da 
!912} ... o ••••• o o o ••• o •• o ••••••••••• o. o ......... o •• o. o 

Materiaf: 

Hxpediente, as._<eio, desinfectantes, custeio, acquisição e 
conservação dos transportes maritimos e despezas even
tnaes das inspectorias de t•, 2", a• e i• classes (de· 
creto n. 9.157, da 29 de novembro de i9U e lei 
n. 2.5U, de i de janeiro de f9li!} ... : ............ .. 

Aluguel de casa para as inspectorias (decreto n," 9.157, de 
29 de novembro de i9H e lei n. 2. 5i4, de 4 de janeiro 
~e 1912) ... ........................................... . 

BbsPtrAE3 DE ISOLlliE!tTO l'fOS -EStADOS 

Maranhão (Bomfim) •.......••• : ....................... . 
Ceará . ................................................. . 
Pernambuco . ......••...................•.............. 
Alagôas • ................. -. -. -•• ·• ......................... . 
Sergipe .. .••......••.•...••.•.•••.••••....•.......•.... 
Bahia ........•..•.. • · ..•.. -. 1 •••••••••••••••••••• 1 •••••• 

Paraná .... ................... I ••••••••• I .......... ! .•... 
Santa Gatbarina .. 1 •••••••••••••••••••••••• ••••• -•• 1 •••• 

ruo Grande do Snl •.. ...................... ~ ............... . 
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23. Secretaria do Conselho Sqperio; de Ensino., •••• ,., •• 
2!. Subvenções a institutos de ensino. Diminuída de 

100:0008 destinados ao Instituto Elec,tro Technico de 
Porto Alegre . ...................•........• • ...... . 

25. Escola de Bellas Artes. Supprimida a verba om;o. An· 
gmcntada de f :2008, a gratifit;ação ao restaurador e. 
conservador dos quadros da pmacotheca •....••....•• 

- 26. Instituto Nacional de Musica •....•.••....•.•..••••.• 
Substituída à tabella pela seguinte: 
Pessoal: 

1 director com 6:0008 de ordenado e 3:000S de grattfi
cação (decreto n. 9.056, de !8 de outubro de- t9H e 
lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de !9!2} ••.•...•..•.••. 

42 professores a 4:0008 de ordenado c 2:0008 de gratifi
. e~~ção (decreto n. 9.056, de· l8 de outubro de l9H e 

lei n. 2.5U, .da i de janeiro de !9!2) ••••.••.•.••.•• 
1 secretario com 4:8008 de ordenado c 2:4008. do grati

ficação (decreto n. 9.056, de !8 do Ol,ltubro de 1911 c 
lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de 19!2) ............... . 

1 thesoureir<i com 4:0008 de ordenado c 2:0008 de grati
ficação (decreto n; 9.056, de 18 de outubro de l9H e 
lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de !912) ••••••...•••.•• 

1 sub-secretario com 3:2008 de ordenado c 1:6008 de 
gratiÍicaçl!o (decreto n. 9.056, de !8 de outubro dé 
f9H c lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de t912) .•••.•..• 

1 bibliotbecario com 3:2008 de ordenado,c 1:6008 degra· 
tificação (decreto n. 9.056, de t8 de outubro de 19H 
e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de t9l2} •.•..•.•.•.. : 

2 amanuenses a 2:4008 de ordenado e 1:2008 de·gratifi-
.cação (decreto n. 9.056, de f8 de outubro de t9U e 
lei n. 2.5«, de 4 de janeiro de tOt3) .............. . 

61:098$000 
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2 acompanhadores a 2:000S de ordenado e t:OOOS de gra
tificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 19H 
e lei n. 2.5U, de! de janeiro de 1912) ............. . 

12 adjunctos a 2:0008 de ordenado e I :OOOS de gratificação 
(decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 19H e lei 
n. 2.5H, de! de janeiro de 1912) ................. . 

I porteiro com I: SOOS de ordenado e 900S de gratificação 
(decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 19H e lei 
n. 2.5U, de! de janeiro de,f912). · .•.......•.••••.. 

2 inspectores de alumnos a f: 8008 de ordenado e 900S de 
gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 
f9H e lei o. 2.5H. de-! de janeiro de 1912) ....... .. 

8 inspectoras de àlumna!l a I: 800S de ordenado e 9008 de 
gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 
f9H e lei n. 2.5H,.de! de janeiro de 1912) ........ . 

1 continuo com f: 600S de ordenado e 8008 de gratificação 
(decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 19H e lei. 

· n. 2.5H, de! de janeiro de 1912) ................. . 
. I conservador com 1:2008 de ordenado e 6008 de grati

ficação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 19H e. 
lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de 1912) .........•..•. • .• 

I afinador de pianos com f :200S de ordenado e 6008 de 
gratificação (decreto n. 9.056, de f8 de outubro de 
19H e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de 1912 •.••..••.• 

Gratifica~ões addiciouaçs (decreto n. 9.056, de 18 de ou
tubro de 19ft e lei n. 2.5U, de! de janeiro de 1912). 

_ Pes;;oal sem nomeação: , 
7 ser\·entes (decreto 11. 9.056, de 18 de outubro de 19H 

e lei 11. 2.5U, de 4 de janeiro de 1912) .. ~ .......... . 

./ 

. 6:0008000 

• 36:000SOOO 

2:7005000 

5:400~000 
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Material: 

Gratifica~ão a nove monitores a 3005 annnaes (decreto 
n. 9.056, de f8 de outubro de f9U e lei n. 2.5U, de 
~ de janeiro do f 912) .•.•••.•.•••.•••••••••.••••••• 

Acquilli~1lo de intrnmontos, reparos o cousorvação do grande 
orgão e do instrumental ; acquisições para o Iabora
torio de pbysiologia o bygieno da_ voz, bibllotbeca, ar~ 
cbiro, museu o gabinete de pbysica e encadernações •• 

Moreis, reparos e_ uten•ili(!s, objectos de expediente, me
- datbas e diplomas para premio ; publicações, despszas 

com fardamento dos serventes, representação do Insti
tuto e despezas miudas e cventuaes ............•••..• 

llluminação .......•..•.....•.....•...•...........••...• 
Auxilios aos concertos· do Instituto (decreto· n. 6.6lH, de 

29 de agosto de 1907, art. 107) .••....••..•.•.•••.•• 
Tua. de esgoto •...•.•..•••• ;-•.••••••••••.•••••••••••.• 
Consumo de agua .................................. ,., •• 

27. Instituto BenJamin- C<instant ..............•..•.•.••• 
28. Instituto Nacwnal ãe ·surdos-Mudos. Augmentada de 

7:000S a verba do m.rter_:ial e de f :OOOS a con!iguação 
para serventes na verba do pessoal de _nomeação do 
director. Supprimidos na verba pessoal: agente tbeso
relro, 4:8.0QS; dentista, 2:400S; um repetidor, 2:400SOOO 

29. B!l>Iiotheca Nacional.. ............ -.........•. · .•••..• 

i'essoal: 

! director geral com S:OOOS de ordenado e 4:000S de gra
tificação (decreto ú. 8.835, de H de junho de f9H e 
lei n. 2.ãH; de 4 de janeiro de !912) .•••.••.•••.••• 

• 

2:700JOOI! 

!2:0008000 

6:0008000 
2:0008000 

&:OOOJOOO 
f36SH8 
216JOOO 

3Vf:35!SH8 

' 
!5i:72iSH8 
512:3t2Sff8 

!2:000$000 

29:052SH8 !33:56088011 
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·3 lJiblio!becarios a G:SOOS de ordenado e 3:4005 de grati
ficação (decreto n. 8.835, de H de julho de :19H ·e lei 
n. 2. 5H-, de-!, de janeiro de i 9!2) .••....••.•••.•.••• 

5 snb·bibliotbecarios a 4:8003 de ordenado 2:4008 de gra
tificação (decreto n. 8.835, de H de jullio de iSH e 
lei n. 2.5U, de-!, de janeiro de !9!2) .• , ...••....•• 

8 olficiaes a -!,:8008 de ordenado e 2:000S de gratificação 
(decreto n._ 8 835, de H da julho de' i9H e lei 
n. 2.5U, de-~,- de janeiro de !9!2) ..••..•...•••...• 

U al)lanuonse> a 3:000S de ordenado e i :500S de gratifi
- cação (decreto n. 8.835, de H de julho de :!9H e lei 

n. 2.544, de 4 de janeiro de !9!2) .•••.•••.•••...••• 
õ auxiliares a 2:2008 de ordenado e i :500S de gratifica
. ção (decreto n. 8.835, de H de julho de i9H e lei 

n. 2.544, de-!, de janeiro de i9i2), ............•..•• 
i mecanico electricista com 2:800S de ordonadoe :l:WOS 

.de gratifi~ção (decreto n. 8.835, de H de julho de 
i9H e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro do :l9J2) .....•... 

i porteiro com 2:-lOOS de ordenado e i :2008 de gratifica-
ção (decreto n. 8.835, de H de ·julho de :19U o lei 
n. 2.5U, de-!, de janeiro de i9l2) •••.....•••..•.•. 

2 ajudantes de porteiro a 2:0003 de ordenado e i:OOOS 
de gratificação (decreto n. 8.835, de H de jUlho de 
:19!:1 e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de !9!2) ....... . 

i inspector technico com 2:8008 de ordenàdo e :1:4008 de 
gratificação (decreto n. 8.835, de H de julho de i9U 
e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de :19!2) •• ~, ••• , •••• , 

Gratificações ao secretario e ao thesoureiro (decreto 
. n. ~.83~, de H de julho de i91i e lei n. 2.544, de~ 

-de Janeiro de !9!2) .............................. . 

30:6008000 

36:0008000 

48:0001008 

63:0008000 

!J2:8008000 

~:2008000 

3:600$000 

6:0008000 

~:2008001} 

3:00QSOOO 263:4005008 

c;~;,:~fÇ.:~-~~2_:-c}.:.,;z/i>i' ,-·: ~· ~ -~-~4-,Ci:~ ~;,;t::i.:..._~~~.;:~~L.ii~~:.,:.;.~.;._·-:'_:,-:· -.- -- ._ ·- - -~':0~.;:.;.;:,,;.~~::...,.,;..,.-_~~,__;..:.~---·-~~-
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Pessoal sem nomeação: 

4 ajudantes de ·eiectdcisÍa a 3:ooos •.................• 
f2 guardas a 2:-iOOS ......... •..•.•••••••.•.••••.••••••• 
i ascensorjstas a 2:fOOS ••...• •••••••••••••••••••••.•• 

28 serventes a f :8008 .• .•••••••••••••.••.•••• · •••••• -. •••• 
Pessoal das officinas graphicas c de encadernação .••••••• 

• . 

Material: 

Acquisição de li1Tos, periodicos, manuscriptos, estampas, 
cartas geographicas, moedas, medalhas e sellos •••••.• 

Contribuição annual para a organizaçllo do inventario dos 
documentos relalil'os ao Brazil, existentes no Archil'o 

·da Marinha e Ultramar de Lisboa ••••• · •• ;-..- •••••••• 
Conservação de lhTos, periodicos etc. Material para as 

officinas graphicas e de encadernação •••• ; •••••••••• 
· P~rmutações e documentação. Investigações e estudos em 

bibliolhecas, archivos e museus .•• .....•••....•.•..• 
Objectos de expediente, moveis, publicaÇÕes, serviço de 

conferencias, conservação do edificio, transporte .de 
livros e despezas .oventuaes •..•...••..•••••••••••••• 

llluminação, COrrente _electrica .•...••..••. , •••••••....• 
Aluguel de casa para o director •••.•••.••••••.••••••.•• 
Taxa de. esgosto .•..•••••••••••• • ............... _ .••.••••.• 
Consumo f;le agua •••••••••••••••••• ; ••••••••••• ~ •••• , •• 

' . 

30. Obr.is. Reduzida de 50:000J • •• , , •.••..•.•..•••••• •. 

:12:0008000 
28:800SOOO 

8:400SOOO 
50:400S000 
so:ooosooo 

i6:000SOOO 

4:800SOoo 

f4:ooosooo 

:10:2005000 

24:000SOOO 
20:000$000 
3:6008000 

:136SH8 
576SOOO 

~o:ooosooo 

' 

:155:600$000 

if9:ooosooo 

93:3:12SH8 

5:12:312Sf:ls 
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31. Corpo do' Bombeiros: 

· ·Supprimido o soldo do ·coronel oommandllinte, por ser offi-
cial do Exercito (11 :509$902); · 

Supprirnido o soldo do assistente do material, por ser offi
eial do Excr·cito (7 :509$996); 

Diminuída de ü :OG0$550, correspondente a soldos, visto 
terem l'allecido as praoas abaixo mencionadas : · 

839$500, do 2' sargento Florencio Manoel da Silva; 
839$500, do 2' sargento José Hermogenes; 
755$550, do 2' sargento Carlos Teixeira Montcbello; 
1808$, do i'orríel José Luiz da Silva; 
803$, do forricl Antonio Joaquim Vieira; 
730$, do iPldado Leoncio Aquino; 
730$, do soldado José Simões da ·Fonseca; 
730$, do soldado Delmacio 'J)hombocnn; 
730$, do soldado Manool Homão de Carvalho_. 
Augmentada de 10:080$500 óam pagamento de soldo a 

praças jú reformadas: 
985$500 ao 1" sargento Mano e! "\!'vos Coelho, .reformado 

por decreto de 30 de julho de 10.13; 
•085$5ü0 ao 1' sargento Francelina Augusto Nascimento, re

formado por decreto de 18 de setembro de 1913; 
839$500 ao 2" sargento 'J)homaz Ignacio Saiba, reformado 

por decreto de 13 de fevereiro de 1905; . 
:. 830$500 ao sargento Armindo Alves Lopes, reformado 110!' 
decreto de 23 de agosto do W13; 

i80~$ ao forriel .• José Luiz do Souza l\lourn, reformado pot• 
decreto de '15 do setombt·o de 1900; · 

803$ ao forriel Jos'li Rodrigues de Azevedo Chaves, refor
mado vor decreto de 20 de agosto ele .1913; 

7GG$500 ao cabo de esquadra Victorino Patricia de Souza, 
reformado por decrcio de to· de marco do 1913; 

7GG'$500 ao caho do esquadra Luiz 1\!anoel da Silva, refor
mado por decreto de 18 do setembro do 1013; 

7BG$5PO ao ·cabo do esquadra Mimoel "\ntonio da Silva Buim, 
reformado por oocrelo do 18 do setembro de 1913; 

766$500 ao cabo de esquadra Alfredo Hodrigues do. Silva, 
refor·mado por do!ll'cto de 11 de dezembro de 1913; 

730$ ao soldado .José Luiz da Silva, reformado por decreto 
de :!0 de marco do :lfl10; 

7:30$ ao soldado nomingos Virgílio Napoleão, reformado por 
decreto do .Q do·:l'evoroiro de 1913; 
. 7:30$ ao soldado U~varisCo d~ Souza CurvaHro, reformado 

por· decreto de ·!O ele marco do 1913; . • 
730$ ao· soldado ·Hozendo Baptista Hoclr'igues, refor·mnrlo port 

clcllreto de 7 de maio do I 0'13; · 
730$ ao soldado Ant.onio Machado Pereira, reformado por 

- decreto de 2:l ele maio de 1013; · . 
730$ no soldado Gonesio Vital Alvaro da Luz, reformado por 

decreto de 18 de jUnho de 1913; 

. . 

. 
. ·:: 
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73()$ ao solda'dó Jorge Martinez, :reformado por. decreto de 
:18 de junho de 1913; · · · · 

730$ .ao soldado Françisco Borges, reformado por decreto 
de 25 de JUnho de :1913; · · 

730$ no soldado Domingos Nery, reformado por .decr.eto de 
20 de agosto de 1913; · 

730$ ao soldado Domingos de Souza, reformado por decreto 
do :12 de setembro de :!913;· . · · 

730$ ao soldado IAccacio do O!lyeira, reformado P.Or. decreto 
de :18 de setembro de :!913; · . 

730$ ao soldado Alfredo Mendes, reformado por decreto d.e 
18 de setembro de 1913; . . 

730$ ao soldado Antonio Duarte Barroso, reformado por. 
decreto de 18 de setembro de .:1913; . · 

730$ ao sol.dado José lFrancisco dos Santos,;;eformado por 
decreto de 26 de novembro de 1913; .. 

5'•7$500 aG soldado Leandro Sebastião de Oliveira, refor-
madG por decretG de :18 de novembro de 1913. 2;215 ::123$328 
32 •. Servico eleitoral: Destacada a quantia de 

· 9 :00()~ para o pagamento de cii1co au
xiliares de· alistamento eleito·ral do 
Districto 'Federal, escol,hidos pelo re-
spectivo escrivão . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. .•. 80:000$000 

33. !Administração: Justica e outras despezas 
, dG Territorio do Acre- Diminuída de 

,:,s: 000$, nos Grdenados dos .quatro pre-
!citGs. Reduzida ·a 400:000$ ·a verba do 
material dos quatro departamentos, 
pelo córte de :100:0()()$, em cada um.. 2.37.;:800$000 

31;. Instituto Oswnldo Cruz-tAugmentada do 
50:000$, para ficar igual !Í do orca-
manto de 1914 .................. .. 

35. Serventuai·ios do culto cat,holico. ·. · ... .. 
36 .. Magistrados em disponibilidade ....... . 
37. Eventuaes .................... ' ........... ~ .. 

· :Art. Fica o Governo autorizado: . 

23:1. :240$000 
90:000$000 

190:000$000 
100:000$000 

a) a rever o decreto n. 8.659, de 11 de abril de Í.'9:li, para 
o fim de ,corrigi!• as falhas e senões que a c:~."]ierienoia mostrou 
existirem na actual organizacão do ensino, providenciando no 
sentido de um melhGr lancamento· e distrilluicão de ta;1:as e 
emolumentos escolares, assegurada, com n personalidade ju
ridioa, a autonomia didnctica, administrativa e disciplinar dos 
estabelecimentos de instruocão mantidos pela União, podendo 
estabelecer as normas crue lhe parecerem mais <:onvenienl.es aos 
interesses do mesmo ensino em toda a RepubJi.ca. 

§ :1.• Emquaato não fOr reduzida a 50 % ·a aCtual contri.
buicüo do 'Governo Federal para a manutenciio de cada insti- · 

, tuto de ensino socundario ou supe1•ior, os directores de tacs 
estabelecimentos serão ç_scolhidos pelo Gove1.1no numa ,lista. tri- ·· · 
p!ioe, que as congregaçoes oleger!ío pelo methodo umnommal, 
.confGrme o regulamento .e:~."Plicará. Esses director.es assim nG-

'• 
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meados s~ríio demissiveis pelo !>overno, emquanto dura~ o re..; 
gimen ac1ma indi~ado. · ·. · 

Decretadas que sejam as novas disposições, ficarão sem 
effeito as eleições · de directores e'ffectuadas em dezembro do 
1014, para o biennio immediato, de accôrdo com a lei de 5 de 
abril de 1011, procdendo-se 1í nova eleiciío pelo mothodo aqui 
fixado e filzendo-se o mesmo sempre que um director qualquei' 
fôr demittido. Caberá igualmente ao <Poder Executivo, ouvida 
préviamente a congregac!io, fixar o looal em que funccionará a 
academia ou faculdade não totalmente autonoma. 

•§ 2,0 Emquanto o Congresso Nacional i!IÍÍO revogar as leis 
que exigem diplomas aos .candidatos a varias funccões publicas, 
o Poder E;x:ecutivo, ouvido o Conselho Superior de Ensino, or
ganizarió. a lista das Universidades, ill'aeuldades de iDircito, Me
dicina, Engenharia ou outras cu.ios alumnos poderiio ser apro
.veitados depois de formados no serviço federal. Poderá, outro
sim, excluir da referida lista lllquel!as Universidades ou Acade
mias e Faculdades e Escolas que, após a informação do mesmo 
Conselho, verifique não terem adquirido idoneidade ou terem 
perdido lliQuella de que gosavam. .. 

§ 3. o E' mantido em toda a sua plenitude o decreto legi!lla-
. tivo n. 727 de 8 de dezembro de 1900. · 

:§ .:;,o O :Governo reformará tambem a organizaciío e attri
buicões do ConseVho Superior de Ensino, dispondo sobro a 
melhor maneira de se obfer o quantitativo para o pagamento 
dos vencimentos do pessoal respectivo e armando-o dos meios 
efficazes de fiscalizar· minuciosamente nos institutos do ensino 
o emprego das subvencões que o Governo lhes dá. 

§ 5.0 Os institutos superiores, cu.ios diplomas forem nccei
tos pelo Governo Federal para a inscripoão na Directoria de 
Saude Publica, assim como parn preenchimento de cargos fc
deraes, continuarão a contribuir com a quota de fiscalizacão, 

. :lL .que Qram ob!'igadas as academias equiparadas as officiacs, 
nnt.es elo promulgada a uHima reforma do ensino. Essas quotas 
servirão para gratificar os inspectores, não permanentes in
bidos pelo !Governo Federal de fiscalizar oxames, funcciona
mento, etc., etc., daquellcs institutos, empregando-se o saldo 
provavel em diminuir o onus que representa para o Thesouro o 
Conselho :Superior de <Ensino. · · 

§ 6." As subvonoões que o Governo conceder nós institutos 
de ensino serão fornecidas por duodecimos, precedendo sempre 
demonstração det.alhada <ln receita arrecadada pelos mesmos in
stitutos. ' 

§ 7. o Na proposta do areamento para 1016 o Governo, dis
criminará minuciosament'l as despezus •que tenha de fazer com 
a instrucção superiol~. e secundaria, deta}h!llndo as verbas de 
nmteriul e pessoal, incluindo os professores e assistentes no-

. meados cm consequcncin· cl!1 roorgnnizucão dadn ao ensino pelo 
. <lecreLo n. 8.550, do 5 de abril do '1011, ·CUja situnoiío 11 lei 

l'egulnrú, e .fazendo acornparillnr a proposta da clcmonstraoúo 
cspccificucla da· rcceiliL arrecadada e do destino que se lhe deu. 

1§ 8." Serão tambem revistos, com o mesmo espirita dn 
P,r.osantll lei, I:!B r.esulamentos da .t).caclemin .de. B.ellas Artes Q 

.. 
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Instituto Nacional de Musica, sem au!l'Illento de dospeza, me
lhorando pri!l'cipalmento as condições' para a investidura dos 
cargos de professores o impedindo .que onos ·Concursos para pre-. 
mios de viagem os professores se inscrevam conjunctamcnto 
mnn os a.lumnos. . · · 

§ 9.• Os premias de viagem concedidos anteriormente :l. lei 
r.lc G de abril de tnH, bem como os que se concederam depois ou 
so concederam de aqui por deantc, serão pagos pelas respecti
vas escolas, faculdades ou institutos, por conta da renda :m·e-

. eadada ou do patrimonio 
§ 10. As faculdades, escolas, universidades, academias, in.; 

st.itutos ou outros estabelecimentos do ensino secundaria ou 
superior, que gosarem quacsqucr regalias ou receberem quaes
quer favores, auxilias ou subvcnoõcs, seja a quo titulo fôr, além 
doa .conferidos ou concedidos pelas leis quo ·Organizarem o cn_, 
sino, .deverão ficar igualmente submcttidos ás obrigaoões ex
Lraordinurias daquellas leis, inelusive a admissão em seus cursos 
do um limitado numero de alumnos gratuitos, designados poJo 
Governo, que os deverão frequentar e seguir. 

§ 11. A reforma autorizada poderá entrar desde logo cm 
vigor, mas o Governo submctter:l. o acto que expedir, decretan- . 
do-a, á approvação elo Congresso, cm maio de 1915. · 

ú) a promover e animar o desenvolvimento e a diffusão do 
c.nsino primaria, podendo, para esse fim, fundar escolas nos 
tcrritorios fcderacs e entender-se -com os governos dos !Estados, 
offerLnndo os meios do croar o manter escolas nos districtos o 
JÍÓvoações onde não c;~:istnm ou cm que se,iam insut'ficientes, 
subvencionar as escolas fundadas pelas municipalidades, asso- · 
cinc.õcs c pnrCicularcs, e;~:pedindo o noccssario regulamento, fi
;~:ando as bases c as ·condições eonvenicntes o abrindo o ncccs
sario credito. 

Art. 3.• !Em toda escola estrangeira que Junccionar no 
Brasil é obrigatorio o ensino ·do idioma nacional. 

Ar L. 14' • lFica o Governo autorizado a manter as seguintes 
subvenções e auxilias: 

Instituto Historico c GeogmJlhico Brasileiro. 
Sociedade de Gcogi•uphia do nio do Janeiro .. 
Academia Nacional de Medicina ............ -
Dispensal'io de S. Vi<lellte de •.Paula, dirigitlo 

·pela. irmã. Paula ...................... . 
Matevnidad c das Larnn.i eiras .............. . 
Associação Protectora dos Cegos < Dczcscte de 

Seten1bro, ................. · .......... . 
Asylo de S. Luiz (velhice desamparada) .... . 
Instituto de Jlroteccão c Assistencia 1\ Infan~ 

cia, inclusive auxilio para aluguel de casa 
Asylo .do Bom Jlastor ..................... . 
J,iga contra a Tuberculose ................ . 

25:000$000 
1 o : 000$00[) 
10:000$000 

120:000$000 
100:000$000 

20:000$000 
20:000$000 

48:000$000 
.\:000$000 

2.\:000$000 

. § 1.• O Poder Executivo fica autorizado a subvon<lionar 
· tnmbem com 15:000$ cada um dos 20 Estados. da iftepubli1:a, de-

.. 
-·----·-·····~··-



. ' 
' 

SGSS,\0 E~[ 2D DE DEZINBllO DE 1011 ~H"i 

;vendo essa suiJVcn(!üo ser pelos ros~ecLivos govel'llos applicada · 
cm auxilias ao~ eslabelccimoutos de assistcncia, caridade e JJc-
nel'iconcia das capilacs. · 

·'§ 2.'' Nos auxilias aos ·Estados se d11rà prcl'erencia ús se
guintes insl\tuicõos: i.JoJlegio ürphanologico do Bom i.Jonscl110 
o Instituto Pasteur do -Hccife (Pemambuco), Collegio do Inslru

.ccão Secundaria em Pot•to Nacional (Goyaz), Asylo do Mendici
dade, Orphnnato lD. Ulrico c .Santa Casa de Mise!'icordia (Paru
hyba do Norte), Liga ·contra a 'l'uborculoso o JnstHulo P11steut' 
\(Juiz de l<'óra), Asylo de Mendicidade, fundado pela ·::iodcduuc 
IDous de Selombro ( Uberaba), San la Cas!l do Misericordia de 
(Juyabú e Jlospital do Corumbiá (Matlo Grosso) e Hospital de 
S. ·Viconto de Paula (Propriú, Sergipe). · . 

§ 3.". Fica ·O Governo autorizado a conccdcr-mais as seguin
tes -subvoncões: 

(lt·uz Vermelha Br11silcira ...•.... , ....... . 
Assistoncia de Cron,nr;as Pobres, auncxn ao -In

stituto do Electricidade Medica do Dr. Al-
varo Alvirn . ........ : ................. . 

llnsliluto Elcclro-'l'cclmico Llc Por lo Alegre .. 
Instituto Eloctro-'l'echnico de Il.ajubá ...... . 

iU:OU0$000 

15:000$000 
• 70:000i!i000 

30:000$000 
' ' 

§ 4." Conlinum·ú cm pleno vigO!' o 'regulamento expedido 
pela 8ecrcturia do Interior pura a fiscalização do emprego dessas 
subvenções c auxilias. ·· · 

Art. li.'' Fica o Govct·no autorizado 11. ~onccdor a verba tio 
100:000$, como auxilio ao Estado de 1\latto Grosso, para sanou

. monl.o elas villas de Sunlo Antonio do Madeira, Murtinho o ·!'re
sidente Marques (llx-Abunú), :l!;;xperidião Marques (ex-IGuaruo:'t
Mirim), todas ú nmrgon1 da Eslmda do Ferro 111adeira-Mamor'\ 

ArL. ü.'' l!'ica o .l:'od2r Jnxecutivo autorizado a rever, dentro 
·das verbas do presento orcamonto, os regulamentos ~da Policia 

• Civil do 'Districlo Federal, podendo augmenlft.r o numero das 
delegacias uuxiliuros,. e devendo conlralizur, nu medida do pos
·Sivcl, por meio de um serviço do investigações e ·capturas, pela 
fusão do Corpo de Agentes de Segurança Publica, Inspcetoria 
'de 'V'ohiculos, Gabinete do J'dcntificacão c J'iliaes, e Inspectoria 
do Policia i\!uritimn, com.aproveilamento de todo o pessoal fixo 
:destas secções, podendo incot•porar a este serviço os commissn
[•ios ·que !'orem •precisos. e ficando o trabalho de identií'icnção 
nas delegacias do districto a cargo dos oi'ficiaos do justiça. 

A soccão do Estutistica do Ga!Jiuote do Idenl.ificação ser:\ 
aniwxadu :í Socrol.al.'ia c a ::icct;üo de Inl'ormllcõos do1mcsmo ga
]Jincl.c se dosclobrarú, eom os seus ·rcspcct.ivos livros ele registro, 
Jlromplullrios, etc., pelas outras cm que se dividir o sorvir;o do 
:Investigações c cupl.tu·as, -que onfoixarú Ludo .que J'ôr eoneernoul.o 
ao conhecimento dos ·criminosos, prcvoncão dos delictos, movi
monto de passageiros o posquizas sobro crimes. A socoiio pho
l.ographica sorú iguaJm()nto incorporada ao novo serviço o pre
stará sou concurso ao Gabinete Medico Legal. 

O GoYorno podert\ ostabolocor em moldes novos o processo 
í!o instrucciio criminal, modifillando nesta sentido os regula-
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mentes policiaes e judiciarias, de sorte a abreviar a formação 
da oulpa, sem altcracúo dos principies essenciaes de direito, vi
gentes em nó~sa legislacão. Exepcdirá, outrosim, j,nstruccões 
para o processo efficaz e pratico das contravenções, estatuindo 
as normas a seguir para a verifiaacão das rcincidencias nos casos 
de vadiagem, centralizando o registro dos termos do tomar 
0\lcupaçúo soore a base das provas de identidade e garantindo 
assim em to~o o Districto J!'edernl a. unidade de legislação penal 
a esse respelto. · · · · · 

O Governo fica igualmente autorizado a organizar ad re
(e1·erzdum do Congresso, juizados .oorr.eccionaes, propondo tam
bem a adopcão da pena pecuniaria para os delictos leves e outras 
contravenções que niio a vadiagem. · · · · 

§ :1.' Na revisão que fizer do regulamento da Guarda Civil, 
o Governo fixará, de modo preciso, o estagio da 2• classe e as 
condições de accesso para a primeira, estabelecendo que nenhum 
membro da corporacão poderá ser distra1lido do serviço de poli
ciamento propriamente dito para outros encargos particulares 
ou officiaes, e observando mais os seguintes dispositiyos: 

:§ 2. • Aos !Uardas civis do Districto Federal, que contarem 
mais de i O annos .de servico ef!ectivo, com boas notas de com
portamento, não se' poderá impOr a pena de exclusão de ·que 
trata o regulamento approvado pelo decreto n. O .993, de i O de 
junho de 1908, sinão mediante processo administrativo disci
plinar, em· •que. seja garantida ao guarda-a mais ampla de;fesa. 

§ 3.' lAos guardas civis que se invalidarem no acto de defesa 
de ordem e segurança publica ·fica assegurada a pensão cor
respondente a um terco dos. resl)eetivos vencimentos. 

§ 4.' No caso de perecimento do guarda, nas condições 
acima, fica assegurada á sua viuva e filhos menores, a pensão 
correspondente á metade dos seus vencimentos. 

§ 5.' Fica autorizada a fusão da CaL"ta Beneficente da Guarda 
Civil com a Caixa Beneficente dos Funccionarios Civis da Policia • 
do Districto Federal. 1 .Art. 7.' Os asylos de menores abandonados do' sexo mas
culino e do sexo ·feminino que · se D.dham actualmente sob a 
administração da Policia, serão transferidos, com os edifícios 
e toda a installacão em .que funccionam, ao Patronato de Me.
nor~, associação de bcneficencia privada1 com séde á rua :Gua

. ua.bara n. 75 e fundada pelos desembargaaores Nabuco de Abreu 
e Zacharias Monteiro, quando juizes de orphãos. 

A verba orçamentaria de 200: 000$•, que figurava nesta lei 
da despezn, será convertida em subvenção annual á mencionada 
associação, 'que tomará os mpsmos encargos com inteira .auto
nomia quanto á conservacão, admissão e dispensa do pessoal e 
melh·orando a sua organização de" maneira e satisfazer o fiin 
para .que foram crea.dos.. · 

Nos asylos só serão admittidos os menores materialmento 
e moralmente abandonados, tanto dii .um como do outro sexo, 
por determinação escripta dos juizes de .orphãos, depois de 
serem po~ elles tomadas as declarações ou informações neces
~arias, de reduzidas e 4e registradas noe liVl'OS P.lr& ·.esse fim 

• 
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oreados pelo Conselho Superior da Côrte do IA.ppellacão cm cor-
l'Ciçüo geral do fôro a que se procedeu esta anno. . 

A certidão desse registro acompanhará os menores para 
~ompleta regularidade da escripturacão do Patronato. 

rrodos os livros de escripturacão dos asylos serão rubri
cados pelo Dr. Juiz da 2' Vara de 10rphãos. 

Fóra das horas do c>;pcdiente dos juizes de orpohãos, [)OS 
casos de urgencia, o Dr. ohefc de J?olicia poderá internar os 
referidos menores, pondo á disposição do Patronato' pessoal cui-. 
dadosamente escolhido c idoneo, civil ou militar, e ·que formará 
um pequeno corpo exclusivamente destinado a esse fim, para 
que os menores possam ser apresentados ao competQ[)te juiz de 
orphãos, na primeira .hora do e:tpediente do dia immediato. 

· O Dr. curador dos Orphãos visitará, ao menos uma vez r.or 
mez, os referidos n.sylos, requerendo o .que fôr a bem dos dire1tos 
e dos interesses da justica e dos deveres· de 'humanidade. . 

10 •Patronato de Menores, na parte que se refere ao em
prego da subvenção concedida pelo Governo, prestará contas 
annualmente ao !Dr. juiz da 2' Vara de Orphãos, que as julgarú. 
com a audiencia nccessaria do Dr. curador geral ~os orpl1ãos, 
concedendo desta decisão os recursos admittidos por lei. 

Art. 8." A Brigada Policial do Districto Federal soro con
stituída de um estado-maior, inclusive os officiaes da Secre
taria, Inspectoria do Pessoal, Intondencia e Serviço de 'Saudc, 
de quatro batalhões de infantaria. de um regimento de caval
)aria, tudo com 166 offrciaes, 3.015 pracas de pret, 547 cavallos 
e 50 muares, conforme os mappas annexos a este orçamento em 

. seguida 6. tabolla da despeza. · 
§ 1;• A I!rigada será commandada por um general ou coro" 

nel do .Exercito, effectivo ou reformado, ou por um tenente
C01'onol effecti'\l'o da mesma brigada, commissional.lo no posto do 
coronel, a criterio do mesmo 1Governo. . . 

§ 2.• Os corpos da Brigada seriío commandndos portenentes
coroneis da mesma corporacão, cm commissão. Serão tambem 
desempenhados por ofi'iciacs da corporacão todos os cargos da 
Secretaria, Inspectoria do Pessoal, Intendoncia e Contadoria. 

§ 3.• As promoções na Brigada serão feitas: até o posto 
de capitão, metade por merecimento e metade por antiguidade, 
c as de major e tenente-coronel, dous 'tercos por merecimento o · 
um terco pol" antiguidade, devendo ·o merecimento ser pro
curado, até para o posto do major, dentro do n. :10, na ordem de 
nntiguidade dos respectivos postos. , · 

§ ''"·' Só concorrerão· tí promoção ao primeiro posto os sar.
gentos-ajudantos, quartois-mestre e chei'es, os primeiros sar
gentos de fileiras, escripturarios, e os segundos sargentos quo 
actualmente têm os requisitos, constantes do almannck para 
:l9'1-4, cu.ia ordem de collocacüo deverá ser alterada a!'im ·de ser 
observada a antiguidade para promoção, pela da!n. em que o 
inferior .concluir os requisitos. . . 

§ 5.• O tempo de;sorvico'prestado no Exercito, •~rmada e 
Corpo. de Bombeuos so será contado para reforma. 

•§ 6." O Governo dará regulamento especial ú Caixa da Bri
gada, :deyendo as :e~onomias fe.itas no ~mm:eg~ das :v.erb.as. Pll 
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pessoal o material da corporacão ser cscripturadas ft parle. 
Essas economias não poderão set• dispendidas em outros fins, 
sem au lol'izacão expressa elo Cougrcsso, .que fixar~ cada anuo 
o destino a dur-lhcs, dcYcntlo ao mesmo Congresso ser presente 
cm cada exercício, com a proposta do Govemo, a especificacüo 
detalhada do dinheiro poupado no custeio da Brigada. · 

§ 7." A Directoria do Contabilidade do Minislerio do Inte
l'ior ficarú com a supcrinlendeucia c fiscalização directa de tudo 
quanto se refi rir a despezas com a Brigada Policial, orcame,nla-
rias ou não orcamcutarias. · 

§ S.' O Governo balanceará, por intermcdio de uma com
missão de tres fuuccionarios da Directoria de Contabilidade do 
Minislcrio do Interior, os depositas de material, inclusive fazen- . 
elas, da Brigada Policial, para verificar ·a quantidade e;.>tisteute 
dos diversos.art.igos e habilitar-se a abater o que fôr necessario 
nos •J'ornecimcntos novos c quantitativos de despeza, fixados 
neste or1;amento, dando de tudo couta ao Congresso na sua pro-
xima reunião. . 

Art. O.' Pica o Governo autorizado a rever o regulamento do 
:corpo de Bombeiros, no sentido de diminuir .a despeza com esta 
'cGrporação, expressamente revogac.lo o art. 5" do regulamento, 
na parte que se reJ'ere ao inspector geral, ·que deverá ser offi~al 
da propria corporação, continuando o cargo de assistente. do 
material a ser ~xercido por engenheiro militar, modificada 
Lambem a organização da caixa beneficente e adoptado o mesmo 
critcrio prcscripto pura a Brig·ada Policial na apuração e destino 
das economias que P.ossnm ser i'citns nas verbas· e oroameu~ 
tarias. ___. 

· '~r L. 10. Fica o Governo autorizado a reorganizar a admi- · 
llistração do Tor!'it.orío do Aerc, fundindo.em umli só com séde 
cm Manúos ,ou de estabelecet•ú Lambem o-,iuizado federal, os dous 
trilJuuacs dr. Appellação que alli :t'unccioriam· e supprimir o 2" c 
4" termos da comarca de Senna Madureira, ficando as suas re
S[lcctivas áreas sob a ,iurisdicção das autoridades do 1 • termo 
da referida comarca. · ·· 

ArL. H. O Gover.no regulará o processo do recrutamento e 
promoção elos magistrados federnes pelo concurso de provas, 
.expedindo para isso o necessario regulamento, ·que deverá soffrcr 

· o exume r. vot.o do Congresso para entrar cm vigór. 
Art. '12. •Os juizes federaes poderão gosar das•férias forenses 

fóra da sua secção, sem pre,iuizo do tempo e da gratificação a 
que têm .direito, passando o exercicio aos seus substHutos lc
,gaes o estes aos primeiros suppleutes, que apenas perceberão us 
,custas. · · · 

•Art. 13. Nos ,iuizados federaes em que só existir um offi
Cial de jusl.iça, o juiz seccional nomeará ·um outro ati lwc, 
CJuando assim pareou uecessnrio ou'oouveuieute .. · · 

Art.: H, As licenoas dos ministros do Supremo Tribunal 
•Federal scríio reguladas pelo Regimento interno desso Tri-
bunal. " . 

Art. !G. E' o Poder Executivo autorizado a introduzir uns 
lois pt·ocessuaes o de organização .indiciaria, !.auto fcderaes, 
.como locae~ (do DisLricto Federal), as modificações ,que julgar 
t.cudentes a accelerar n marcha dos processos e emllaracar a 

• 
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chicana sem prejuízo da defesa elos interesses legitimas, po
demlo supprimir recursos, alterar a competencia dos juizes c 
r:ommunicar· multas aos que, por qualquer motivo, deixarem de 
,iulgar ou do redigir accórdãos nos prazos legues. 

Art. JG, O ·1Govcrno organizar·:\ novo regimento do -custas 
para n .JusLiça lledoral o para n local do Districto Federal, no 
sentido do reduzir as mesmas custas, estabelecendo penas do 
suspensão do um a seis mezes c multa do 100$ a 'úOO~ aos es
crivãcs ·CJUC deixarem do cotar (L margem de cada acto .que 
lavrarem o sou honorario, bom como r\quelles que cobrarem 
elas rmr·tes mais custas do que as. admittidas pelo regimento. 

Art. 17. As vagus que se venham a dar dos cargos do 
sarviço sanitario ser·ão, como uúú agora, providas por con
cui'SO; em caso, porúrn, du igualdade de provas no concurso, 
terão sempr•o prct'ereucia os ·que, além dessa prova, tiverem 
exhibido outras que attestem a sua capacidade profissional . 

.Art. 18. E' pcrmittido ao procurador gorai da Republicn 
requisitar, para servir como seu secretario, sem augmento de 
despeza, um i'unccionario do Ministcrio da Justiça. c Negocias 
Jntorioros, ou do Ministorio da Fazenda, 

Art. 10. Serão preimchidas por accessos as vagas que so 
vcril'icarern no .quadro do pessoal da Secretaria da· Procura
doria da nepublica. 

Art. 20. Nas cousas de inelegibilidade, do que trata a 
lettra A do n. 2, do urt. 3", da lei n. 2.591, do 11 de julho de 
1 OH, não incidem aquclles cidadãos que j(L estiverem exercendo 
a i'uncçüo de Senador ou Deputado antes da investidura do 
cargo de governador ou presidente de Estado pelos referidos 
seus parentes ou afins. 

A!'t. 21. O art. 13 da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914 
ó extensivo aos feitos que interessarem á. ·Fazendo. Municipal 
do Districto Federal. 

c•\.rt. 22. l<ica autorizado o Governo a mandar imprimir gra
tuitamente na Imprensa Nacional a synopso, ou o repertorio, 
por ordem chronologica, do todos 'os actos emanados dos Po
deres Legislativo c Executivo da ,llopu!Jliea .cJos Estados Unidos 
do B!'Usil, relativos aos periodos de til de novembro de 1880 a 
:J l de dezembro de 1890, organizado pelo coronel Eugenio Adol
pho da Silveira Heis, director da sec•:ão de Justica e Negocias 
Interiores. 

Art. 23. Pica o Governo autorizado a abrir o cr·edito, ouro, 
necessario para pagamento dos premias . de vi~gem concedidos 
pela Escola do BeiJas Artes, aos alumnos e arf,rstas que, apeza1• 
da actual conJ'lagracão na Europa, alli continuam estudando. 
O Governo providencia~tí depois da guel'ra, pa·ra que sigam a 
seu desl.ino os novos pr·omiados ·que ainda não·pal'tiratn c bom 
assim aquellcs que, em ·eonscquencia da situacão anormal na 
Europa, interromperam seus estudos, c regressarem ao Brasil •. 
· Art. 2.1. Pica concedida, n titulo gratuito, na Imprensa Na
cional, a contar· dn dntn desf.n lei; a impressão cm volumes da 
Revista rlo Sup1•cmo Tribunal, nos moldes em .que ostli sendo 

· executado esse trabalho, do nccOrdo com o contracto firmado 
VM.m H 

' ' 
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com o mesmo Tribunal, ·cuja edição mensal será de 6. 000 
exemplares, mediante as seguintes condições: 

a) de cada edição mensal da Revista do Supremo T1•ibunal 
serão fornecidos gratuitamente, á requisição dos ·Ministros 
de Estado, até o numero de 20 exemplares a cada um para as 
colleocões de leis ou bibliothecns das respectivas repartições; 

b ). gosnrão do abatimento de 30 o/o, sobre o preco das 
assignaturas, os membros da magistratura federal e do Districto 
Federal; . 

c) gratuitamente, serão fornecidos exemplares ás biblio
thecas das duns Casas do Congresso Nacional e do 'Palacio do 
Governo, ús Delegacias Fiscaes e Caixas Econ'omicas Pederaes; 

t/.)1 na secção- Legislação- a Rev'ista. do Su1)remo 1'ri
bunal publicará as leis e decretos J'ederaes .que forem de in-
teresse geral; . · 

e)· os pareceres dos St•s. procu.rador geral da Republica e 
consultor geral da Republica, quando de immediato interesso 
publico, serão inseridos na· revista; 

f) parn o effeito do pagamento• do porte fica a refet•ida 
publicação eonsiderada official. 
· Art. 25. A Mesa da Gamara dos Deputados 1'ica autorizada 
a utilizar-se dos saldos da verba do material para gratificar 
aos supplentes da Redacção de Debates. 
. C amara dos Deputados, 26 de novembro de i 9H. -Astol
pho Dutra Nicacio, Presidente. -Antonio Súneüo dos Santos 
Leal, 1" Secretnrio.-.El'IJsio de .4:rau.jo, 2' Secretario.-A im-
primir. · 

O Sr. Ruy Barbosa (')-Sr. Presidente ao concluir ho.ic 
a minha tarefa: com o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. . 
discutindo o c.aso das minhas inlermittencias republicanas, 
'ultima invectiv:t pessoal, com que S; Ex. me obsequiou, peco 
licença para comecar, oppondo as minhas palavras muito sub
missas no ramalhete do areopago do J?ico de la Mirandela c 
dos philosophos gregos, em que S·. _Ex. se dignou de encar
tar-me, ainda não sei pot· que nem .como. 

«Na antiga DOIIWl (disse S. Ex.), e na Grecia legendtl.ria,' 
. areopago dos eruditos, havia homens da raca de Pico de la 

Mirandela, do grande illustrncão e versados em todos os ramo~ 
dos ~onhecimentos humanos, que sustentavam com igual fulgor 
o pro e o contra das mesmas doutrinas. Eu os invejo,, 

E, esndo aparteado por um vizinho seu: « Eslli i'nllando 
na Grecin antiga,, S.· Ex. continuou: «Estou fnl!ando dos 
untigos gregos quo eram cajlazes de tratar de todas as cousas 
·conhecidas o at.6 desconhecidas com o mesmo vigor de con-
vicções antagonicas,) · 

· · Eu não sei,' primeiramente, Srs. Senadores, porquCl õ 
·que o 'meu nobre .antagonista chamou areopago tí Grecia 11 a 
Roma, arcopago de erudi\os. Areopago, VV. EEx. melhor do 

;(•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

' . 
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que .cu o .sabem, era um. antig-o ~ribunal g-reg-o, famoso pela 
s~m mtiJ~l'Jdado o sabcrlm·w. Dopo1s, a pulnvrn veio 11 ter sen
Lldo ma;s lat9, c se póde ylmmar Lambem ureopag-o 11 qual
que!' a"emblea . de homens cclcbt·cs, nas lottras, nas sciencias 
ou nas artes. Ora, lloll_la c Grecia e mm duas g-randes cidades, 
duas gmudes nacwnahdade>, dous celebres paizcs anti~os c 
eu não sei como é que uma roca, uma nacionalidarl;, Úm 
povo, um pu1z, podem ~er: um areopago, isto é, um Ll'ibunal 
ou uma assemblea crud1ta. Na Grccia lcgcndaria não soi lam
be mque os houvesse. A G'reeia lcg-endaria era :~ Grccia do 
bem que os houvesse. A Greeia e Linos, filhos de Caliope 
da poesia Apollonia e do culto de Apollo, da guerra de 1'roya 
e dos poemas qe Homero, das poesias Cyclicas e dos cantos de 
Eschylo. !'o r 1sso, ness~ época llavia poetas, havia cantores, 
havia rapsodias, mas eruditos, creio que ainda niío. 

Outro ponto, em que eu custei a perceber o pensamento 
dq illustrc Senador, J'oi .. quando S.· E:\:., para me metter entre 
Pwo de la Mirandela c os philosophos gregos, disse que Pico 
de la Mirandola era de rnca çlos ditos philosophos. 

Pelo desenvolvimento das idéas de S. Ex., descobri re
lacõcs entre os philosophos e os sophistas, não ,gophistas no 
sentido proprio da palavra-este sentido, como VV. EEx. 
sabem, abrangia, nas artes e nus lottras, a pessoa primeira 
no seu meio. Homero era um sophista nas lettras. Em outro 
sentido, sophistu. era um membro da escola que cahiu em 
descredito, depois de Socr·ates. Mas estes sophistas floresceram 
antes elo Nosso Senhor Jesus Christo, e Pico de la Mirandola, 
15 seculos depois. :Entre este e os chamados sophistas, ha 
uma distancia pouco mais ou menos de 20 seculos. E' pre
ciso, pois, que .Pico de la Mirandela .tenha uma arvore muito 
bem arranJada pa!'ll h· descobrir os seus avós naquelle tempo. 

Ve.io, enti·etanto, que o que S. El:, quiz com esta erudicão 
foi encartar-me entre estes homens que defendem o pró e o 
contra, com a mesma facilidade de conviccões antagonicas, 
isto é, um individuo· habituado a dar ao erro a fiqcão da 
verdade. ' · · . 
· Ora, ·confesso a V. Ex·. R r. Presidente, que nada me IJ 
mais· sensivel do que a durez[L desta injustiça. Bem ou má!, 
n:a minha vida politica, juridica e social eu tenho tido uma 
linha recta de proceder. Consagrei ·a minha existencia, desde 
os primeiros passos, a um certo numero de verdades e de 
deveres· e tenho sido fiel até hoje para estes deveres e para 
estas verdades. . 

Liberal, não desandei no sentido opposto á lib~rdnde, · ~
minhei sempre, desenvolvendo no rumo progressivo, acoei
tnndo idéas novas, as conquistas novas, cooperan~o com as 
orientações que tenho encontrado parn• o desenvolvimento das 
idóas de liberdade ü de .iusf.iça. . 

· Posso sor um homem eheio de erros, mas sou apaixonado 
da verdade nunca derendi indifJ'erentcmente o pró ~.o contra. 
Desafio n drmonstrar esta invcrda.de, esta volubihdade, ·esta 
insensibilidade ao direito do bem, ao direito da verdade o l]a 
~ustioa. • 

• , . 
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Sophista, sim, o nobre Senador pelo Rio Grande do flui, 
~ophista cónsummado. ' 

Vejamos ainda nessa dcfeRa co.m que hoje me occupci 
opposta pelo meu nobre contruclictor aos que sustentam a ~ua 
responsabilidade nn politica e nos desastres do Governo Hermes 
chefe ó S. Ex. do Partido Republicano Conservador. Tem esse• 
partido ·um prpgramma. Entre as idéas capitnes desse pro
gramma se acham a obscrvancia rigorosa da Constituição Re
publicana, a preservação estricta da autonomia dos Estados, 
equilibrio orcamentario, c conomin ·nas despezas. São artigos 
capitacs no programma do .Partido Republicano Conservador. 
Em . todos esses artigos e nos restantes o progi·amma desse 
l'artido foi •rasgado inteiramente pelos agtos do Governo 'Hermes, 

Onde cstú a obscrvancia da. Constituic.ão? Onde a auto
nomia dos Estados? Onde a• economia das despezas publicas? 
Onde o CCJUilibrio orcamcntario? Não obstante, continua a 
sustentm• o nobre Senador. pelo Rio Grande do Sul que o 
Partido Rcpubli.cano Conservador. está ·dentro da Constituicão, • 
dentro elo seu programma, dentro dos seus compromissos. E 
si acaso surgem por ahi erros incontestavelmente devidos ao 
GovQI:no Hermes, aos quaes se não póde oppór alguma defesa 
razoavcl, com a maior facilidade se declara imlllediatamente 

• que nem o Partido Republicano Conservador; nem o chefe do 
Partido Republicano Conservador, nem mesmo o Presidente da 
Republica no quatricnnio passado tiveram pal'te nesses erros. 

Ora, digam-me os nobres· Senadores, si h a trabalho de so
Jjhisma neste mundo mais extraordinariamente habil, mais 
estupendn.ménte consummado Que o desses rhntoricos quaes 
.~e afigura passivei, safarem-se de responsabilidade dessa Ol'Ciem 
com allegações dessa natureza. 

O Sn.. ALFREDO !ELLIS .:_E' tapando o só! com a peneira. 
O Sn. RUY BARBOSA- Ainda esta tn.rde aqui, lia cu tre

ehos onde se !'aliava de uma celebre reunião convocada no · 
Palacio do Cattcte para ouvirem os amigos que nella se agru
pavam; d~ bocca' do ·Presidente da Republica, o conselho tlo se 
não fazerem intervenções nos E,stados. E nesse mesmo clis
curso o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul dizia tambem; 
pois, quem pódo aconselhar essas,.intcncües no nobre Presi
dente da llcpublica? Agora mesmo não deu cllc ordens para 
a Bnhia afim de· ser reposto o Governador? 
· Dins depois o Governador estava deposto, a Bahia bom

llurdcndn c liquidada a sua .situação. E aqui üstit como o'Par
Lido nepubJic.n:no Conservado!' não 1í fiel nos seus idéaes e como 
o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul demonstra a sua ir
responsabilidade nesses factos. 

Na eclcbJ'r. r..onrcrencin allcgadn aqui pelo meu nobre eon
l.mdil\tor, t' r!om o noncur~n e o testemunho do nobre Senadol' 
por SnnLa Cn.Lharina o Sr. Hcrcilio Lu~. L1•utou-se onLN o nobre 
Kenador pelo Rio Grande do Sul e o illu~Ll'C J•epJ:esentanLe de 
S. Paulo, o Sr. Galeão Carvnlhal, da eminencia elos nttcntados 
contra o go\~orno dn Bahia.. . . . . . , .. . . . ..... , 

• 
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Dcsst\ conferencia tive eu noticia muito completa nn oc~ 
cnsilio, porque o Sr. Senador Hercilio Luz dignou-se de ditar 
a um membro da minha familia um I'esumo das opiniões o 
dcelaracõcs cmitLidas pelo nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul na conversa com o Sr. Galeão Carv11lhal. · 

Bem sei que nessa reunião S. Ex. se declarou contrar·io 
aos bombardeios, ús intervenções, ao ataque :í autonomia dos 

·Estados; que S. Ex, ainda mostrou considerar· como um ver
dn.deiro ·'desaforo o . progresso dessa politica de violencia o do 
:l'urr;a; que S. Ex. aconselhou mante1·-se a imprensa na mesma 
intensidade de linguagem r:ontra esses attentados; que S. Ex. 
chegou a achar que era realmente um· caso pa.ra revolução, 
parti se pegar em armas. Ma~. feito isso,·· S. Ex. voltou as 
costas, seguiu para a sua fazenda, no seu Estado, desmontou-se 
a Bahia, bombardeou-se, c os outros Estados J'oram mais ou 
menos tendo a mesma sorte. .. 

Ora, nós que aprendemos poliLica nas idéus antigas, acre
dilavamos que; quando um homem,. representante c dirigente 
de um partido, quando um partido adopta e sustenta um pro
g-ramma, quando um governo obteve desse partido o seu apoio, 
sob o r:ompromisso de que esse p·rogramma seria observado 
e o progrumma não se observa, c o Governo desrespeita as 
idóas desse partido, necessariamente o partido tem de se m
stirgir contra esse .governo, o o chefe oommand~r o partido 
na reacção contra o amigo inl'iel a quem, illudido, tinha con
fiado a suprema magistratura do paiz. 

Aqui não, Sr. Presidente, h a um partido, ha um chefe de 
partido com um pt•ogramma, com um governo suj cito a esse 
partido. Esse governo viola todas as idéas e todos os compro· 
missas do partido e cm resultado, em vez do go:verno se achar 
sozinho, abandonado pelo partido a quo _trahiu, esse partido 
não fez sinão crescer todo os dias om benciíos, esse governo, 
o o chefe do partido todos os dias em admiracão para com o 
governo que lhe viola as idt\as de partido. · 

Ora, isto são cousas clel!lentarés cm todos os pontos: .Em 
tempos o for~m c. eu não se1 como ó que so· podem con!Jlhar. 
Sempre •Considerei, a meus olhos, sempTc se me afigurou 
cousa· muito simples. Apoio o G'overno. Sim, senhor~_Por que? 
Porque esse Governo tem idéas que são as minhas. Jnas, desde 
o momento que esse Governo contraria as minhas idéas, a 
minha consciencia me imnõo dcr:lnrar-me cm opposicão a esse 
Governo. E si esse Governo commette attentados contra !}S 
leis, contra a Constituição, contra as minha'! idéa~. eu nao 
posso vir dizer que esse Governo t\ o typo da mtegridade, quo 
esse Governo ó modelo de observancia da lei, que esse Go
~·crno mantém rigorosamente a Constituiciío do paiz. 

OJ•a, si isto não é sophismar, cu não sei o que é sophisma 
neste mundo. . 

Que ó que o Sr. G'aleüo Cnrvn.lhnl fez nqu1 no caso de 
S. Pnulo? Onde tí que cstll nosso facto a prova do que o Es
iado de S. Paulo, a politica de S. Paulo confiava na politiciL 
do. chefe do Partido nepublicano Conservador? 

··.· ., 

.·.'"1 
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O Sn. Jú,FI\EOO Er.r.Is -Absolntnmcnte veio protestar. 
O Sn. 'ADOLPHO GDilllo- Veio rcclamm· modidati pnl'a que 

se t•estabelecesse a ordem constilucional na Bahia. . · 
O Sil. RuY B.IIlDOSA- Vindo a~ui reclamar medidas para 

o restabelecimento .dn. ordem constitucional na Biíhiu, ora na
t.ural quo esse omissn!'io da politica do governo paulista so 
dirir;isso, não só ao Presidente da Republica, mas no seu grande 
amigo. e protccf.oJ', o chefe do seu partido. 

O Sn. Ar.RI~EDO Eu.Is-· O Presidenta dn Ucpublic11 .não 
pn-ssnva sinão de um soldado desgc partido, confot'me declarou, 
orgulhoso desse facto. 

O 'Sn. RuY BARBOSA- Agora no caso do Cellr;i, Srs. Se
nlldores. E' lambem um outro. ponto em que n irresponsa
bilidade completa c a innoccncH\ total, j:í do Governo da 
,Jlepublica ,i:\ do mou nobre contradictor, se acham exuboran
tomente domonstt•adas. Houvo alli uma t.ransmutacflo politica 
de uma g-ravidade rara. O governo do Ceará estava nas mãos 
de um miliim·, quo ali i so estahelrcm•a com. a ppof.cccilo rio Go
verno F.cderal, dous annos havia que o. Governo nlli exorcel'a 
a adminislrucão do Estado, com o consenso do Presidente dn 
Republica o do Congresso ·Nacional. Ao callo desses dous annos 
esse govet•nndor ó desmont.ndo por um. movimento no qunl 
tomam parte decisiva as forcas fcderaos destacadas nnqucllc / 
iEsln.do, chegando o cscnndalo ria collnboraciio das fOJ'(;ns fc
dcrcas com o movimento rcvolucionat•io no ponto de se negar 
nt.<l passagem nns vias-ferroas do Estado nos agentes da forc.a 
estadual, mandn.dos cm commis.são para exercer a policia nos 
vnrios pontos do Estado por onrlr. a •rcvolnção 1Sil pt•opagavn. 
Ao mos mo tempo umn esqundi•ilhn daqui mnndnda occupava 
o porto do Ccn.r1í no intuito de amcncur, com a pcrspoeliva do 
um bombardeio on rio um rlcscmbnr~uc, ·a pop\llnçiio da cidaflo 
ou a polit.ihn opnosfn ao Governo Frrleral. Sei bem que toda 
essa exhi!Jição de forca nnval nito pnssnva. do. impostura
porque o Ministro da Marinha nfio tinha autoridade sobre sons 
collogas pnra obJ•ignl-os, naquclln, · occasião como cm ouf.rn;,, a 
bombarrlenr o Ceará ou dnsombnrcnr cm armas- cssn é n 
verdade da qual cu tive conhrcimento, mediante provas matüo
rinos incliscntivois. O facto 1\, porém, que a proscnca da es
.quadra, no ·Coar<\, a r.xprrssão de sua estadia nn~uolle porto era 
a de que o Governo Federa.! estava disposto a cmprogar a forca· 
federal pnt•n sustentar n situnçiío revolucionaria, croada, na
qucllc Estado .• 

Sendo assim, como contestar a responsabilidade evident.o 
do Governo o do Pn.rtido Republicano Conservador e de seus 
chefes? 

Mas não, Sr. Pre..sidcnt.e, todos esses factos não são !]lUis 
do que dem()nstrncões de innocrncin; tudo isso não serve smão 
pn.rn att.estar que essr caso se passúr:t sem intcrvencão nenllllma, 
quer do Governo Federal quer do seu parLido, quer dos chefes 
desse pnrt.ido. O criminoso, nesse cnso todo, sou eu- com quem 
ho.ie se diz· que estilo os .salvadores. 
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Ora, Sr. Presidente, não ha nada mais interessante . 
. l'at·ew que ~e al'/l'Ulllr.nta aqui cm uma uscula de nlcninos o 

estamos cm. dia de subbatina do primeiras lett.ras. 
E' com1,nigo que estão ho.ie os salvadores. Mas por que? 
Ora vc.Jnl!)OS que11'! são os snlvadqres c como é quo os 

salvnclorcs cstao ~ornmtgo- ou com o.s salvadores estou eu. 
Salvadm·os, s1 me não engano- não conheco bem o. de

finição da CJ.ll:idadc- são os rcpresentnntes dll politica mais 
ou menos mtll tu r do Governo Het·mes, collocado por este na. 
governação do varias Estados ou que com esses governos collo
bol·aram nas suns grandes cmpror.ns ..• 

Salvo si Lamhem . quc>rcm classificar de, salvador o Sr ,1 

marechal ~lcnna BarrcJ.o, homem nobre, digno, altivo, que 
nunca occul1.ou a sua, aliás, ln.stimavcl participnciio nos fa
ctos cleitomes que deram em resultado o ndvendo uo poder 
do marechal Hermes. 

Ora, aconteceu que um bello dia; o marechal 1\fenna Ba~
r·oto, certo dd quo havia errado, convencido de que tinJ1n feito 
mal ·ao seu paiz. acreditando quo era tempo de t.omar rumo 
oppost.o, a.pproximou-so do mim, isto é, approximou-se rio 
homrm a quem até então l1avia combatido, para. mo declarar 
que acceilavn as suas idrías, que nccr.itavn• o sou progrnmma, 
que rstava disposto a scl·vir no seu Indo. 

Eis como estes salvadores se approximaram de mim, o 
porque niio Linha autoridade para enxotn:r um hOmem da os
tatua moral do marechal Mcnnn. Barreto, do :velho illusl.rl'! 
brasileiro, do velho republicano... . 

O Sn. :ALFREDO Er.r.rs- Cheio de scrvicos á. Pntria; 
O Sn. 'RUY B,\nnOSA- ... ·cheio de scrvicos á Patria, o 

homem a quem cm out.ra ópoca cst.ive li~ndo pelos Incos de 
patrono pn:J•a com o cliente quo fui do S. Ex. por occnsião da 
perseguição qur. lhe moveu o marechal' Florinno Peixoto; eu 
quo não tinha autoridade parn tanger de no pé do mim um 
homem desse valor, o recebi com a cnrl.czia c a confianca que 
o1·nm devidos no marechal Menna Barreto. 

Nn Bahia ninAUem ignora a desabrida opposicão por mim 
feita á polit.icn pela qual se estabeleceu naquelle Estado o go
verno de ho,ie. Succedcu, porém, que o actual gove~no. e o 
sou partido deliberaram levantar n minha candidatura t\ Pre
siclencia quando csRa candidatura estava. mais do que definida 
como a candidatura do que chamavam chefe do civilismo ou 
.chefe do Partiria Republicano. Liberal. Como ó de meu cos
t.umc. Sr. Prcsidontr., dcant.o de factos dessa. naturczn, respondi, 
n!J'l'adocondo, mas lr.mbrando que cu nfío era o individuo, que 
cr•n n expressão r}c um con.iunto de idóns, de um p·rogrnmmn, 
flUO cu era o prôgramma do Partido Republicano Libernl, que 
não podia nccoitnr essa cnndidat.ura sinüo dns mfíos daqucllcs 
que me recebessem como repJ•csentnnt,e ·dessas idóns. c desse 
pror;J•nmmn. A rrspnst.n que mo dernm dn Bahia. o seu G'o
vcrimdnl' c os membros do sou partido, foi que mo recebiam 
com as minl1as idó.ns, com. o meu prngramma, com 11 minha 
bandeira. 
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Não sei quaes são os outros salvadores que me dão a 
honra de estar commigo. Si n. allusüo ó ao general Dnntns 
Barreto, não h a maior falsidade. Entre nós não h a approxi
macüo de especie nenhuma. Fiz-lhe a ,iustica a que ellc tinha 
direito. Procedi com o nobre l't·esidente de Pernambuco como 
procederia para com qualquer cidadão brazileii'O com quem eu 
tive~se tido attitude severa que ferisse idóas, como em t•e
lacão ao Sr. Dantas Barreto. E, por isso mesmo, eu ,julguei-me 
obrigado a ·não ter reservas desde que se me ofl'creceu occasião 
dfr the fazer justiça em sentido diverso. 

Vieram as noticias do bom governo, pelo menos do go
verno bonesto, do governo de boa administração ·feito por 
aquelle militnr em Pernambuco, e eu não procurei occusiüo 
de louvaminhar; ma.s quando ~e me offereceu o momento azauo, 
disse o que pensava.· Nada mais, si bem que um dos nobre~ . 
Senadores pelo Rio Grande do Sul insistisse outro dia, insistisse 
muito na approximacão, .como uma campanha impertinente .rrue 
badala, em uma falsidade grosseira, · · 

Eis, St·, Presidente, quaes as minhas relações actuaes 
com os salvadores. Si alguns delles, si muito delles, si todos 
elles estfto ao meu lado,ó porque todos elles se desconvencernm 
da velha politica militm· a que até então se tinham votado, 

Pois· quando todos mudam todos os dias, oó os sal:vadores 
nüo terão o direito de variar? · 

O Sn. ALFREDO' ELLis ..:._E' ató caso de se bater palmas 
. por terem mudado, · 

' - O Sn. RúY BAnnosA- E ninguem lhes nega as qualidades 
essenciaes ·e fmidamentaes de honestidade~ de sinceridade, de 
lea.ldade. Eram homens dominados, por idéas, a meu ver er
radas, a meu ver falsas, perniciosas mesmo, Volveram ao bom 
caminho e tiveram a nobreza de confessar que se achavam 
ao meu lado, não sendo eu que me modificava para me apro-

. ximat• delles, mas sendo ellos os que vieram em procura das 
minhas idéll!s, não da minha pessoa, que ó como todas as 
pessoas, uma expressão secundaria; não por nmor da m.inha 
pessoa, mas por amor das idéas· a que a minha· pessoa se 
acha ligada. 

Tenho, pois, Sr. Presidente. por terminada. a questão dos 
rsalvadores, restando-me .unicamente agora occupar-me com as 
da minha intermittencia republicana. Eu sou um republicano 
intermittente, (Risos,) Ora, sou republicano, ora sou monar
chista, Ora sou monarchista, ora sou republicano, (Risos. ) 
[sto é uma velha ballela que anda pai' ahi aos ponta-pés. Não . 
merecia a honra de que o nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul a levantasse do chão. · 

Disse S. Ex., referindo-se a mim: . 
~v: Ex. tem revelado extremos intermittentés pela sorte 

da Republica· e pelo regímen republicano.» E como eu lhe 
objectasse, me retorquiu: .: Ahi cstú o testemunho do passado 
e dos archivos,, . . 

Ora, acho-mo aqui no seio de uma assemblén. numerosa 
de homens respeitavcis, de adversnrios, ató ha pouco meus 

-~·--· - -~----- --~---
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!lll?igos, na ,sua qunsi totalidade. Que digam si mereço a 
m,JUl'I~. que nessas palavras se conl!\m. Mas, não basta o tes
temunho silencioso das conseleneias, quero t·esponder com a 
voz dos archivos ;\ calumnia vibi'Ud<t contra mim pelo meu 
illuslre eonlradiclor. 

Tranquilizem-se os nobres Senadores. Não vou revolver 
lodo n meu archivo (esse ó uma casa de marimbondos) 'llas 
em umn. pequena eollecção, alguma amostra, para comprclmn-

. derem SS. EEx. a enormidade da inJustiça contra mim per
pratada por um homem que, alúm do mais, teve posição directa 
e pessoal do conhecer u minha integl'idadc intellectual, a minha 
lealdade, as convicções que esposo, a minha fidelidade aos 
meus scntimcnle>s, a impossibilidade absoluta de lorr0t' rm 
serviço de quacsquc!' inteJ·esscs. . 

Estive uo lado elo noht•u Senador JlO!' algum tempo. R. Ex. 
que diga si alguma ve~ Hentiu fm(Juen·r debaixo da~ ~uas in
fluencias, as minhas icl•ías, si eu mo .JH'cstci a algum aeto 
com o qual desmercccssu a. miuha reputaçfto·dc homem os
lavei nas minhas convic~ões, si sacril'iquei algum interesso 
politico da silunç.ão cm que nos achavnmos ,juntamente :\s 
idéns que eu notoriamente professava c n que eslava. notorHt
mcntc obPigado, que o diga S. Ex., pela sua conscicncia o 
pela sua voz aos seus amigos, ,,i ,; .capaz de servir ti ,justiça 
com lealdade c franqueza. . 

Sempre, senhores, sob1~cpu~ os íntcrosses do paiz aos dos 
partidos. Na minha opinião os partidos ó que são obrigados 
a transigir com os interesses do paiz, c não o paiz com os in
teresses dos partidos. Na minha earreira publica, desde os 
seus primeiros tempos, sempre que a acção do meu partido 
collidia com uma grnndc idéa de lihcrdado ou ,justiça, cu uão 
trepidava cm o deixar, para scrvi·r ú Nação. . 

Foi isso o que me levou, ha quasi trinta annos, a romper 
com o Partido Liberal, então che.J'iado por Saraiva, quando ou 
pugnava pela abolição immodinlu, ampla e sem restriccões. 
e ,aquel!c eminente c poderoso estadista divergia do radica
lismo das minhas idéas. Em uma conferencia abolicionista, que 

• proferi nesta cidade, aos 2 de agosto do iBB5, .iá cu antepunha 
os direitos da Nação nos das aggt·cmiacõcs parlidarins, nestas 
palavra,s, que tanto serviam para explicar por que então cu mo 
separnvn. do Sr. Saraiva, como podem servir ho,ic para moslr·nr 
por que me separei do Sr .. Pinheiro Machado c de outros 
amigos, quando clles nbraouram a candidatura Hermes: 

« l\luilo vale, senhores >, dizin eu, "a união do meu plrr
tidQ; mas mais vale a união da minha conscicncin com a 
consciencia do meu paiz .> · . 

Nunca fui candidato a pergaminhos de nobrezn na lmhiigem 
l'epublicana. Nunca invejei os brazões, com que os re1s do 
·armas desta democracia de rJomcdia esquartelam qs ~scudos 
de republicanismo historico dotr1\s dos quncs os prmCipes do 
regímen tentam, embnldc, escondet• os seus desservtcos IÍ 
Nanüo, as suas violoncins, seus desmandos, os seus nttont.ados, 
os seus crimes contra os mais nllos interesses un. Patria. Nuucn, 
os seus crimes contm os mais altos interesses nn Pntria Nunca, 

, 
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inchei ns !JOc ~<Jnns, nem franzindo. as sobrnncelho,s, c entre
gando os sobrolhos, para das mais ruins ereal.mas l'azcr gente, 
e dar carta de pre~Limos, com o sacramento deste bot·diio: 
<E' um bom rcpublieano. Esi·e <l dos I'lli'OS.~ Como si a elmpa 
deste ornculo .supprimisse todog os 1.ll.ulos de merecimento. 

Nunca negue1 que só me tivesse identificado com a enusa 
republicana ás vcsperas ·de 15 de novcrnbro, quando tive a 
certeza de que a 1\epublica seria a :l'cderacão: proplletizei a 
qwlda imminente dn. Monarchia, si não se apressasse em sn
tisJ'azcr •a esta aspiração nactonnl, um anuo antes do advento· 
da 1\epublica, eu advertia o Imporia c, mo-<t.rnndo-lhe a es
trada. para a salvação, me separava desde entfio claramente do 
nauJ'ragio voluntario a que os seus maiores amigos o condu
ziram. 

Ouvi, senhores, o ·que cu dizia, nos 20 de abril do 1888, 
cm uma conferencia que celebrei na Bahia: · ' 

« crcm summa, senhores a grandC trnnsformncão .iíL se np
proxima do seu termo. A cordilheira negra esboroa-se, aba
lada pelas commoçõe.s que operam a mudanca dos tempos nas 
profundezas -da historia; c, por este rasgão immenso, que SJJ 
abre, enlra em cheio o nzul dos novos horizontes, o oxygcnio 
poderoso da civilização americana. Os velhos· partillos, coope
radores irregencraveis do passado, rolam, clesrrggregados, para 
o abr.smo, entre os .destroços de uma flra que acabou; c, pelo 
espaço que a tempestade salvadora pm·i:riea, ventos do norte c 
{]o sul trazem, suspendem c dispersam. para cahirem sobre a 
terra as idóas vivificadoras da nossa rehabilitação: a liberdade 
roligiosa, a desmoralização do voto a desen r cu dação da pro
priedade, a clesoligarchização do Senado, a fedm·nção do.s Es
tados Unidos brazileiros, e com. ci- coroa, si esta {o1• Jn•op·ici~. 
conlWL c· sem ella, si lhe tomar o caminho.~ · · 

Eis o que cu di?.ia nesse discurso trazido :1 tribuna desta 
Casa pelo Sr. barão de Cotcgipe. Nunca me acorrentei n um 
·partido que se oppuzesse n aspit•açõ~s nncionaes. Qum·eis sdber 
por que na Monarchia deixei o pnri.ido que mo abria todos 

· QS -horir.ontos :\ ambição, si en com elle transigisse? Ouvi essas 
palavras antigas: · 

«Fui !ibCJ•a!, emquanto, enxerguri no Partido Liber·al um 
instrumento da liberdade do voto; mantive-me liber~l. em-, 
quanto acreditei na fidelidade dos chefes libet·aes :1 redempcão 
do escravo; doixei de ser liberal, quando vi no Partido Li
hora! o obstnculo interesseiro ·:1 emMcipnção das provincins.» 

Pouco se me dá que me acoimem de pouco ent.husiast~ do 
rogimrm. E' n v~Iha loa com que o jacobinisrno francez man
dava parn a guilhotina nos que nilo batiam as palmas aos seus 
crimes. Já lho I'espondi como devia .. Para esmagar de novo 
rssa odiosa peclln clt:\ moderantismo, não tenho sinüo de ·rc
norrm· a papeis vnlhos. Eis o que cu dizia em 1897 na Babia, 
aos '.!.7 de maio, em uma conferencia popular: 

c Tanto que um regimen entra a resvn.Jnr pela descambadn 
dos excessos, quem quer que nilo concorra, pnra lhe uccelerar 
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o despenhamento, logo lhe desmerece nos fóros de antigo, 
Quandr> a revolucüo franeeza ·se clesassisou no ,iacobilismo a 
pccha de moúoracão, rtne n pt•incipio docapilnra o Gironctil10 
acabou por. exterminar os pt•oprios tcrrm•islas. Em :l7ü3 atJ 
a_Constituição ultm mdical dn Condol'Cct que ent.re:;al) á oloi
çao popular todos os cargos, inclusivo os do magistratura foi 
onc3:rada pelos Jacobinos ·como ct•onçüo anti-revolucioimr'iu c 
realtsln. J.'am cvilar, ncs~u,; quadt·ns JHli.hnlogioa,, o t•isco do 
suspeição, ú nccossario não hesitar até 1\!ara.t. · 

\ 

B~m .sabeis quo nunca me emplumei com 'as IJonraB de 
historwo entre os republicanos. l'orqucvillo me ensinou o quo 
eram cm França os republicanos hisloricos, a quem o Jlt'O
fundo pensador politico att.rihuia las béti:as da Hepublica. ele 
·1848 e no Brnzil, desde que um conde do imporio se me apre
sentou, ·nm. '17 de novembro de ·1880, como < republicano do 
todos os tempos>, fiquei avaliando a presteza com que os reis 
d'arrnas da democmcia podem csqmll't.elnr brar.ões de nlt.a an
tiguidade. Velho liberal, rlel'cndi a liberdade contra o impcr10, 
que por isso me qualil'icnva do republicano. Ho.ic. a Repuhlirm, 
pela mesmu. J•azão, mo acoima de monarchistn. E' que ambos 
os regimens so divorciaram da liberdade, o o segundo não 
quir. reconhece!' na catastropl10 do primcil'o a necessidade vital 
daquella companheira. 

. Não lenhe~ escudos na heralclica republicana. Mas, si a 
Republico. é a liberdade realizada, com a minha intransigencia 
immalleuvel pela realidade literal sob a l\lonarchia, fiz ,iús, na 
historia elo· regímen, a um legar quo se não amesquinha· no 
confronto com·os republicanos historieos. . · 

Deanl.e desses me cabe, sobre muitos, a vantagem de havcr 
sido experimentado pelas seducr;ões do Imperio, que não mo '· 
aliciaram. A Corem ol'ferecin-me uma pasta de minbt.ro, com 
o Jogar de Senador em segundo plano. Resisti ás duas leolnçüe,, 
Não posso dizer qunnlos hist.oricos sn souoornm forrar á insi
nuação penetrante do Trnperndoi'. Sr>i que. muitos não lhe cn,ir!i
laram as mercês c outros não vieram 'a .>Ct' luciforarios na pro
cissão republicana .si não por desgostos pessoaes com o 1110-
narcha. Eu não troco essa praccdencia pelo meu papel no 
Dlar'io da Noticias c :t minha parte na const.it.uioão do novo 
IJ'cgimen.~ . 

Out1•a ·cousa não tenha feito, cm t.odn a minha vida; sinüo 
proclamar que acima• das fr\rmas de governo est(t o culto da 
lei, base essencial do todas ellas. 

Eis o meu teirô. n minha contenda com o nobre Scnad•w 
pelo Rio Grande do Sul. Acima de todas as formas do gowJ·no 
a· obscrvancia da lei. que ll a convicção da realidade, Jmr•n 
qualquer dellas. Toda a Constituição é muis ou menn< hoa 
o sendo bem observada vale mais que a melhor das Cmist.i
t.uiçües rtunndo se nila n observa. 

Eis o qu'o eu dizia, cm uma conferencia popular na• Bahin, 
nos 2ü do maio de 1807: 

«Si nos nüo reconciliarmos com os principias cm cu.io nomo 
solapamos a Monarchin, li cu.ia somma fizemO..S a rovoluçlío, 
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para cu,in execução Órga.nizamos n Republica, bem cedo os 
vicias, que de torJos nrls se apolier·nram. terão eonsurnmarlo es
tragos· irreparnvcis. E~ses principias l.rnçam o do ver da Re
publica, definem o eumol.m· da revolução, legitimam o snori
J'icio. tia i\Ionaro!Jia. Falia r a olles é .iustii'ioar a Monarchin 
nos enos, em repressão dos quaos a supprimimos, ,; deshonrur 
n. revolução nos intu-Hos, cu,ia sinceridade em a nossa defesa, 
é arrastar· a Republica a uma esterilidade, a um descredilo a 
um desconcerto, a um destino pcioz· que os. do regímen, a que 
succedeu.:~> 

Aintla ali i, dizia eu: 
«Tão em· to 1í estar• a hom•n de todo regímen civilizado 

no cu!Lo da lei c. no horror (t violenoia, fJUO nqnhum pódo 
falsear esse voto sem descer :í iqtima degl'adação, onde. se 
despe á porta do pudor, e se entra com a mesma indil'ferença 
pura o sangue ou para a lama.» 

Quanto ás l'órmas do Governo, a minha profissão de fé, 
IJSpalhada em 50 volumes, nunca variou. Condemnei sempre 

. a supersti~üo em mat.eria de fórma de governo. Mas exprimi 
sempre uma dedicação reflecLidn. c inabalavcl ús instituições 
republicanas, como as unicas actualmente passiveis no Brazil. . . ' 

Essa opinião não faz sinão resunir velhns idéus, expan
didas muito tempo antes. l<iel aos meu,, habitos de não cor
-tejar hom~ns ou instituições da Republica, esta Republica 
tem-me ouvido muitas vezes.à a1'1'irmur;ão, que eu podct•in calar 
si fosse um Jison,iciro ou um fraco, de que não lenho ú super
stição do seu ntecan ismo e das suas exterioridades, de que não 
tróco as necessidades impl'esoripLivcis de todo o regímen civi
lizado pela adoração das fórmulas vazias. I~ is o que eu dizia, 
ainda ntt confoJ·encia hnhiana de 1807 a que, ainda ha pouco 
nlludi: 

~Eu não idolatro fórmas de governo, porque '!lão·rJcvo ido
Jatrat· narla. Adot•o a Deus e,· dentre as creaçõcs humanas, 
amo as ·sãs, as u te is, as verazes. 

Eu qu6ro a razão nos seus dir·eitos, nos seus direitos o 
povo c, pairando acima do ambos, a liberdade, garantiu ·com
mum. Não ndmitlo a idolatria da t•azão, a do povo n da li
herdado; porque a razão il i'allivel, o ppvo'humnno e n liberdade 
contingente, (Apoiados.)' 

· Impôr a Republica .pela sua 'fórma em Jogar do recom
mendal-n. pelo valor das suas utilidades, seria cnthronizar na 
politica. a suporsticüo. As i'órmns que não correspondem ao 
r>spirito, (~ nccão viva, :í existoncia interior siid mascaras do ' 
imposturo, A Republica é a democracia c a liberdade nu. lei, 
Logo que a fúrnm a viaJa a ,iustica. opprimc o individuo, ou 
í'alsein o voto da Nacüo a !lepublicu cst:l. cm contrndiccão 
1\0m sigo mesma. (Apoiados). · 

O culto que lhe reclamam. seria, entrío. o dos falsos 
ileuscs, E idolat.ria, senhores, não· quer dizer outra eousa~
l.•c!igiiio do mcntiJ•n. idiotice do rcligiouismo. Só as múis repu-. . . 
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!Jlicas a podem Ltw. A Jlepublica verdadcirn. não quer fanatismo 
-contenta-se com a clcvot,lãu rcl'lecLida e o cvidencialismo 
intelligento de servidores au,lcros, !'rancos, inLernentes no re
media e na censura. Dessa espeeill sou cu l'l'Publicuno. nucro 
a Hcpublica justa, a llcpuhlica livre, a Jlepublica popular~ Não 
sacril'ico a substancia ú !'órma: far;o queslãn de hnrmonizat• 
uma com u outrli. · 

. Bem mostram sentir os lll'LÍ!;ndorcs da idolatria ropubli
. cana que a llepublica cllt sua. ·Jll'edilccr;ão não tolct·a a eritica 
de um povo nss i?.ado. 

Essa idolatria acnba cm idiolntl'ia; no culto da degcuc
~·açilo republicana, lt•iLularla por e! la a si proprio. O ídolo 
não é a llepub!iea incensada pelos republicanos; é a t,·rannia 
radical, occupando os all.are:> e adorando-se a si mesmo. Pre
tendem por est~ doutrina assegurat· eternidade IÍ Republica. 
E' a mesma illusão dos sons anl.epassaclos em dcma:;ogia, os 
p:1risienses de '17!l:J. .EIIes tinham supor exaggerado a super
stição snrvil do culto exteriot· pela Republica até a dccretar;.ão 
de um ritual rcpu!Jiicano. N.osse documento pomposo, David, 
o artista das ccremonias vãs da liturgia jacobina, escreveu em 
nome da Convencilo: • A republica t) eterna>. Pouco tardou 
porém que essa eternidade expirusso na rcaccüo de Thermidor, 
JWirneirn !cgataria da herança elo nome desf.hronndo cujo 
acerl'o,' de dictadura em dictadma. suecessivamente, passou ao 
directoria, ao consulado, ao imporia, :'t realeza restaurada. Ahi 
tendes como acabam .JlC!a idolatria as republicas entregues ao 
fanatismo. 

Eu quero que a Republica st• enraíze e por isso tenho 
dil!igenciado approximal-a da liberdade o. da ,justiça. Só o brm 
nesle mundo, é duravel c o bem. poliLicamente, é todo justiça 
e libcrdudo, formulas soberanas riu autoridade .e do direito, da 
intclligencia o de pro:;resso. Si cn tivesse voltado á monarchia, 
ruio hesitaria cm. con{cssal-o. Mas cnflio minha vida politica· 
e.çtarüt crwcr?•arla para sempre. Minhas ?lttios ntio se levantariam 
conll'a a llepnblica rnn cuja. {u.nrlnçtio labutei. Minha actividade 
wio tornaria a servil• o~hWJlC'I'iu cnjo .der:reto tle dispos·ição 
snbscrcvia. Fni eu. qu.em }lrimciru pronunciou o dilcmma
rcpublicll ou anarchiu. ConLinuo a crer no!lo. E ó justamente 
por nüo ver regresso passive! á Ihonarchia, r) por is.so exacta
mente que m.e opponho :\ idolatria republicana, convencido, 
como estou, do que, si a nepub!icu so tem de cimentar, s~rá 
pela tolcJ•ancitt c pela censura, pela opposição c pela reforma.• 

Üem J'ncil mo l'ôrn tomat• outro t•aminho. Mns não o quiz 
nunca. Ouvi-mL•, c sabereis por que: 

«Para nJc conciliar com o pm•i;;~no indíg-ena, si aindn fUra 
tempo. conviria que eu, l'Ctl'ncf.antlo-me, rezasse agora, pelo 
novo brevinrio mnis ou menos assim: <Cousa somenos ó na 
Republica n verdade: o que a faz ó o norrw, os paramentos, a 
musica dn festa. Nisso (, ~uc consisto a lei c os. phophetns, 
o suecrdocio c n [JI'cs•mr;a l'eal. o leeeiottai·io dos santos o a 
essencin. rln fé •. Chnma-le republica c Nl .le idolatrarei, ~ejns 
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cmhom a republiea de Athenn~ ou a de Haya, a da Suissa, 
ou a de Houduras, a de \Yashing'lr•tl, ou a ue Porl'irio Diaz, 
a du Ameril!a Uo ~'\oJ·Ie ou a. do .Paraguay. l~m vm~ do uma. 
minha Victoria, ou de um Leopoldo .l d•~-nos o l:lenhot• um 
Ft·:uwia, um llO:ii!:-i, ou UIIJ .LLÍpúz, isso nos batiLa, lliU'a qu1! 
SL\ia~ o meu idolo, n nu te adOl'O comtaulo que de repullliea, 
não perca::; o ap pell ido.» 

U nolll'c ::;euador pelo llio Gmndc do ::iul, pat•a J)Ôl' cm 
cout.J•aste o seu purismo republieano t:om a minlm t.illit•z:L 
IWS>t) assumplo, exh il>iu aqui um papelil.o, ontle lhe t)~CJ'e
vct':lln algumat'i palavt·as minlJas,. cxt.raetadas, ao que S. Ex. 
~uppüe de uma polemiea IJ•av:Hla en~re mim e o l:lr. coudo 
AJ'J'onso .CelstJ. 

Est:'t eng-anauo o nol>rc Senador. Não I1ouvc ~ai polcmica. 
O illust.re l''·t:riptor lwazilcil·o, cm um breve escriplo filiO dera 
:! luz na impt't~u~a ele S .. lhtulo, apl'eeinndo o meu estudo 
so!Jre um lin·o philosophico de Ha!J'out•, viu em uma tJX]li'Cs~n" 
do meu enl.hu~iamw para com a lnglat.errn, sen~imen~o quü 
dat.a. em mim de mais de riO annos, os siguaes de uma con- · 
veJ•são politica, conl(•mporunea Uo uma t~onversão J'oligiotla. 

A es~e ong-ano respondi com uma t•xposi~.fio de fat:l.os, 
que constitue o eapil.ulo final das minhas Ca.rtas de bi(JÚlterra, 
soh o l.ilulo ,Is 111.111has cOU.I!Crsücs. 

O nol>ro SenndoJ• não conlwco esse livro meu, como ·ot•eio 
que não eonhccc nenhum dos ou~t·os. Teve noLicia daquellc 
cxem·plo mediante o. papelinho, que ou daqui vi passar ús 
sua> mfLOs pelas tle um dos circumstan~cs mais visinhos :\ 
poltrona. do nobre Senador. 

Pois ~~~se alvic.al'eil•o é um dos srus amigo~ ursos, irmãos 
germano do outro que· lhe ministrou a tola his~oria do eh:\ 
de J;tll'J'o. Cilamt~ es~a mnl':lll a contas, n csfro~nw-lhe nus 
narizes a malignidade, com que elle alludiu tt•uncando, p:\ra o 
indur.ir· a um ,iuir.o crroneo, um eseripto m•m, onde so acha 
cm ;;cguida ao trecho malovolamcnl.e dcccparlo a mais solcmno 
cril.iea da minha penna :í monnrchia ltrazileiL•a, c a mais ca
tcgol'iea declm·açiio da minha lcalclade republicana. 

Ei~ 'cuhorc,, as paginas de onde ~c extrahiu o topico 
citado pelo nobre rcprescnlantc do flio Grande do Sul. Co
mer;a prln. Jlalana a que S. E.x. se eingiu, c n~s palavras 
sub"•qut•ntc' contém o ·COíJlmcntario, o desenvolvunento e n 
explicação das minhas idéas, 

Segundo S. Ex. dizia, eu parece estar curado da super
sLit:ão republicana. Os nobres Senadores hão de se lembrar que 
a :Íccusaçfio do nobre Senador pelo llio G'rando do Sul consistia 
em que rm nfto linl!n. superstição republicana nem predileccões 
republicanas. · 

Aqui e~t:í como se responde a essa arguição completando . 
e.,se pensamento: 

"Ante> de mais natlu: não mf) j)Ul'Ct!C que a!guem pos:~a 
cUJ·ar-se d" ... uro•rmidadt·, que. nunca Leve. O meu antagonis~a 
s~rú capaz de apontai', entl'e as minhas expressões de opinião, 
es~ripta.s ou falladas uma só pa!avr.<>, que autorize con~rn mim 
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o asserto tlü snpersliçãv, ou, ,,cquot·, de Jll'Ctlilec~ão republi
cana'!» 

.IJoct;IIIIPH!us de supuJ·~I.h:ilu l'epublicaun, t~ueonlrnm-su H;io 
nos esel'lptus tlaquulh·~ qun :-;u~Lt.•nlaJ'alll ou suskntam •i JH'P
excelloneia da Hcpuhliea. t~m pl'hlcipio, nu em t!s~encia sobro 
a:; oui.J•as l't'tr·mns J i \'J'eH dn g-o\'eruo. 
. . ~.·Eu nwu:u o..J'i~. l~u, JH~Iu t:Otltt:u·iu, t.t1'1'it•mu_i tietuprc a 
Jndtl lt~r.·t~nc:a das lul'!IWH du li'OVuruo, a uqLHValeJWt:t dn l.odus 
a::; eonstitui~~Ues tnonat·t~hiens ou t·upuhlicnnas, omiP st.~ a~se
(.WL'a ao povo o 1:\UVC!'llu I'UJH'eseuLativo e ao· individuo o J'C
gimen ,jur·idieo da lihur·u:rde. 

<Airi usi.:'L O Dinrio tlt: Noticitts JHL plll!se que v:ro de 7 tio 
mat•t;o 11 ·1 5 dr1 uovemlr t'o de I HS!l. DeseuiJra S, };x. ali i u ffi(l 
plll·a~" que .iustiJ'ique a imputacão. 
. «Elia entíío ,i;í mn ol'a ÍJ'I'ogalla jJOt' advot'Hal.'.iU.-1 pnwlo 

.iusto que não quel'inrn admitl.it• a urrr liheml, o tlir·Pilll do 
· un Lepôr as reformas libet•uos nos inlul'esses do sou partido.~ 

Vú mais longe S .. :J~x. o dê-me a vüt· uma pt•oposif;.:1n 
nrinlra, dopois ria Jterruhl'ica, dul'nnLo a minha estada no poder, 
ondo Sll dcscubm o menot· ln•ivo du irlolnfria. 1'epu.!JlirJI1'rut. 

• Não sei se escrevo agora prmcauricos e tUihuranlws a" 
I;'OVIJl'UO ingic~. 

O Sr·. AJ'I'onso Celso póde ilar nos meus estudos solrr·e 
osso pai~ os nomes que. quiwr·. l'iclorifm.wtqw: JWt:lL• o qno 
sei -(, quu o l.om dnssc P.<l.udo, niio varia um apicc daqrwllo 
eom qun invat·iavelmonl.e mo tenho t·ul'erido .a esL:~ Na•Jilo 
<la qual l'ui ~elllpl'O um dos mais ealtu·o~os apologistas. 

Minha livral'ia ingle~a r\ supponho eu, a maior, que existo 
entre nús. Nirrguum estudou ma" do IJUU eu, cm nossa te1'1'a 
a·s cousas inglo~as. Na impt·cnsn, rrn pal·lamcnto, na trihuna 
popular ,lt Jnglatr:l'l'rt l'n~ srtnpt''' a grnndr: cseola dos meus 
prnreipios lilremns •· Nilo m" snparni do Partido Liberal errr 
1 R80 <.:omo rnplrlrliemro. . 

• AJ'asl.ei deli e como j'erlernlisla .. Jó:, fazendo questão dc•sa 
l'eforma, que leria rlilal.adu, como sr:rnpJ'O sustentei a exis
tencia da rnonaJ·chia, al:rrnr)avn-rnn a uma idúa historica nc• 
Brazil, e tão marlm·a que o Sl'. Saraiva não hesitou a adhm·ir 
a e lia peran to f\J Coroa, ern .i u nlr o de 1880. 

Mas, como r:st<: estadi:<ln não organizou gaiJinele, a l'e
derar;üo, que Leria, sob csL" c!Jel'l' lihoral uma idéa de governo, 
passaria a set· sob out.t•o r:stndisl.a liberal uma idéa revolu
cionaria. . 

Para mim, JJOt'úm, o Partido Liberal, e>~ava abaixo das 
id1~as Jiberaes, e de mtoJ•eRKns n:wwnaes ar:Jma da . ..; ddlllt
dades da monnrehia .. Por iH:<o doixoi os meus correligionnrJOs 

, precisamente c{uando .iá tinham um fHÍ no estribo do poder, 
e apartei-mo ainda mai,; pl'ol'urulnrnonle delles nuando j:í Cll)
'possndos nn cgnfinnça da Cm·•ln. Ahi está o meu v~Lo dosst
denle, o meu ·voto pclrl l'odot·aciio no Con~res;.rr~ !Jberal c)o 
iSSO e poueo dcr>OL' n rowsa da pnsl.a do Trnperro, pçr cu,1a 
aoceitação tão generosarncnt.o instou commigo o Sr. V!SC()ndo 
de Ouro Prelo, Quem da sua cotwrencia, póde exhibir taes 
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Jll'OVas nfi,) muito eotutnutls tem n dit·uil.o do olhar com llcs
!H'cW .a J'alúJ'iea~:io d" vulanl.im poliLiuo>, 

Não eon:;pirei lHll'a a JlepulJlica, l.ivt~ a ~UIL rcvelanllo 1m 
\:cspeJ•a, l,llltlllllo ella .t).:-il.ava Juita. U mal da :-;uu ol.'igoÍn· rni
lt.J.Hi' JHJdm Hüt,· llOrtstdoJ·avelmm!!"! modificado pelo eHpiriLo 
eJvr.l do ~ou pi'lllWtt'o govel'tto. J~Jt'l J'IOI'f]Uo acceitei eo1n muita 
:1·esJ:-:;lenem a ,!HtJ'I.tl nuo nellu mo coube•. Ondo osLt'l cm ·t.udo 
i;;ln a "'"'JJC1'Sli~~~io J'ellUhlieana'! 

0 miJiJ.al'iStttn ]11'1'-I)Xisl.in illl'g'O ti!IIIJIO :\ l'undac[o tla .JlO• 
]HJhliea .. li't n J~tinisl.el'io Lal'nretl.n eoJuet~.:'tJ.'a a JhiJ scutit• o 
:-;ympi.UII11il. Ji~:ilt•s :ISSUiriÍI'UJil dt•J.lOÍS I.IS C:tl'1WI.ei.'PS mai!:l J;t'llVCS 
~u!Jr·o o nr i 11 i~lPI'iu Co!.Pgi pe. Parte dn tlPJlOHÍ~~ão 1nanobrava, 
a ''S:=!U tempo, nas WHllas do elellll~lll.o pnr•ign~o. Si Doodoro o 
l'eloLns pudt':;:.;nnJ l'ulla!\ o seu depoimento aÜ,estúria o eonCUi'SO 
JIIOII:tl'elt ie11, fi li" "' oeeuiLa v a JIOI' l.raz do mau ifeHI.o dos dous 
gpJiel'at•s. f,lnaudo, mai:; tardo st\ (]ttiz l'l!agit• eonLrn. a am1..mna 
:l'oi por.· JJWin dn PI'O\'idt~llt!ias ir•r·itanl.ns, qut~ dt1Viam aceolor:Ít•. 
o de:;onlaee f.al.u.l. Nesse pe:o;u!Lado ser·ia iJJi,eJ'(~ssnnte csl.udar a 
quem oa·l.w Jn,ai~ s1~1'ia 1'1.'8ponsn!JHidatlo: si ao:; quu tml.rnm no 
mov.inwnl.ll, fHll'a impr•irniJ• u. oJ•gnrJir.ac:io rcpuhlieana o earacl.or 
llmJig-no ~~ lihuml do quo d:í. l.c:;Lemuulm o pt•njedo de IJonst.i
tuil~:l.o pr·nrnul~mtlo pulo Govt~l'IIO .Jlrovisorio; n aoM quo dotcr ... 
mimll'arn a el'i::w com as impJ•udeneini-1, q1w pJ•coipil~:waJn na 
rnvohl\:fin a~ ,•.Jn~se:-; mili!.aJ'u~, 

N:io lta thtvida nenhtlltm que, ~oiJI'<• a 1\epu!Jlica actual 
:'t:o~ no:;~a~ liher·cladl'S slin ineo!npm•av,~luwnl.t\ in.J'eriot'e:'l as, quo 
nos ruslavam sohre a. lllOIIHJ'~Illa. l\las t~ssa tlosgl':u:a nlio tmu 
1mdn. ~~om o CltrnclN· da~ iuslilüi~~r.~~s: ~~ simplesmente o el'
J',iln do duminio Lia espada, que acabaria de imprimir ao, Im
pcrio IIli nwsmo punho, ~i clle lhes l.ivn~se J•eecl.Jido a invasão 
111.1 ~" lhe Jll'oparava, do elemento milil.ut•. l~' o quo sncccdct•ia, 
si o IIJ.ovimelll.o de Iii de novembt•o em vez de a<;_abm• pela 
clopo:<içiio du imperadm•, HIJ resol\'osso como se J.onJ.ou pela 
orgnni~a~:.fin dt~ um mini~l.el'io di.' l.1·ansac,:fw eom o general 
llr•ndot·o ) . 

~ Bnti'Ul'iam,ts enlfw no regiltwa dos gaiJinolcs dictados 
pela infltwncia dos pt•onunciammiloH: u govemn r1al'lamenLar 
a duqm, de Saldanha e Ma·l'l.incz CamJtO:<. No Bt•azil mesmo, 
os crimes do pl'imoiro reinado nhi ost:io, para mostrar d ' 
quanto ,; capaz a monnrchia, nominalmenLo consLiLucional, cm 
,·onlnndo eom os elementos l.Jt•ulos da, l'ol'cn para governar 
desnfogadnmenlc.:o · 

"Soh a. degeneração violenta em que rntt·ou pnrn n Re
llllblica no llt•azil o Governo wm :t so tornat• um lnboratorio 
de attontadns lllllllstruosos. Mas lm eouHa ainda peior do quo 
•'ilcs: é a pt·ostm~ão pllpulat•, o marnsmo publico, a subscr
~icncilt nucinnnl, quo os supporln: ,; essa conscicncia dn op
J'II'Cssão, c:'se dos,>,jo de snomlil-a do cnvoltn com essa docili- · 
dad'' illimiludn L'lll lhe obcdeeet•; essa disposição conlrndictoria 
-:- intonfessave\, que almeja as rcvolucões, fol)lcnla as revo
luciie::. nppluudo as revoluções, insli:;n ás revolucõcs as classes. 
nt•madas para depois assistit• como curiosa :Is. peripecins .dn 
luta, e resig"llnr-sc no fim á vi eforia da~ dictnduras det~·stavets ,, 
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.~01'11, r.sso phcnomenn I'<'I'S'OIIhoso que l'<'l'r•la 11111 •esl.ndro 
nutq;us~ do vi1~io~ iuveterudo~. :r~ es:õlüs vieios, et'!sns ca.u::;tHJ 
IJLI'C m;l,ao, e1n Sl'ínu.le paJ·te, uns !.J·es qun.rlos de 1.SDeulo. dn. poli
•lica. depallfl'l!l'iHÜn,, desJ'.iJJL•inaul.t', ü$[Julinqvn, quu o impet•ül 
JH'.n.Lwavu. sy:-;Lmnatwumento, l'fllo o~; servJLlor,!s do imperit) 
l!i.LI'iWLerizm~tHn :-;empl'e ~nnJ os mnis feios nomes, e a IJtiO o 
J:IOI'O cdueadu pelo impel'iu l'ez .insl.i~a. deixaullo-o eahit· eom 
a IIWMilJa illl.lii'I'Pr.en(:·n,_ eon1 quu os eriatlors du P.af;u odrcset•la-
l'ttlll os euJ't·edui.'Cs Llu H. t:hl'isLovfío.» . 

«IJwapH:t. do :.;upoL'HLi1;ües, na lUeJJUlJUen., ou na MnmH·cllia, 
eu, Hnh o Uovet•no pesHonl do uma, ou de uu:trn, obeder;o rtliH 
Pl'ol'unr.loH inrtiLirwlo:~ r.lo meu Lcmpm•tuncnl.o, dct'cn'dendo, eonl•l'a. 
o.s regimcns ni.Jnsf.arl.i':11.los, n. lui, a vond~1de ]JoJHie:w, as HD
t•auLins COIISI.ittwionnes. Ju(m•il• rlahi rwc me fi; 'lll.fJI/.W'chislrt 
MJb li . .1/cpii./JliCtr, 311/'ia trio irJIIWI'fli'ÍO, (J/f.UI/lo Sll)l)JOI' fjltC C/1. 
me fJ(//1'/JCI'frJI'a ti llcpnblica sob a ·.uflll.lt'l'chia. Sou eoltrJI'Cntc, 
Jlllf;ttanrlo lto,io pela 1\epublica Cousl.itueionol •em wz das 
rlitJI'ttrltJI•ns miliLnl·cs. eomo JllllóltiWIIII lwul.cm pelo impcrio 
JléH'Ituneutnl:, em ve~ tio aulicismo JH•agnnf.i•no. E por· amor, · .. " 
(trJssa cohm•utwia !.culto almvessadr; saerii'icios c exposto tu 
lllinlta fli'Opl'irt vida. A~sociado <Í J'und'a~ão rr.la ltcpubliea, ousei 
l.omctt• a :~üt•io o. di1·eitu republieann, quiz J:uze1.' dellc umw 
J•ea.Jidndo, Ol'/-;'ürtil~ei a. S{I\.L Juvor 111na eampanha. ,judidnrin, o 
pur. :'L tlispo:'ii(;fio dns vic1linJttNi da dicl.adura o meu dfJSennco, 
o meu l.mlmlho, a minlm paixão lilJtJl'ctl. Si esse procedirncnLo 
ufio rj um ULulo ao l'uspeil.o tios muus advcl'sarios, p·ociencia •. 

·J:'ir]IH! r:nda um ·com o seu ir.lual. 
4:Vo!Lm·-1no a):iora par•a n ~JonaL·ddn. i·ng-lchn•, nu· hcJga, 

~er;undo a .VCI'sfio dada pulo 81•. Afl'onso Gol·so, aos meus sen
tinwuLos autuuos. fura apenas rr.lesloca!' n difl'ieulllade. '" 
realcztt parlamrmlal' núo rl unm fôt•ma. rlc goov·crno menos com
rdoxa, menos delicada, mewis subl.il do flUO n ltopu!Jica prc
siderwi1al: U111a o Olll.l'fl. pJ'esuppticln, nn povo, a que se hou
Yflt'om do aecOtnlllOdttl', qu·nl idndr>s puliLicus cxü·emarncnLo 
dil'fiCJeis. g em uma, ou cm outt•a, st', uma cousa. é cssen·cin·l: 
o gcnio dn. libcrda'rlo, a. snn 11·ndiuçiio. o seu amor deliberado •. 
O povo all1cio n esses senLimcnl.os sci'Ü 'li'io incn.pnz da ~lo
Imt•clt ict I'CJll'f!ScnLaLiva, corno da nepuhl ica Constitue ion:nl. 

«;fit \'Ü o Sr. Affonso Celso, que n minha conversão po
liUcn. ú l.ão supposit.iein•, qua11la a minha con.versão I'cli
siosn. Não me fiz ehristão agora, . porquo nunaa de.ixci do 
sel-o. i\'ão mo faço agora monarchi .. ,tw. porque tenho como 
sonho irrcalizavcl a reposiçüo da Monarchia no Brazil.~ 

«0 nosso mal, presentemente, ú o milibarrismo. E n res
lauror.ão podia vir por eiJc, niio con·Lrn elle. Dcmnis, as 
resln.Üracües são ;;overno.s- de dr.sforDn', isto é, go-
vernos cegos, pcrsorvtLiistas e illibcraes. Os partidos 
monorchieos, em Ft·nnça, tinham tres viYeiros, onde 
ir buscar os seus pretendentes: Bourbons, Orlénns c Napo
Jeües. Era-lhes, po:r is~o. rel:xtivamenLe rncil passur periodi-
~~ ~ 
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cnn;enlo da Republica á Monarchia. ilojc, osso sobrcsalcnLB 
<I c ''a nrl ida Los no scepLro csl:'L quusi exhauslo, Em canse

. qumn:ia. a situac;io republicn1111 alli se Lomou compm•u.Livn
mculo segura, ao menos conlra •l·culaLi\Ous roslaUL'ndorn.< siniio 
do todo eont.rn.· n" hypol.hcses .ctc dicl.mlul'n, 1lo quaudo' n.vim
,f.arlas naquelle solo fugidio a .todos 'os rcgimens. O nosso 
cabedal de priucipr.s ó iucompiH'avelmenLc mais J'meo, pa;·a 
mão di~er nullo. llomanlicos do impet·ialismo fazem, 110is. 
a meu vc;·, gl'ando mn.l ao pu•iz cU'I.re~oudo nos cspil'iLo.s a 
miragem ela rcst.nut·acüo. ~ ' 

Depois do osforco heroico, •loscnvolvido pela dicludn;•a 
cm propugat' ]HJlos seus crimes o hot•roi' ú llopublica., a resta.u
racão ,iií eslal'ia eonsnmmathl, ~i n r~Htauraçfio fosse passivei. 

~Consideremos, portanto, à fórnm republicana, como de
finiLivn, c busquemos rcgcncml-a, dotando-a com a lih•Jl'
<Jnde. l~is, ct•eio cu, o dever dos palriolas, sobretudo os mo(,OS, 
•orno o Sr. A. Celso. Não vc,io no seu nomo obstaculo a ·ts,;o. 

Eii fosse, na snn parle, ''conversão, seria uma conversflo aila-
, ' ,mente enn ressnvcl.> 

E nestas paginas o nobre Senador pelo Hio Grande do 
.Sul foi eneonl.rnr a prova das minhas intermiLlencias ·rNlll
!lllicanas. Como ú máo dar ouvidos imprudenLcs aos múos and
;gos QUP ~~~~1·eam os hnJ\It~n~ pOdt}l'O:ilis, Ot·a aqui t•:-!l.ú. ~~· • .PJ•c
sidonlr., como o Sr. Senador pelo lUa Grande do Sul encontra 
111osso livro - outm vez o digo - uma demonstração das mi
lllhns intormiltcncias republicanas. E ' umn manifestação da 
õtdhesüo inabalavcl á mnnuLcncão do rcgimen actual, mas ao 
Jlt~.~smo l.t\rnpn uma voz l'ranea tle ad\'eL'I.eneia co\ll.l'!\. o seu 
tfnlsenmento, conlra a sua corrupc.iio, conlra os male:1 que o 
'l.t~~m mn1·nlmt~nte tloslruitlo antes do o art•tdn:u·em, como 
agora se vê, materialmente, debaixo de todos os aspectos. 

Não I Não Live nunca intermittencias republicanas; oüo, 
no Brn~il. mas por isso ms•JlllO que eonsidemva a llepublien 
uma fórum definitiva, não a queria uma J'l\rma dl'H·mdndn .vi
lipendiada, inut.ili7.ada pelas exploracües polilieus, pelas 
fnccõcs indot:onles, pelas eon:<pirtH;ões do pod,•t', pelas intcr
:vencões do militarismo. pot• todos csst•s contngins pe;·versivos, 
Jcorruplos, por todas essas moleslias cnnceradoras, ás quaes 
nenhum regimon, cm outro qualquer paiz, quanto mais no 
!!lasso, podia resislir por muito tempo. 

Por isso mesmo que queria a Hopublica, não a podia quo
l'er ver reduzida a esse systcma do o!ygarchins, n essa .nega
,.;:.ão de toda n liberdade, a essa cxtinccüo de todos os direitos. 
!Por isso mesmo que eu a considernsa como uma fórma de so
;ve!'llo, ·debaixo de cujas insliluiciies meus filhos tinham de 
viver, não ]lodia tolerar que certo numero de· homens redu-
2ido a pequenos grupos, dominados por ambicões pcssoses, 
inLcresseiras, se apoderassem, pelas círcumstnncias de. sttua .. 
ções regias, de posic.ões soberanas, de elevacões impcriaes, 
!Para dominar o ~!lgirueo, faz~rem deli!\ sua S<lrventia PJ!SI!OIIl, 

,. 
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io llrcarcm pura o paiz, a dominacão da peior especie âe go
,vcrno, debaixo da nmis 11ol•re tlc todas as suas fórmas noli-
.tieas · c conslitucionaes. . ' 

. l'ens.o, Sr.· Presidente, acredito,. ~rs. Senadores que, ,,m 
;wlil.ita <J " mesma JJOUSa que em l'c!Jgliio. A verdade niio •·:;tá 
rm t•t·ol'issão do J:I'JJdO, está na JlL'atiea das obras. Nüo ba.~ta 
,voscat· 'i.odos os dias a nossa <.Jevo•;fio rcpublieana; é nece<sa-
1'10 wostrat· fJ<Jin'' ac•;üus •JUC l.estil'icamos ·a nossa sincr•ridadc. 
Ser l'Cpublicano ~ qu<JI'eJ' 111na Constituicãu nu sua v~r
datlc, 1m surL realidade, na sua integridade, nfio é estabelecer 
o governo pcssonl dos JJJOllal:ehas debaixo !la succcs~iío dos 
du::~potas. quaL1·icnnaus; não I! apoderar-se de uma ma1~1J~nu 
;pela qual l.ndos os Jll'esideutes siío successivmnunle subol'di
:narlos ao dorniuio de uma raccão omnipotente. Não. E' rcs
rcit.al' o vol.o r'opulal', ú pcl'miUil· flUe entre nós se esLab••l•!l!ll 
algUIJJa eou~a 'da !'ealidade delllllCl'alica, é deixar que t~das 
essns .IIÍI'nlas i.OIIiarlas (L Co11stil.ui~ão americana venham pro
dtnÍJ' aqui hurwi'Ü~ÜJS aprt~ein.vei.s, que não eonUnuemos a .~er 
Jlet·aul.c o csl.t·allg·uii'O urn povo vilipendiado, que sejawos, 
mnJ'im, uma nn•;ãn digna da Am•Jt'ica, digna da idade r:onlym
JlOI'Ulll!ll, capa~ do respeitar os lilulos pelos quacs nos ~f•n-. 
·taJiJos lia sol,u anuos JLU Congt·cssu das Nações na capital diJ. 
Jlollauda. · 

l~is o quo cu qucJ·o; eis o que cu defendo, c eis porque 
me ael1o sepai·arlo Jll'oi'uridnmento do nobro Senador pelo llio 
Gt·nn!lc uo Sul. NiLO são dissensões, separacões pessoaes que 
Jwjr1 nos distiwciam; são os priu<lipioH, são as mesmas ~cpa
~·acõ,Js que afastam a rculiuado da ficvão, a verdade da ment,ra, 
da fantasia. 

Vou terminar, Sr. l'rosidcntc, desculpem Oti nobres Se
nudorcH · essa explosão involuntaria dos sentimentos longa
mente comprimidos, que o momcnLo inesperadamente me 1!1'
ranca do fundo do' um cora~iio .magoado. 

Ct·cio ver mostrado nos nobres Senadores que sou o mes:uo 
!Jo.mern de todos. os tempos, aquollo de quem disse um aos 
amigos do nobre Senador pBlo Hio Grande do Sul, do,; monos 
suspeitos, que a minha oxisteuciu era uma recta continua 
ontre o direito o a liberdade. (Muito bern; muito bem. Palmas 
nas (lalcria.s.) 

Pcoo n V. Ex., Sr.' Prcsidu11l.e, que me considere inscr·i
pt.o no m.:pcdiente · d11 sesRfio de amanhã, para dar, . .:iio ao 
Sr. Sonador Pinheiro .Mnchudo, mas ao Sr. Senador por Mal
to Grosso, as respostas 11 que obriga o meu dever. 

O Sn. JlRESlnJillllT.Il - V. h ~ica inscrioto. 

o Sr
1 

Sá Freire (pela ordem)- Sr. Presiderilo, requeiro 
a V. Ex. que so digne consultar ao Senado si concede urgencia 
para ser discutido o votado o orçamento da, Fazenda, que chegou 
hoje da a~mara. . 

:Concedida a u~gencia. 

·" 



~ . . ' ··~''' •r• •' ·' , .. ' ' •, "~·. - .,....:,. 
I o.l 

' ::.:· ~·· 

.. 

:!" diticussão da pt'O\lOSição da Camm·a. t19s D.cpultld~s. nu-. 
mero .l:ltl, do J\llil l'ixnndo a dcspeza do ~linttilerw da 1• azpuda 
para o exercido de Hl15. 

c\pprovada. 
O St'. Erico Coelho (I! ola. tll'tlcm. l- St·. I' l'tJ~idtmle. re

qudt•o urgenciu pal'll que ~eja immedi·alamcute ctisetll.ida a 
votada a Jli'Oposir;ão dtt Camal'll que fixa a dm;peza do Miui~lerio 
do lnlcriol' para 1!llr., com a~ emenda~ offcrccidas peiu .ComJ 
missão.. · 

•ConccLiida a UJ'gcucia. 

~· dist:ussfio da iH'OI•osição da Gamara tios De1mlarlos, nu
lnm•o l.~o. de 1!11.\, J'ix:u1do a dc~jJeza do Minislct•iot• do Interior 
IJUl'll o excrcisio tlc lUHi. 

O Sr. Epitacio Pessôa- Sr. Pt•csidcnte, ou começo \101'. 
trnnquillizm· o Senado. Não oeeupat·ei a sua aL!.cnção sinão pot• 
um tempo muito limitado. • · 

No Govcmo t.ransaclo, hom·o um serviço JlUillico que, do 
amigos o adversarias, de leigos e profissionaes, de nac!onaes 
e c~LJ~anA·ciruH, lllt!l'(~ceu ~cmpre os nmis franeos ~~logios - foi 
a Brigada Policia I. 

'l'odn ·:. imprensa desta Capil.al, desde· a folh::t ma i~ radi
cabncntc hostil no Govcl'DO até o circumspccto e austero .Tornai 
1lo Commercio; foi prodiga cm applnusos c cMomios ao cum
mnndanlo que remodelam aqu~ll:l forca, instruindo-a no~ SPUS 
deveres !ll'Ofissionues, educando-a de accôrdo com os intcres-

• ses c necessidades de uma gt•andc capital civili~adn,, cxpungin
do-a ctos seus máos elementos, elevando-lho o mvel mtc!lcctual 
c moral. adoplando, 1ms promoções, ,normas de moraliduuo 
o de .inslir;a, alé então não observadas com tanto rigor, e P1lndo, 
na gestão elos dinheiros publicas, o mais esforcndo cm,;enho 
cm cconomi~al-os c a honestidade a mais ~eticulosn cm ues-
]lcndel-os, . 

Era este um l'aclo inconteste affirmado rcitcrndamente 
cni mensag-ens, relatocios e documentos officiaes de toca :. 
ordem e alleslado cm uma significativn unanimidade pot• todas 
a;5 folhas desta Capital, qualquer que fosse o seu mati>. poli-
tico. . 

. Or~. Sr. ~residente, púdc pois V. Ex. avaliar qual não 
tet:_~a stdo a nunha surprczn, o meu espanto c a minh~ decc~ 
p~ao ao ver. pelo parecer que acompsnha. o nroJer.to do or
camcnlo qo Ministerio do Interior, da Gamara' do~ Deputados, 
que tudo 1sto era mentira, que a. Brigada Policial a brilhante .. I 



corporacão a que a nepul:llica. deve tantos c tão inestimn.vci~ 
· servi(;os, não sô no f.ocant.o á ordem c tieguranca ((t)Sla Ca~it.nl, 
mas ú garantia c defesa dessas instituicões ... 

0 Sn. ALCINDO Gu,\NADAnA - Apoiado, 
O Sn. l~l'ITACio PI~SS(b - ... era uma sumptuosa inutili

dade, que as economias alli alludidns crum pun ph\mtQsia, 
que nas promocõe~ o patronato camreavn ioeidioso e. corru
ptor, c ntó nos gastos dos dinheiros do Thcsouro havia graves 
o súL'iOs abusos a evitar c a reprimir. 

Doi-mo prosso. cm procurar o ex-commandnnto da Brigado. 
Policial, o tive tacs explicações em relação ás arguicões que 
lhe eram feitas, que lho pedi mo fornecesse os elementos no
cessarias para promover n defesa da corporacão, para que 
esta dçJ'csa figurasse uns A1111acs cm que tinham encontrado 
guarida as uccusacões. 

O cx-comrnandnnte da Brigada Policial, forneceu-mo o~ 
elementos pedidos, mas fel-o com tal desenvolvimento c os ex
paz com tal clareza, coordenação o moLhado, apezar do seu 
prccario estado do saudo, que cu mo limito a t•cquerr.r licencn 
a esta C~tsa para inserir estes :~poutamcntos logo após n~ pala
vt·as quo estou proferindo. 

Entendo-me, por isso, desobrigado do qualquer· c.~pl~na
oiio sobro o nssumpto, nem mesmo para explanar os gmvcs 
inconvenientes para o scrvico publico, os avultado~ dispt)ndios 
r.ara o '.rhesouro Nacional,· qno acarretaria a organizacüo da 
J~rigada Policial, pl'opost~t pela C:tmnra: dos D~p1.1tndo •. 

O Sll. JoÃo LUiz AJ.VES - Tanto assim que ~ Commi•sfio 
do Financas não accoitou a proposicão. 

0 Sn. EPI'l'ACIO PESSÜA- Diz V. ]~x. muito bem. A hon
rada Commissão. de Financ;as do Senado permittiu, pot• umn 
simples autOI•izaciio, ao Governo, reorganizar aqucllcs wr-
vicos, o dar á Brigada Policial uma organização mais con>eu
tanoa com o interesse publieo e do accôrdo com tJ seu act.uul 
commandnnl.e, cuja abalizada cJOmpetencia ó de todos rr.ou
nhecida e proclamada, c do nccôrdo com as justad e le!Jitimas 
aspirações da sua brilhante officialidade, distincta pelos het•s 
conhecimentos do scrvic;o, pela sua intclligencia o pela sua 
cultura. 

ficquciro, JlOis, como disse, S1·. Jll'Csidcnl.e, que se publi
quem, cm seguida íts poucas palavms quo acabc,i de profe
rir, os apontamentos que mo foram fornecidos, c pelo; qtlars 
se. vorú que a accusaciío levantada contra a Brigada Pllicial 
ó injusta, improcedente, c não attinge o ultimo commando 
exercido por um official que sobre o assumpto, durante qua
tro annos do administração, nüo desmereceu ·c1o concritc Pm 
que foi tido pela opinião, nem pelos homens que se occupamm 
deste nssumpto, inclusivo o proprio c illustrc Relator do orr.a
menlo do Interior na Camnra do~ Deputados. 

Ern o que t.inha de dizer. 

,, 
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ApontBmentoo para a rel'utaoEo do parooor elaborado polo nolator do ora 
ç~~monto do Interior na CBmara, roforonto ti romodolnçiio da llr!gad
I'ollolnl 

As arguições do digno llolutm· do. oronmenl.o. do .Jnl.eriol', 
nu Cnmara dos D.eputados, eontra a Br~gadn .Pohctnl vBn.m. <!l'a 
o regulamento Vll:;onl.o dost.n corporu.çuo, ora a ~un nc!nnms
l.rnçüo. 

Autor pt•iiJcipal dei regulamento c command,ml.c qu~ fui 
ató ·Jm pouco e durnnl.c quatro annos dn Brigada, tt·atnrei do 
umas o outras eom cnlnm c rosignnção, mostrando a impro-, 
r.edencia. do qunsi todas, sinão de todas nllas. 

I 

Comccn. o Holator dizendo que tudo n:t Brigad~. f. fau~
toso e excessivo c clla não corresponde nos seus fins princip:u:>s, 
que· se resnmcm no sorvi~.o cffrd.ivo de ronda e policiarMnt.o 
da cidarlo•, nfío se sahrntlo no ~m·l.o o'Tll ~ue se nceupnm os 
l.!'>es mil " lanl.os policiaes que formam a 13rigatln. 

Pontlo de pari." o fausto da Brigndn. que nfír, se div. cm 
que consiste, resta, para refutar, a parte rcfcrcnl.c aos scrvii!OS 
que clla pt·osta. 

F.slo's set'l'ir,.os, no que <liz respeito ao policiamrnlo, l.ccm 
sido grandemcnle augmcn!.ados, o o foram sohrclt1do 11:1 nl
timn. administração do. general Pcsstia, que, no m•'smo l.nmpo, 
cm ~ucccssivns orrlr.ns do dia, rcrlnzin ao esl.riclatr,cntr n•.•crs
sario os cmpt'o)g'Os inl.ernús, facto que foi louvn·lo pr.la im
prensa <los!.~ Capital, inclusive o Jornal do Comml'i'l't'r,, cnmn 
veremos ndcnntc. 

Si alguns desses servir,.os, como por exemplo o dt• owrr
nicão dos t~stabelecirn.cntos pu.blicos, não são propriamcnl•) 110-
liciaes, a culpa não pódc ser, sem fl'rnvc inju~tiça, attrihuirln 
::;o commando da corporacão, sabido como é que a nri~da foi 
mcumbidn. da guarnição daquelles edifícios por m·dcm du Gp· 
v~rn.o. c nenhum cmprefl'o ext.crno pódc ser crendo pelo r~f~
!'!do commnndo. 

O tl1lc ,1 fado inro.nl.r~tnvcl é qnc n Brigaria Pollcial. 
mesmo auxiliada pela Guarda Civil, .é insuffici~ntc pnrn n 
regular policiamento da cidade. Para provai-o b:LSta ler os 
seguintes topicos do rclat.orin dn general Possl\a, dntarlo de 1 
de ,janeiro de 1013: 

«De parle as vantagens aqui nssignaln.Qas c obtidas com 
a reforma. de 2ft de outubro, a si:lua.ção da Brigada, no 'qno 
concerne ao õcmn.sindo servico qu<J lhe ,; commeltido o ao 

sacrifício do soldado, não sofl'reu nenhuma solução <lo con
tinuidade, .a despeito mesmo da yrande. rcdu.cção que {i: no.~ 
rmpreaos 1.ntern.os e e:xtern.os, da suppressão do serviço rle 
plantões nas companhias e csqu.adrúes, r.om prejnizo da vigi
lancia recommendada pelo regulamente>. da arlopgão do IJIIarlo 
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de ~ilo horas ?la?'~ o 'de policiamento, em legar do do seis, que 
aqm encontrei v1gorcmdo c occupcwn maior pessoal, da sup-
1lrcssão do rancho em qttal'l'o co!•pos c em. amnde nnme!'O 
de destacamentos. pnrn nugmentnr o cfJ'cctivo de . pra o as 
promptns, conl.rnctnndo com cstnbelecimcn"l.os proprios 0 for
n~cimonto do alimentaoüo jt\ preparada. 

Com c:ffoito, nas ópocns inteiramente calmas, quando a 
ordem publica não csttí siqucr amcnçndn da mais Jigcirà al
teruoiio, mantém a Brigada o seguinte pessoal nos sewir·os 
abaixo I)Spccificados, de caracter permanente: · ·' · 

''•' . ' Pr.çu 

n)' no policiamcruLo do reciruLo, nccesaivel ao publico, 
dos tribunnc:J do ,iücy, nlfnndcgn, caixa ecl)nomicn 
e o.utras repartições fcdcrn.es. c no das casas do 
diversões publicas . .. .. .. . .. .. .. .. ...... .. . .. . . . GS 

b )' em dostncnmcntos, nas casas de correcollo c 'de
tenção. colon.in correccion•nl do Dous Rios. cnrcc
rnr;om. inspccl.orin do vchiculos e cm oul.rns rc~ 
pnrtir)õcs publicas . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . 801' 

c)' nn port,nrir. ,dn secretnr.in. gernl de polici·a, no ne
crotcr·io. no gnbinelo de irlrn:liricacilo ~ csl.ntist.icn, 
no gabinete mcdino-lcgnl da Policia e corno OJ'rlc-
nn.n(;ns do nntoridndcs civi~L................... n;. 

ri) no hospital· rln B1·igada, r,omo rnrcrmeiros, ser
ventos, cozinheiro e empregados na· pharmacia e 
nlmoxarifndo, e nos corpos, como amnnuenses, 
1'nehinciros, gnnmh1R <ln envnllnt•i•;ns, co~inhcir·os, 

·quarteleiros, ferradores, correeiros, auxiliares de 
instructoves, fieis do ag-cnl.os. e·l" ....... ,. . . . . . . 3G3 

·e)' nn sccrcl.a.ria gornl. conl.n.dol'in, enixn honei'iccntc, 
inl.endcncin. incluidn.~ ns suas· nt·r·r.enrln•;õns de 
fardn1ncnto o mnlm·in1 o n. set•.c:ão dt) nlfnia'tnrin., 
assiRI.enrlin dn nr.ssonl. !!ahincl.r rir> i<lrnl.iricneiio. 
auditoria, escolas .f!IOUcincs o outras · repo.rtic!!es 
1 B . 1 2!'i 1 1( 1:t. rJJ.;"nfa •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f) na instruccn·o, como recrutas, :iá nbati.dos ~s mn.is 
adeo.n.tndos, que concorrem nos serVJC.OS mternos, 
média. ............ ~ ........................... ,,, . . ... i.t,S 

a)' no sorviol) rlc soc~orros 'f!O!icincs, na aa1•aoc, _ co
cheiras c respccl!vns offwm~s, na. conscrvncao o. 
insl.allaciio do cntxns de nv1sos o cabos .·cond~
ctorcs do olcctricidndo, nos. fo~nos de dc.smfcccuo 
o incinorac.üo, e como carpmtmros, ferrc1ro~. ele
ef,ricist.ns, tolcphonist.ns. conducl.orcs, m~tor1slns, 
etc.- todo o pessonl ~lo corpo ~lo SC\V!COS au-
;xilint•os, em um offectwo, nhtls msuffJCJOnlc, de. 28t 

So1nmo. ............ · · ....... · .. · · , · · · . · · ··· · · 1.006 
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fl.ddiccionnndo-sr. n osle '!ol.nl n nunw•·o de .docnlc.s, Ji .• 
cencw\Jos, nnsonte;; o proso.;, cuja média i'• f!u aH, ollo se 
Aicvara n 2.280 homens, !JUc cumpro n!Jnl.ct• <lo oslado com
plol.o da 13rigndn, (:J. G!iO homens, exclusivo os officiacs), rc
su!Lnndo do cnlculo .quo sobram a.pena.s L 3'i!l pruras pnrn 
nLLCOider a numerosos sct•vi~os <liarios, os quacs, só clles, 
absorvem 1. ~ii homens, assim dislribuidos: 

a) na escolta rio presos que se dcWn:Ym aos J.rihunocs 
c JJI•ol.ot•ins, média. diuria ........ , ........•.... .' 1·1 o 

b) na gtmt•niGiio do odificios puhlici)S c dos postos elo 
SOCCOT'J'OS }10liciaos , ...•••• , , , , • , ••. , . , • , . , , . , . 3Hi 

c) no serviço de Jll'Ompl.idiio Jlormnncnte, pm.·a mudit• 
n dP~asl.rcs, incendios, motins, ele....... . . . . • . • i:LO 

d), cm diversos sm·vi1:os oxlmordinnrios, média. das 
P!'nyns rcqnisil·ndns pelas nuloridndcs eil·is c mu-
nu~JDncs . . . . . • . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 

e) no serviço. denominado de promplidiio :Is r!I)IJ!g'aeins. 2D 
f)' na llllnJ'.rl'i\ do casas intcrdiclns, média diarin...... !lO 
fi) cm diversos serviços rlinl'ios nos corpos........... 00 
li) no policinmm'llo dos diversos dHll•icl.os sem <lt!Sln-

c.,Jlllo•.ltlos !.'"·' ~ •••••••••••••••••••••••••••••• ,........ Jj ... 

Som ma ••••••••• o •••• ' ••••••••••••••• o • o •• o 1. 277 

Ora, como é do primeira evidencia, os sorvicos dinrios, 
pela sua natureza, exigem que as pracns .para c!l.cs oscnlndas 
sc,inm suhslituidns ao termo do um período que niio ·•.levo 
exceder <lc 2" horas, afim de poderem, nos rcspoelii'OS 
quarl.cis, cuidar do asseio individual c dos uniformes, J'ccehc!' 
a ncccssaria inslruccão, sosar alfl'!lm repouso, ele. 

Como, porém subst.ituir aquencs 1. 277 homens. si pm·n. 
osso fim n B1•ig-adn. apenas dispõe de 102. que siio os quo 
l'oslam dns :1.370 pracns disponíveis ? . 

Verifica-s~. portanto, que 1.175 .prncns dOb1•am 110 .ler
viço, permittindo-se-lhcs unicamente, nn. melhor das hypo
theses, que variem de funccücs, sem interrupção aprccinvol.· 

E não deve ser aqui esquecido que os serviços policines 
crescem cm vert.iginosn. e avultada progressão, uggravnnrlo 
correspondentemente esse estudo de cousas, já nfi'lictivo fl 
anoJ•mnl. . . 

Vem a pello notnr que, nos tempos menos calmos, ou 
quando so manifesta, como agora, um11 gréve de operaria.<, 
ainda quo pacifica, a Brigada tem os seus cncn:rgos multJpli
cndos por modo tal, que ·diff.icil se tol'lln precisar o numct•o 
de pracus pl'ivaclas de todo o :repouso d1wtmt~ · lona os dias. 
Presentemente. por exemplo, sobem n mais de trescntas ns. quo 
teem sido todos os din·s requisitadas par.'1 :;nnrncoeJ• os esta·· 
belecimenlos que solicilnmm guranlins á policia civil. 
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_Bnsln, não menos, um desastre mais vultuoso ou a rcnli
zncao de n!gumn :!'esta. pu•IJ!ica pnrn que nos sePvir.os j;í. cnu-
mcr·~dos outros se venham juntar. • 

Em toes occnsiõcs, não ha como eviLnr a pnralyznrão rlus 
sct•vic;os internos da Bt•igndn. afim de se upt•oveiLn.r o· respe
ctivo pessoal no policiamcnl.o exLt•norclinario, visto que todas as 
praçn3 p·romptas não bastam para consti•tuir as forcas requisi-
.~clu. · 

,., •t· eonseguinte, Br. Ministro,' em face di) que venho 
do cxpur, vcrdadoirnmonto angustiosa ·a s'itunrão do soldado, 
do qual se oxigo o quo olle não P94c dar, poia s~a r:ondioão 
huma11a, sem que, cnll'Clanl.o, mmto se venha :11 aproveilnt• 
emn o '·'~f"'''.:o dr~pcndido r.m pró! dos •Serviços publicas. 

, o • , o • • • o o • • • o • • • • o • • • • • • • ,• • •.•:• • •'•!•:•)• • • • • • • r , , o o, o • • o , • "• 

Basl.n, JlOrém, qno se tenham em 'vista as runs nctuans, 
quo sol1om a 2.000, para quo fique cnbalmcntc dcmonsLrndn 
a impossihilidndc do se manter, com os ei'fectivàs 'do que dis
pomos, um serviço de vigilnncin remotamente efficn1-. 

Qunndo .c,adn. uma dessas runs fllldessc ser policiada por 
um unico !Jomcm, teríamos ~uo seriam diariamente nccessn
rios 6.000 rondanf.cs dividirias cm tres grupos iguaes, ~ur. se 
rovcznriam do oito cm oito horas, quarto que nlío é mniq 
pos'sivel aggrnvnr. . 

Ora. como torln a gente, os· policiaes c.stão ~u,ieit.os :1 
enfermidades c outra~ cont.ingencins que os •n.fnstnm por dins 
das suas funcções. ·Aquellc numero, portanto, não resolve
ria o problema. Comparado, não obstante, com os efrcct.ivns 
-act.unes, que, completos, nfío excedem de '•· 659 homens, sendo 
3. 65!l da Brigada o 1. 000 da Guarda Civil, resulta que esses 
crfccLivos, repartidos om tres grupos, dão apenas. para rondar 
·1. 553 runs, convindo nccentunr que, para so chognr n tal rr
sultndo, forçoso ó ndmittir estas duns hypothcscs c!nrnmcnlc 
impossíveis: que sejam supprimido8 · todos os demais ser
viços o que nenhum homem falto á ronda, por molcstin ou 
ont.ro motivo ,justo. 

Conclue-se dnhi que, não H7 l'Uas, mnis mil (L 000), 
scsnrnmentc, ficam pot• completo desprovidas de policia
mento, resu!l.ando dessa circumstnncia os reclamos dinriamenlo 
feitos pela imprensn o pelo publico, principalmente dos subur
hios, contra tal situa(lãO, reclamos aliús justos cm faco dos ·fun
damentos aqui articulados, mns provadamente injustos quando 
siío precedidos do aggressõcs ús autoridades, visto que não a 
estas so devo nttribuir a dcficiencin do· policinn:tcnto, :nns 
sim aos Jim\tadissimos ef~ectivos das corporacões mcumbtdas 
desse importante serviço. 

E', pois, for~oso conclui!· polo. o.uA:mon.to d~~ses erre~! i
vos, unicn medida capaz do remcdJat' tal s!luaruo.~ 

r 

' 
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.Por esta trnnscripcão ficará o autor do parecer sabendo 
om que so occupam os tres mil e tantos policines f!UC formam 
a Brigada. 

II 

Continúa o parecer: «Si cm outros deparlnmcnl.os a lar
gueza. foi b"''andc, na Brigada clla não tevll medida: Essa lnr
!<ueza al!i se espraiou como uma manchu do olco, n:rcrnnvJvel 
no seu alastramento. Nada escapou na Dt•igndn. :\ sumptuo:li
dnde excessiva ~uc foi tio fardamento ao quartel, nn;It.ipli
cnndo t.udo, cada. vc: com wn dispcndi.o. m.ai.or,) 

VeJamos si tccm fundamento ns duns arguições 'Uf!Ui aon-
creUmdu. . . 

Occupemo-nos primeiramente dos quaJ•teis, deixando o 
fardamento para depois, porque sobre este assumpto o fiel atnr 
precisou mais nd~nn!.c as suas accusacões. 

Tres fo1•am os cdificios ultimados na udministrnciio do 
general Pessoa: o posto de Co.Paenbann, o hospital, C•'lm os 

·seus diversos pavilhões c dcpendencins, c o quartel da awnid:t · 
Salvador de Sá. · 

Descrevamos aquellc posto, afim do que se possa avaliar 
si o seu cusl.o foi elevado. , . 

O cdificio que ó de estylo moderno o solirla cons!.ruccão 
oceupu uma <lrea de 9ru,OO X 20m, i O, á rua Hilario de Gou
vêa; tem unm·snln. de entrndn, onde estão collocnr!os os uppa
J•e!hos de avisos policiacs ·e telephonicos, alojamento pn~a o 
commandanle do destacamento, nrrecnducão, espaçoso !•,;feito
rio, cozinha, cópn, duas banheit·os, dUa$ latrinas, vasto alo
,iaruento para as JH'fi~.ns, uma entrada principal ~ dous por
tões Internes, sondo um sufficientemcn!.e largo para a nn tJ•tH'In 
de vehiculos, cn.val!nricas com :lO bnins, deposito rlo J'Ot'l'Uf;J'Ill. 
tanque para agua, estrumeira, terraço pnrn exercicios, etc. E' 
emfim, como se vê ·do relntorio do commnndo da BrignJa, re
lativo ao anno de :l 912, um edificio que «Consulta. n: tad~s as 
necessidades do serviço e da hygiene ~. Foi construido por 
concurrencin publica c custou, inclusiva o terrP.no, apenas 
53:127$-138. 

Comparemos agora o custo desse posto com o dos outros 
pertencentes á Brigada c que, como elle, não esLão instal!ados 
nos ~ndes quarteis. 

Posto do cáes do Porto 

Era de madeira, foi installndo em 1g10 e d~molido em 
1912, por estar em ruinas. Sem contar o terreno, cedido um
tuitarn.ente, custou 57 :7G3S675, inclusive 1 :806$, para o 
abast~cimento de agua e 3:406$700, para o servi~o de P~goto. 
ou seJam 4:636$273, mais que o posto de Copacabnna. 
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Posto do Mo1'1'0 da Viltva 

E' de eonsll'ueçüo muiLo inferior ao de Copnenban~ c nlio 
possue as aeonmJodat;.GcR eles ln. A sua conslt•uetjão custou 
:!~ :370$, o o l.ct•t:cn'o foi adquirido por ~5 :700$000 . .Ficou, por
l.anlo, em ú!J ;070$, ou sP,iam 5 :012$úG2, !unis ~uo o Jl<l~l.u dl~ 
Copacnhn.na .. 

Po,çlo da 1'11a Carnm•ino 

E' mnil.n infm·ior, l.nnt.o nn t•.on'!'ltruct;iío como nn• nrl'om
modnçõcs, uo de Cop:walnnHL. Nfto sabemos nuanto S(' fJr:~oqwn
dcu com n sua consl.l'uctjÜO, mas o terreno custou 34:500$, a/J 
passo que o terreno do de Copncaban!\ com as dimensões de 
!lm.OO X 20rn,10,. foi adquirido poln quantia de 15 :Gilt$200. 

Posto do Cattclc 

, . 
Esl.u pnsl.o, mnhot•n possua tlous p:tvimcntos e divf'l'~:1s 

<lcpcnderwias para uma t.lelcgacia de policia, as ·qunc~ nno 
~~xiHLem no dr~ r:opacaba.un, nfi,o l.crn, como nste, W.o hoa~ 
:wr:OIIIITIOd:u;ões pa1·a as prauas. O edi.t'icio mais imponcnl.e qun 
o de Copaeahn·na, cu~l'flu ::Hi7 :5ü7$!J.'I8. 

J>osto !la Jlraça 'l'h·arlentcs 

Est~ nas mesmas condições do posl.o do Cat.tote, e custou 
~20:21,3$766. 1 Como se vG, o unico posto dr, sueeorros constmido diHOIIlrJ · 
n administração do gener·nl Pc:;~ôn, l'ieotl por· pr·er;n 'mnilo i11 .. 
(m•im• aos que ollo encontrou. Onde c~l.ú,, pois, o cdi,pertélto 
maior>, a que alindo o put•cccr '! 

Tratemos agora do hospital. 
O hospital da Ikigada era um pardieiro, sem hy~i,nr• c 

som aeeomodaçõcs, nem mesmo para os doentes, r.m n>tmrro 
~omprc superior ú lolat;.ão das duas ncanhadissimas onf,•rma-
rias I Era uma dcshumanidade nüo tomar providencias a .res-
peito, sendo, portanto, uma medida urgente c inaàiavel n· sua 
reconstrucoão. · · r:ontractadas as obras, mediante concurrcncia publica, 
foram estas executadas pelos preços ~ue se se!;Ucm: 

Pavilhão para. tuberculosos, pavilhão para sarnosos, pavi
lhão pura observar;ão de doentes do molestias suspeitas, tJOdos 
por GO ;!,On$31G, inelusive os matcriues fornecidos pc!:1 Hri
gudn, de conformidade com o coull'acto; 
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Ediricio pnr·a n cnfcPmuria rlc medicina, com don.~ pavi
m~nl.os c 70 metros de ft••mle, mimwios~mcntc rlcscr•ipfc. no 
l'clntor·io de lnt3, 177:1ill$ó5:!; 

Edificio p:wn cnfel'llliWia de cirurgin, cmn .'JrSm,úO de 
:rr·rnl.e e dons pnvinH'Illll~, conl.r11do todas as :w.~onrmndaçoies 
r1aJ·a. ofl'icines, ,.,a,·gnnlns ~~ lll'tH:n:-~, sala de r,m•ativos, roup:u•ia, 
•lcpendcncias 11ara os medicas, cllfl'l'mciros, el.c., etc .. ; pavi
lhão de opc_rnçõcs, com J Om,GO do i'!'clltc c .1cis comparlimrn
tos; 

Pavilhão para presos, tendo 21m,25 de frente, com a lo
.iam•mto pnrn. s:ri'IJ'Clltos, praças, loucos, enfermeiros, ele.; pa
\·Hhão tHira a cozinha, dc~~}Wll~a, ccJpn. o deposito de c~nl'viio, 
rom. 1:! 11\:?fi. de\ l'l'c'llÜ1 0 mniH nm llUf~llado eom am,7n do 
fl·nntc; todos t'Ss•~s ·~dificios 'contr·ncl.auos pela ~uantia d•! 
177 :G008 n mais 111 ::l~-1$r.mo, ·rle ;w~l'~scimns, flii'IIecmuln a 
Hrigarla o mntrrinl, qtw impnr•Lou •'III iiG :771\:j\.\~0 Hendn, pois 
o custo total d•l 240:670$!l2r,. 

Pnvilhiío para l!CC1'·0Llt'io, tendo Grr.,OO rlc frenl,e, eom 
1·1'es m••sns de 111:1rmm·•'. pia, el.e., cDnLI'acl.nrlo ]101' sete contos; 
f.nrneconrlo a J3rigada o ma LN• ia I no vn lo r de 3 : :?:Jt.ijllt80, o que 
d:í. um l.ol.nl do 10 :234$1,80; 

Dcmol'ir,ií() de nmn parle do 11101'1'0 ilo Snnl.o Anl,onio c 
consl.i'ncr.-ão de nmn muralha de sustmllat:ão, com ·.:senda dn 
pr!rlra, lendo-se conqnislaclo· no morro umn :í1·ca d·ê 51H mei··I'OS 
quadJ•:tdos, G2 ::)S0$000; 

Púrnncirncnlo c nssrmlnmcnl.o rlc 7!lm,GO de gr•hdil de 
forro hnLido, no pnrapc·iío dn. muralha que so estendo cm 
:frente no hospital c mudanca do gradil qu-e alli cxist.ia, para 
:;. 11arte int.crnn do mesmo cdificio, hcm como consl.ruccão 
de nmn snpatn de alvenaria com 66m,25 de comprimento po1• 
Om,GO de all;u:rn, parn collocac.ão dcsle ull'imo gl'ndil, l.udn 
por 'iO :087$800, inclusive mntcrincs que a Brigncla fot•neccu: 

Mu!'o de cimento armado isolando ·O hospital das constl'u
ctrrns pnrl.iculnrcs, com 10Sm,10 de extensão c ·lm,80 de nl
tul'a, G :9!!2$000. 

Todas cstns ohrns forjlm .executadas sem 1!e!'lta cswcinl. 
nom ns roc.m•.sos dos orcamcnl,os ordinnrios, auxil'indos -pelns • 
eeonomins da Cnix~. da Drigoadn. 

i'rntemos. finalmente, do quartel da Avcnidn Snlvndor 
de Sú. 

Quando o genm•al PessC•~ assumiu o commando da Bri
gada, existiu <:rmtmcl.o fh'lllado com <J engenheiro JJ,;opoluo 
Cunha pura conl'-iusfio das •Obras deste quartel, ~ue estm·am 
!)!'~adas cm 2. 3G3: 330$0~0. 

O general Pessün propuz, e o ministro acceitou, quG• fosse 
<• quartel aprov()ilndo, não sótmmte para accommodat· o regi
mento. de cavallal'in, mas ainda parn uelle 8CJ'em l.umh;•m 
iuslullados um butulhúo de iul'unlnl'ia e u corpo de serviços 



:mxilim·cs com todas as suns oJ'J'icinas, i'uzcndo-so no planp 
pt·imiLivo as neec~sut•ias modiJ'icncüc~. 

O cnnlrael.o foi. enlíín J'•~seindido, J101' lll'isn n. 3; I~~. de< 
2!l de ,illltHl de 'i!JH, c subsl.il.uido por um oul,t•o cm quo as 
ühl.'as, ope:ar de t~oH.sitlel'ftVd:nWIItr: OU(f/IWn.lwlas cum us 
aecmwmodoçücs ncccssarias rws don.1 r~itarlos COI'JIO'S, r.orarn 
J'ixmh1s em .1 •• 700 oonl.os, ou se;iam fifi;) ::J:Ifi$0;)0, utenos qtw. 
O 1JI'f!~m Wltf!N01''111t.!HltJ 0/'ÇOdO. 

l'arl.c di!'Hlc avull.ado saldo l'oi clnpois nprovuil.ndo na 
aequ isit.:.:1o do m_ohiH:u•io paPa l.odo o quaPI.el, insl.nllacíío do 
Ultl fOl'llO [1:11'11 liXO U de um IIIOI.OI' !;OrlldOJ', llOJlSI.I.'UCCÜO r!o 
Javal.ol'ios, asscnLumunl.o do vcnc~ianas o divisües de ma
duit·n, ele., ficnurto o .,.,!sl'f.l nu ~l'hesuu1·o na i111portnnciu tlo 
Cl)l'ea d11 :JIIII :11011$, OU Sl',iltlll i!XIll!l,anwnl.n :.!!ll.i :tiHli$071. 

Onde u~Lú, JIOis, u JJLull:i•plit::u;ão de duspczas uu que l.t•ata 
.O [llll'CCCl' '/ 

PnsseÍlJOS agora ao I' a t·dmn"ul.o. 
1\'a ndminisl.rn~ãn do genot·nl Pnssrin l'oJ'Illll rnmliJ'innr.la~ 

nH l.abllllas de 1'ardamcnto, supprimimlo-sc algumas pc~;ns 
r.losuceessaJ•ias, como eon~l.n. rios J'rJlalm•ios annunes, •o quo 
trouxe doHde logo uma r•ctluJ:cíío na dospc~a respectiva. 

Mas ni'to J'ionn nisto: a despe~:• eorn as per;as suU.Jsist.cnles, 
:l'oi l.amhcm reduzida du;•nnlo n nwsmn adrninislrnr;ão, corno 
mais adaanln .~n moslrm•tí com dado,; i J'J'ofnl.aveis. 

N;i(l ~~, poi~.;, üxnel.a a nl.'fil'nln(;fío do que as dcsoczas (Je 
fill'Ckunento l..fm!Htrn sido nng-menl.ndas. 

Di~ o parenei' que o::::·. nlini;•l.t·o do Tnl.rJJ:iot· vem de al
l.et':JI' o plano rle unil'or·mes da Brigada. eliminamlo as fl'Oini

. nas o a correia .)uguhu·; •:tu o ns 1)e1:as foUJ)primidus l'Cfll'Csen
t.arn hnn r~eonnmia " onl.rn,; tlcvinrn tiiJl' cancelladas da L:ihella. 

Não é vet·tlmleira a ;;upprossiío tlurrucllas pecas. O Minis
l.t·o determinou :1uu as polaiuas foo,~um us:ldas sómunl,(\ 0111 
formaturas c (]Uil a corro·iu jUS'Ulnr, que ó parte inteSTnnto 
do capacete, fosse utilizada unicamente no serviço a cavnllo. 
Isso não quer dizer que ns pecas tenha,m sido supprimidas. 

Demais, a l1'1.ilidade da::• polainas usadas no Exerci'lo hrn
zilciro o cm Lorlus os exePi!.itos c policias militares das naçõos 
adcnntmlas, ó cct1sa que ho,ic não se contesta, como se d•c

monsLrou no ulLimo rclatorio() do general PessOa. 
Si, porém. não se devo olhrur a utilidade das cousas 

quando so trata de cconornins, então supprimam da Brigada 
o fardamento de !!ranrlc-r;ain, as b()tas da cavallarin, os porta
pistolas, uma ~·''" que csl~::· podem ser m~ttidas 01)1 um bol~o 
da cal~a; os v1vns dos un1formes. as ceroulas. mcms, collnri
nhos é punhos, bem c:orr•o () capacete e os botões de metal; 
que JlOclcrão F~r sub;rt.iLuddos, csLes, POl' balões de osso o 
aqucllc por um chapéo barato. 

Com o me3rno critcrio. supprimam tilmbem as escolas do 
instrucção c ns Jo ensino policial, não esquecendo os respo-

I. 
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cl.ivos insl.rucl.ore~ e rn·ui'G>'•SOres; a alfaiataria, o corpo dó 
~crri~os auxiliares, ,,g c:ai:cas do avisos po!icines, otc,, olc. 
Façam, cmfim, da Brigada uma. especic da anl.iga Guard11 Ut·
lmna c depois npp!iqtwn; cssoC mesmo systcma, no que di1. 
respciw ;\ Sn[lprossílo de pcça.s de fardument.o ao Exercito c 
:1 Armada. A ccunomiu 'srr:\ enorme I ' 

III 

Mal velando " pcnsamenhl de deprimir n adminisll'll!:flll 
<lu .Brigada, rli1. o pnrcco)l': <Aliás Lodo essó capil;u,Jo de uni
formes na Bri!;adn Polininf cs.t:\ a reclamar correcções deei

sivas que impeçam c cohiham abusos sérios,». 
O Jlll!'ecer nDo cita os ullusos, limita-se a lranscreV,)I' os 

ar!.~. ~lã c 2ili do regulamento da Brigada, que dilo ao Go
verno a l'ncuhhrlo) (]I' alterar o plano de uniforme.:•, c os 
art.f•. 2·18 c :!20, CJUC re~n.hun a:; eolisignnf]Õcs de fnrrln.menLo 
e o modo do ::aear do The,out•o as dcvid.as importancins. 

Estes artigos nrto nu1.orizam, untes cohibcm qnafqunl' 
abuso. Mas, r:omo o parecer gryphou o purngrnpho uuito do 
ull.imo dlliles. st.pprimindo-Jho, ]lor motivos que ignoramos, 
uma parlo importante, 6 licito suppor que ahi encontrou te-
merosas irregularidades. . 

Vamos, pois, transcrever na integro. o citado paragrapho, 
fornecendo em ~e&'nida os csciarooimentos nccc~arios para 

· q:u~ se Ycrifiqnc, ainda atJUi, a improcedcncia da accusacfio 
c ao mesmo tempo a lisn~a c a corroc~'1o com que na udmi

nistraciio do general Pessôa se procedia em todas as dcs
pczas, 

O paragrapho unico do nrL 22G diz: 
•S'r.rti tambem meada nn.s· mesmas rela~ões a impàrlancia 

das llCcas de fardamento nova:. que forem distribuídas gra
t.uitamcnl.e para ,miformidade, cm S!lbstiLuil;rto das. cxlrnvia
d!is ou inutili~a·las cm set'Vico, bem como a importancin da.s 
:rocas que forem dist.ribuida.s de conformidade com a tubolla 
n. 3.». . 

O pai·ecer I õmitou-se ;, transcrever o parngrapho até a 
palavra- gratuitamente, calando a ultima parte e disvir-
tuando assim o S••!U sentido. · 

Expliquemos, entretanto, como são sacadas do Thcs()uro 
as importancias destinada; ao pagamento do uniforme· das 
pracas, e bem assim o QU:'l se entende por[ardamento ara
tuito, 

No com eco do anno a Contadoria, no:; termos do art 57 4, 
r~ 8, do regularnenlo eno vigor, verifica a importancia Lolnl 
dn.s pecas de fardamento que se devem disLJ:ibuir a cada praoa. 
no 1', 2" e 3" ltDnos de nli~Lamento, de conformidade com us 
talmllas adoptadas pek> .Mini::.tro, oomo eldge o al't. 219, Esse· 
ünbalho ~ sulnne.ttido pelo commandante da Brigada á appro
:vaoão dnquella auwridadt:, de ,accOrdo ~om o arl. 218, !lUe o 
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parece!' tr:.nscreveiU, sem.· ent.rotnnto, pl'occder de igual modo 
cm rolaciío ao art. 57 4, 11. ~. que acalmmos do citar o que a 
~!lo estó. intimamente ligado. · 

.A.pprov.a<las pelo Ministro as oonsignucúcs do farda
monto, isto é, as quantias que dovcm ser sacadas do Thcsouro, 
segundo o tempo do servi'o do cada praça, dú-so disso co
nhccimonto, om OJ•dem do dia, a Lodos os cor•pos o r~partiçõcs 
da Brigada. Sa~am-se onlfto do 'fhosouro todos or. mezes nas 
rolncúcs de ven0imentos o nominalmente. como preceitúa o 
art. 22G c ii vista da dat<~ do :üistamento das pracus, as raspo- ! 
clivas iroportancias, sendo ar• !'elacões previamente coni'cri
tlns o visadas reTas J'iscaco dos oorpos e om seguida pelos 
empregados tia t:onl.adorJa. · 

Com. um tal f•YSLoma LI i'ncil perceber a impossibilidadu 
nJJsotuta. do qualquer :úlusr• por. parto dos commandantcs d" 
eompanhiu·õ ou' c-s·qnadrõrs, c, porLanlo, pensar e sobretudo 
c.scrcvor o contt·ario ó iujui·iur graLuiLa·o in,iusLamcntn Lodo~ 
os orJ'icinos que "rganit.arn aquollafo relações. Lodos os majoJ'eti 

· que as inspccc;\lll!Un e Lodos os tloma.is ol'ficiacs da conLudoria 
incumbidos ,dasõu serviço. · 

Releva notar que uinfia quando oscapasr.e ao exame elos 
supracitados of1iciacs al~;um en;:~no c foEse sacada qua.lqucr 
quantia suj)erior ás fixadas pelo Ministro, ahi cslaria o 'l'lw
so.Ul'() para exigir a sua restituiciío. 

' Rcsla. agora lrata!' do J'ardwrncnlo (J7'atuito. 
Chama-se no. BrigudlL - fardamento aratuito - as peça:, 

distribuídas ús vrarjus, além das discriminadas na tahclla, nos 
caso:; de transl'oL'encia de urmu, et.c., ou para substituir ou-
tras peças inuWizadas rnt serviço. · 
· Ora, todas ilt\ vaze' quo isso se dii, o. Eslado partiu 
a impoL·tancia da nova peça J'ornccir!a, c assa importancia l~m 
de ser naturalmonto sacada do ~J.'hcsouro, conforme determma 
o puNgrapho unico do nrt. ~2ü, I.L'uncado na transcripcão, 
pomo <lemonstrámos atraz. Nem do outr.o modo poderia ser. 

Em que, pois, esse procedimento dá margem aos «se rios 
11busos~ imaginados P.elo parecer ? 

IV 

Passemos adonntc. Insllil'gc-so o paréecr contra a acrru i
sição !lo arLigos no cslrangciro o o seu fornecimento nos ofJ'i
ciaeB, o bem assim contr•a o grande Btock, existente na Brigada, 
de pannos, outros artigo, o material, que clle avalia em 
perto de 2. 500 contos. 1 Censura Lambem a mr~nufactura do 
uniformes na nlfaiatnria da Brigada o concluo:· «F'a:-Be muUa 
praça do c.eonomins avultadas na BL•igada Policial a esse res
JlOito. Temos duvidas serias quanl.o no montante dessm eco
nem i-ns, que não appm·cccm~ . 

. DisRipnrcmos oppoz·I.unumente esl.n.s duvidn.s, mostrando 
onde estãt) as economias du Brigada. Antes, porém, tratemos 
das outz·as aceusacõcs. 
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A ncqui~Ié•ito do w:Li0os no ostrangoit•o e o fornecimento 
dr. nlgnus dclles nos ofl'iciar.s da Brigndu, mí!dinnlc pagamento, 
nüo Jornm invonLado8 pelo gcn•~ral .Pos1ôa; constituem umn 
prn.xc seguidR ua Drig·ndn desde mu.itos anuos atrtc.~ do scn 
comrn.anclo c adoptada l.umbcm por· outr·ns · cor•poraç.õcs c r·c
par·Licõcs publicas. 

liicsmo l.rnLando-sc de nr•ligos n:wionncs, os ol'ficincs c 
pr·ncns, tcem. direito no sr.u l'or·nccimcnto, pelo pr·c~o do custo 
cm virtude do que dispõl' o regulamento no nrt. •í04, assim 
concebido: ~Pelos prwos dos eonl.r:wl.os scl'fio os rornoccdores 
oln•igados n \'endcr· os respectivos artigos nos ol'ficiacs o pr·n
~as da Brigada, n dinheiro :i vista; ou moditmLe vales devida
mente legalizados, quo scr•iio nwnsnlmenl(~ rcsgatndos). 

Convém notar· que o eominando da Bl'ignda foi antm•l:ado 
a. fazer· nquellns cncommcndus POl' a.vi~o n. ·I .':J!J.I, do 1 J do 
agosto do !!H I. g não scr:i de mais dizer que a cleliberacão do 
ndquirir ccr•los at•tigos no esLi'nngciro foi motiv:rda pelo cm
Jlenho do lihcr.·/.ar a Dt•igad:t c, por·lanlo, o '.l'lrcso!lr'o, da im- · 
posicão do pr•er;os clcvadissimos c dcs:wr·nzoados nos mercados nucionnes. · 

~J.'odas ns Yczes, cnf.J•ctnnto. que essos pl'nc.os cL·:un accoi
tm•(•is,. mmea deixou a Brigada de compr·m· artigos uacionnos, 
uepois da. indispcnSa\'ol r.oncur•r•encia puiJiir:a, . 

~rcrn se nol.ndo, eom maliciosa sur'IH'esa, que as cou·rpras 
no estr·angeim fossem J'eilas por· um si! inlcr·mediario. O 
facto é VCI'daclcir•o, mas st\ poderia lll)lJ'Cccr 'r•cpnr·o si se· Jll'O
,·asso que os nr•tigos c·omprados por' esse intormcdio fo
l':lm mais em·os do que os que, our outras ndminisf.t·ar,.ões, J'o
l'am adqui!'idos· por· vnrios inlcmredint•ios. OJ•a, f.al n:io so 
dou. Anl.cs de provai-o, notemos Que, emqunnto a.s cncoru
mcndns dos comnmndos-antcrior·cs er·am cm regra confiadas u. 
negociantes rlesla praça G calcadas sobra 1li'C(!O,v de cataloao, 
na administr·n~fio dü general l'esstla, o inf.ermcdiaf·io JlCl'C()rria 
os cmpor·ios do diversos paizes, sem 7tcnh.!l.'l/t. ou.us pnm. a cor. 
)WI'G~ÜO, ver· i l'icando )lO!' COI!Clll'rcucia OS preços mini mos, I) 

uns compras eslava adslr·icto n. mnn llnsc pr•úvinmento esta
helccida o f:io llaixa que. impediu muitns vezes a ncquisiçüo 
de certos ar•Ligos. . 

Chegadas :i Brigada, as cncommcndas st.l eram ncceilas, de
pois de examinadas pela comnrissfio de Que tl'nta o nl't. 423 
do re~·ularncnto, e muitas dellns foram re,icif.adas. 

~las vc,inmos os )ll'eços offieines de alguns desses artigos 
ndquit•icios pelo mnlsinndo inf.crmediario, compa·rndos com os 
preços dos qur. foram nnt.el'iormenle comprados· na Europa, 
pelos in lermccl ia rios aqui residentes: 

. . 
Aimnfncn. de 1tWJ'O •••••..••.•.•••• 
Au lomovel tr·nnsporLe de prnçns ... 
Brim pardo de linho parn official.. 

Administrnc;õcs 
~ntcriorcs 

$000 
10:000$000 

3$310 

Aclmi·nistrnçüd 
Pessoa 

$469 
13: 4!!3$000 

1$7511 
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ActminisL1•nQÕM. AdminlstrD.çiiet 
antoriorcR Posson. 

Car·tuchos tHtt'lt !li8tola .......... . 
Cartuchos de Li r o reduzido ....•... 
Collarinllos par·a. dolman de pmcn, 
Caixa wrda co·m Lalabnrl.c ....... . 

~01ú 
$H1 
$2Gii 

30$" {).1 

.$032 
$100 
$!!5:í 

Cintos PU I':\ gymnaBLICU ... , ..... . 
Cornela ~llio Apn• ...•.. , .•.. , •. 
Espada pal.'a pi'U{:a , •••••••••.•••• 
Lamin:1 pura J'loJ·elc ..•..•••..•.. 

• :1$0illl 
H$::!81 

:Jf2,~3li2 
2$2Gli 
G$1GO 

lliilit.2G 

I .. aminn. pn.ra üpéu .............. . 
Luva ]lU·l'a l'loretc : ........•..... 
]~uva para snbrc ................ . 
l'alhcta pam requinta (ccnl.o), .. .. 
Idem. pa.1·a saxoplwno !Jal'ytono 

(ecnf.o) . ................... . 
Pistola «13t·owillg»; , ............ . 
.Polia de fl.•cdo .........•...•..... 
Scclor do dirocr;üo. . .. , .•......•. 

30$000 
'l$800 
!!$300 
G$800 
0$200 

30$000 

15$7DZ . 
28$350 
47$2·00 
51$0ótl 

1$0~\1 
1$000 
~:j;OOU 
f.i$3GU 

20$Hl8 

3!!$2:J!l 
20$13ti 
:11$20!1 
10$480 

Como se vê, o sysLem:a preferido pelo general Pessoa ó 
incontestavclmento mais cconomico que o dos seus honrados o 
iii ustres antecessores. ·-

FinalmenLe, conJ'r•ontcmos os prerJos do alguns dos arti
gos vindos do c.strnngci.ro eom os do marcado, pum deixa[' 
bem patentes ns vantagem daquolla pralicn. ' 
· JTislcs preços são cxlraliidos da relacão o({icial publicada 
nn. Br·igada cm 10'12. Para. não nlonsm muito 'CSIJn parte, ,iá 
extensa, dos apontamentos pedidos, citnm-so por ordem al
phabeLica apenas duas duzins desses ar·Ligos :. 

Agua inglcza de Ribeiro Costa, ••....•• 
Dita de Vichy .. .................... . 
Alfinetes de cobre, kilo •· ............ . 
Alluminium em pó, ouro e prat:~, carta 
l3otõcs para musicas, milhoiro ••.•••.• 
Cão pa!'a fuzi1, um ...........•..... ,' 
Cabeça para fuzil, uma .............. . 
Capa impermeavol do borracha, uma .• 
Drugonus para official subalterno, par 
Estante porta til de ferro bronzeado .. . 
Flauta cn1 dó, uma .. ............... . 
Clazolinn, caixa.. . . . . . ............ '· 
Giz pura alfaiare. caixa .....•••. .' ... . 
Jlfola para fuzil, uma ............... . 
Mascaras paro. csgriinn, uma ........ . 

.. l\Inssa. isolante, . . . . . . ......... ,. . ..... . 
Vol, IX 

Preço Preço 
do mercado do estrangeiro 

. 4$000 
1$100 

15$000 
$285 

:120$000 
20$000 
40$000 
78$000 
60$000 
:12$720 

360$000 
1l$!t00 
8$000 

15$000 
8$000 
3$800 

2$040 
$460 

9$910 
$083 

73$000 
2$000 
3$000 

30$20ã 
39$861 
5$974 

235$282 
9$000 
2$61t7 
i$500 
3$260 
2$081 

::3 

.... 

' 
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Proco 1'1·eco 
do morcn.do tlo oatra.ngolro 

i\ledidns pnrn liquido, ,iogo .......... . 
Percursor pa.rn fuzil, nm ............ . 
J'is,to,J em si-bemol, um ............. . 
.Pratos lurcos, pnr . ................. . 
VenWindor de 120 volts, um ......... . 
Vareta pnr'a fuzil, uma •.............. 
Verniz l<'Jaling Villiann, galão ........ . 
X orgão de lã, um . .................. . 

I G$000 88330 
:10$000 3$000 

200$000 86$2ll. 
Gl$056 30$8(i L 
li2$000 27$1 7i> 
10$000 1$000 
1~$500 81235 . 
4$420. $845 

Provadas assim ns vantagens para os cofres publicos da. 
acguisiçüo de çerto~ artigos no estrangcir1l, vantagens tão avul
tadas que a 1sencao. do Impostos sô imperceptivelmente as. 
redur., conclue-se facilmente que o digno Relator do orçamen
to do InteriOj: loi victima. do informações capciosas, forgi
cadas por uma meia duzia do officiaes ignorantes c mal in
tencionados, que, sem oxcepcão do um só, nunca deixaram do 
se fornecer, 1m Brigada, ctás peças de fardamento e outros 
artigos c, esquecidos dos benefícios feitos pelo general Pesson. 
n collectividade e a cada um delles, hoje o malsinam, como ,i:í 
o fizeram com os seus antecessores e certamente o furão mais 
tarde com o actual C1lmmandante e os que lhe succederem., 

v 
Respondamos agorn ás accusacões sobre a alfaiataria dn: 

Brigada. . .10 

Comecemos por declarar que não é exacto que alli esti
Ycssem empregados alrnms officines. Na alfaiataria existia 
st1rnente u.m o{{icial, como exige o art. 546, § 1•, do regula
mento; tinha mais um s:~rgento e 12 praças. Se,ia dito de pag
sugem que 0 official e as praças são escwladas lambem parrt 
outros scrvi()OS, desde que não prejudiquem as suas funccões 
na al!'aialarin. Q parecer acha mais economico a acquisiciio 
das pecas do fardamento no mercado. mediante concurrencia 
publica, porqúe só apparentemente. el!as são mais baratas, 
visto que não se levam em conta os direitos da Alfandega que 
as fazendas deixaram de pagar, e os vencimentos do official e 
pracas empregados na alfaiataria. . · 

Antes do tudo, convém esclarecer que uma boa parte da 
materin prima tem sido sempre comprada no mercado. me
diante concurrencia publica. 1\!as mesmo levando-se em con
ta os direitos ali'nndcgarios para toda a 11~atcria prima, bem 
como os vencimentos do official e das praças, ainda assim, a 
economia será muito grande, pois a Brigada terá o mesmo 
lucJ•o dos commerciantcs, accrescido da vantngell) de nilo esta1• 
.mjeita, como elles, ao paoamento de aluouel de casa, ordena
do dos empJ•euados, sempre superiores aos vencimentos das 
pracas. etc. Isto é intuitivo.: . 
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Si os officiacs qu;; minist.mrnm' ao illustre Relator os dn
rlos de que se sn•·viu o pa•·eccr, nito l.ivesscrn procedido de 
mà fé, ter-lhe-iam dito l.uclo islci, não occullando, como 1'ize
mm, os precos dos fardamentos que lhes são fornecidos peln. 
alfahttnria da Brigada, c então o nobre Deputado ficaria sa
bendo que esse fardamento, escolhido o posto de capitão para 
exemplo, custa:· 

Dolman do panno mescla ......•...... 
Cnlcn. de panno mescla .............. . 
'l'unicn de panno mescla ............ . 
Dolmnn do brim branco ............. . 
Calça de brim branco ............... . 

Na brigndn. No merendo 

47$360 
19$889 
37$063 
17$412 
i0$8Gú 

iú0$000 
48$000 
95$000 
'•u$Ooo 
28$000 

'l'cnhu n:;ora cm eonsidcrnção que a produccfio da Bri
:;nda cm 1013, por exemplo. foi de 58.960 pecas de fardamento 
e diga si, mesmo descontados os vencimentos do pessoal e o 
val·or dos impostos, não foram enormes as vantagens do Thc
souro. 

!Ia ainda um argumento decisivo: a verba de fardamento 
votada pelo Con:;rr.sso Nacional, quando o general Pessoa as
sumiu o commando dn Brigada, era de GOO: 000$, sendo o es
tado completo da corpm.·a,)úo de 3. 516 pracas. Pois bem, · 
não obstante ter .sido elevado o numero de praças a 3.659, 
iso é, m.ais H3, cm virtude dn reorganização de 1911, a verba 
está reduzida desde 191.2, por proposta do mesmo general, a 
5ti0 :000$000. Addicione-sc uos 40:000$ do differenca os 
2ft ;1,02$ que o Thesouro teria de fornecer para aquellas 143 
prnçns, si a verl)a fosse mantida na proporção do effectivo 
nn.tarior, o ehegatomos á concl.usão de que a economia annuat 
ferta no fardamento pelo general Pessoa ó ·de 64:402$, que 
multiplicados pelos trcs annos contados de 1912, em que a 
verba foi reduzida, dão a sommn de 193 :206$000. 

VI 

Tratando das promocões o par·ccer transcreve o art. 7' 
do re>,'Uiamento, mas niio diz o llUO nellc achou de mlio, do 
sol' te que nada Ira nhi a refutar. Cumpre, entretanto, notar 
quo ha mnis de 21 unnos esse dispositivo figura cm todos o.ç 
7'C(tnlamentos da Br1yada, n começar pelo de 10 de fever.eiro 
de 1893. · 

VII 

Passemos ao urt. s•, lambem · transcripto pelo parecer: 
«Att. 8." As vagas de capitão e tenente arregimentados 

o do capitão-medico serão preenchidas dous tercos por mere
cimento e um terco por. antiguidade, de modo que n uma PI'O-

I) 
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moção 110r anLiguidade,.. precedam sempre duas por mere
cimento.> 

O pumcer condemna esta clisposioüo, diwndo: «Por esse 
absu!'do regulamento pódc-sc, pol'lnnto, promover um pro
tegido tiu.as c trcs 'Vc:cs, preterindo os que não são elo peito, 
lesando direitos alheios c prejudicando sc!riamontc o 'l'!Je
souro, como facilmente se. verifica desta lista edificante.• 

Deixemos, por om, a lista, do que trataremos mais tarde. 
Por maiH que procuremos, uão podemos descobt•ir como 

poderá aquclla disposiciio dar logar a toes abusos .. 
Nenhum ol'fidal da Brigada póde ser promovido sutao 

depois da curnpletm· o intersticio de drnts armos, exigido 110 
llrt. ~G. Por ouLt·o .lado, a lista de mct·ecimcnto co1J.ta1'á lrcs 
nomes, quando se tratar de uma só vaga; c ser{t accrcscida 
du mais únt nome para .cadu. vaga que exceder, tlonformcJ rlis
põe, 'nestes mesmos ~ermos, o art. 18, ~'icando assim limitado 
o arbítrio da proposta c livro ao Governo, dentro dolla a escolha 
do ol'l'ii\ial que julgar mais digno do oacccsso; · · 

Acoresco que as .listas são organizadas, como preceitua o 
D.rt .. 17, 11or uma commissão composta de q1tatro tcnentes-co-
1'01Wis, sob a presidencia do 1commandante da Brigada, 

.Tú 110r estes dispositivos fica patente o sincero desc,io 
de l'awt· ,justiça (]nc ·vrudominou ,no espirita do geneml Pes
soa quando ha 13 annos, em 1001, introduziu no regulnme.nto 
da Brigada estas c outras salutares disposições. no IÍ(·lltido 
de acautelar os direitos dos ol'ficiaes e sargentos, que, até en
tão, eram promovidos por exclusiva escolha do commandaute 
da Bt•igada, sem a collaboracão de nenhuma commi~s~o, . 

i\I~s convem accresconltu• que a commissão de que. ar.9-
barilos de fall11r á obriuada a j1tsti{icm· a elassl{ir.ar,io que fi
;er, bem como os memb1·os vencidos os seus votos, e que n pro
posta do commandante da Brigada é semp1•e acompanhada do 
pa1•ecer da commissiio, cumprindo-lhe ainda enviar ao r.Iini~
tro, para decidir, os pareperes eontra1•ios, no caso de diver;;en
cia de um ou mais dos seus membros, e bem assim tOrlfiS as 
fés de of{tcio, e certidões de assentamento~. . · 

() que . h a em todas estas cautelas que não "eja o firme 
o deliberado proposito de garantir o direito dos officine~ e ' 
sargentos merecedores de accesso ? 

Eis, pois, a que ficam reduzidas «as lesões ao~ direitos 
a,lheio~), ~1 que apudc o parecer, cuja compotoncin administrn
ttva. nao pódc pmrar em plano superior ti do Ministro ql1e or
gnmzou o regulamento da secretaria do Interior é neile intro
duziu a seguinte disposic;ão, inteiramente ~emelhanlo ao 
art. 8" do regulamento da Brigada: . 

_«Art. :1.1 -. Sct:<t de acccsso u. nomeacüo deis <1ü•cct'•·TC8 ele 
~ecçao o dqs ~I'JOJcu·os e segundos officiaes. A nomeu~.üo se 
i:u·a, na pmneJrn dessas t~es classes, sempre por merecimento 
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'(tal c qual como se procede na Brigada, para o ac~esso dos 
officiacs supal'iorcs, (art. 7" do regulamento), o, cm cnda 
uma das outras, .duns lambem por· morcc i monto c uma por 
antiguidade do classe, sempre allernadamcnto, (La! como .dis
põe o tão malsinndo art. 1:!" do regulamento). 

Por· ull.imo vem a Jli'OposiLo citar• iJuc o pr•oprio autor 
do parecer·, no projcclo que apresentou alLcrundo a nrgani?.a
cão da Br1gadn, regula as promoções assim : «Art. As. pru
mocõcs dn Brigada serão feitas: ntú .ao posto de capitão, me
tade por merecimento o metade por antiguidade, c as dü ma
ior c tenente-coronel, dous tc1•ços )J01' me1•eaimento e um 1111r 
antiauidadc, devendo o merecimenLI) ser procurado, at6 
para o posto do major, dentro do n. 10, n:1 ordem de :mtigui
dade dos respectivos postos., 

Eis ahi o mesmíssimo criterio de dous terços por mcrer.i-. 
monto e um por antiguidade nas promoções havendl) apenas 
a diffcrcnca de que no regulamento da Brigada (art. 8") ello 

· é exigido para o acccsso até o postl) de capitão o o parecer 
propõe que 0 sc,in sómente para as promoções nos postos su
periores. 

Passemos agi) r a :'t lista dos promovidos. 
O par·ccer· cita os nomes de oito officiaes que, durant.c a 

administração do general Pcssóa, !'oram promovidos dnas ve
zes, c do seis que não obtiveram uccesso; mas não quir, I)U 

. melhor, nül) pôde dizer nem os defeitos dos primeiros, todos 
officiaes do maior mcritl) c promovidos nos restl'wtos lermos 
da lei, nem a conducta, ser·viços ·c predicados dos ultimo>. 

E' -.cousa j:í muito scdiça essa de dizer·em os offiebcs 
que foram 1lrcteritlos injustamente, todas as veles que um 
camarada mais modema, porém, de maior mereC'imento, ,_. ·,1re
fcridl) para o accesso. 

Em il)dO caso convem deixar aqui consignado qu~ a lisf a 
dos seis' m·etcriltos está errada o deve ser reduzida 'a um, ;'!Or
que foram Lambem promovidos na administração do grmJral 
Pessoa o capitão Antonio da Silva Campos e os nlfcre> Josó 
Vieira Soulto Mnyor c Manocl Scrvulo da Costa ~ graduados 
nos postos immcdiatos, por proposta do mesmo grmeral, o en
pitão Josó Nnrcisl) do Carvalho o I) tenente Aristides de Mr
r·nnda Chaves. 

Nem se diga que n graduação não ó favor, pl)is (li.~;, 6 
facultativa, nos termos expressos di) art. 30 do :·cgulam(,nlo 
da Brigada. · 

Por conseguinte, dos seis orriciaes citados pelo paree~r 
resta apenas o capitão :Fernando Vieira Ferreira. Requisito 
o honrado Relator di) areamento a fú do officio dr.slc orricial 
o roconheccr:'t que ollo não podia sor promovido Cl)m prr.Let·içüo 
dos oulros capitães. · 

Não deixa, entretanto, de ser a muil)r das injusticus os~a 
consurn ús promooõos feitas durante o commando do ge·.~cral 

. PessOa. 
J:\ nlrús trnnscr·evcmos diversas disposições por rlto in

. tl'odu~irlas no regulamento no sentido de garantire os direitos 

" 
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dos ot'ficiaes c inferiores' Mns não é só isto, :1!:' noto ria n 
J•osisl.encin tenaz, offerccida por aquclle general, nos e.mpc
nhos o pedidos mesmo dos homens nmis podcroslls, om favlir 
de candJdntos qno, ombom muitas vezes dignos, não tinham, 
todavia, os servi<;as·':e o merecimento de outros a quem pre-
tendi um preteri!·.. '•' , 

Essa conducta Jouvavel, convém assignalnr, foi ll')brc
rnouto secundada, som discropmJciu, pelos tonur.tes-cr..rotwis 
<JIIO Jaziam parl<J dn commissão do promocües. 

Basta compulsar o almunocl• dn Brigada pura vel'if'ü~!lr 
que os tr.es pt•imeiros inferiores promovidos a alfet·~c•;: un 
administracão do general PessOa tinham respeclivàmenl.o 25, 

e 2:1 e 20 nonos do servico I · · 
Dahi por doanl.c, J'oram Rondo aproveitados para o :lCcesso, 

. com a mais rigorosa justiça o respeitadas as cxigencias re
gulamentares, sargentos que (Jantavam ~l), · JS o i 7 annos do 
praon. · 

Este mesmo espit•ito do justiça foi lnvariavelmonto o.pp!i
oado ás promot,õos dos outros postos; procumndo sempre a 
c9mmissão. ~s.colher, t.a!lt,o quan.to possivol, entre os mais nn
tJgos, o oJfwml de ma1s morectmento e do melhor· conductn .. 

Et•a assim que se procedia na Brigada. Toda a corporação· 
sabe-o perfeitamente. Só não o dirão os poucos· muito pou
r:os, officiuos ,que não foram promovidos, mas que não o fo
ram porque tmham menos requisitos que os outr.os. 

IX 

O parecer opina pelo cancellamcnlo do art. 7 41 ao regula
mento, que dcolermina que os' commandal[)les dos corpos sejam 
officiac.s do Exercito. Entende o parecer que os commandos 
duvem ser dados aos proprios ofl'ieiues da. Brigada. 

Os commandos dos corpos dn Brigada, já peta natureza 
mesma des.ta forr;{l, já pela foicão quo lhe toem dado n sua or
ganização e as circumstanc:ias do· fael.o, são postos de immc
diata confiança de Governo. 

· Om, no l~xercito, é 1'-acil ao Governo. ·quando um comman
i:lnnte do corpo docahe da sua confian(.'n·. l.rnns!'oril-o 11ara uma 
outra gua.rnição ou um outro Estado; mas un Brigada, quando 
tal acontecesse. vara onde transfcriri'a o Governo esse com
mandante ? ! Võ-se, pois, qnc a providencia regulamentar tem· 
n sua razão ilo ser, c\ irnprudnnt,c sorti esLntuü· com cm·actor 
obrigntorio que <Js commnndol~ da Bri<gn<ln serão sempre 
exercidos por officiacs da corporacão. O mais que so pódo 
í'nz·er ú dar uo Govot'tlll R ·faculdade do nscolhC!' pul.'lt nquellns 
commissões offieiuos do Exercito ou da Bl'ign.da, segundo n 
confianca que lhe mot•açam uns ou outros. ll!as passemos 
adcnnte, porque não se trata :1qui <lo analysar o pnvocor o 
mostrar os graves inconvenient~s que olle traria si fosso con-
:vortido em •lei . .' · 
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X 

Depois do se insul'gir contra o f~to de sorviL'em na Bri
g,ada os ofl'icitws do Exercito, o parecer investe contra os ge
n,ei~aes Siqucil'a de ~lenc~cs c Silva .Pessoa, dizendo: cA dispo
si~ao sobre o eomnJUndttntc da Brtgada, no regulamenLo nu
mero ú.G!il:l, de 2G dll junho de 1005, feito pelo general SiqurJi
ra de M~nczcs, ,j(L cntfto gencra;l de brigada, ·sal"Vaauardou a sua 
cont'initr.u;ao no coul.rttrmdo, mas mo dapo:is de p1·omovido a· ac
'lwml da dkv"isr1o, com o arL. 7" que diz: •o commandatJJte da 
.l!'Ol'Cn Policial scrt't mn aane1·a't ou coronel, um ou outro do 
tjttadro efl'eclivo do g"erci'Lo•. Entreto,nto, sondo o regula
mento n. 0.262, do 28 do dezcmb!'O de !OH, orgo.nizado [leio co
J•onel Silva PeHsúu,cHtl!, pl'los ·mesmos 11/0t"iDos, determiuou f[IIO 
a eOI~porac,fio serla com.mandada por um coronel ou ac·twl'lll dr: 
brirtalia, j'icrr:ndo assiut tcmbem asseau.rada a sua cor:.ti:ttu~üo 
uo cttso rle 1n•o·nwt'üo, como realmente succedeu.~ 

Esk'L gratuita ar:;uiçlio Lambem. não ó verdadeira. O re
gu:lumento '11. 1.2ti3 A, de 10 de :fevereiro do H193, ,j(, dispunha 
eu\ seu tu·t. :J": ~A Bl'lgada Policial será comma.udada por um 
coronel on tJClwra/, ele' liriaada do Exerci Lo, e ficar;\ sob as 
ordens immcdia'Las do Ministro da .Tustiçn, de quem unicamente 
receber:\ ordens>. Este mesmo disposltivo foi mantid.o nos regulamcni.os 
pus! cri ores. Portanto, 17 nonos antes do genero.l PessOa assumir o com-
mando da Brigada, .i á existia no reS[lectivo regi~'.nmento a dis
posição de que o, corporação serra ,commandada pm: aene1•al de, 
bria:ada ou coronel. 

IsLo no que diz respeito ao general Pessóa. 
Quanto ao general Siqueim de i\!cnozes, a ncJ:usacão 6 

igualmente -lnfumhtd:l c Jlltl':l ·provai-o basto. notar que tanto 
não eru tle ·goueral de divisão que cogitava o regulamento de 
ifl05, .por ello elaborado, que a l~llella de vencimentos anncxn: 
ao mesmo ro~ulamento fbmva pam o commundaute da col'PO
rn~o os vencimctltos de aent!J•al da bl'iaada nu co·ronel. 

HcstabelccirJa assilll, mais uma vez, a. verdade, é o caso 
U!'Ora de pel'fl'Un t.nt· JlOl' que motivo o nobre autor do prwcee1· 
introduziu no seu projecto da reor.ganitar,ão da Brigndn o 
mesmo artigo, dispondo que a eorporacão seril commnndarla 
pm· um general (sem rcstriccúo) 0~1 coronel ? Será porque hn,irL 
no eommnndo dlt mesma. cor[lornf.aO algum coronel oJ general 
rle !Jt•ig·ada que aspiro a pron:or;iio, on niio será mai.s it;sto_ e 
digno suppôl' quo o que. o. lllu,;Lrc Deputado dese,]n. " tmo 
rostrin!'il' n. um só posto a !Jvr'l c'colha do Governo pnt'lL um 
cargo do rtruo alta importancio. ? 

XI 

Prosoguindo nus suas nccusn~ões diz o pnrecer que o 
nrt. H7 o não 145 do regulamento d11 Brigada, exige um offi-. 
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cinl ele ic.nvnllarin elo ExerciLo pnrn o cargo do inspector do I'e
gimonto o pcrS')lntn.: ~que exp.Jicaçiío honesta se póde dar n 
es.tc cnx(;rto, quh:ndo o mesmo regimento tem elous ma,jores de 
facto c de diroiLo, que exercem as funccúcs do fiScaes ? ~ 

E' fncil satisfn?.or essa curiosidade: --
1", inspector do regimento não é fiscal; as suas nLLri

lmiç,ões, aliás numerosas, estão minuciosnmcnt.c definidas 
no regulamento ú png. 180, onde so vC que não são as mes
mas elos ma,joros fiscaos; 

2", n .organização nctunl do· regimento elo cavallnrin, com 
33 officincs, inclusive quatro super.iores ·a sete unidades, ú 
ri.uito mais economicn que n anterior, que possuiu ''ú ór
ficines, entro elles cinco superi-ores e ~ove unidades; 

3", é inteiramtmte impossível a um só major, por maior 
que seja o sau zelo e bôn vontade, fiscalizar devidamente 
um regimento de cavallar;ia com aquellas sete unidades e 
um el'fcctivo de 856 homens e i. 062 animnes; explicando
se assim a razão de ser do inspector e dos dous fiscn:es um 
para cada ala; 

4", finalmente no Exercito um tal effectivo dá, appro
ximadamente, não ·para um só mas para 9incC1 Ngimentv~ 
djvisionnrios, com 10 esquadrões cm vc1. de seis c 10 orriciaes 
~uperiores, ou sejam mais s·ais. 

Eis al1i como com quatro palavras honestas se de~fazem 
~~~ insinuações do parecer. . 

XII 

:A proposito do art. 51'• do actual regulamento;- que 
eonfere no commandante o direito de escolh~r o seu secre
tario, na Brigada ou no- Exercito, diz o parecer: 

•Ahi está. um artigo que. dabm vilr francamente a sua 
imp'!locedcncia, pois si este cargo pód·a· ser exercido por of
ficial ela Brigada, corno está presentemente sendo, porque 
estabelecer que para elle ·deva vir official do Exerc·ito, que, 
a~sim sendo, abandona as suas funccões na tropa de linha ?~ 

A resp,ostn é muito simpl(ls e natural; é porque, sendo 
o cargo de immedi!d:n confiunca do commandant~ (urt. 513) 
. e exigindo, para ·o seu cabal desempenho, um officiul com 
preparo especial e va~iados requ>isitos, póde se dar o caso de 
não existir 1na brigada em disponibilidade nenhum major ou 
capitão que reuna todos os predicados. · 

Que a nomeacão de officiaes di> ExercitD pura D dosem
ponho da-s funccões de secretario da Brigada é aliás uma · 
simples excepcão prova-o o facto de llstnr esse cargo Pi'O
vid,() por um official de Policia hn mais d,e tres unnos. 

X Ir I 

Estas· mesmas consideracõcs são app!icnV.eis nos cnrqos 
do r! i recto!' dn conlncloria, ,in tenclcncia c· cngenhairo, do quo 

---
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lambam se or:cupa o parecer, sendo conveniente notar qu·e 
o primeiro dclles eslava sondo exercido, nu adminislrar;üo 
do general Pess<ln, por um official da Brigada. O que Im 
ahi a fazer é Lornar fneu!Lativa a nomeuçita de um offJcial 
do Exercito para a conLudot•ia, como ó pura u inbendencin; 
não ú wudenf:e, porém, tornar obrigulorio o provimento 
deste cargo por officines da Brigada. O Jogar de engenheiro 
6 da maior necessidade nn Brigada, onde alnmdnm os ti·a
bnlhos dessa especinlidado. Seria inrlOmpnravclmcnle rnnis 
dispendioso pnm o 'l'hesoum contrncLar um civil sempre 
que fosse necessario, como suggere o parecer, civH que afiás 
não poderia ler a competencia especial que se requer. 

XIV 
Avançando nas suas. cit:lções, o · putecer tr:unscrcvc o 

nrl.. 35, lcttru c, do regulm:ncnto da Brigada, que aul.orim 
a contrnctur um offioial do Exercito pura o cargo de inRpe-
ctor do serviço de e!eeLri-cidade c illuminucíio. . 

O parecer-acha que «a Brigada não ó escola de tal es
pecialidade, e, para o que clla tem de electricidade, basta
ria contmctnr um dos rapaz·es habilitados nesse rumo, que 
nndam por nhi' a cata de emprego e que se contcnLari a com 
tlm só o modesLo ord·enado;:>. 

Isto prova que o i!lustre autor do parecer desconh~ce . 
os importanti•ssimos serviços de eloctricidudo o illuminação 
dr. Brigada, niLo obstante ter manuseado o seu regulamento, 
cndc elles vecm longamente discriminados. Basta Wr uque!la 
discriminação, para verificar immcdintnmente que ·asses 
scrviços-nã'o podcri·am ser exercidos por um rapaz uns· con
.diçõcs previstas pelo parecer. 

XV 

Em seguida o parecer transcrevo -cf art. 75 do rogul~
n1ento que diz: «Os ofriciaes do Ex~rcito que occuparem ria 
Brigada. postos SUP'~riores nos seus c nesta corpornc,ffit> so 
inuLilizarem para o servi•ço miHLar, serão considerados, só
mente para os effeiLos da reforma, como si fossem officiaos 
da Brigada,, 

O parecer julga que este artigo não precisa do commcn
tnrios. 

Aqui vnc, entretanto, ·um 'JUO por si· só o justifica dfl· modo 
cabal. 

Supponha-'se que dous officiaes, um major da Brigada e 
o outro, capitão do Exercito, commissionado nesse poste., são, 
om um conflicLo attingidos -a inuli!izlldos pela mesma bala. 
Sllrl\ .iusto que um sc,in reformado cm major c o outro em 
capitão, q.Uiandp a funcçiio de ambos nn Brigada ora a mesma 
·c mesmo cm o posto d•c um o o0utro ? 

• 
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' Acreditamos IJUO ningucm terli. ctuvid11 cm reconhecer 
a in,iustiça de um tratamento dcsi!l'ual nessa hypothesc. · 

XVI 

Passemos no nrt. 100, lambem trnnscripto no parecer: 
«Art.. 100. Os officines do 1\xcr<lito cm servico na nrig~rla 

além dos vcncinwntos, qwJ lhos couberem, perceberão mui~. 
pelo Ministerio da Guerra, o soldo do suas patentes, nt• mx
urciLo,) 

Commeutando <!Slc artig-o, diz o parccm•: «'bisltí ahi um 
artigo do rcHulanwuto violando flagmntcmentc o texto da 
Constituif:no, que veda aceumulnciio de cnrgos remuncmd(,~ >. 

!lias os lo Lt~xfo da Constit.uiçiio niío impediu que· o Con
gresso Nacionnl, de qUt) faz parto o illusf.l'e nclntor do ·)rÇ.l
mento tlo lnf.t•r·ror•, votasse, com a lei n. 2.2!10, do. 13 dr <le
r.emhro do '1!110, o seguinte olisposU.ivo a que se subordinou 
o gonrrnl Pes~ôn, qnnncio elahopon o ar!.. I 00 elo regulanl'nlo 
da Brignda: <Os o{{ir.iac.~ do Emc1•cilo, dn. Aramadn c das das
ses annc!:r.as tertio sem}ll'l! dirdto no .~oldo inhm·cutc lfs r~.,pr!
ctivas pntmr.tcs, q!tar?squm· 111w sc,iarn as commissiics militares 
<! administrativa.~ c lfs {umcçtid$ electivas fcdr.racs e c.vtmllLO('S 
que (orem c:hamados a descm)Jcnhm·"'· 

Si lm, pois. algnmn cousa a rovogat• ú lll'rcisr; fJU~ se co
mece pela lei t'itnda c niio pelo regulamento fJUC I!ÜO fez mui~ 
do quu eumpril-a . 

XVII 

O illustro Uclalor, proscguindo nas suas citacõcs, tran
screvo diversos outros artigos do regulamento, rcfercn!t~•J :í 
ticspcza da Brigada. 

Logo :\ primeira vista, nota-se om todo~ esses ~rtigos o 
cnidndo com qno fornm ncnutclados os inlcress~s do 1'1w-

~las o pm·c~·~r nchou ·l]ue: <Da fiscnliza~lio pcln contn
hilidndc cio Mini5tcrio da .Tustic:a nem siquor se falln. ,\ Se
cretaria de Esfndo não tem cnnlrtllc financeiro de cspecie ~1-
guma sobro n Brigada Policinl. Esta gnsla sempre o que. quer 
e como entende. A Brigada é um Estudo no Estudo). 

O parecer, ainda desta vez, labora ·em erro: A Bt·ignda 
prestn contas no Ministerio da Justica. _ 

Provam-no os dons seguintes artigos, o primeiro rAfe
rente ás concurrcncias e contractos, e outro á receita e des
pczn dn caixn dn Brigado: 

c.Art. 39S. Feito o encerramento, será o contracto suu-· 
rncttido á ap1wnvação do Mini.stro, com as primeiras vics das 
)Jropostas a.drnittidas á concu.rrcncia.) · 

Art. 592, n. 9. Compete ao director âa Contadoria, ora a• 
ni:ar trimestralmente o balancete de toda a receita c d~spc:a 
da caixa da Briaada, afim de ser enviadO, com. as M(Jtmda.~ 
·vias dos documentos de despeza, á Secretaria .da Justiça.~ 
·- Fica. a.ssim evidente que o Brigada não é, como diz o pa-
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reccr, cum Eslndo no Estado~. Elln foi sompr~ nn ndminis
trnçiio do general· PessOa, como disso o illuslro Rclnlor nr· seu 
pnrocct• do ·1012, que nrlcnntc trnnscrevcrnos, a mesma in.ti
l.uição <o na c se Jli'O•:UI'Ut'a aastar menos c mclhorm• scmpl'r ~. 

,, 

O po.t·ecor ataca n cnixn dn. :Flrigndu. Comcr.nnrlo ]101' de
olnmr IJUC olln (, i.~o riea. 11110 ,i:i. l.om cmprcRI.ado dinhcii·o no 
Govrwno, f~cl:o rio quo, nnnen. li vemos n mn.is lig<>iea uot.icin o 
Hi <I verdndeiJ·o, não foi prnlicnrlo nn gost.ão rio gencrn.J .PeH
st'tn, "tleet·us?onta: 

«E' snrnr<•lwndontn n processo scgu ido pnron l'az01· oH snp
Jll'imoni.OR rlessn. cnixn. V~o vel-o os St·H. Dopul:•.dns. H~ na 
.Bl'ignda duns cousas que são eonlwcidas por osl.cs nomcP: a 
l.'lllacilo do '.I'hosout·o o a J•olnrJão da Conl.ndoria .. \ r·<•Ia~~o do 
'rlteoouro e, eur u!Lirnn nn:l!ysr!, a clisrwiminuoüo dns wt•lr~s 
rio Ol'~nmeuto eomo o Con::;resso as votn. Ji!ssns vN·hus ~!ln 
Úl['ntlflidns eorno o IJI.'(illTllCnlo ns rixou. Jfas ri Uontar/Qria al•alu 
nns lnnto,, rro·r cento 1!'1/1. cada lota/. o enthcsoura essa Tl!!lui:r!io 
na ca·i:~:a ria Jli'Í(JIIda, Puz-.w: ,,,t,io a ·relaçlio, da Grm.lorlorio .. 
B' po1' f:sla qttr: os r.mnm.ontlwnles se ?·eau.lu:rn nas su.as 1'11t)·tu:..~ 
siçtic.< >. . 

E' int.oiT·nmcnlc inexacto tudo qnnnto nhi ficn LranscripJ.o, 
Vamos fll'Ovul-o imrnod i ntarnrm to. 

Con'!ocomos por ~xplionr eomo são organizadas as rel:t(iÕHH 
do vencrmentos rlestmndas no ThcHom·o. • . 

l\'oRsns relncões sacam-se nominalmente, t.odos os mezcs, 
OH vcnei!llont.o:: a qur• as praçns f,cem direito, bom como a 
importancin eorT'I!sponclonl.o :í. J'orr·n~;om o forragem de eadrt 
nt1jmal, e 110 moz HOi(nintn .<tio a:iu.slarlu.s as contas no The
srnr.ro, eomo procoil.ua o ar I.. GSG nestes lermos: •Dns verbas 
volmlas pelo Con~I'oHsn Nncional pnra as despozas com o pes
soal ria lJt•il;nrJn, I'Oeohei·-so-hn rnonsnlmente do 'J~hcsouro Na
eionnl, pOL' ndcnnt.nmunl.o, a quantia nccossaria n eadn rncz do 
exm•flieio, a.instarl(/o-se couta corn o rrw.nno Thes01wo, tarn.IJcm 
•mtmsalmcnlc~. · 

Vn,irunoH ngnr·a corno so procedo n respeito das rclar;<ÍCfl 
rln. coul.adol'ia. 

:t~:~tus relnr.'iíe~ 1'CJli'Drln:em {ir:luwntc as do The.wuro o 
nonl.oem mnis urna p:n·to rescl'vncla nos deseontos c recollii-
mcnl.os de dinhr,iros. . 

Nessn. parto "iio nhnf.irlos, não pela conlndorin, que so 
·limita. a fisealiznt·, rnrrs pelos Jll.'Opl'i-os commandanlcH do r:om
panliins, esf)undT·úns o qnm·lllis-mestJ·cs, ns seguintes rJurrn
Lias, que, como se vac ver, não podem scr· pagas nem aos 
r.,fJ'iciaes nem :ís pr•aças o muito menos nos ammacs: 

·l •; impol'lnncia da · el.npa dus rn·nr;ns nrl'anohnrlas o dn 
forJ·nglml o ferragem rlos :mimnes, qn.c fica na coatudot·ia 
Jlara pagamento aos l'omcccdor·cs; · 

2" irnport.ancin dos descontos soffridos pelas pJ•nr,us, pot•. 
motivo de prisão, multa, umcncins, dcserçõc·a e e:xpulsües; 

.. 
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:J", ,ir)lporl.ancins dcsconl.nc!ns para pagamento das dividas 
dos olfroracs o pr.•açns tli'Ovcnrcnl.cs de cxtrn.vio ou forncci
nwntos ele m•i:igos, ou na conJ'Mmidndc do arL. 102, uiLima 
rnu·to; 

~". imporl.nnci~. dns contrilnricõcs dos officiaes c praças 
PUI'U ll CliiXll llcncJ WNII.O; 

. lí", .impor .. lnncia pnt•n. indcmni?.ação do teal.amcnlo de orn--
n.raes e Jli'U(;ns no Hospital de Alienados .c r.m outros de moles
lrus contagiosas; 

, . ~". finnlmi>nl.o, impal'l.ancia de consignaciícs feitas pelos 
olfi.crncs c que são l.ambcm pagos por intcrmcdio da conta
dorw. . 

Por conseguinte, não é exacto CJUC rla rclacão do 'l'hcsouro 
•n contadoria abate uns tantoR por• cento cm. cada total c cn
thcsom•.a cssn r•cdu.cçiio 11a cai;ra ela Bri(lada,, 

' O que a con tudorin. guurdn parn. consl.i tu h• os fundos da 
Caixa do J~conomias, de accórdo com o ar!.. 58G do regula
mento. s:io as impOl'tancias provenientes dos dc.scontos ~uo 
ns pt•açns sol'J't•cm por cffeito de auscncia, deserção, oxpulsílo, 
multas c sentenças; ·,\ o proclucto dn. vondn. do estrumo, cai
::o:õcs, holi,ins, suecos, artigos imprcsln.vcis o ainda o que pro
vém de nnnuncios de casas comrncrcincs cm certas dcpen
dcncias da Dt•igada, contractos de bandas de musica ou do 
clarins, multas nos fornecedores, l'cducçi'ío da nlimentacão dos 
envallos enviados para n. invernada, sobras no rancho c na 
forragem, venda do retalhos de papel o do fazendas, etc .. etc. 

Ainda uma vez, pois. não tem razão o parecer quando 
diz que o fundo da caixa •é conslituido do um modo deveras 
pittorcsco c dti uma idéa bnstnnto tt•iste do desembaraço 
adminislr•ntivo da nossa . tcl'rn~. 

E' com essa renda que n caixa dn Brigada fa?. face ás 
despczas ordenadas pelo :ll'l. 307 do Pegulamento, assim rc
iligido: «Correrão por conta da cnixn da Brigada, sempre que 
os seus recursos pet•mittircm c umn~ vez que estejam esgo
tados os ct•cditos votados, as dcspczas com obr•as c reparos 
nos 9uar:tcis, acqu:i.siçüo c concerto dq moveis c tttcnsiltos c, 
bem assim, todas aqncllas que. não (row·arcm. nas verbas de 
orçamento. 

Pnrngl'npho unico. Tambcm correrão por conta da Caixn. 
do Economias ns dcspezas de 1'cprcscntaçiio da Br'i(lada cm 
.~olcmnidadas o{ {iciacs o 1'CCCP!!ÜO de auto1•idadcs de alta catc
aoria O!! de v·isitantcs estrangeiro~~. 

Elimine-se a caixa: como se fará face a essas dcspczns, 
nlgum;ts de caracter urgente ;, imprcscindi~·el ? 

X'rX 

Passemos :ís grntificacõcs de rcsidcncia. 
O JliLrcccr n.eha que deve ser supprimido· o nrt. !lO (o nua 

no5), que f,rntn. rlcs~ns I:P'n.tificar,ücs, porqur., além de. estar cm 
desacrõrdo com n i•!i n. 2.200, de J!JJO, .:, odioso, visto não 
nttingit• a todos os oJ'ficiaes. 

.. 
... . 
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. Nno estamos longe d1~ concol'dat• com n snpprcssno dcsl.a 
disposic-iio do rcgularnenlQ, que, ali:ís, jt'L deu u1n grande passo 
neste scntHJo, instituindo gt·atificur;úcs ,çlimcntn 11ara os o((i
r.iacs obrigados a fel' m.orat/.ia nas proxim:idades dos quarlcis. 
Dcsl.n limitucno colhen-Stl um r·csnltado irnmedinto, c foi que a 
verba de t•csidcneia, rtnc cm lO 11 montava a -IGO :~00$, ficou 
reduzida, com ryi Jll'Ornnlgaciio, elo regulamento, a 70:000$, cm 
Hll!l, a Gu:OOO$ cm IQI:j c a G3:000$ em IOH, resultando 
disto uma cconomin que é :wLunlmcnlc de !l7 :200$ atwu:ws.' 

O que é de notar· é que, emrtnanto assim f!l'Oocdia o regu
lamento da Bl'igacla, o do Cor·po do Bomheit·os, publieudo mais 
ou mo/lOS uo mesmo tempo, mantinha a gl.'alifica(•ão pm'<l lodos 
os o{(idacs, o este l'acl.o passou dcspct•cchido aos ollws 
pcrscrutadot•cs do illustr·e Uclator. 

XX 

~rraLa.ndo das .reformas na Bl'igada, o parecer puhliea nnm 
relação elos ol'l'ieiaes quo_J'oram rtll'or•mados dumnte os quatro 
ul/.imos urmos c, achando exagg,~Pndo o numero dcllcs, culpa, 
por isso, a adminisl.rur;ão. 

Enlr•cl.anto, esses ol'l'iciacs cru sua maioria J'orurn J,efoJ•
mados a pc.clido c do acc:irdo com o art. 7lt do rcgulmncnl.o d:L 
Brigada o com o ar I.. H da lei .Ji. 2. 200, de 13 do demmht·o 
de IOIO, que, como ó sabido, se appliea tombem aos ol'J'iciaes 
da J3r•igudu. 

Este ultimo artigo dispõe: •O orJ'icial que contar mais 
cliJ 2ú nnnos de scrvir)o tum. direito :'L reforma, que lhe não po
dcrri ser ncoarla, salvo o caso elo requerei-a Jogo depois de no-
meado para quulquor comrnissão>. . 

Os poucos officiacs que contavam menos de 25 annos riu 
sct•vioo l'orum reformado:! rwr ·incapacidade physica vcrificnd:L 
tluas vezes pela ,i unta mcrlica, com intávallo de um anno, como 
ostatuc o arL. 85 do regulamento. 

Eis uhi os dous 'unicos casos cm que os officines fomrn 
reformados, Como ó evidente, o oommUJidnnto não pó do im
pedir nem que um .o!'Iicinl com mais de 25 nnnos peca re
forma, nem tão pouco que um outro contra:ita molestia quo o 
torno incapaz do serviço militar. , 

XXI 

1\cfor·indo-so aos saldos verificados nos annos diJ 1!111, 
1012 o 1!113, o parecer dir. que ollcs nüo constiLuom neonomia, 
porque se manteve na Brigada uma rcduccfio do 100 a 200 
\lt'aças c de 200 n 300 cava li os no regimento do cavnllarin. 

!Ia cno1·mo -cxnggoro nossos nu meros, pelo menos ·no que 
.di?. respeito no pessoal. I•:scolhcndo pnm argumentar o ultimo 
anno citado c compulsados os documentos officiacs, v1J-so ql!o 
orn 1 do ,inncliro do 1013 u estado offcetivo da Brigud!l se com
punlm do 3.830 homens, c como o estado completo orno ú.do 

. 

\ 
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:J. H:JG, ehcga .. se ;í. conelu~no de qnc o elnro ncssn. l!poca cr·a, 
não do. 'LOO a ~00 ltonwtts, mas dn seis' apenas. 

, V_crdadc .'í rJuo a I':Jila de volunlnl'iOR deu lognt• a que ·a 
eflor:l.tvo ~o lo8so rerlttzntrlo pour.o n pouco, ~uhindo o cl'm•o 
ao maximo do 110 homens cru a1 de dcwrnhro, Mns nrn !.OH 
os candidntos ao alistamento nl'l'luil·am c a Bl'igada completou 
o seu pessoal alguus mezes depois. 
· Mais tarde, c com o louvav~l intuil.o de evitnr um de{'icit 
avultado na verba - etapa -, porque o areamento fora or
ganizado na base de -1$1GO por praça e não :fôra possivel fixnl-n 
cm menos de !$ü20, ú vista do resultado dus ccmcurr.encias, o 
general Pessoa resolveu nos ultimes me~cs ~o 1seu commundn 
restringir o alistamento de voluntarios,deixando então a BrJ-
gada com um clm•o de cento o poucos homens. . 
. E' cvidcnLr., por,~m •. que .i:ímais os elnr-os notados podi!

J•inm por si sôs cxplienr os saldos obtidos nos or1;amcntos de 
i OH a :IUI:l, que foram os seguintes: 
1.!)11 ••. ~ •..•...••.•.••.... ·•·•••••••••· 
i H12 . ..............••.................. 
1013 ........ ' .. o ••••••• o ••••••••••••••• 

'l,otal. .. .... : ................... . 
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;,o .. 1 :ii7S~sun 
~H2:·~75:ti103 
45'': i!l5§11d 

I. 251 : 249$00!! 

O parecer aelm que não é monos c'uriosa a situuci1o t·e
lativamcnte ao serviço de avisos c socconos policiaes, que 
devia estar a cnrgo da policia civil, n coilcluo: «l~sse servil;o, 
iniciado em i!lOi, est:'t por ~.!tOO :000$000, v.cju-se o orr;a
mento na parte relativa ao Ministerio do Interior, J•ulH'ica. 
«Brigada Policial~. onde se diz: «Prura installaçõcs de 1mixns 
de a.visos policiaes, respectivas redes, carros de tmnsporte o 
mais matcl'ial relativo a esse serviço c conservação do exis
tente»; cm Hl07, 100 :000$; om i 90S, ;100 :000$; . cm iOO!l, 
400:000$; em Hl10, 300:000$; em -l!Hi, 200:000$; em i9i2, 
270 :000$; em 19!3, 2ü0 :0008; em 1.011, 200 :000$000 ,) 

De pleno accõrdo cm que o servico de soccorros po!iciaes 
deve passar para a. policia civil: se.ia-nos, entt•etanto, permit
tido um roparo c<Jm relar,.ão :is desiJ)ezas acilruo. apontadas . 

Por essa discriminacã<J o que fica patente ú primeira vi8to. 
6 que a verba que nos primeiros annos era de 400:000$, foi re
duzida, na adminisLraçúo do general l'essôo., a 260:000\$000., 

Como se vao vendo, nüo tem o menor fundamento a ac
cusacão de que .,os quatro ultimos annos foram ferteis cm 
abusos contra o •rhesouro,' com relação á dcspezns na BrigadD.l>. 

xxm 
o illustre relator junLou no seu parecer a tabella das gra

tificações pagas pela cuixa dn Brigada, censurando essa des
peza. .. .. ...1 

I 



'sE3SÃO EM 2!l DE DEZEMDI\0 DE 10i.f , 367 

Curnrn·e expqem· I'JL\C si essas r;ratif!cacõcs niío forem pa.,;as 
pela eaJX:\ da Bmgndn., o Congresso Nacwnal mesmo no caw de 
supprcssuo do oJgumus dóllas, ter:í de votar' a verba necessaria 
para a respectiva despcza . 

.. De J·eslo, as nlludidn>: gr:\Lificncúcs fornm scmpl'C abona
da~ cm todas as administrações, do nccO~do .com os regulamen
tos mücJ•iores c aelualmcntc na eonformidado do art. 157, que 
di~: «Exceptuados os casos previs.to's nos•te regulamento, co·m.
pcte rwi·vati'l!a·n!.Cnle ao Múlisti'O da Jnstiça abonar graL:ificn
çúes pela caixa de economias aos o:l'ficiacs e praças, bem como 
aos. civis empregados na Brigada». 

XXIV 

Vamos a!;orn dizei', eonrormil JH'Orneltemos, onde se aeh:un 
as economias fcibas na Brigada durante a administração do 
general PessOa. 

:· .. . 

Estas 'economias se encontram: 
1 •, no s.toc/; existente na inLendencia, nas arrecadações dos· 

corpos c na pharmncin, que não é, infelizmente, de 2.500:000$, 
como diz o parecer, mas apenas de :1..643 :064$313<1, proveniente 
de fardamento jí1 IT)anul'actmado, arreiamento, medicamentes, 
munições, mnteria prima de varias es.pecies, ·o. numerosos ou
tros artigos de consumo, o que concorl'erá grandemente pat·a 
a reducr;ão das despez:>s daqui por deante; 
fica!:n n~~ ~~~~~~u~·~ ~mp0~~;;~cia total de 1.261 :2'•9$004, que 

Em 1911 de................................ '•04:578$850 
Err1 10·12 elo................................. 312 :475$·103 
Em 1013 de............................... '•51:105$1H 

a•, na quantia de 1,75:112$.\00, cujo dispendio annual J'oi 
evllado com a suhstiluior.o dn l.nbella do distrinuicão de !lO
ncros ús pracas, que vi:;oravn cm Hl10, por outra mais eco
nomica · · 

t,•,' na somnm do C\2 :ilil$187, que so deixou de pedir ao 
Congresso c foi pu~a pelas economias da caixa da Brigada, 
provcni•cntc de excesso na vçrb:~ de efnpas ~m 1910; 

G", na importancia d•J 102:210$120 .resultante do facto elo 
ter sido, em 1DU, novamente subsLituida a tnbclla de distri
buição de gcucros ús prucas; 

C.", n:t reduc(;iio da verba pa.ra u ncquisicão c eoncerlo do 
aJ·mnmeuLo, rnuni<;.iio. equipamento, ele., (Juc sendo em ·!OH 
de 200:000$ é ur:t.unlmcutc dé ·170 :000$000; 

7", un rcdw:~ão da verba para expediente, pulllicnaõcs, 
etc., quo era cm 1\llJ, t!r. 50:000$ e foi abatida desde :19·12, 
pum ~o :000$000; · 

8", na rcduc<)ÜO dn verba paru remonta, fixudtl t'ID HlH 
om 75:000$ e dimiuuida, desde :19:12, para úú :000$000; 

9", na rcducçú.o da verba parl\ passagens dos ol'ficiacs o 
JH'acns, arbitrada em i!Hl cm 15:000$ c abntidn a começar dl0 
1912

1 
para 12.:000$000; 

·' ·• 
'T 
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10, na rcducc;úo da verba pum rcsidcncia dos ofl'iciacs, 
· que era cm 1!J11 do 1ü0 :!WO$ o, com a, publieaçüo do novo ... 
rcgulumenLo cm dozcmlJro do mesmo anuo, foi fixada c.cr1 
:iO:OOO$ p:wn 1!J1~, c IÍ acLunlmenLe de ü3:000$000; 

11, na· rcducr)ãó du verba para mcdicamenLos, ele., do 
.48:000$, que eJ·n em 1\JH, pura os 45:000$ actuaos; 
· 12, na rcduccúo. dns duas verbas para obras c oonscrvn

ção dos quar/.eis o hOspital, installaciio e conservação de oai
xas do avisos policiaes, postos de soccorros e respectivas rê
dos, car.ros de transporte, etc., que oram em 1!JH de 500:000$ 
e são actualmunto do 4.25 :000$000; · 

13, na rcduccão da v~rba pa!'a conscrvacão o mudança do 
linhas tclcphonicas, que, ~endo cm 19H de 15 :000$, foi fixada 
para .1!JH cm G :000$000; 

14, na rcduccão de ~O!J :775$500 da verba pa,ra forragem, 
i'l}rragcris c cut·ativos dob animaes, que' ora cm 191:l do . 
i .i!J!J :775$500 c foi dimiriuida, desde 1912, para !J!JO :000$000; 

15, na reducéão pal'a H :000$, da ve!'bn "':!e diligencias fóru 
do Districto I~ederul, que em 1913 foi do 15 :000$000; . 

10 na r.educcão da verba de fardamento fix:ada em 1911 
.em üOÓ :000$ o abatida, desde 1912, pam 500 :000$000; 

ii, na somma. de 67 :775$960, recolhida ao '!'besouro em 
1012, pa.m •'i!S'ULariznr a prestação do cont,as de um adeanta
mento feito para pagamento de obras c acquisicões cffectua-
das cm 1909: · . 

18, na . importancia de; 80 :981$795, pag-a pela caixa do 
economias em 1911, de diversas contas relativas ao exercício 
de 1910; 

19, na quantia de 20!1: 686$071, saldo que ficou no The
E.ouro do credito votado para a conclusão das obras do quar
tel da Avenida Salvador do S<i; 

20, na importancia. de 243:447$100, fornecida pela caixa 
do economias para arux:il ir.r a construcção do hospital; 

21. na reduccão de 119:276$769, verificada nas dospczas 
do hospital, conro se vé do seguinte quadro, faltando ainda 
as economias rJc 1914: 

Annos 

1910 
:1911 
1912 
:1913 

o • o o ••••• o •••••••••••. • ••• 

••••• o o ••••••••• •· •• o • o • o 

• • • o •••••• o •••••••• o ••• o 

•• o ••••• o .............. o • . 
Son1mn. . ............ . 

. Dcfi<il 

10:527$213 

•••• o ••••• 

S:lldo 

ld:255$'183 
35:724$531 
42:297$055 

10:527$213 119 :270$709 · 

FinalmonLa, não é demais encerrar est.o capitulo com um 
<locumonto oi'J'illial, que. ~i não trata do lodM, as economias 
J'cHas na Brigada durante o commando do general Pessoa, 
mosbra, comcudo, a rcduccfi{) da despeza c, portanto, qmo süo 
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invoridicas <IS lll'g!IÍÇÕCS do iiJuSLl'C ficlalOl' do C[UO ~OS r)Ual/'0 
ultimas anuas (ol'am. /'erfds em abusos <:ollli't< r1 Thasot<I'O 
com mlaçüo a rlcsjwzas na JJr'iaada» c de que «si cm ou.tros 
llcpartanwutos a lal·auc;a foi (fl'ande, na lJ!•iaaila cllt< não teve 
tnadidt<>. 

llol'erirno-nos a um lopico da mensagem dirigida pelo 
Prcsidcnlo da Ilcpublicu ao Congresso Nacional cm a do maio 
de 1q13 c CJU•c é. assim concebido: 

«Devo' ~··alicnLut• qua tts dcsjw:as com a lJriaarla Policial, 
Zouaa de ·antrnwnlarcm.. lamn lliminu.ido nestas tras annos, 
apc:m· do w;cl'tJscimo IJIW u scn orçauwnto so((ren t:om os. 
novos vencimentos milila,·es que foram cxlcnsivos n clla c ao 
Corpo de Bombeiros. . 

· Assim, cm 1\ll.O, o seu orçamento foi de 10.020:21~$; cm 
i OH, com u organização l'ciln, 8,857 :010$750; cm WJ2, eom
prchendidos Oti aecre~cimos. eom os novos vcncimcnlo~, . 
8,!)3.\ :~78$!)00: em Hl13, 8,\lHi :32ü$!d5; c, fin(l}lmentc. a Pl'O
posla para o exercido que vem ser(t de 8.900 :üOü$000.~ 

XXV 

.Pot• l.udo qunntu lcmoti exposto al.é aqu·i, vê-se quiil · 
dosa!'l'azoado é o Jlm'eccr, (JI<OWla aj'('i1•m.a «que G chegado o 
moOmcuto de acabar de '"'cz r1cssa corporação com as anoma
lias n sumpluoo·idadcs que se J'oram insensivelmente introdu
l!indo 11n sua organização o a l'eduúram a esse lnstima;vel os
lado cm· que todo o seu !n·iiho appa,rcnlc c cnga.nador con
trasta singulnrmcnlc com a mai.~ 1JOiitiva e cvhlcnta inlttili
clade.~ 

Se.ia-nos li cito eonl.raptlr n cslo juizo o do illu:.Lro Depu
tado Sr. Dr. Homero Baplisla, que, cm reunião da -Commis
são de :Fina11ças dn Cmnara, cfl'ccluada em .17 de setembro 
de 1 \l12, assim so mani1'cslava tu:ct•ca dn ndministraçãú do 
gcnernl Pessoa: , 

«0 Sr. Homero Bnptisln. reconhecendo, como todos. os 
esforços do Sr. João S•im1ilicio pam a rcducção das dcspczas, 
pediu vonin pat·:t nlYif.rar· e propor diversos có~tcs novos, que 
tl;oram acccitos pr·la maiurin dn Commio·são. Tratou dn questão 
dos i'ardnmcntos, citando n proposilo os e:r;caUe~tcs l'csttllados 
obl1dos 1wlo commanrlaute da Brigada '•J>QUC'ial, corunel 
l>essúa, com. as 7/!0c{l,{'icaoões ttt'ilissimas qtte intradu:úl nos 
u·rvioos dr. {unccionarios d tropa soú o . sctt ,commaltdO,) 

Citemos ainda uma oulm opin:iiio valiósissimu, do SI'. 
Dr. Carlos Peixoto Filho, illustrado Relator do reconto pa
recer dn rocoitn pam o anno vindouro. Nesse documento , 
S. Ex. .«chama u' alloncão para as dcspczas dos i\Iinistorios 
dn Guerra c da Marinlw, onde vingam ns da classe pnrasitn!'in. 
No da Guorm esses desvios.vecm; diz o!le, da irresponsabilidade 
dos commandan lcs na economia da 'ndministrncão, c, sobretu
do, no modo pdt· ,Que süo feitos os fornecimentos. Alouny destes 

Vtl, J~ 2l 

,, 
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cu.sti:mi ao Eme1;cita ae 30 a 40 •1• mti.is ao que po~ 'clles paga ii 
Bl'ioada 'Pólicial.~ · · .: 
· r nvoquemos tambem n opinião do Jornal do commcrcío, 
de IJWJ ó redactor o illustre autor do parecer. 

Disse elle: 
•Já tivemos occasião ·de salientar os la,roos c ·intelligen• 

tcs n~oldcs em que se enquadrou o regimen d'll. disciplina 
nlli mantido (na Brigada Policial). pelo illustre • comman
dniite da Brigada e, agora, é com grata satisfação · qu~ ve
rificamos esse novo aspecto da orientação ·acertada ·Q,ue ihe 
vae dando o seu alto commandó, e que . valo por um passo 
decisivo para a frente no caminho ,da sua tão rctardl!da 
evoluoão, do typo nrcbaico da velha e colonial ouarda U1'· 
l>ana para o policial moderno, exercendo uma funeção que 
Ilão pódc deixar de ser·conLinua, e que não se limita tiío ·só
mente ao exarctcio exclusivo do verbo prende!'. 

E' caso de p,arabens que não l'euatcamos . frO commando 
-da Brigada Policial.• 

(Do Jornal do Comme1·cto,. da tarde, de 25 de mat·oo de 
i012.)' 

E noutra occasião: 

cb Jorn~ publica hoje uma interessantíssima entrevista 
que um dos seus redactores teve com o Sr. coronel Pessõa, 

· digno commandante da Brigada Policial. 
A eoincidenoia da pubUcac!lo dessa ·entrevista com o 

. ~.pparecimento do parecer sobre o orçamento do Interio~ 
torna ainda mais destacadas as observações judiciosas .feitas 
pcl•O illustre militar, que tanto está concorrendo para r. 
r,rouresso e aperfeiçoamento da (orça sob seu com1nando. 
Os melhoramento-s . introduzidos na Brigada pelo coronel 
PessOa são evidentes o constam da entrevista qu-e· o Jm·na.! 
lloje. publica e cuja leitura recommimdnmos a ·todos Ol\ lei
tores.:. 

(Do JornaZ do C.ommercio, da tarde, de 3 de agosto de 
i912.);. 

~maie: 

eLa Nacion, nosso brilhante collega da. imprensa · ar
g~ntina, ·em seu numero de 27 do mez que passou, re!Pre
se .de modo eloquente ú organizacão modeZm· da nossa. po
licia, cujos servi~os representam para nós um motivo 11~ 
orgulho. · · ·. · .. 

-Apenas quatro ou cinco cidades do mundo. podem "ia· 
etar-se de possuir uma torporação semelhante, tãb admi· 
1·uvelment.e. cn:oanizada ·e. sup_erior.mente, dirigida, 

\ 
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'Alli, co.mo constantemente succedc, nll.o· se fica na es
tatica contemplação do que está· feito, mlli! se caminha in
t:e.lsanterncntc, adoptam/o-se cn1n inteltiuencia novos metlw
dos c p·raticando-sa COI/! ardor o que uma critm•iosa e:r:pc
?'icncia aconscllta. 

PoJo elogio de La Naci<>n, orgão que vivo em uma 
grande cidade do mundo, magrrificamente servida por um 
cOI'PO de policia de [J!'imeil•a oPdem, está de pm•abens u Sr •. 
CO?'O'flcl Silva Pcssôa, a qucrn o R-io de Janeiro deve a rcor
oant:ação desse· sc1•viço tão )1Cr{aito que, mundo em fóra jd 
lhe apregOa c llw· c:r:atta, com muita justiça, afama . 

. (Do Jornal do Crmmwrcio, da tarde, de ü de setarnbro 
i012). ' 

J~ ainda: 
«lia muito que o actual comumndante · da Brigada Po

liciul, Sr. cor.onel 1-'essôa, se interessa pelo augmento <lo 
efiecLivo cru sua corporacão. O crescimento da cidade, o 
aur;menLo da ;uu população, unh porcão de bairros rtiJvos 
a policiar, a intensidade p!·ogressiva do trafego do vchicu;os, 
Ludo parece conoorl'et· pura justificar a necessidade da ele-

, vacilo do numct:o de pracas <ia Brigada. . 
•• •••••••••• ••• •••••••••.•• • o •••• ••••·•••••• •••.••.•• ~ ••• ,, 

Simultaueamênlo foi suggci·i,da a elevncão <lo ei'fecLivo 
da Guarda Civil. Com!Jatendo em tempo esta ultima medida, 
fir.omos sentir que, si -todavia ora forr;oso accrescer os quadros 
da policia. mais conveniente serin augmentar os effectlvos da. 
Brigada do que os da Guarda Civil, Não é que esta ultima 
corporacão não seja ct•cdol'lt da estima publica pelos servi.l;os 
que vom prestando desde a sua i'undacão; mas porque h a. 
vantagens innumeras, umas de ordem financeira e outras de 
aspecto moral, em favor da Brigada. Cada hom,em, nesta, sahe, 
mais barato, mais util e mais e({iciente. . 
o. o •• o,' •• o o. o o •••• o. o o •• •••• o •• •••• ·•·•·• •• •• ···.•.·.·~····· •• •·•.•:•.•.•1 

Mas· não tendo uma cousa nem outra (o novo batalhão pro_ 
posto pelo gcnaral Pessoa e a aeurlarrneria volante lembrada. 
pelo Jo1•nat) nem podendo alcançai-os emquanto a situucüo 
financeira do pniz continuar no wúo pé ~m que se encontra, 
o digno u{ficial rlá um ca:e'/II.JJlo de ser imitado, reduzindo os 
empreoos intemos dos corpos e dcterm·inando uma série de 
pequenas providenc-ias admin istrati·vas, que auumentarão o 
numero de soldados disfJOmvai.~ para o policiamento e . per-·. 
mittirão diminuir de a guma sorte a sobrecarga de serviço 
que pesa sobre esses pobre.; hom·ens, frequentemente obriga-. 
dos a dobra1•em as suas horas de· ronda. 

· E' assim que se administra nas occasiões difficeis, quando, 
as nperturas do momento não permittom nenhuma elevaciio de 
despeza, antes aconselham rigor implacavel nos córtes, extin
ccii.o 'impiedosa do supet·fluo e até mesmo do que for menos 
imprescindivel ou essencial.. · 

! ' , • ' ' •. ' I 'I',.'!' > ·'·'·' •: ... *•.•.• •.•. •.• '·'·'·'I •.•.• ··:····*···-·~·-···~· .. •.·.·~· ... eJ•.•······~·L·.l.·.!~·······. -.~ .. · .. • ... •J. 
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• São li.omens fortes (os .soldadfls do. ;Brigada-)', desempe
nados, ugo1s, com as suas mmas botas lcp•das (o Jornal se re
fere tis polainas agora rct.irnr.]ns do servioo diario) e os seus 
cttpar.e!cs cUSC1•etos, q1te tão ven~ lhas com)lÜcm o aspecto. Niio 
vivem porto dos t•cfugios, nem debaixo das arvores. E' só 
vei-os no. entrada da rua Senador Euzcbio, em toda a exten
são dns runs latcraes do llfungue, na perigosa entrada da ru11. 
Jlfauhado Coelho, nn. esquina do Gomes l!'reiro e cm outros 
'pontos. 

·· · · · Nno· se· it~~ni~L:üd~m· co;n · ~it~;tfi·~~~.;s ·é· êõCiiC{rOS · c· c~i1i: 
prem o seu papel c o seu dever com evidente superioridade. 
. O coronel Pessoa, su.pprimindo ernprcuos internos nos 

cOI'lWS, não devo se esquece!' do pedir ao Sr. Vulludarcs quo 
trate da cxtinccão dos ta~ fiscaes. de vobiculos,. cu.,io serviço 
O$ soldados da Briamla (aze,m muito melhor do qu.c ellc.ç PI'O
pl•iOu (Do Jornal do. OornmCJ~cio, do. 'Lardc, do 13 de janeü·o 
de i!JH). , 

· Nfio bastam ossos ,juizos, aos quacs poderhm1os ,juulm• os· 
de todos os outros ,jornnes.desta 'Capital c de personagens na
cionaes e estrangcil·os dos mais conspícuos ? 
• Não são essns ·opiniões assas valiosas para convencer da 
injusLioa das invec~ivus atiradas (, administração do general 
Pessoa ? .Pois aqui está uma outra quo não póde ser posta 
cm duvida pelo digno 1autor do relatorio; é a sua propria 
opinião, manifestada cm I 912, Di> parecer que elaborou cm 
relacão ao .mesmo orçamento do !llinistorio do Interior, c onde 
assim se exprime; · 

«Com rclar,üo· ti ucspeza da ·policia, o Relator sente não 
poder, pel11. m•gcncia do tempo, demorar-se no exame das di
versas verbas. Esse exams talvez o conduzisse a uma remo
dclacão completa da tabelln da proposta, onde ha .algumas 
verbas que poderiam ser cortadas, <m tras que deveriam ser. 
diminuídas o aindu outt·ás que evidentemente necessitam de 
maiores dotações. 
' A primeira observnciio propriamente orçamentaria a fa

zot' no parcr:et• seria a da sitlta(:úo {rancam11nte mais· lison(lcira 
tla Pol-icia Milita~·, onde se proettl'a Yt!slm• menos e rnclhoral' 
sc·mprc. " 

Gaba-se muito o com relativa rnzão 'a cxccllencla dtt 
Guarda Civil, uma fclir. id<la do Dr. Cardoso do Castro. Mas 
a verdade é que o que se dcspemle com u.m só (Jl/.tll'cla r.i'vil, 
daria tnlvoz pam t1•es soldados da BJ•iuatla P~licial, do onde §O 
rl!ldur. que não convem· ausmcntar o effccllvo da corpornonn 
crcad:t pela rcl'or(lla Seabra;· um~ vez que a B1•iuarlt} Policiql 
contimw a apcl•{cwoa!'-se, corno " 71atcnte que se esta a.jlC'I'{CI
"oando. Mos, . nen1' mesmo o cfl'ectivo da Br ignda pódo ser 
áugmr.ntado nas actuacs condir,~cs finaucelrus do paiz.» 

Cromos nada mais ser prectso n-ccresccntar par!\ most.rar 
n improcedcncia e inju~tica. da~ acousnr;ões do illustrc Relato!' 
do orcumento do Interior na Ca!Da~a.: 

·' 
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O Sr . .Erico Coelho (J>e/a <ll'flt!m.)-· Sr. Pt·esidcntc, pedi a 
pnlnvl'n pPiu ol.'df!Jil pat•n, ~~m J1onw ela Comrni~são de Jilinatu,;a~, 
·ctechn·at· ([Ui! aeteito a cnwuda UJll'escntadu pela Commissfio 
·de l'olieia n que l<!\'c sua origem 11a itldica<;fto sagt•adu hoje 
pelo voto do S<Jnado. mod i l'ienu;Jn vct•lm;; da sua Scct•ctaria, 
I! bem a~'im flll'' aePüilo a '~IUI! l'oi apl'esontada ,prlo St•. Aguiat' 
e !\folio, . 

E' appJ•ovadn a JH'Ollt~'iciiu. 
Sfio igllalmenlc appJ•ovndus as ,rguintes 

Verba :l"- Angmcnlada de :!3 :200$ pal'n rcprcscntacüo 
dos mem!H'O~ da' Ca"a> Civil r ~lilitar. 

Vel'bn 8"- Supprimiuu a \'cl'ba pnm publicn~fio de • do
cumentos parlamentares), 

Verha ·J :, -Elevado do 70 :OOOO a '192 :000$ para cxccuclío 
flo conll'ndo fle ~~ntHhwt;ão dt~ nnfermos, nlienndo~ e r..ndnvcJ•c;. 

ncslnhclccidn a rJnnl.nia .<1'' r.oo l'<!is, JlClaR rli3T'ias rins 
gum•dns eivis dr P cln~:=;(1 • 

Accrcscida de 3:; :2QO~ no ~ Mulct•inl> da Escola Premu
nit.nria H> de Nov.r.mbro, · dislribuidos pF.•laR diversas sub-eon
:-:ignacõrs, mnl.~ncln-se a rr't'hn dt.l OJ'(iamc~nto vigr.ntn. 

Verba li -Elevada rJ,,, 12:000$ n 1n:ooo~ ·pal'n illumi
naeiio dos rdHicios, • 

. ~lnnt.idn n cnn;;ignnr,iin dr 20ll :000$ iJnrn n Escola de Me- · 
noros AbandnnnrJo;;. 

Verba iR- Acr.J•cscida do 10:000$ n quntnin do 711:000$, 
para alimcn to.<, veslunJ•ios e sa!nrios dos sentenciados. -

-
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Verba 21- Supprimida a quantia de 2:400$ pura au
gmcnto dO a!Ub"UC! da r-usa do mediCO n!icnisla das co!onius 
lia Ilha do Governíldor. 

Verba 22 -·Accrescente-se 1·:800$ para os dous rema
cores do escaler. 

Verba 23 -Augmentadn para 71:098$, distribuindo-se a 
ao tacão do ·seguinte modo: · 
Presidente d!) conselho ................. : ...... . 
Secretario , ................................... . 
:Amanuensc ............................... . 
Porteiro servindo de continuo .............. . 
1\!aterial de escripta .' ....................... . 
Para gratificação aos seis directores dos insti-

tutos dor-entes, dr. nomeação ofJ'icial •..... 

20;000$000 
9;600$000 
•2 ;.J00$000 
2 ;1,00$000 

698$000 

3G;000$000 

Verba 24- Para vencimento do magisterio official c au
xiliares de ensino desse rmracter c mais funccionarios admi
nistrativos: 
Fac~ldade de Direito de S. Paulo ......... . 

·Faculdade rle Direito do"Recifc ........ · ....• 
Faculdade de il!cdiclna do Rio de .Tnneil•o .... 
Faculdade de ~lcdicina da Bnhiu .. · .....•.... 
Escola Polytechnica do Rio de .Tnneiro ...... .. 
Collegió Pedro II ................... ~ ....... ·. 

3t0:106$000 
332:176$000 
565:647$000 
·52G ;'908$000 
359:588$000 
431:148$000 

2.525:573$000 

Verlía 25- Restabeleça-se a VCtba ouro para pagamento 
dos premias aos nlumnos que ,iá estejam ao goso delles . 

. 
Verba 28- Mantida a quantia de 2:400$ para o cirurgião 

'dentista. 

Verba 38- Soccor•ros Publicas, a qual o projecto nüo se 
refere 50:000$000 
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Vcrbll 32- Snpprima-sc desde n p11Iavrn «destacada • 
até o fim. , 

Vcl'ha 3:1-AeCl'CiccnLcm-se os 1,8;000$ que a nrha rli
minou. 

Verba 34-.Supprimnm-sc os 50:000$ de ·au:;menl.o. 

Are. 2', § i •-SuhsLitua-se 11elo seguinte: 
Sorüo nomeados os directores de seis institutos de instru

cção superior e secundaria pelo Poder Executivo, á ~ua livro 
· cs'colhn, dentre os cathedraticos do mu:;isterio o'l'ficial effeiLivos 
ou jubilados. · 

§ 2.'.- Substitua-se pelo seguinte: 
1\s :;rntificaçi'íes dos directores desses institutos docentes 

serão deduzidas da verba 23- Consel'IJO de .Ensino . 
.§§· 6" e 7'- Supprimarn-se. 
§ 9'- Supprirna-se. 
§ i O- Suppr!rna-se. 

Lettra b do § H - Supprima-se. 

c-\rt. 3'- Substi.lua-sc pelo seguinte: , 
Em toda a escola publica rlc insLL·uccão primllriu, gratuita 

on não, é obri.gatorio o ensino da lin!l"llll portugueza. 

:Art • .;•, § I•- Supprimn-se. 
§ 2'- Supprirna-se. 
§ 3'-Supprirna-se. 

Art. 5•-Supprima-se. 
I , 

:Art. 6'- S1,1pprimn.-se. ' ' 
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Arl. fi", ~ 2".. snp[H'imn-se. 
§ ú". ~upprimn-se. 

A1·t. 8", ~ubslilun-sr. polo seguinte: 
.A reorganizai' a Brigada Policial, nos limites. dn .verba 

orcnmcnlarin, nssegmando aos oi'J'iciacs dessa milicia os com-· 
mandos em commissões das unirlndl'S rcspe,;tivns. · 

Supprimam-R(! os ~~ :1 11
, :!\ 3", .'tu, il", nn 1C 8". 

Art. n•, subslilua-se pelo seguinte: 
Fica o Governo autorizado a t•evcl' ri' Pcgulnmcnto do Corp~ 

rln Bombeiril;:, no sentido do diminui!· a dc~pcza, oxprcssa
mr.ntf> revogados O$ artigos do J•cgulamento que sr rel'ot•em 
ao :inspeelot· !:llH'ai e· ao assistente tio mnlrPinl, qno rlcvcrão 
Sf>J' ort'iciacs da propdn corporn~üo. 

Pat·agJ•apho unico. Nn revisão que o Governo fizer do 
rngulamenlo r! essa corpornção, se1~ío exprossnmen lo t•cvo~aJins 
o Ul'l .• . :.HR o ~r.us §§ ·1 .. é 2". 

Ar L. '10, SubsLit.ua->r pelo scgu in t.r. : . 
. Fica o Podei' Executivo autot~izado a reformar n act.unt 

ndminist.mção do .Trrritorio do Acre sob as bases seguintes: 
a) sct•(t manLtdo o dcct·cLo n. n.S3t, de :2:! dt~ outnbro · 

de ·J 012, <!o mas seguintes modificar;õe8: 
b) cnt.endr-se eoncedidu J;om a presente aut.orizncão a ap

Jll'oYnção legislativa exigida pelo nrt.. lo:12 do dt.ndo clf!CJ'elo 
· · para que r.nLl'e em vigpJ• o capitulo VI do 'i.ilnlo JJ; 

· r) são aillplindos M pJ·azos rcferr!nlrs uo alisl.nmr.nto, 
~lnicüe; r' J'ncur·;;os r.leilornos de .que tmtn o Litulo IT; 

d) são ampliadas as nl!J•ihuiç•jes do .iuiz de paz, no sJ:m· 
lido rio podrJ• l'uncnionnt· nos ·Jll'O(:O>sos ri•! ,iuslil'ieacõcs rl•1 
idade pat•u rins J'if>itoJ•nc;: 1• fazer entrega. dos tilnlos dmr 
·~leitores mediante J'ecibo destes; • . . · · 

1') o J'>I'Ocrs;o pn1·a alislamenlo· no lcrrilorio scrú. o ost.n
lwlr.Jddo no J'oi'r.rido dr.nJ•elo para as rJ!cicõcg municipnes .. 

~ L" 'Ú, teJ•J•ilol'io ~lege••ú quatro J•epJ•osrntnnlr;; í1 Cumm·a 
dos Drpulndos. · . · . i · 

§ 2.• O pJ'oer.sso pnm nlistnmonl.n r. rolri1;~n dr.Rses reprc
~rnlnnlo;; 0 o nwsrnn lln J!il.ndo decJ•eto: 

I At•l., I 1 - Supprirnn-so. · 
\ 
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Art .. 13- SUJ1Jll'illla-,;e. 

Al'L. 1 f,_ Supprimn-se. 

Art. lü- Supprirna-se, 
Art. 17- Sppprimn-se. 

' 

· Art. 2S -·Suppl'imnm-se as imla\'l'a~ «o Go\'crno pro
videncial':\ depois rln guerrn, de.», até o l'im c ucct·escentc-se:' 
suspensa. a eoucüst~iw dt! noYn:-i prr.mios. 

I 

. 
ArL. 21,- Supprima-sc. 

Al'L 2·:1-SUJlJWima-sr. 

Onde convier: 
Al'L. Fi'cn o C:ovrmo autori?.ado n dispender nlf: n 

quantia dr• 100:000$ rm pr-n~eg-uinwnto dns con~Lrur:çücs p:u·a 
n~ rolonins de nlirnndo> oa l'nzr.Jl(IU de Engenho Xoyo, ~ita 
em .Tncnrér,nsutí. 

l~nt'ngrnpho unico . .Fica, out.t·o;;im autorizado n nhrit' os 
nunt.t·o ~mvilhucs d" luhm•eulo;oo;.; do Ho~pilnl S. Schnsliüo, 
podendo rli'P'Jndrl' 3(10 :0110~, no maximo, ncs~rJ sm•,·i~o. 

_ündo conviOI': 
·ArL. As nomoncõ•'" ]lat•n ns \'agns rle Jlromotnrrs pu-

hlii~Os, n de .~ur·nrlor·r.s do Di~trieto ·.Pedel'al Rr.t'iio ft'illl' no 
quarll'o rios nrl,iunetos r.lr. p!·ornotm•, por· anLiguiclade. 
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ünde convier:~ 

AI'L. Os juizes de dirciLo da justica local· do Districto 
Federal serão nomeados dentre os membros do miuisLerio 
publica da mesma justiça, pr·eLorcs o advogados, !JlHJ Jll'Õ
varem ter seis annos, pelo m~nos, de pratica forense e com
provada, habilitados de conformidade com o disposto no ar·· 
l.igo 14, §§ 2•, 3• e 4' do decreto n. 9. 2G3, do 28. de dezembro 
de.i9ii. · 

'-
I. 

Paragrnpho unico. A primeira nomeação será' para a pre
sidencia do 'fribunal do Jury e havendo mais de uma vaga 
lambem· para as outras varas criminaes, observada a seguinte 
proporçüo aJt,ernndarnente: um terço dentre os pretores o· 
membros do ministcrio publico lo1ml; um 'terço dentre os pre
jorcs; um terco dentre os :membros do ministerio publico e 
advogados.· 

Accrescente-se: 
Onde convier: · 

Art. Aos pretores . serão a!Jonadas custas como ante-
riormente :1 u!Lima reforma da justiça federal. 

Accrescente-se: 

Verba 22- Directoria Geral de Saudc Publica: 
Da verba desti:nada para .gratificação aos· inspectores da 

policia· sanita ria do pol'to, pela visita aos navios entrados á 
:noite, destaque-se a .quantia de 8:030$ para igual ,gratificnçilo 
:10 pessoal da lancha, obedecendo a tabella seguinte: ' 
:1 patrão a 4$ •.• • • • . ..• • •.• • • • • . • • •.• •.• • .... • • • . • • :1. :.460$000 
i machinista a 4$ ................... ·• .. . • . • . . . . . 1 :460$000 
2 foguistas a 3$ ..... ~ ........ ; .... ,_ ......... _ 2:190$000 
'4 ·remadores n 2$ ... • ... · ..................... , . .... ... 2:920$000 

Total O o O o O o OoO O O O I 0°0 I I O O I O O O O O• I ,I 0 0 O,-,' 18 :0~0$000 

:A:o art. 1', rubrica 6•- Secretaria· do Senado- do pro-
ff ecto de orçamento do liii!J.isterio do Interior:. · 

Substitua-se toda a rubrica pela seguinte: 
Secretaria do Senado.....: Pessoal; um director, 

18 :000$; um vice-director, 15 :000$; um bi
bliothecario, i2 :000$; um archivista, ··· réis 
i2 :000$; sete offic!ae~ ,(9 :600$, cada um), 



I 
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67 :200$; um official, encarregado da nota, 
9 :GOO$; um chefe da redacoão dos debates, 
0:600$; tres· redactores de debates, (9:GOO$ 
cada um) 28 :SOO$; um redactor. dos Annaes, 
9:600$; um cônservador da bibliotheca, réis 
7 :200$; dous porteiros, (7 :200$ cada um), 
:l4 :400$; dous ajudantes de porteiro (5 :700$ 

\ 

' ~79 

. cada um), i:l:520$; 12 continuas (4:752$ 
cada um), 57:024$000 ............. - ......... 2'!1.:94•4$000 

Para gratificações addicionacs: de 15 o/'o ao vice- · 
director, a dous officiaes e a cinco continues; 
de 20 % ao official encarregado das actas, 

· ao porteiro da Secreturiu. e u dou ti continuas; 
de 21> %, ao director, a dous officiaes, ao 
chefe da redaccão de debates, ao conservador 
da Bibliothcca, ao porteiro do 'aliio e a um 

· continuo; de 30 ~1o, ao 'at•cllivista, a. um of
ficial, ao redactor dos Annacs, ao ajudante 
do porteiro da Secretaria e ao ajudante do 
p~rteiro do Salão . . . ... . . . . . . . . ...... . . ... . . 4.3:258$000 

·Dispensados do serviço: um diPector, 19:500$; um 
official, 12:000$;. um eontinuo, 3:000$; um 
continuo, 4:752$000 .......... "".. .... . .. . • 39 :252$00() 

1\!aLcrial: impressão o publicuçüo em cinco mezes 
62:560$; serviço taohygraphico, 96 :000$; re-
visão dos debutes, 13 :SOO$; objectos' de ex-
petliente, etc., 20 :000$; conservaciío o limpeza 
dos· moveis, G :000$: sulurios de I2 serventes, 
dous chauf(mLrs, dous ajudantes de chaut-
teui"S, ~6 :SOO$; custeio e reparucüo dos au-
tomoveis destinados (t conduccão do Presi-
dente e V ice-Presidente do Senado, I5 :0()0$; 

351!:454$800 

' 

eventuues, '25:000$; consumo de agua, 396$; 
. taxa de esgotos, 100$000 -· ................. 285·:596$000 

640:050$800 

~'llirindo a crodit.o da quantia de 1 :000$, para pagamento 
'r.ln ajuda de custo do Senador Dr. José Joaquim Pereira Lobo. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1914.- Ag11im· e 
·Mello. 

E' annunciada a votacüo das s~guintes 

EMmNDAS. 

Onde ·convier: 
10 representante do ministerio ·publico no District.O Fc

(Jcrul, nos processos da fallcncias e de concordatas preven-

\ 
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lira~. alr:m daR rm~lns ria l.nbella IIT, M!crão T, rln rlncrett) 
11. Hl.;.JO:l, do ~r; rlt! ,iuniln clr• Jil'l:l, lr!I'IÍ a eommi~~ãn di' que 
lr·ntam· n· lei 11. ·13\l, rir• 10 de ,ianoir·n de l.l:!Oll o o •'rlil.al de 
12 de seternbl'o dP. JS!íií, rio uxLincto 'J'r·ilmnal do Commrr·cio, 

Puragrnrilw unieo. !lf'vogam-sc• o ~ 2", dn ar·t. 182 r.la 
lroi n. ·:!.·02!,, rle 17. dr~ rlewmbro de HIOR " as mais dispo
~ it~üe5i fJn1 contrm•io. 

Snln .das srssõcs, ~n rir! dezembro de I n l·l.- E1•ir•o Cor l/r o, 
- .4./cfnrlo Guonalmm, · · 

Para .que l.rnhn exacto cumprimento o disposto·· na 
Ord . .L. l, l.it .• 88, .~ :l", J'ica o Poder· Executivo autol'iznrJn 
a modil'icnr· a l'ôt•rna de Ol'fHillizacão do registro de mcnorós, 
orphãos c intrr•dictos, arim de ll]elilor acautelar e :J'iscaliza;~ 
as condicões de vida e r:lu J'ortuna desses incapazes, sem au

. gmcnto 'de desprzas pam o Thesom·o Nacional.- incumbindo 
desse set'l'ico um J'unct:ionm•io .qur• pt~l'teneer•rí ao. quadro do 
n1inist~rio puillico.da .iuol.ka local, e .1oh as seguintes jlasr!s: 

. a) obrig-atm·iccinde e 'tmHorm izncfio rios caso;; o do modo 
, do r•eg-ist.r·o, J!.Ol' assirnilaufio dit Ir i o. !178, de 2 r.lc ,iarwiro 

rle• '1!!03; 
b) nft'r.cl.ividndc das J11'cstacrics de ·conto;; de l.nt.oJ•cs, curn

rlores r rle 'testamcritar·ia, nos prot•.cssos r•m crnr. incnJlazrH 
sr>.inm inlf't'cssnrJos; 

r:) cstahclncimcul.n de multas alr) ·~00$, Jlnrn os infraclni'CS 
rins disposiçGes r•egulamcritar·es e de medidas gamntido'rns da 
eobranca dcs,as multa;;, que rcvcrlr.J'iin rm hen.efieio ·do in

. stituicões protectoras de orphiíos; 
d) ndoptacão pr:oporcional do decreto o. 10. 2M, de 25 

· de Janeiro de ·J n 13, mantendo ou reduzindo suas taxas, .de 
nccôrdo eom a uatureza dos alllos do orficio, do modo· a 101'
nal-ns, quando pos~ivr.l, equitativas: 

~) tor·nando obrigatm·io an~ officines do regisLro civil, nns 
deelnrncries a que se ret'erc n n. 8 do nrt. 77, do dcerolo 
n. n. 880, de 7 de marco do J8RS, eonsignur cm poder· de quem 
e em que Jogar• se acham os filhos menores do fnllecido, 

Sala' ilas sessõeo. ~O dr. dezembr•o de HH .\,- rHôndn r.11a- · 
· nalml'a.- ltl"ir.o Cn~lhn. 

O Sr Erico Coelho (JlPla pJ•tle·m)- Sr. Presiclcnf.n, dey,) 
irifol'mar a V. Ex. c :\ Casa. que essa emenda J'oi nprcsr.n
t.nda pela Commissiio rll! Financns e obteve pnrceer favol'nvrl 
!llas, sob condicfio, isto. r!, de no ensn rlc .•e r· appr•m'ndn cnrr
sti tn ir• pl'oj e c to om scpn r• ado. 

Sfi'o npprovndns us emendas, r1ue passam n constiluiL' pro
jecto rnn separado . 

• 
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SESS,\.0 ·E~! 20 OE OEZ~::.ll3nO DE Hll·Í 

Siío recttôttda~ pelu :\leôa a~ sl•guiules 

«J_.aJ•n ns el'l'tdto:-~ do at·L. :J:J dn r.h.H~J·dn u. 10.110:!, d•! 
;;rJ de maiu dr' lUJ.\, os I'I'UIIlolrll'CS l'u!Jlit:os du Disll'klu Fe
det·al :;üo equ i [Jtli.'ado; ao:; proc:uta11ores :;~edl•uuc:;.- Sá 
Pt•eirt:. 

Acl!l'l!~ecute-:·H!. onde convie L': 

MI.. Fir:a cl'UtHJo 1.1 eat·gu vilalieio dn pholographo .iu-
ranwutadu, com :t l'uuer;ão ••:;peeiakdn phologl'aphar o; du~ 
cumcnto:; rnw inslruil.'eJU as pelil;cie~ inh.:iae:5 e u~ pJ'OJWins 
]tnLif;õe:; iuieiar.:; nos JH'ot.:e~~o:-; .iudiciarios, seJil I.'IJtnUltet'a';ão 
algurntt pelo:-; I!OJ'r(~s nu!Jlicos, ri!Ncudo sel' os ~erviçol'i JH'cs
lados pelo l'n;pei!Livo J'unceinnuriu pagos pelo; iulei'essadu:;, rle · 
accurdo com o t•ogulanJeill.o qu" su!Jre essa J'un•:•Jliu pu!Jliea 
frk I!Xpudidu Jielu Guv•:ruo. : L ·· 

.'\1.'1.. lle\'ognm·-Se us dispo~i~;ües eJU eotlll.'lll'in.- Josd 
Jlnrlinho'.- !'J•Úncisco S•í.-.los•' Ettzcbio.- lV_al[1'cdu Leal. 
- 1'homaz ..let:ioly. -!'"rei r a Lobo.- A·rtltttr Lemo~ .-llltliu 
tlo lirazil.- Gomaua Jauuw. · 

Corpo ·de Bumbcit·os: 
Emenda: 
.A' ruJJrlea :·11 :_ \'UI'lm pe::o:soal- ílt:Lil'l!::lcelüe-su i11. {hw e 

aur;rueuludu 'de :1 :000~ annuacs pela equiparauüo 'de posto do 
inspector do Set'I'Í\:O Suuilario ao da Bl'iióttda Policial. 

8uwndn: 
Iuc1ua .. ~t! üUde L!OH\'it~L" ~~ snsuinto: 
.\t'i. Fku o Gowmo uulori~ado a resolver lodu; as 

t]UP~tões quP,· dul':uitt! n inlel~valln das :sessões do .Cong·t't!:;~u, 
se suscitarl!lll ua exeeuc~o da:o; leis ~obre mot•ntoria eoul'oJ•mo 
a;; emcn;encias do monwttlo podendo alleml-u5, umplial-as, 
J'icuudo logo ·enlcnditlo flli<J os JH'uzos do at•t. :!" da l1Ji nu
lllL'l'O ~ ,8l!ii, dn 15 de de~elllhi'O de '1\lll,, ]H'ÍllCÍilÍl\I'ÚO li SOl' 
coitl.ados immudialun11111le depois d<J terminado o de que ·lruta 
o aL'l. 1. 11 da rcl'twida h'i . . "' .. . .., 

Sala dus .sessões, :JO de dczt!mbrn de 10J.i,-Raumundo 
tlc Mimutla. 

-. 
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Emenda: 
Onde convier: 
ArL.. Os guardas civis, com 10 !Umos de serviço, a1ão. 

poderão sm· domittidos, salvo casos tle processo administrativo 
o serão aposentados com o ordenado de invalidez om serv i<'·O 
publico. . . r ' • 

Sala das Comrnissões, de dezembro de. i9i4.-P·i?·cs 
Ji' m~:eira .. 

ORDEM iDO DL\:. 

ClllêDI1'0 AO M!NISTERIO DA MARINHA 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados iw
. mero 12G, de W11, abl'indo, pelo Ministerio da Marinha, o cre
dito de 1 , 000 :000$ pura attendcr ás dospezas resu!Lantes da 
noutmlidadc mau tida pelo Brazi:l na actual guerra -europóa ., 

Appro.vada. 

CREDIWS PARA EXERCICIOS l'INDOS 

2' discussão da proposição da, Gamara dos Deputados nu
mero 127, de i9H, que abre ao Ministerio da Fazenda os 
creditas de JSü :864$203, ouro, e 3. 66ü :534$5·15, papel, paru 
solucão de dividas de cxercicios findos, constantes das re
Jaoões approvadas pelo 'fribunal de Contas. 

EncerFada. 

O .. sr. Presidente- Não lm. mais numero. 

Vou mandar proceder fl obamada. 

'. 

. Procedendo-se á chamada vel'ifica'-so a ausencia' dos Sl's ., 
Goncalves Ferreira, Raymundo . de Miranda, Ruy Barbosa, 
Muniz Freire, Hercilio Luz, Sá Freire, Augusto de· Vascon-
cellos, Aif:edo Ellis (S). • · · 

O Sr. Presidente- Responderam á chamada apenas· 28 
· Srs. Senadores. 

Não ha numero, fica adiada a votacüo. 

DJ;WEZA Doi BOI)RACHol 

2" discussfto da proposir;ão da Gamara dos Deput.ados nu-· 
mero 02, de 1914, abrindo, p•eJo Ministerio da· Agricultura, o 
credito de .233 :860$247, para attender aos compromissos as
sumidos com a liquidação da Defcza. da Borracha. 

Adiada a :vo.taclio •. - · 
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FUN'C!JIONlAI\!0~ :lr>nSl':N'I'AllÔS Do~ CORREIOS 

2' discussão rla pl'opasioãa rla Garriam dos Deputados. nu~ 
mero 125, de 101-1, abrindo ao Ministel'io da Viacüo o credito 
de 32:162$883, pum pagar os vencimentos devidos aos diversos 
funccionarios aposentados dos Correios.. , 

Adiada a votaoão. 

CUEDI'l'O AO "C!NTS'I'ERIO DO !N~'ERlOI\ 

H" rJiscussiío elo projecto n. 20, do 1914, abrindo, pelo 
.MinisLcrio do Interior, o credito de 5 :312$, supplcmcntar {L 
verba da uousignacão «gratificações addicionacs ), da ru
brico li', do art. 2" da lei orcamental'ia vigente. 

Adiada a votaoão. 

CllEDl'I'O ,\0 :i\liNIS'l'lllllO DA VIAÇÃO 

3' disctlssão dn proposição da Gamara dos Dcptltados, nu
mero 105, de 1 OH, abrindo, pelo ~!inistorio da Viaoão, o credito 
de 86 :•515$280, para indemnizar o Dr. Aristotcles Gomes C a
laca e D. Thereza Barbosa de Oliveira • 

. Adiada a votacão. 

CllEDI'I'O AO :\IlN•lSTJll\10 DA VIAÇÃO 

3' disctlssão da.Jll'Oposi<;ão da Gamara dos Deputados, nu
mero J2l, de 101.1, qun autoriza a abrir, pelo :MinisLcrio d:~ 
Viação, o credito de 07:000$, supplementar á consignacão 
« DisLricto radio-telegraphico do Am!IZonas ,, da verba 3', 
art. 64 da lei orcamontaria vigente. · 

.Adiada a votacüo. 

CADAS'I'llOS DOS PROI'll!OS NACIONAI!:S · 

3' discussão da propooicão da Gamara dos Deputados, nu
mero 121, de 1914, que autoriza a abrir pelo •Ministerio da 

· Fazenda, o credito especial de 76:896$, para occorrer ao pa
gamento das despezas .realizadas com , o levantamento do ca
dastro dos proprios nacionaes em Minás e S. Paulo, o outras 
posquizas. · 

. Adiaâa a votaciio. 

· CFIEDI1'0 AO 1liNIS'I'EFIIO..,j)O lNTEFI!Oll 

3' discussão da proposiciio da Cumara dos Deputados, nu
mero 118, de :191.\, quo autoriza a abertura, pelo Ministerio 
da Justica e Negocias Inte1·iores, do credito de 80$, supple
mentar á verba 15' do art •. 2' da lei orçamentaria em :vigor,, 

:Aqiada a votaoão ., · .. 

I 
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CfiEOl'J)O !il ·,\tJNI~'rJ::IIIO 0.1 UUllflll,\ 
' . 

:J' 'di~cu~são ·da pr·ilpcl,;il;.üu. da Carnut•u do., Depula~o:'• lll)·· 
lllcr·o .ll!J, de HH4, quiJ autorrza u. nbel'Lura, prJio 1\lmtHlerw 
da Guet·t·a, do ut•edilo de ü :G3~$HG, supplernenLar ú verba 3', 
ar L. 80 da lei orçamentaria ern vigor, · 

Ar.linda a votar;ão. 

t:lll!lDJ'J'll .10 ~ll~li~'I'JlOIU IJ,\ 1'.\Zii::-IDA 

~· discussão da proposição r.la Gamara dos Deputados, nu
nwrrl ;,·a, de Hll-1, anlol'izando o Presidente da llepuhlica a abrir, 
pelo Minisl.ol'io ela Fazeuda, um credito especial, 'lia impor
tancia de .\O: Otlll'ii, pai'U oceor·J•m· :\ rr,stitui(:ão, crn v irtudc úo 
ueerotó le:gislativo n. '~.76G, r.lc ·15 ele janüiro do corrente 
am10, da nova fianca que Jll'll~lou o thesoureiro' do papel
moeda ela Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos Santos. 

A_diadn •~ votacão. 
1 

Ufi~UI'J'O .10 :VJI:>Il~1'JlRIO D.\ l'.IZ!lNIJA 

a• discussfiu da Pl'O[JOHir;fio da Gamara dos Deputados, nu
·rnüro !OU, de l!JH, abrindo; pelo ~linistlli'io da Fazenda, o 
credito dll I :52i$00i, para pagamento a Joaquim Augu~to 
Freire, ''~eJ•ipturar·io da AIJ'andcga do Rio ele Jauciro. 

Adiada a votação. . .. 
r;JIJ>DI'I'O o\0 ~lJNIS1'EI\IO D.\ h'AZllXDol 

3" discussão da Jli'Oposir;ão da Gamara dos Deputados, nu
.nret·o 101, de l!l!1, abrindo, pelo ~linisterio da Fazenda, o 
crüdito clü 5:000$, para occorr'ot· ao pagamento devido a Ray
mundo Augusto Maranhão, cm virtude do scntcn~•a judiciaria. 

. Adiada a votação. ..-- · • 
. . 

GUUSO DI' ~lf.\CJl[NAS 0.1 :lll'olfi!NIU 

~~ discussão da proposição ela Carnat·it dos De)lul.aclos nu
wero 3, de 1 !H a, quu LI·nnsfm'c pum o curso de marinha . os 
alurnrws do curso de macll'inas quo o rcr]uO!·orcm; uma vez 
satisfeitos os rcquisil.os regulamentares. 

Adiada a Yotacüo. 

ClJ!líiO UF~;XGlll'llUIUo\ :\!.ILI1'o\ll 
• I 

:l' di~cussiio da Jll'OJJOsil;iio da Cnmnru dos Doputarlos uu
lnero 8.'r, de t!JJ.\, ·t)ue faculta o pr•oseguimento dos cui'SOs do 
at•Lillllll'ia rJ rJngouluu•in aos nlumnos que os c~tudnm, mesmo 
já promovidos n primeiros tcuenlcs. · 
· · A'diadn a votacüo. . 
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J,JCJ>NÇA A ,JOSÉ ALVES FERREIM 

3' discussão da proposif;iio da Cnmara dos Dcputallos, nu
mero 81, de 101-1, que coneedc ao conservador de linhas da 
Estrada de erro Central do Bt•a?.i I, .José Alves l~crreira,' um 
anno de licença, com abono inleg-ral da diaria, !lara tratar d~ 
sua saude. · 

Adiada a v~,tacão. 

CRED111()' AO Ml:'oiiSTEI\lO DA VIAÇÃO 
,. 

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mct•o 113, de !9~1, que abre ao Ministeeio da Vincúo o credito 
de 1G :510$, para pagamento das vantagens que competem ao 
engenheiro Ernesto otero. · 

. Adiada a votação. 

LICENÇA AO 011 •. AiS'l'ON!O PIMEN'l'EL 

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero !H, de 1014, nutor·izando o Presidente da Republica a 
conceder ao Dr. Antonio Pedro .Pimentel, inspector sanitario 
da Dir•cctorin Geral de Saude Publica, "licenca sein venci
mentos, por um unno, a contar de 21 de fevereiro vindouro, 
para tratamento de sua saudc onde lhe convier. 

, Adiada a Yotação. 

CREDITO PARA O MINIST!lR!O DA GUERRA 

a• discussão da proposiciío da Gamara dos Deputados nu
mero, 99, de 1914, abrindo, pelo Ministet•io da Guerra, o cre
dito de G :000$, para pagamento de vencimentos a Agrippi
niario Barros, professor· do cxtincto Arsenal de Guerra da 
Bnllia~ · · 

Adiada a votaciio. .. o Sr. Presidente- Nada mais havondo a tratar, vou le
vantai' a sessão .. 
' ' ' 

J)esigno para ordem do dia· da seguinte: 
Votiicãó, cm 2' 'discussão, . da· proriosicão da Camara dos 

Deputados n. !27, de 1914, que abre ao Ministerie~ da Fazenda 
os creditas de• 186 :SIH$293, ouro, o· 3.666 :•534$545; papel, para 
solução de dividas ·do ·exerci cios findos, nonstantes das relaoõc.s 
approvadas pelo· Tl'ibun:li de Contas (ineluida sem.· parecer); 

Vótucüo, cm 2' discussão, da. 'riroposicão '(lu Gamam d06 
Deputados n. 92, dg 1914, abrindo, pele~ Ministorio da· Agri
cultúra Cl credito· de ·~33 :Sü0$2'•7, ·pnrn attender aos compro
missos assumidos com a· liquidaciío dn Defesa dn. Borracha 
(incl~ida sem parecer); · 
~.m ~ 
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Votacüo, om 2' discussiío, da proposicüo da Camara dos 
Deputados n. 125, de lüH, abt•indb, ao Ministerio da Viação, 
o · credito do 32 :·1 62$883, para pagar os vencimentos devidos 
aos diversos funccionarios aposentados dos Correios (incluída 
sem parece·r) ; , · 

.Votaciio, ~m 3' discussão, do projecto n. 20, de i914, 
abrindo, pelo i\linistcrio do Interior, o credito de 5 :3i2$, sup
plementar á verba da consignação «gratificações addieionaes », 
da rubrica 6' do art. 2" àa lei orçamentaria vigente (offe
recido pela Commissão de Policia e com parece!' favoravcl da 
Com missão de Finanças) ; 

V Gtaoão, em 3' discussão, da propo.sicão da Camara dos 
Deputados n. 105,, de 1014, abrindo, pelo Ministerio da Viacão 
o ·credito de 86:515$280, para indemnizar o Dr. Aristoteles 
Gomes Calaco. c D. Thereza Barbosa de Oliveira (com parecer 
da Commissão de Finanças, contrario á emenda do. Sr. Pi1•e1 
Ferreira); 

Votação, cm 3' discussão; da proposição da Oamara dos 
Deputados n. 11i, de iüH, que autoriza a abrir, pelo Minis
terio da Viação, o credito de 97 :000$, supplementar á consi
gnaoão « Districto radio-telegraphico do Amazonas», da 

. verba 3', arl. 64 da lei orcamentaria vigente (incluída sem 
parecer); 

· Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 121, de 19H, que autoriza a· abrir, pelo Minis
terio da •Fazenda, o credito especial de 76:896$, para occorrer 
ao pagamento das despezas realizadas com o levantamento do 
cadastro dos proprios nacionaes em Minas e S. Paulo, e outras 
pesquizas (incluida sem pa1'ece1•); 

. :Votação, em 3' discussão, da proposição da .Camara dos 
.Deputados n. H8, de 19H, que autoriza a abertura, pelo 
Min,isterio da Justiça e Negocias Interiores, do credito de 80$, 
supp)ementar á verba 15' do art. '2" da, )ei orçamentaria em 
vigor (incluída sem parecer); . 

• 
V o tacão, em 3' discussão, da· proposição da Camara dos 

Deputados·n. 119, de'1914, que autoriza a abertura, p~lo Mi~ 
nisterio da Guerra, do credito de 6:635$416,, supplementar !t 

. verba s•, art. 20 da' lei orçamentaria em vigor (incluída sem 
parecer); 

·votação, em '3• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 53, de 19i·i; nutorizando o Presidente da Repu
blica a abrir, pelo Ministerio da ~nzenda; um credito especial, 
na importancia de 40 :000$, para· occorrer á · restituição, em 
virtude· do decreto legislativo n. 2. 766, de 15· de janiero do 
corrente anno, da nova i'ip.nca que prestou. o thesoureiro do 
papel~moeda da Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos 
Santos (incluída sem parecer); · 
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· Votacão, cm 3' discussão, da proposir;üo da Garnal'IJ. doa 
Deputados n. 10G, de 1UH, uln·irtdo, pelo MinMerio da Fazenda, 
o credito de 1 :5•27$001, pura pagamento a Joaquim Augusto 
Freire, cscripturario da All'andega do llio de Janeiro (incluída 
sern parecer) ; 

Votacão, em 3' .discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. '!Di, de 10!11, abrindo, pelo Ministcrio da Fazenda, 
o credito de 5:000$, para occorrcr ao pagamento devido a 
Raymundo Augusto Maranhão, em virtude· de sentença ,judi
ciaria (incluída sem parece1•); 

Votacão, em 2' discussão, da proposicão da Gamara dos 
'Deputados n. 3, de '1913; .que transfere para o curso de ma
rinha os alumnos do curso de machinas que o requererem, 
uma vez satisfeitos os requisitos regulamentares (com· parecer 
favoravel da Commissão de Marinha e Guerra) ; · 

Votacão, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 84, de 1911•, que faculta o proseguimento dos 

· cursos de artilharia e engenharia aos alumnos ·Que os estudam, 
mesmo já promovidos· a primeiros tenente (com parecer {avo-
ravel da Commissão de Ma·rinha e Guerra); . 

Votação, em 3' discussão, da proposição· da. Gamara jjo> 
Deputados n. 81, de 191·4, que concede ao conservador de 
linhas da Estrada de Feno Gentt·al .do Brazil, José Alves Fer
reira, um anno de licenca, com abono integral da di aria, para 
tratar de sua saude (com parecm· {avnravel da Commissão de 
Finanças) ; · 

Votação, em· 3' discussão, da' proposição da Camara dos . 
Deputados n: 113, de 1914, que abre ao Ministerio da Viação 
o credito de 16 :51!0$, para pagamento das vantagens que com
petem . ao engenheiro Ernesto iOtero (incluida sem parecer);, 

Votacão, em 3' 'discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 94, de 1914, autorizando o Presidente da Re
publica a conceder ao Dr. Antonio Pedro. Pimental, inspector 
sanitario da Directoria Geral de Saude Publica, licenca sem 
vencimentos, por um anno, a contar de 21 de ·fevereiro vin
douro, para tratamento de sua saude, onde ·rhe convier (com 
parecer favora·vel da Commissão de Finanças); , 

Votação, em 3' discussão, da proposiolio da Gamara dos 
Deputados n. 99, de 1914, abrindo, pelo Ministerio da Guerra, 
o oredito de 6:000$, para pagamento de vencimentos a Agrip
Jiiniano Barros, professor do extincto Arsenal de Guerra. da 
Bahia, (incluída sem parecer) ; . . 

-3' discussão da proposiciío da Gamara dos Deputados nu-. 
mero 120, de ·1911, fixando a despeza no Ministerio· do Inte
rior, para o exercicio de 1915 (com emendas da Cmnmiisão da· 
Finanças, já approvadas); 
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a• discussão da pJ•oposiGão da Camara dos Deputados nu
mero 1:!8, de J!l!.l, fixando a despe~a do lllinisterio du J?azenda 
para o. exercício do !!H :i (com emendas ela Convm:issüo da Fi· 
·nanças, já appl'ovadas); -

Discussão uuir:a das emendas do Senado, rejeitadas pela 
Camaru dos Deputado~. que fix1t a dcspczn do Ministerio dn 
Guerra para I 015; 

, 3' discussão du proposir;üo da Camara dos Doputndos nu
mero i:!ü, de :191:., abrindo, pelo 1\linisterio da Marinha, o 
credito de 1. 000 :000~. para attonder tis despezas resultantes 
da neutJ·alidade mau lida pelo Bruzil na actual guerra eUI'opéu 

· (incl!!ida sem )Jarace1') ; 

. 3'· discus~ão da proposiçüo da Camara dos Deputados nu
mei'O ·102, de 19H, Jixando n despeza no Ministerio a·a Marinha 
para o exercício do 11!!15 (com entendas da Comrnisslio rlc Fi· 
·nanr.as, id amn·ovadas) ; · . . 

Discussão unica das emendas do Senado, re,ieitadas pela 
'Camara do! Deputados,, ú proposicão n; 62, de 1913, que abre, 
)JOio. l\linisterio da Fazenda, o ct•edito de 52:600$, para paga
mento de 20 guardas accrescidos na' Alfandega de Porto Alogt·o 
('incluü/a se·m )Jar!1CfJ1') ; 

Lc\·twla-se a S(!Ssão ús 11 horas e :!O' minLJ[(Is da uoiLc., 

J!l~' SESS;iQ, EM 30 J>E DEZEMBRO DE :1914 

PRESIDENCIA DOS SRS. URBANO SANTOS,·. PRESIDENTE, E PINHEIRO 
, , MACHADO, VICE-PRJJSIDE:STE 

' A' i 'hora da tarde, presente . numr.ro ,J egal, abre-se a 
s'essão a. que concorrem . os Srs .. Pinheiro Machado, Araujo 
Góes; ··pedro Borges: Metello, Gonzaga , Jayme, , Gabri•l, Sal
gado,' Teffé, Laur(l Sodré, Arthur Lemos,. Indio, do Brazil, 
Mondes do' Almeida, José Euzebw;' Pirés .Ferreira,, Ribeiro 
Goncalvcs: Francisco Sá; Thomaz Accioly, Antonio de· Souza, 
Epitacio Pessoa, ·Wall'redo Leal, Ribeiro de Britto, Gonçal
ves Ferreira, Ruymuncto do 1\liranda,. ,(James .Ribeiro, ·Pereira 
Lobo' A:guiar''o Mello, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Bernar
dino I·Monteil'Cl, 'Moniz Freire, Erico Coelho,. Alcindo Guana
bara; Sá Freire, Bueno de Paiva, Bernardo·.Monteiro,: Adolpho 
Gordo' •'A:!tredo Ellis; Francisco Glycorio, José ·Murtinho,. A. 
Azerecio, Xavier da Silva e Victorino Monteiro (40). 

Deixam de comparecer com r.nusa· jus ti ficada os· Sr~~· Sil
. vm·io Nery, Gervasio Passos, Eloy de· Souza,· Cunha 'Pcdro~a • 
Sigismundo Gonoalves, Guilherme. :Qarapos,. Lui1. ·. Vianna,. José 
Mnrocl)ino; Nilo Peçnnha, Lciurcnoo .Baptista, Augusto ct~ 
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Va~concellos, Leopoldo do Bulhõcs,' Braz Abrantes, Alencar 
GUJmarães, Generoso Marques, Abdon Baptista, Hercilio I.u7. 
o .Joaquim Assumpcão .. (18) .. 

E' lidla. e posta em discussão a nela da scssüo ant~rior. 

O Sr. Adolpho .Gordo.(') (sobre 1.1. acta) - Sr. Presi
dente, quando hontem, na sessão diurna, .. orava o eminente 
representante do Estado da Bahia. o Sr., .Ruy .Barbosa, e. lia 
uma carta dirigida pelo. Sr. marechal Menna . BarrPto ao 
Sr. general Sebastião .Bandeira, a proposito .:da .prujectada 
intervencão no Estado do S. Paulo;.· eu .deLum:.apariP ·com 

· referencia ao Sr. Pedro de Toledo, cujo .nome .. fõra. citado 
naquelln carta. Esse aparte não roi bem tomado,. como veri
fiquei da publicacão ·feita no Diario do Conuresso· de hoje: 

Eis o que consta do DiaJ•io do ConarPsso · de hoje: 
«A intervenção no Estado. de. S. Paulo ..,.... . siio .palavms 

da carta lida pelo nobre Senador pela Bahia - foi proj e c.! ada, 
tanto• •que," na qualidade ·de Ministro da Guerra; tive orddm 
do Presidente da Republica para nomear uma expeclir.íio ·de 
forcas militares afim de seguir para alli. Nesse sen.tiilo or
denei por escz·ipto, em officio cujo. numero ,.e data :não tenho 
presente, mas deve existir' no: respectivo archivo .. Posso., .en
tretanto, affirmar que n alludida intervenção ·era incessante. 
mente reclámada perante o marechal .Presidente. ·e perante 
mim mesmo pelo então Min'istro da Agricultura, .Dr. Pedro 
do To I lido,· como representante.· da. opposicão ao Governo .. de 
S. Paulo. 

. ·O Sn. AooLPHo Gonoo - O Sr. Pedro de Toledo repre
sentava o Partido Republicano de S. Pa•lo. 

O Sn: ·ALFREDO ELI.rs - Mas não S. Paulo. 
. O Sn. AD.OLPHO GoRDO - Apoiado. Mas não S, Paulo, 

que·vibrou· de indignacão·contra essa· ousada e criminosa ten
tativa da intervenção. 

Sr. Presidente, eu não pronunciei; nem · podia• pronun-
ciar ... 

0 Sn, RUY BARBOSA - E' evidente. 
0 Sn; AL~REDO · ELL!S ·....:.. Esftí claro. 
O Sn. ADO LP HO Gonoo - ... as pala,•rlls constantes de 

primeiro aparte. . . 
Eu não d·issc c nem podia dizer que o Sr. Pedro do 

Tolcdú . rcpresentav·R o Partido 'Republicano de S. Paulo. O 
que eu disse é que o Sr. Pedro de Toledo crepresentava 
naquel!c momento o pensamento e aspirações do PartidP 
Ocmsm•vador d~ S. Paulo•. Lembro-me perfeitamente de ter 
pronuncmdo estas palavras. 

(') Este discul'llo nfio ·foi revisto pele orador.·. 
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·· O Sn. A):.FnEDo Etr.rs - E eu. declarei, nessa ·OCoasiüo, 
que esta asp1raciio era muita diversa da do nosso partido. 

O SR. RUY BAllBOSA - Corno é que V. Ex. podia dizer 
que o Sr. Pedro de Toledo repra;oentava o Partido Republicano 
de S. Paulo ? 

O SR. .AooLPHO GoRDo - O meu intuito, Sr. Presidente, 
dando aquelle aparte, foi o de tornar bem saliente que o 
Ministro da AgriCultura de. então, do Sr. rnrirechal Hermes 
da Fonseca, . quando lnsist.ia para que se effectuasse a inter
venção no.Estado de S. Paulo - intervenciió essa que, além 
de constituir um attentado barharo e grave, ia inundar . 
de sangue aquelle Estado. • . . 

O Sn . .ALFREDO ELLIS - Um verdadeiro crime. 
O Sn. ADOLPHo GoRDo - ... não agia, exclusivamente, 

por inspiracão sua,· mas de nccôrdo com os seus amigos e em 
execuc:io de um plano .formado. pelo seu partido. · 

0 Sn. A.LFREilO ELLIS - Tratava-se de uma conspiração 
tenebrosa. ' 

O Sn. ADOLI>HO GoRDo - Havia dous partidos em Sâ() 
Paulo - o antigo l'l grande Partido Republicano e o Partido 
Republicano Conservador. O Sr. Pedro de Toledo fôra mem
bro do directoria do Partido Conservador o corno um de 
seus chefes veiu occupar a pasta da Agricultura, no governo 
do· Sr. marechal Hermes. S. Ex. não pod.ia, portanto, re-
preséntar o Partido Republicano de S. Paulo. . 

O Sn. ALFREDo ELLIS - E não representava tampouco 
as aspirações do povo paulista, nem os seus sentimentos. 

O Sn. ADOLPHO GoRDo - E' essa _a rectificação . que eu 
desejo que V. Ex. mande fa~er na acta. · · 

O Sa. PRliSIDII:NTE - A reclamação de V. Ex. constará 
da acta. 

E' approvada a act~ 

O Sr •. 1' Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr .• 2' Secretario procede á leitura dos seguintes 
' 

PARECERES 

.. N. 208-1914 

A Commissão de P'inancas prer-isn correspondei' ás ospe
rancas do povo, que, sentindo-se cxhausto c niio podendo mais 
concorrei' ,com impostos novo~. l.om o direito de exigir do seus 
representantes n intleli~ento distribuiciío do product.o dns arro
cadacões, de fórma a fazer desapparecer os constantes de(icü~. 
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Quando occot·e uma crise, repete-se a cada mumento que 
so impõe sevem economia, as Commissões, sem temer a im
popularidade, arriscam-se a J'azcr os .córles neccssarios, im
prescindíveis para se approximar do equilibrio or·cament.ario; 
o niteresse privado, emtanlo, insurge-se contra o geral e a 
alluvião de emendas, deturpa o trabalho mediato e o deficit 
cresce. 

· Os creditas extraordinarros por sua vez, ao lado dos dis
. pendias illegaes, acobertados uns c outros pelo inconvenient~ 
recurso dos registras sob protestos do Tribunal de Contas e da 
irresponsabilidade dos governantes, fornecem elementos suf
ficientes á desordem financeira. ;r . 

Surgem os empre.stimos internos e externos, a divida pu-
- blica . entra a tomar parle no areamento da despeza, cxigind•> 

pesados juros e al!Ulrlizações, c com a impl'evidencia impro
pria de homens de Estado, tudo se adia, até que rebenta a 
crise. 

Os Estados procedem da mesma fórma, sendo que o abuso 
do credito externo chegou a proporcü'es taes, .que, mesmo 
antes da crise européa, attendendo-se aos limites das renda~ 
de cada um, já não tinham muitos o que empenhar para 
haver numeraria no estrangeiro. · 

'Os J•esultados do desgoverno da Republica, se não podem 
esperar por muito tempo, impondo-se providencias aeautela
dorns do futuro e medidas que diminuam os effeitos dos males 
praticados. · 

. O Relator da Receita, da Gamara dos Deputados, no exhaus
tivo parecei' publicado no, D;iario do Conaresso, de. :1.4 de no
vembro do corrente anno, dtz: · 

' « Ve.jnmos agora mais de perto a situação actual do paiz. 
Não ha, ini'elizmcnte, 1lecessidade de demonstrar a sua ex
cepcional gravidade: após alguns annos de avultados deficit& 
sueeessivos, chegou, afinal, o momento da liquidação, e com 
ello coincidiu a brutal e selvagem deflaS'l'acão dos governos 
europeus, ·culminando na que ainda dura e ninguem sabe 
quando terminaro. · 

Ora, para acudir l!'apidemente a embaraces de momento, 
parece certo, que não ha e nunca houve sinão estes recurso~: 
reduzir despezas, augmentar receitas ou tomar dinheiro em-
prestado.:. · 

Na impossibilidade, felizmente, de se não poder uslll!' du 
ultimo destes processos, resta apenas reduzir despezas e !)rn
curar arrecadar, usando de honesta fiscalização. 

E' nesta conjootura., que a Comm is são de Finanças se en
contra para dar parecer sobre a proposição da Gamara que 
o~a a despeza do Ministerio da Fazenda. 

Relatado, que. foi, pelo honrado representante de Minas, 
'Geraes, o Sr. Dr. Antonio Carlos, apurou S. Ex., quasi tanto 
quanto possível, deixlllldo talvez pequenas apa.ras a estudo do 
Senado. · · 

., 

'I 

' 
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Refere logo cm JWincipio o parecer da Camnra (L diviua 
publica externa, que consome por anno 1,9. 512:278$807, ouro, 
c a divida oxtorna l'undaua 3tL~Hi :59,$000, A divida flu
ctuunLc, nos seus desdobramentos cm uepositos do. caixas oco
no.mieas, cmp.restimos no· Cofre de Orphücs c clepc;sitos di
versos '10.200:~00$000. , 

O novo tu.nriina-loan. diminue os nossos compromissos, 
no exercício de 1·0·15; entretanto, é. prll'ciso fazer not:lll' que o 
calculo da receita para o mesmo exercício foi optimista, con
forme,. aliás, coni'r.RS0\1 ~cu cligno Uclntor, no parecei' acima 
!)itado. ·f• 

E uma \'ü7. fJUC .1e a llude 1í divida extet·na, Plllrcoc-mo 
opportuno lcmbrat· que a situncão l'innncoi.ra ainda é mais 
grnvo, si so attcndcr 11~ itllliiJOI'tnncias a Q\IC attingem os· em
prestimos dil•ectamento ·realizados· no estrnngei.ro, pelos Es
tados o municípios. 

A solução do vroblema financeiro do Governo nüo seTá 
:perfeita, si Ra deixar de attender ·no con.iuncto de medidas 
que devfJm set• postas em praticn, pnrn sosurgimont.o .da Fc
deracão, abat.ida pelos desastres da. a,dm.inistrncão re}lUIJli-
cana. · · 

Ainda agora; o novo convennio de 19 de outubro de i OH, 
depois de mencionada a tl'iste confissão de que o G'Overno 
níío estavn npparelhado parn pagar em dinheiro os Juros n 
amortizacõos dos emprestimos de algumas de suas divida.• 
externas e de hypoth·ecar os •t•amanscentes do fundinfl, do 
1898, sobre ns .rendas das nossas nlfnndegas, su.ieitou-se, na 
clausula H', ao seguinte: 

. « '\ntes de 1 de agostó de HH 7, o GGverno, sem contracto 
prévio, por escripto, com o Sr. Rothschild, não poderá emittit• 
emprestimo externo nl•gum, ou permitt~r· que, com sua ga
rantia, seja· emittido emprestimo, nem poderút cmittir em
prestimo in! erno nlt;um, CUJilS Juros tenham de ser pnr:os na 
Eurúpn, n cambio fixo.~ . 

Si. nilo fórn a impossibilidade de rcalizncão rJ~ e·n
prestimos externos, sorin opportuno, as•sistir ás rr.v:lnmacõo.s 
dos credores estrangeiros, contra n altitude e d~~emb'lt'aco 
dos Estados o municípios, cm realizar operações do ~rodito 
offensivns tíquclln obrigu(\ÜO oontrnctuul. 

Foi uma dum licüo infli~tidn ú rcsistcncin •lo cnmnto~ s» 
insurgiram contra as disposie.ões salutares originndós •l'•. ~.ni
ciativn dos t•epresen~antes do .Poder .Legislativo, QllP. teima
vam em ver re~ulnmndo pela lei federal nssumpto rle tmta 
magnitude. 

Não rospignr(t, entretanto, n Commissiio no exame ,,sta 
e outras t]uestõeR; qutl directamente exigem os ~uidados dos 
dil•igentcs, porquanto o momento é sómento do .1cr;ão. 

Por isso~ J)c'do que o pt•oject.o · da Cama:ra seja approvado,. 
com ns SCS"Jtntcs: . . ' 

. 
•' 
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llME'NDAS 

N. o - Thesouro Nacional: 
Material: 

Directoria da Despezn; accrescente-sc: 
Diminuída de. 5 : OO<O$QOO; 
Directoria da· Receita : 

Diminuída de 1 :000$000; 
Directoria do Patrimonio: 
Diminuída do i : 000$000; 
Procuradoria Geral : 
Diminuida de i :000$000; 
Moveis: compra e corn:ertos 
Director•ia do Gabinete: 
Diminuída do i :000$000; 
Direcloria da Despeza: 
Diminuída de ·i :000$000; 
Directoria da Contabilidade: 

' Diminuída do i :000$000; 
Directoria da Receita: 
Diminuída do i :000$000; 
Directoria do Patrimonio: 
Diminuída· do :1 :000$000; 
Procuradoria Geral·: 
Diminuída do 1 :000$000; 

nccrescente-se :· 

Publicações e impressões: do orçamento, balanço, ela
. boracüo c impressão do relalorio - nccrescente-se: 

Diminuída de 1 O: 000$000; 
• Acqui&icüo de· annuariôs e revistas: 

Diminuída., do :1 :000$000; 

No titulo - «Despezas Dive.rsa·s»: 

Em vez de diminuída de 10:000$, diga-se de 15:000$000~ 

-

' 

. 

, ... . 
' .. ,. 
' 
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N. 7 - Tribunal. do Contas: 

. ' . ,. '. ''. · .. 

' 

Modifique-se pela fórma seguinie a distribuicii.o do mn
torinl, sem ausmen to de despezn: 

Elaboração e impressão do relatorio, 3 :OOO~tiOO: o • 

Acquisicão de livros e assisnaturns de jorna~a sc!enti
ficos, para a bibliotheca, e encndornacão, 4:000$0000 

Auxilio ú imprensa; pela publicação do expediente, 
I :000$000,' 

N. 8 - Recebedoria do Districto Federal, accre~cflnte .. se: 
Material: 
EXpediente: acquislciio e encadernncüo de livro~, papel, 

etc.: 
Diminuída de 2 :000$000, 

N. 9 - Caixa· de Conversão : 
Expediente: ncquisicão de livros, pennas, Linta, sacca8; 

etc;: 
Diminuída cm mais 3:000$000. . 
Supprimida n verba relativa. á gratifioncão por ussigna

tura de notas. 

No 14 - Administração o custeio dos proprios e fazendas 
nacionaes: 

Material: 
Para levantamento do cadastro dos proprios naciOQ!tCS; 
Diminuída de 5 :oooeooo. 

N.. i 7 - Alfandegas : 
Incluam~se no quadrei do pessoal da Alfandega· '.i<'r nio 

de Janeiro QS con~erentes de capatnsias de 1• e 2• rlasses. 
No quadro do pessoal das cnpatasias da Alfandclga do 

Rio de Janeiro, diga-se: «150 trabalba.d·ores, inclusivo .!5 en
carregados dos guindastes e elevadores hydraulico~. ou 25 
encarregados e 125 traba-lhadores, com a diarin de 5$000,., 

Da forcn dos guardas· - Gratiflcno!lo annual pâra fardn-
mento: • 

Diminuída, no Rio 'de Janeiro (Capital Federal)', 46 :600$; 
Jlspirito Santo, 3 :600$; Ba.hia, 13:000$; Aracajú, 2 :.600$; 1\lt~• 
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cei6, 3 :400$; Pernambuco, 13 :000$; Paruhybu, 3 :000$; Rio 
Grnndo do Norte, 2 :000$; Ccnr:í, 4 :200$; Parnahyba, 2:200$; 
J\.!uranhüo, 4 :200$; Pará, 12 :000$; Mantíos, ·17 :200$; Santos, 
38:200$: Pnranuguú, 5:000$; Santa Cntbnrina, 1:GOO$; São 
Francisco, 2:800$; Port() J\legre, 8:GOO$; Rio Grande do :Sul, 
10 :600$; Uruguayana, 9 :600$; Sant'Anna do Livramento, 
2:000$; Polotns, 3 :200$; Corumbtí, 8:200$000. 

N, 18 

Mesa de Rendas 'e Collectoria: 
GratHicacüD annual para fardamento: 
Diminuída em Sergipe, GOO$; Maranhão, 1 :200$; Porto 

Velho, Santo Antonio do Madeira, . 400$; Capacete, 400$; AltD 
Acre, 1 :400$; Alto Purús, i :400$; Alto Juruá, 1 :400$; Ma
cahé, tiOO$; Par·aná (Antonina), 1 :400$; Foz de Iguassú, 800$; 
Santa Catharina, Itajahy, 600$; Posto Fiscal de Sambuqui, 
800$000. ' 

Art. 2•, n. 10: 

Supprimn-se, desde n palavra cmodifioo.ndo,, até á pa
lavra «Alfandcl!'a,, ficando o artigo assim redigido: 

A regulamentar o serviço dos despachos nas Alfandegas 
e !Ilesas de Rer.das, estabelecendo I'CIJ'ras seguras para.boa ar
recadação dos direitos e acautclamep.to dos. interesses fiscaes. 

Art. 2', n. ti : 
Supprima-se, por haver disposioão identicn no oroamento 

da Receita. 

Art. 2', n. XX: •: 
Accrescent.e-se depois aa palavra «entregar», ·as seguintes: 

no «inspector e:. , , · 

ArL 28:" 
· Supprima-se todo o ,t;egundo periodo, desde ns palavras: 

cDas dzvidns de impostos do consumo», até o fim. 

Ao nrt. 10, em vez de «poderá considerar», dign-so: 
(OOnservnl'~», 

-

'' •V "'' 

· ... ; 
'' 

.:;: 

•,,, .... :,,, 
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Ao art. 13 - Supprima-se. 

'Aos nrts. 2'! e 2~ - Supprimam-se. 

Ao nrt. 24 - Supprima-se. 

Onde conviet• - Acc.rescente-se: 
Os contractos celebrados com os poderes publicas são 

nullos de pleno direito, si não constar· expressamente de suas 
clausulas a cita cão da disposição da lei quo os autoriza. e a 
verba ou credito por onde deve correr a respectiva despeza. 

-' 
Accrescente-se: 
Art. Na reforma dos serviços, os operarios da União 

que contarem mais de 1 O nonos do serviço tm•ão prefercncia 
para serem aproveitados e mantidos nos quadros que forem 
organizados. 

Rio de Janeiro, 29 dli dezembro de i 914 - F. Glycerio, 
Presidente. - E1•ico Coelho, Relator. - A. Azeredo. -Sá 
Freire. - Bueno de Paiva. - João Lu.i: Alves, com restri
ccões. - Gonçalves Ferreira, vencido quanto á su.ppre'ssiio da. 
subvenoão da verba 24'. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 1'28, DE 1914, A 0UB 

SE DEFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. f.• E' o Presidente da Republica. autorizado a des

pender pelo Ministerio da· Fazenda, com os serviços designados 
nas seguintes verbas, as quantias do 40.823:781$053, ouro, e 
101.955 :401$550; ·papel, o n npplicnr ·n renda especial na 'som ma 
de 16.111>:631$112, ouro, o 21.530:000$, papel: 

1. • Juros, amortização e 
mais despezas da di
vida externa: Au-
gmentada do ...... . 
~.525 :404$444, quan-

l'apoi 
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tia esta noccssar ia 
para g sorvico, du
rante o anno de i 915, 
dos titulos emittidos 
em virtude do con
tracto feito cm Lon-

. dres pelo G'ovcrno, a 
:19 de outubro do 
:1911, com os Srs. N. 

· M. notltschild & Sons, 
ou sejam i: 284. '108 c 
reduzida do ........ . 

Ouro l'APOI 

12.104 :133.$333, im
poz;tancia correspon
dente ás amortiza
ções suspensas cm 
virtude do mesmo 
contracto do :19 de 
outubro de :1914-
i: 1.36:1.715 c redu
zida ainda de réis 
476:240$, importan
cia das commissões, 
coz·retagens, etc. so
bre juros c amortiza
cões cm diversas ver- . 
bas que desappare
com .por forca da 
cxecucíio do alludido 
contracto, ou sejam 
E 53.577 ............ 31.192:429,918 

2. • J u r o s e amortização 
do emprestimo ex
torno para o resgate 
do npolices de estra
das do ferro cncam
padns: Reduzida de 
738 :631$H2, impor-
t n n c i a correspon
dente a p a r t o da 
amorti~acão do mes-
mo omprcstimo, sus-
Jl cnsa em virtude do 
contracto do :19 de 
outubro do '1011, ou 
sejam E 83.096..... 7 .'526 :248$888 

3. • J u r o s o amortizncüo 
dns rruprcslimos in-

•!! 

ternos .. .. .. .. .. .. . . .. • .. .. . ....... . 10. 559:490$000 . 

-< ' 

. ' 
' 

·•· . ., 
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:..• Juros e amorLizacão da 
divida interna fun-
dada .•.•.....•.... 

5.' Inactivas, pensionistas 
e beneficiarias do 
montepio; diminuída 
de 250:000$ p'or mo
tivos da reduccão a 
300$ mensaes de to
das as pensões de 
valor excedente desse 
quantum ......... . 

6.• Thesouro Nacional: di
minuida de 4i :000$, 
a saber : telegram
mas no exterior, 
20:000$; despezas di
versas, i O :000$; ex
pediente do Gabi
nete, 6 :000$; expe
diente da Contabili
dade, 5 :000$000 ..... 

7 .• Tribunal de Contas, di
minuída de 6:000$ 
p a r a acquisição de 
livros e assionatura3 
de jornaes scienti{i-
COI •• , , ••• , ••••• , • 

8,• Recebedoria do Distri
cto Federal: dimi
'liUida de 4:000$, na 
sub-consignacão cpa
ra as despezas com 
lançamento.) e . de 
3:000$ na destinada 
á acquisicão e con
certos de moveis ... 

9,• C a i x a de Conversão: 
,.. diminuída de réis 

30:000$, ouro, pela 
suppressão da sub
consignaciio destina
da a encommendas 
de n o t a s, etc.; de 
5 :000$ na sub-con
signacão.- c expedi
ente etc.)-de ..... 
6 :SOO$ na sub-con
atsnaclio - c moveis, 

Ouro 

··- .................. . 

. .. --···-- ... • ........ . 

:··· ................ . 

. ...... -........... . 

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

., 

l'npol 

25.756:084$000 

15.342:185$785 

2. 148 :415$000 

663:450$000 

639:420$000 
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rnachinas e appare
lhos :o-; de 2 :300$ 
na sub-consignaoão 
- « illuminacão :o -
e de 1:500$ na sub
consignaoão -
c transporte e guarda 
de valores :o ....... . 

1 O. • Caixa de Amortização: 
. diminuida de réis 
. 40:000$, ou r o, na 
sub-consignação des
tinada a encornmen
das de notas, etc.; 
de 6:000$ na desti
nada ao expediente e 
de'fO:OOO$ na desti
nada á assignatura 
de notaS .......... . 

fi.• Casa da Moeda: dirni
nuida de 6:000$ na 
su·b-consignaciio « des 
pezas diversas :o ••••• 

12.• Imprensa Nacional e 
Diario Of!icial .... .. 

13.• Laboratorio Nacional 
de Analyses da Ca
pital Federal: dimi
•nuida de 4 ;300$, dis
criminando-se a con
signação destinada ao 
c Material :o pela se
guinte fórma: livros, 
jornaes scientificos, 
objectos de expedi
ente e publicações, 
4 :000$; acquisicão de 
reactivos, instrumen
t o s e · conservação 
destes, 6:000$; des
pezas extraordinarias 
e eventuaes, inclu
sive o. asseio do edi
fioio, 2:000$000 ..... 

14.• administraçiio e cus
teio dos proprios e 
fazendas nacionaes: 
diminuida de 6 :000$, 
substituindo-se a ta-

Ouro Papo! 

. .. ·-· .··· ......... . 

60.~00$000 

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

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

........... ,. ... 

' • 

235:820$000 

535:313$500 

954 :51G$6!i0 

2 .178 :280$000 

172:360$000 

' . 
.. 

• 

.... ··~ 

'·• 'I' 

' i,·l 

,. 
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bella pela seguinte: 
P e s s o a 1 : auxiliar, 
3 :400$; superinten
dente da Fazenda de 
Santa· Cruz, 4 :SOO$; 
diversos empregados 
da Fazenda de Santa 
Cruz, 5 :000$000. A!a
terial : despezas com 
o expediente e com 
as vistorias, 1 :000$; 
dcspezas com. as 
companhias de es
goto, 4:000$; custeio 
e mais despezas com 
a Fazenda de Santa 
Cruz, 5:440$; custeio 
e mais despezas com 
o pessoal de conser
vação e material do 
Palacio Guanabara, 
23 :000$; para levan
.tamento do cadastro 
dos proprios nacio
naes, incluida a avi
ventacão dos rumos 
da Fazenda de Santa 
Cruz, 35:200$000 ... , 

15.' Delegacia do Thesouro 
em Londres ....... . 

' 16.' Delegacias Fiseaes: di-
minuida de 300:000$ 
na sub-consignacão 
destinada á repres
são do contrabando 
no· Rio Grande do 
Sul; 'de 15:000$ na 
destinada á acquisi
cüo e encadernaciio 
de livros,',papel e ou
tros artigos, das De
legacias de M i n a s 
Gernes; Bahia, Per
nambuco, Rio Grande 
do Sul c Paraná;sen
do de 3:000$ em cada 
uma; de 10:000$ na 
mesma sub-consigna
r·ão das Delegacias · " ·/· 

Ouro 

o• O O o O•o o•o 0•0 O I I O 

68:400$000 

:Popol 

81 :8401000 . 

,. 
!' 
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do Mar11nhão, Ala
gôas, Cear4, Goyaz e 
i\fatto Grosso, sendo 
de 2:000$ em cada 
uma; . de .\ :000$ na 
mosma sub-consigna-
cão das Delegacias d c 
Sergipe, Parahyba, 
Rio Grande do N ortc 
e P i a u !J y, sendo 
! :000$ em cada uma; 
de 2 :000$ na mesma 
aub-consignação ela·· 
Delegacia de S. Pau-
lo; de 2:000$ na 
s u b-c o n si gnaçã(} 
• Moveis, compras e 
concertos ~ das Dele
gacias de Pernam
buco e Pará, sendo 
1:000$ em cada uma; 
de 1 :000.$ na mesma 
sub-consignacão da 
Delegacia do Rio 
Grande do Sul; de 
1:500$ na mesma 
sub-consignacão da 
Delegácia do Mara
nhão; de 4:000$ na 
mesma sub-consiS'Iia-
CilO da Delegacia do 
Amazonas; de 1 :500$ 
na mesma sub-consi
gnação das DeLega
cias do Ceará, Santa 
Catharina e Espírito 
Santo, sendo de 500$ 
cm c a.d a uma; de 
1 :018$ na sub-consi
gnação, diversas des- ' 
pezas, da Delegacia 
do Paraná; de 1 :000$ 
na mesma sub-consl
g-nucão da do Mara
nhão o de l :000$ na 
mesma sub-consigna-
ç11u da do Espil•ilo 
Santo; passando para 
a pagadoria um dos 

Vol, IX 

• 

Ouro Pal>Ol 

·' 
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fieis da dclcgacil\ da 
Bahin ............ . o '. o • o o o o o •• o •• 

17.' Alfandegas: diminuída 
de ji41 :227.$720 pela 
moiior dotacão das 
alfandegas, que será 
a seguinte, com as 
razões e percenta
gens respectivas. 

., 
"' ,., 

2 R ~ 

"' Alfandega ~ 

~ 
o ê " C/ 

~ -
{. Manáos ....... 699 3 .oo r. 
a. Belém ......... 9!6 f .34 % 
3. S. Luiz .. .•... 390 !.94 % 
4. Parnahyba ..• , !24 2.48 % 
5. Fortaleza •..•. 336 !.94 % 
6. Natal . ........ !24 6.00 % 
7. Parahyba ..... 230 2.90 % 
8. Recife . ........ 969 !.32 % 
9. Alaceló ........ 259 2.!3 % 

:10 Aracajú .. ..... 124 3.20 'V• 
u. S. Salvador ... !69 !.RO % 
!2. Victoria ....... !52 .5.00 % 
!3. Capital Federal 2.253 1.08 % 
f.i., Santos . ....... LG96 LOO% 
:15. Paranagu:l .... 296 2.78 % 
:16. S. Francisco .. !62 2.70 % 
!7. Florianopolis ... 238 4.00 % 
iS. Rio Grande ••• , 495 !.50 % 
t9. Pelotas ....... !87 :1.60 % 
2o. Porto Alegre ..• 596 :1.7! % 
2!~ Uruguayana ... !56 3,011 % 
22. S.A.Livramento t28 !.28 o/o 
23. Corumbá ...... 299 6.00'% 

De 40:000$, sendo: 20:000$ na 
sub-consi8'nação - acquisi
oão, reparo e conservação 

-

Lotaçao 

5.9!2:000$000 
:1!.48!:600~000 
2. 089:600$000 

392:800$000 
2. f 93 : 600$000 

6>0:0008000 
:1. 241 : 6oosouo 

!2. 963:2008000 
2.:17! :2008000 

84' :800$000 
9 ... 68: soosooo 

683:200$000 
56.003:200SOOO 
43.66u:ouosono 
2.234:2005000 

t.68:000SOOO 
'Lt.66:0u08UOO 
l..ó36:000SOOO 
2.295 :'200SOOO 

:1! • 358:4003000 
399:2008000 
5i3:200SOOO 
676:000$000 

'· 

'•,' 'i·.--... " .. -

Papo! 

3.68-1:.\6.\$000 

Despeza da 
percentagem 

t 77:360$000 
!53:8535440 
40:5388240 
9: 74!5440 

i2:565SB.fr0 
38:4008000 
36:0068400 

:171 :H4SUO 
- 46:246$560 

27:16!8600 
! 70: i38S400 

34d60SOOO 
60!,:838$560 
436:6005000 
62:UOS760 
:12:6368000 
58:6408000 
66:5408000 
36:7238200 

t94:228S640 
' U:976SOOO 

6:9525960 
i0:560SOOO 

2 • .fr79:392$280 

Papel 
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do material, etc., e 20:000$ 
na sub-consignação - com
bustível c lubrificantes. 

De f4 :600$ nas Capatazias da 
Alfandega da Bahia, cujo 
pessoal será o segui·nte: 

3 conferentes, a 
5$ diarios.... 5:475$000 

"12 mandadores, a 
6$ diarios.. .. 26 :280$000 

5 vigias, a 4$ 
diarios . . . • • . 7 :300$000 

2 carpinteiros, a 
4$ diarios.. . . 2:920$000 

38 traball.w:lo_rllll, ~ 
4$ diarios..... 5õ.:480fOOO 

1 ajudante de 
machinista, a 
90$ mensaes.. 1 :080$000 

98:535~000 

• 
Ouro Papel 

·.i 

''· '· 
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Da f :-iOOS, destinados a um dos fieis ilo thesoureiro da Alfandega da 
Parahyba. 

' 
Angmentada de !0:7008 no pe>soal das Capatazias dr. Alfandega do Ric 

de Janeiro, que ficarã assim organizado : · 

:f. apontador ....... ~ .•..••....•.• 
f7 aJudantes de fieis ••.•••••.•.•.• 
t2 conferentes de t • classe •..•••.• 
22 c-anfurentes de 2a classe •• ...... 
40 ausiliares de escrlpta ..•••••••• 

,~ 

Mensal 

2508000 
3008000 
2348000 
!955000 
tUSOOO 

Diario Annuttl 

3:0008000 
61:2005000 
6!:7765000 
!H:480SOOO 
69:!205000 

9 mandadores, sendo um dos appa-
relhos hydraulicos........... - 6SOOO i9:000SOOO 

tO arrumadores ..••••••••••.• ,... - 5S500 20:0758000 
iO abriJores..................... - 55000 · · !8:2505000 

t50 trabalhadores................. - 55000 273:0008000 
5 rnarcadoies................... - 4SOOO 7:3005000 
:1 primo· iro machinista........... !iiOSOOO - 6:4808000 
ll se~<nndos machinistas .....•• •.. - t2S650 9:2345500 
2 ajudantes..................... - 75700 5:6218000 
t mandador das machinas . . • . . • • - 65700 2:U55500 
2 foguistas...................... - 78925 5:785~250 
8 eu ·arregados •...•.. ;.......... . - 55000 U:60l•S900 

o de t :600S (ordenado) para mais um fiel de armazem da Alfandega da 
Parahyba, quo terá oito quotas ...•.••••................•........... 

iS.• ~lesas de rendas ccollectorias .................... . -................ . 

' 

Ouro 

• • o o ••••• ,· ••• o 

• • o •• o ..... o •• o 

Papel 

U.515:920St56 
5.382:0938100 

~ .... 

• > 
z z 
> 
~ 
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o 
o 

'--



.~· 

SESSÃO rJl!!>r 30 DE Dll'~ElVIBRO iDE 1914 . ., 405 

W. • Empregados de repar
tições e lagares extin
ctos e fun(l()ionarios . 
addidos em virtude de 
santenca .......... . 

20. • Fisealir.aoão o mais 
dcspczas dos impos
tos de consumo o de 
transporte ........ . 

21. • Commissão de 2 % aos 
vendedores parUcula
res de estampilhas .. 

22. • Ajudas de custo: dimi-
nuída de 40:000$000 

23. • Juros de, bilhetes do 
Thcsouro: 

Augmentada de ....•. 
1. 241 :666$66 7 para o 
pagamento de juroe 
de 5 o/o sobre letras 
de Thesd'uro, no va
lor rio.!: 2G7.!o90-t9-7, 
vencíveis em maio de 
l!ll!i; .C GR7-10 ju
ros de 7 % s oh r e 
f 1. 400.000 de letras 
vencíveis em agosto 
de ,1915; 1!98.000, 
idem sobre f 500. 000 
vencíveis em setem
bro de 1915, f 35.000, 
ou se.ia um total de 
t 31 !1.087-tO ...•..• . ' 

21.' Juros do emprestimo 
do cofre de orphãos. 

25.~ Juros dos Depositas de 
Caixas Economicas e 
Mon tos de Scocorro .. 

26. • Juros diversos ...... . 
27. • Percentagem pela co

brança respectiva .. 
28. ~ Com missões e correta

gem: 
Diminuída de 22 :000$, 

papel, na consignação 
rio commissões, corre
tagens e seguro ..... 

\ 

Ouro 

. ....... · .. •. '· ..... . 

• ••••••• o • ' ••• 

• ' •••• o ••••••• o ••• 

••••• o ••••• o ••• o 

I. 3!, I :Mô$ôlii 

•• o o ••••••••• o 

• o •••••••• o ••• 

••• o ••••••••••••• 

O o o o o o O• O I O 0•0 o•O, 

60:00~000 

Papel 

82:729$409 

2. 914:700$000 

150:000$000 

80:000$000 

!i O ;1000$000 

650:000$000 

9.500:000$000 
50:000$000 

tOO :000$000 

28:000$000 

. I 
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29. • De s p ezas eventuaes: 
augment.ada de réis 
70:000$, &uro, e di
minui da de 20:000$, 
papel ............ . 

30 . • Reposições e· r e s t i -
tuioões ........... . 

31. • Exencicios findos ••... 
32. • Obras: diminuida de 

100:000$000 .•••••• 
33. • Credites e~peciaes ••. 

' . 

100:000$000 

50:000$000 
iQ0.:000$000 

........... -· -· ... 
325:036$!80 

"-',, 

100:000$000 

100:000$000 
1.000:000$000 

400:000$000 

•· 
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3~.· Directoria de Estatistica Commercial: 

Diminuída do ~:8005 na consignação- «DelegadOS» - nos Estados, ficando 
assim discriminada: 

Estado de: Realdencla Gra.ti.deacio 
Mensal Annu&l 

Amazonas .........•.•.•.. Maná os . •..•••.•.•.•• t5oS t:soos 
Pãrâ .........•........•• Belém .. ............• 2oos 2:!005 

.Ptlaranhão ...•••.••.•...•• S. Luiz ............... tOOS !:200S 
Pórna01huco •.•••••.•.•••• Recüe, •.... , .. , ...•. 2005 2:4ooS 

' Alagoas ..•..••••.•••.•••. Maceió o O I O O 0 o o O o. O O o !OOJ t:200S 
Babia .. .................... S. Salvador .••.••.••• i SOS t:SOOS 

S. Pau)> ....•....••••••.• Santos ..•... , ...•.• ,. aoos 3:6005 
Paraná ................. Paranaguá •..•••••.•• !50S !:800$ 

Santa Gatbarina •........• Florianopolis . .. ·. \ .. , • iOOS i:200S 

Rio Grande do Sul ••••• , •• Porto Alegre ••••••••• i 50S t:SOOI 
Mal to Grosso .••••.••.••.• Corumbá ......... -.••• !OOJ i :200S 

--- ---' 
t:700J -20:iOOS 

Do lí:OOOS, na sob-consignação uimpresll!o de boletins•, etc ••••••••••.•.•• 

', 

"' "' CD 
CD 

5' 
~ 
<» 
o . 
t:l 

"' o 
~ ,. 
"' ;.:: 
"' 5 
t> . 
"' 
~ 

"" ~ ... 

6!9:600.000 
... 
C> .... 

; .. 
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:1r..• Tin.sr~cl.orin d0 Srwn·n~ 
36 :.• Crcditos supplcmen-

tn.rcs ..... , ........ . 

'Applicaçao tia I'C!!d!l 
c.~pccial: 

1." J?undo de resgnl.c do pa
pel moeda, nccroscido 
"'' :l.lillll :11110~. rllll'il, 

,. !i,.\1111 :111111$,. ljlillll'l. 
c o r r c s p ondcntc a 
!O o/o Hobrc a renda 
dns aJrandegas do nio 

J ... ' 'y 

, Ouro rn}lf\1 
o ••••••••• o ••• !1811 :720$0011 

O O 0•0 O O O I O O 0' 0 0• O 3.000:000$000 

40.823:781$053 101.955:401$550 

o Snnl.os .. .. .. .. .. . 3.000:000$000 12.850:000$000 
· , 2." Pundo do g:1rantia do 

papel moeda dimi
nuido de 3.110:000$ 
pelo declínio das ren-
das .. .. .. .. .. .. .. • S. 400:000$000 

3. • Fundo para a caixa de 
resgll(.e das estradas 
do ferro .......... . 

1,." Fundo de amortização 
dos cmprcstimos in-
ternos ............ . 

5.' Fundo do montepio dos 
funccionarios publi-
cos .............. . 

a. • Fundo pam as obras dos 
portos: 

Reduzida de ......... , 
4. 095 :368$888, im
port.~ncill correspon
dente a umortizacões 
suspensas pelo con
tracto de 19 de outu
bro de 1914 •••••••• 

• •• o ••• -· •••••• 3.200:000$000 

.. . ... ·• ........... . 100:000$000 

10:000$000 1.000:000$000 

(~460.72n) ........ 4.044:63!$112 4.S8o:ooosooo 

16.!14:631$112 21.530:000$000 

• 

-. 
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Arl.. 2." E' o Prcsidonto do. nopublica autorizndÓ: 
'l. A nbl'i r·, no exel'rli eiu l'rr tu r•o, r~t·ed ilos HtrpplomontnroR 

fi.M YlwhnH da l.aholln H, t'nRpnil.nrlo, pot•,~m, pnra l.odor4, o mn
ximo f'RI.iprrliu.ln nn vcl'hn. rr. ::n, por!Prrdo fu~cl-n, qunnlo a 
exot'l~ieio!-1 l'inrln~, em qualqurw 1r1m~ do n.nno, · .F'unr...eiormndo, o 
COOP,'I'OS.'il\ HÔ lriiHiinnl.n a1Jf.nt'i7.1H;~o tlPHI.O 'J)Oden\ ROl' nhet•I,QS 
m•crJi toA supplernen !.aros. · 

l L A I'P.\'1'1' 11 Lnhtollu dt• Pl'l't'.l'lt!.nj:.!·Ptt:-1 :íH t•nllnl~l.rtr'iiHl, Ji- t 
:xnndo 'PIIt ntmen mni.•; dn r. 'I~· a r·olal.ivn. nn snllo adltmdvo. 

JH. A· reor•gnni~nr· n ~r)rvico r•olul.ivo uo imposto do con
muno rlerrl.r•o dn vel'lm or•çarnenl.ar•ia. 

TV. A prooedor•, rlonl.r•o dn. vm·hn fixn1la no orcumcnl.o, n 
umn rovisiio na l.nhollrL put•n. o rmleulo dns quotas fJllO eom
pel.orn tros l!lll fH'Cf.(lldns· rln A alfnrrrlef\"IIS, do f6t•rnn ll l.ol'llnr a 
disl.l'ibuiciio mais oquil.nl.ivn, de noo(H'rie .com n eul.ogoria o renda 
das r·ospeel.ivns ropm•l.ir;úes rJ eomlir;ües do viria das cidades 
cm qun csliio JoenliznrJns, nll.cr•anrJo Jllll'n isso as lol.acúcs o 
rftr.úes dn l.nholla rwl.ualrnentc em vigor•, subr:nol.l.ondo a mesma 
tHholln r't nrrrr•nvncii.o dn Porlcr• Lcfjislnt.ivo. 

V, A r·rwm· o r•egulrunenl.o JHII'II o ~m·vico de •repressão do 
conl,rrtlmndo mt l'r•orrl.oim do nio Gmmle elo Sul, n. que se 
l'oi'OI'f! n dPI:/'I~Ln 11. !!O ,t/1:17, t!n 'li dn I'P\'PI'Pir·o do I !J I;;, dP rn()(/o 
a cmroilim• os' irrl.or•ess"s do l'isr~o enrn os do cornrrwreio IJ da 
peeuru·ia rH~sso F:sl.ni.lo, som que dessa !'evisiio rcsult.o augmcnto 
do possnnl ou rln vnneirrrenl.o.<, suhrnel.l.enrlo d seu neto r.. nrpro
vaciio do Congresso. 

VT. A renrgan i~nr, sem o nus pnm o 'rhcsouro Nacional, 
as onixas oeonornicas :forlomos, ouvido o conselho f.iscal da 
Cnpil.n.J I•'crlcml. 

VH. A pol'mil.l.ir fJUO o Tnsl.il.nl.o llistorice> c Geographico 
Brar.iloiro pulrliquo nn Tmpr·cnsa Nnc.ionnl a sua revista, cam
prolrrmrlirlos l.nrnhcm l.odos os l.rnhnllros do Congresso Hist.orioo 
rnunirlo a 7 rle Rnl.ernhro nesl.n Capital. 

VITT. A r·estabnlecor· o Monl.rJ de Soccorro annexo (, câixà 
Economiea rio S. Paulo, nu f6rma da lei n. 1.083, de 22 de 
ngoAI.o rle 18ü0, e rio rcgu Jnmcnto que bnixou com a decreto 
n. !J.738, do 2 rio abril de 1807. · 

Quncsqucr dospc~tLS a cffcctuar-se com a sua inst.allação 
corrm•iio por· conln dos fundos da referida Caixa F:conomica. · 

TX. A cnlrnr em uccôrdo com a Prefeitura do Recife, afim 
rio srwnrn rlemnlirJa, a pnr·J.e rio prerlio rm que funr~eicinon a 
Fnculrladc rlrJ Direil.o do necife o as dos edifícios do antigo 
1\.rscnnl de Guerra, ncccssarins ao prolongamento da run Quinze 
rlo . Novembro. •.rnmhcm porJerf1 cede'r :í municipalidade de 
Olinda, ·no mesmo Estado do Pernambuco, narte dos terrenos 
quo pertenceram no Convento do Carmo, para abertura. de 
uma nova rua. • 

X. A rcf\111nrnr,ntnr o scrvico rir~ despachos nas alfandegas 
o m~sas dr1 rendas, morlificanrlo o art., ·[.\8 da Nova Consoli
dacão das Alfandegas c Mesas de Rendas e estabelecendo regras 
seguras para a boa arrecadação dos direitos e acautelamenta 
dos interesses fiscaes. 

' 

• 

' I 
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XT. A rever os l'Ofl'Ulamontos dns Caixas do Pensões jtl. 
cxisl.cnl.o~, pat·a o 1JI'J'oiln rio lll'I.IJrmiÍml' a uniJ'rll'mirlude do 
contl'ibuioiio do um só dia rlo vencimentos ou salarlos e a 
Ol'lllllli~td-ns uns repul'l.icões, esl.uhol"cimenl.os ou ol'.l'icinas do 
r~sl.o.rlo, onde ainda niio existam, tomando por base os reguln
menl.us da t.:aixu do .Pons,jes d11 Jmpr1J!ISU Nt~cionrll o .casll da 
1\l oedu. 

XII. A doclarur 11 uullidado ou rescisão do contracto do 
arrendamento dos serviços do Cács do Porto do Rio de Janeiro, 
pot· ,~xorllit.arw.in 1.la :llll.,lriw<;iin lu~islal.ivn, JUIIH ~orn• oJHlH pa1'n 
o 'rhcsouro. 

XIII. A abrir o oreclil.o nociJSsnrio ostriot.amonto indispon
aavel para sntisl'uç;to do compromissos resultantes da exrJouollo 
quasi !'indu do contt'lllll.o celebrado com o Minisl.erio da Fazenda 
em 31 do Julho do :1013 o rogiHI.rudo pelo •rribunul de Contas •. 

XIV, A enl;rar cm accôrdo com o Governo do Estado do · 
·Minas Gorucs paJ'll o fim do liquidar quaosquor dirojtos que 
pm•vt•nl.ura a.Y.•IiHIIIlll no 1111)~11111 .1 1;HI11do qn:u11n :í l·nll'anl.ia do 
,juros o rcvcrsõo da Estrada de Ferro Oeste do Minas, dando 
do.s ncgocincõos conhecimento ao Congrcsao. 

XV. A J'evcr os contrnetos o ,oonee~Hi}n~, ,.:mllnpdinndoH n 
todos os minist.orios, mcdianl.n ae,:,1t•rlo com os inl.t>t'o.<sados, 
!lo modo a diminuir os I)IWarg-nH do ThcsouJ•o, pclll 1'1\rnm qno 
,julgar mais conveniente, 

XVI. A t•ovor o'rogulumcnl.o da l'mpronsn Nacional llll parl.o 
referente :í Caixa de Pensões, sob as seguintes bnses: 

a) n Caixa funcdonar:i sob a direcção rlc um pl'csirlonLc, 
que ser:\ o dlreclor geral, auxiliado por um consel'ho, composf.o 
de um operaria ou rmprogudo de cada offir.ina, l)il~ilo annual
mcnl.c pelos conl.r!buinl.cs; 
· · · b) o l.lwsouroiro será ·o da Imprensa Nacional, soh a fitm~n 
prestada; 

· '!:) o conselho vcrificart\ torlos os documentos que l•l10 forem 
apresentado~ orn suas r<Jllnii:les mnnsar.s, danrlo sobro os mesmo~ 
Jl:Lreccr que, depois .de assignado pela maioria, sct•ú dado a des
jlacho c o\ uppt·ovação do prcsidout.,\; 

cl) o presidente su!Jmctlcr:i oo ~linistro da l~azcnda, u quem 
. compeLe ~ fiscaliznc.ão suprema ria caixa, as resoluções sobre os 

casos omtssos no regimento; 
c)· a escripturação dn caixa ser:l foi la, sem preiuizo do 

serviço publico, por um secretario, auxiliado pot' dons inembros 
do conselho, designados pelo presidout.c, e perceberão uma gra-
tificac.ão pro labore; , • 

f) a caixa cffectunr:\ emprestimos na import.ancia ma:timn 
de 6:000$, n ,iuros de S % no anno, cu,ia amortizacão não poderá 
exceder de 1[3 dos vencimentos, para ocquisicão do prodios por 
ol'düm absoluta de antiguidade. 

Será applicado lll'sses empresl.imos o excedente de que !.rata 
o art. 49 do actual regulamento da Imprensa Nacional; 

o) havc~<i um livro onde se inscrevcrti n nome ·das pessoas· 
de familia, para effeito das pensões; · 

.... ··-· ' .. 
' • J • 
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h) indcpondonlo dos empt'eHLimos ot·tlinurios~ cl~ qtw l.mLa 
o nrl,, lt8, § 1", dn rcgulanwnto YlgontP, n e:uxa la1·a Plll.Jli'Ps!.l
mos a pruw lill 10 mcz••s, a .i tlt'oK ti•• I '7r: ao nH•z e na nnpot·
tnncia muximu de tlous mozeH dos vcnemtcnl.oH. 

' ColH'UI'-se-'hu nmis II:! '/o pm•a fundo d" g·at•anLia e K•í l.lll'fio 
~liroito 11.esscs umpruslitpo.~ oH que contarem muts do qurll.t·o 
:UUIOB do sorv ÍÇO: 

i) a caixa dartl carlns do rian~'u sob consignação om folha 
do fó!'ia c eo]Jl'lll'lt i 'Yn sllmonl.o no neto da uxpodiçiiu em !Jone-
i'lcio dos cofres; , 

j) a enixa dcseantar(• 1111 da conlribuiclio qo )1111 diu' do 
trabalho nus ponsões quo conecrlu aos sous ponstontstas; 

/1) as ponsõos sor·iio couccditlus í• ruziio do 30 dias; 
!) ·quu se.ia revcrl.ida !'IJfllll'l.idamonto 0111 favor dos filhos 

menores ou filhas soll.oit·us r• pensão um cuJo goso HC acltar a 
viuvu que fallouot• ou conl.rnliir novas nupcius; · 
, m.) o conlribuinltJ quu, cmn clil•eil.o iL pcnsftO, filr dcmiLI.irlo 

'ou demiLI.ir-so, poclm·IL continuai' a eonl.t•ilmit·, al'irn do que por 
sua morto u fumilin t,cnliu ponsiio cot·t·espoiulonto ao tempo que 
contribuir; 

n) devot1ii soi' publicado, al•í o dia 1 G do moz soguinl.o, um 
!Jo!ol,im das resoluções do conselho ncompanlindo do balancei.IJ 
do movimento operado no moz nul.orior poln cuixu; 

o) no Sr. Minisl,ro da Fazenda sortí romol.tido om Janeiro 
o .iulho do cada anno o lmlnnco cxplical.ivo dns condiciifls .rlf• 
caixa, o qual scril publicado no D.:arw O(ifcial o rlisLribuido om 
avulso pelos conf,ribuintos; 

p) pordortí u pousfío o pensionista quo exercer cargos fe
doraes ou municipuos; 

q) serão conservadas todas us disposições do rcgulnmcnl.o 
:vigente, desde quo não conl,rnricm na sua o,ssencin estas bases. 

XVJT, A reuchm•, om pagamento de direitos aduaneiros em 
:Ouro, us nol.us da Caixa do Conversão pelo valor-ouro que ellns 
['Opt•csontnm no cambio do 27 d. 

XVII. A reorgnnizar us rcparl.icücs dependentes rlo 1\finis
torio· da FnzenrJn, como doH demais. minisl.erios, não excedendo 
as dcspezas fixadas m1s verbas orcnmentnrias. 

XIX. A cmii.Lir, no nul.unl exerci cio, alé 100.000:000$ do 
lottrns ,do Thesouro por ant.ocipacão da receita. 

XX. A entrcgur uo s-uat•da-mór dn Alfandega desta Capital, 
.para os serviços do fiscalizaciio, um dos automovcis recol,hidos 
aos armazens da alfandega. 

XXI. A transferir a Mesn de nondas de Porto Velho para 
Santo Antonio do Madeira, no Eslarlo de ll!ntto Grosso. 

Art. 3.' Ficam reduzidas o. 3:600$ annuaes, por contri
hu~nte, as pensões do favor que forem excedentes desse 
·quantum. · 

Art. •.\,• A disposição do art. 37 c seu puragrapho do decreto 
n. 9~2 A, do 31 de outubro de 1892, comprehende não só o caso 
do pensões necumuladas como o de uma unica pensão o instituo 
o )imito maximo para o. m~ntepio, qualquer que ha.in sido ou 
se.1u o ordenado do contr1bumle. 
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Art. 5.' Os funccionarios civis ou milHares não podem exer
cer cargos, empregos ou i'uncçõcs publicas nccumulando remu
nerações de qualquer c3pceio. 

§ L" Os J'unccionar·ios civis ou militares que, -ele accõrdo 
com as leis cm vigor, exercerem cargo, emprego ou 1'uncção 
publirla de r]ualqner natur·r,~~1, estranhos aos respectivos rmrgos • 
ou postos, ainda mesmo por cleicüo federal, estadoal ou muni
cipal o remunerado:-:, nucJ· com vencimentos, grat::icacão ou 
subsidio, ficam, n contar ria data desta· lei, privados de todos 
os vencimentos do respectivo ·cargo ou posto durante o exer
cício dessas i'uncções ou no período das sessões ordinarias e 
extraordinarins do Congresso Nacional, quando dclle facam 
parte, 

§ 2,' Para os efl'eitas da aposentadoria, aceesso, promo
ção por merecimento ou reforma não sení contado o tempo em . 
que os f~ccionarios civis ou mililnt•es csl.ivcrcm dcsempc
nliando as i'uncr;ücs mencionadas no paragrapho anterior o es
tranhas aos t•espectivos cargos ou postos, s~lvo quando em 
exercício de cargos fcderacs de ordem administrativa, 

§ 3,' Niio se comprehcnclem nas disposições deste artigo 
o paragraphos anteriores as J'uncções que os funceionarios civis 
ou militares exercem em consequencia do proprio cargo ou 
posto, caso cm que, ·sem prejuízo da contagem de tempo para 
os effeitos da aposentadoria, accesso, promoção ou -reforma, 
perceberão conjuntamente com os vencimentos do cargo ou 
posto a gratificar;üo que por lei lhes coub.er no exercício dessa 
funccão. 

§ ·I," 1cambem niio se comprehcnde nas disposições deste 
artigo c §§ 1• e 2' o exercício simu!Laneo de serviços publicas 
por funcionarias civis ou militares jú providos vitaliciamento 
nos respectivos cargos. 

§ 5." Ficam exceptuados das prohibições acima menciona
<las os actuaes i'unccionar·ios l'edel'Ucs fJue, a déspeito de exer
cerem cargo ou fu·ncr.•ão csLadoal ou municipal, continuem a 
exercer el'fcctivamcnte o cargo; funccão; posto ou emprego 
federal, 

Art. ü.' IQs l'unccionarios civis ou milil.ars aposentados, re
formados ou cm disponibilicladc, exceptuados os ,iá providos em 
cargos vilalicios que exercerem cargo, emprego ou commissão 
de qualquer natureza, ainda me.smo pOl' <!lcicão federal, esta
doai ou municipal, rcmuner·ados com vencimentos, gratificação 
ou su!Jsidio, ficam, a contar da dal.a desta lei, privados das van
tagens pecunial'ias da aposentadoria, reforma ou· disponibili
dade emquanlo dumr o oxercicio dessas 1'uncções ou no período 
das sessões ordinal'ias e cxtrnordinarias do Congresso Nacional, 
quando deste 1'nc.am pnrte, . · 

Art. 7,• Os l'unccionarios militares .quo exercerem a do
cencia nas escolas o collogios militares e estabelecimentos con
gonores perceberão unicamente os vencimentos das respectivas 
patentes, exceptuados os actuaes docentes vilulicios, ol'J'iciaes 
eflcctivos ou reformados. dos mesmos estabelecimentos, e salvas 
as sr·atificacües a que tivorern direito pelas aulas supplcmen
tares. 

I 

,• 

• 
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Paragraptlo unico. Os funccionarios militares que actual
mente desempBnham essas l'uncr)ücs c, além do soldo de suas 
patentes, percelJem outros vencimentos, continuarão no goso das 
vantagens especiaes até que se finde o prazo do suas commis
sões de docencia. Terminado esse· prazo •. si forem reconduzidos 
nos ·cargos de docencia, perceberão unicamente os vencimentos 

' dos seus postos. · 
Tnmbem sómmilc vencimentos dos seus .postos percebet•ão 

os funccionarios milil.areô r1ue J'orem •nnmead'os docente~ dos in- ' 
stitutos militares de ensino, depois ·da promulgaçüo da presente 
lei, 

Art .. s.• Os :runccionarios civis ou militares só ·podem ser 
aposentados -ou reformados cm um só cargo ou posto, ·aquclle 
de ·que auferirem maior van lagem, 1não podendo cm cus o algum 
a aposentadoria ou refol'rria ser eoncedida com vencimentos 
maiores do f]uc os TlfJrcchidos na ei'J'ecliviclncle do cm•go ou posto. 

üt·L. 0." Os ~rinislcrio~ da Óui!!'l'a e da !llarinhu enviarão ao 
ria Fazenda, na primeira quinr.cna rlo mer. de janeiro, a rela~ão 
dos oJ'J'ieiacs de lerl'lt ,, mar. f.'J'I'r•r·~!jvos nu rofot·mar;Jos. em 
exct·eicio rio J'uncr;.ües ul,!rcias ao ;;e!'\'J~O militar,. para o fim de 
serem dedur..idas do.s pro v imcntos que o 'J:hesouro houver de 
fazer ús pagado1:ius daqucllcs JOninislcrios as quantias votadas 

· na lei de or(•amento, coJ·r·espondentes aos vencimentos de cada 
um dcl!es. 

~~rt. JO. O C:ovt•L'JJo poderú considerar addidos, com exer
cício nas. J•eparliçürJs a que ]lerl.encem ou cm outras, os func
cionarios per·tenccntes aos quadros acluaes das differentes re
partições Jl'lblicus c ·que não forem aproveitados na reorgani
zaçrw de serviços. feita de acctlrdo com as au torir.uçõcs constan
te.~ da lei de Ol'Camento para o exercício de 1015. 

A' proporrJãO que forem oecorrr.ndo vagas nos novos quadros 
scr;io elles nprnvcit.ados nessas vagas, obri:;ntoriamentc, si se 
derem nas repartições a que pert.cneiam, e nos mesmos Jogares 
que exerciam a•ntcriot·mcnl.c ;\s J•cformas realizadas, c de pre
ferencia a quaesqum· pessoas cs~ranltas, si occorrct•cm cm outrns 
rcpai•I.ioües ou quadros c tratar-se dr Jogares equivalentes, desde 
que Jll'ecncham as condiçücs cslahelccidus nos ~cus respectivos 
rogulnment.os. gxccpl.unm-sc os lo:;arcs que cxi,ium ,Jmbilitacõcs 
espcciaes, os de confiança e os de dircc~ão de serviços. • 

Párugrarilto unico. Emquanto addidos, os funccionarios de 
que trntn nsto nrl.ig·o pcJ·cohcJ•iio os seus vcncimcnl.os pelos saldos 
quo forem verificados com a., .mf'ol'mas na consip;nar)iiO do pes
soal da :•crlm orcan,Icnl.aria dc,l.inada ao cusi.L:ia da r~pnrtição · 
ou scJ'\'IOO J•cor·ganrzado. Caso Psscs saldos nao eomportem a 
despoza por· .i:'t lrw .sido a vo!'ba nalnulada de nce<\t·do com a re
dueciio a J'ar.cr no prs.~oal, o PodPL' Bxcr~ul.ivo abJ·irtí.o nccos
sario eroclil.o pnl'l\ n sou png-amcntfl, lnvando o faeto ao conhe
cimento do Congre~~o Nn~ional em ,.;un proximn l'PUnifio, e ncoffi .. 
11nnhnndn n sua ~xposic.ill] de. umn rlemonst.rar;Gn drjlallmdu. n'fim 
rle. que na lei de areamento a ser votada no oxercicio vindouro 
hnjn umn consisnaciTo espet>inl para o pag-amento desses addidos: 

., 
' ·;. 
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Ar·L. '11. _Pnr·a a~ vag"lli'! !JUt~ He dct'Otlt enr enda e~tniJelt~ei
montu tllilil.at· do onsiuci o (iuyoruo de~ignat•á Jonl.o~ fJLW lmjum 
81!1'\'irJo lJU JnCSJJJU e~ta!JI'it!l'iJJWlltO' O I.'S[t•,ittJll L'lll disponibiJi
lfade, 

.AL·l .. :1 ~. Ji'jen suspt~n:-;a, ua Yigcneia tlt~st.a ln i, a conces~i1o 
de 1'f~ftn'ma:o~ '~nmpHisor·inH. · 

Al'l .. :t:l. ].i'.ii!Htn J'evn~IIIdOH u Jni 11 ... í" H, dn .:.! do junho de 
1SU2, u o.-; a !.'L~. J l, J,J, ·.17 o :.IG da Ioi 11. ~. ~~10, de ·J :J de liczmn
!Jro tJe J VJ O. 

, Ar!,. H. O beneficio consignado no nrl .. aJ, lcLlra j, n. 3, da 
lei n. 2.321, do ~ll de tJezemill'O de 1!!10, ao Hospital de Santa 
An na, 110 Pnr:.í, ca!J,~ tlcsd c a dal.a duquellu lei ao Hospital da 
Ordem '.l'erccira de S. :I!'rancisco da .Penitencia, cm Belém do 
J'arCt, dirig'ido pelas it•mãs de ~anL'Anua. 

Ar L. ·15. ,\. a,iudu de custo concedida aos funccionarios pu
!Jlioos scrit roslituida ao '.l'hcsuuro sempre que, por qualquer 
motivo, 1nfio s•• l.enltmn cllcs transportado, de facto, para os lo
gat·cs que lhes fomrn destinados. 

Al'l. 16. As diarias não sorão abonadas uos l'unccionarios 
JJllhlicos qnando niio f.iycrem, de facto, swhido da séde da re-
spectiva repat·Lic.ão. ,1 

APL ·!'i. Gm1ti111ía ·~m vigot• a disposição do art. 8'' da lei 
n. 2.842, de 3 de ,janeiro de 19J.I, que fixou a despeza geral da 
Hepublica. • 

Arl •. 18. Os consules receberão por inl.crmedio da Delegacia 
do 1~hesou1·n ••m Lomlres as estampilhas destinadas ú arrccadacão 
da receita consular, c a ella deverão rcineiter o saldo liquido 
dessa J•eceita, bem como as respectivas contas da r.eceita e .des
per.a. 

Ar! .. 1 n. A' medida que se forem vag:mdo, o 'Governo irá 
supprimi:ndo os Jogares 11e cobrador•ls do '!'.besouro, até que o 
rcspüctivo quadro fique reduzido a doze. 

Art, ~0. Dos 20:1100$ concedidos pela lei n. 2:11, de 1.0 de 
dezembro de 1U1tl, :1rL. 31, ~ 11, lel.lra .i. n. JJ, aos vm•ios insti
tutos de cal'idadc de Sergipe, sejam dndas as respectivas quotas, 
ahi fJiscrjminadas para a Casa de Caridade de Propri:l, ao Hos
pil.al de S. Vicente de Paula, unico existente nessa cidade. 

Ar!.. ~:l. Os :.?"' officiacs aduaneir<ls >crão nomeados, quanto 
ás alfandegas, pelos inspectores, sob proposta dos suardas-m6-
J•cs e, quanto ás mesas de rendas, pelos respectivos administra
dores. 

c'\rt. 22. Ficam cm pl<Yno vigor para a nomeacão de officiaes 
aduaneiros a empregos de Fazenda as disposições anteriores :í 
lei n 2.!108, de 21, de dezembro ·de 1914, disposicões que resu
lnvam as nomeações de gual'dns <la alfandega J)ara aquelles 
m csm os cargos. 

Ar!.. :.?3. Toda cncommenda de material no estrangeiro, para 
qualquer ministcrio. embora ba,ia credil.o consignado no orca
mentn pam tal fim, "'' poderá ser fr.it.a ·com a audiencia prévia 
do i\linisl.crio dn Fuz.,nda. A impugnacfio por parte deste, devido 
á fnll<l, ou de obsnrvrme.ia de pr·er·.(;if.os legues, ou de recursos 
para custear a despezu. impedir~ " realizacão da encommenda • 

. ··· 
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"\.rt. 24. O cxpcrlicnLo com a abeJ•Lura de er·crliLos addÍcio
nucs ao OI'QU11lenLo de qualr!LJel' min i:,;Lcrio J'icu ceutr•a!izado no 
da .Fazeuda. Os outros miuisLerius, quando necessitarem de qual
CJUUI' er·edil.o supplemenLur, oxLraordinario ou especial, enviarão 
os clcmcnl.os jusl.ificuLivos au da Ji'azenda, que, procede'ndo ao 
•!xamc IliUI'td c arilihmcLiw de Laos documentos, providenciará, 
nos termos da lei, sobre a allei'LUI'n respectiva, caso isto não 
conLI'al'ie os iuLeresscs da Fazenda Publica, · 

ArL. 2.5. As taxas do imalyses no LaboraLorio Nacional ficam 
modificadas pela !'órmu seguinte: 

Na labclla c\., de taxas do anulyscs,' a que .se referem a lei 
n. 813, de 23 de dezembro do 1!!01, e o regulamenlo n. 1.257, 
do 3 do fevereiro do 1803, devem sor feitas as seguintes modi
ficações: 
Sal do cozinlm, dosagem da agua o de sues estranhos 
·Vinagre nullhus e eouuimcntos diversos, dosagem dos 

princípios mais imporLant.es, investigação do 
n1atorins csLr·anhas ..... .................... . 

,Vinlio, ecrve.in, cidra e ouf.ms Lebidas, dosagem dos. 
princípios mais imporLanl.es, invostignçfio do 
ln ater ius cs Lro.nhns . ..................•.....• 

Leite, püo, farinhas, gorcjuras, manteigas, quoijos e 
outros produef.os alimcuLicios, dosagem dos prin
cipias 111ais imporlnnLes, invosLigar;ão de mate-

... rins csLt•anhas . ............................. . 
!Analysu quantitativa do uma agua potavel ou mineral 

G0$000 

100$000 

100$000 

100$000 
500$000 

Obsorvacõcs: 1\s taxas das nna!y~cR do substancias não indi
cada~ na l.:ihella A RL11'fio du !iO* para a analysc <]Ua!ilnliva e 
de ~00$ paru a analyso quanLiLativa. 

Nu t.u!Jol!n ll, do taxas das nna!ysos obrigatorias dos pro
duetos importados, a que so referu a referida loi n. 813, de 23 
do dezembro do 1 \lOJ, sú havo!'ú uma Luxa do ana!yscs, que sor:l 
Jo ·:Jü(;ooo. E"a· lnx:L d" anpl~'se se1·ú eo!H·uda uo despacho da 
mercadoria na Alfandega do llio de Janeiro, sem necessidade de 
guia e:dmhidn JlOI' funeciouario do Laboratorio, continuando 
todavia a> quanl.ias pi'OVCili•!nLes desses pagarntmlos a sor 
escripLuradas como roncln do Lubor•atorio.' · 

ArL. 2G, As aposentadorias elos J'unciconarios publicas só po
darão ser, d'oru em dcante, concediclns de accOrdo com os dispo
sitivos Jcgaes que se seguem: 

a) os funccionarios que se invnlidnrem no serviço da Nação 
serão aposentados, quando a osso favor tenham direito, eom as 
se9"üntes vantagens: 

'li contat•em menos do 25 annos do servico, com tantas vi
gesimus quintas partos do ordenado quantos forem os annos de 
servico; 
. Si contarem 25, com ordenado; 

Si contarem mnis de 25 e menos de 35, com ordenado e 
mais 2 % addicionaes ·correspondentes a onda anno que exceder 
de 25; 

. ' . ' 
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Si conl.at•cm mais de 3ti, eom os vencirnenlos integmcs. . 
~ 1." J'al'll os ofl'ci lm lcgacs, os vencimentos dos funcctO

nnrios que perce!JCm rJI'I:Iennclo, g·ral.ifiml(;fi.o c reproscnl.uciío 
sot•iío consl i tu idos sÚ/J/1'/J I" pulo ot·r.luundo e gra tirica,•iio. 

§ 2." Os vcneimenl.os dos l'unccionut•ios do Corpo Diploma
l.iw o Consular, o!JsrJJ'vlldo o disposto no ~ I", seriío calculados c 
nngos em moeda do pai;:, feita a conversito ao cambio do dia da 
asHignal.tu•a do dcor·ei<J da aposentadoria. Quanto aos demais 
J'unccionarios que l.am!JO!ll os pcreebcm em out•o, o mesmo cal
culo e pagamento serão feitos como si os t•efet•idos vencimentos 
fossem fixados em papel. - • 

§ 3." .O funccionurio que se inutilizar cm co~sequoncia do 
dcsas!.rc ou accidcnle, occol'Pido no desempenho da funccão de 
seu CJ}l'go, porlot•:l ser aposentado com a metade do ordenado, si'· 
tivct• menos de 10 unnos de serviço, e com o ordenado si tiver 
mais de lO c menos de 2ri, 

Si tiver mais de 2li, ·com os vencimentos iulc~es. 
b) para o calculo dos vencimentos do aposentado não serão 

levadas em t\OJII.a as grnti ficacões addicionaes, nem as abonadas 
a titulo de reprosontacão. 

Parngrapho unico. Picam resalvadas, quanto a essas grat!
ficacõcs addicion:ws, os direitos garanl.idos por lois anteriores 
aos acl.uacs funccionarios, mas apenas quanto :íqu_olles cm cu,io 
goso esl.ivort>nl. - 1 .. 

c) Os vencimentos d:t aposentadoria sú poderão ser os do 
cargo que o fnnccionat·io eslivet• cxet•ccndó desde dous annos 
pelo menos. No caso eontr:trio scriio os do cargo m1torior. Igual 
disposi~1ío se observ:tl':l quando ltn.ia augmenlo de vencimento~ 
por tabclla posterior :í nomeação. 

d) Para o effcito da aposentadoJ•ia só será computado o 
tempo de scrvic.o federal. 

e) Utilizando-se de autorizac.õcs que lhe forem dadas para 
organizat· ou rel'orcnr sorvic.os, o Poder Executivo não poder:\ 
alterar os preceitos le~acs ora estabelecidos, salvo o cn~o do 
disposic.ão expressa nesse sentido. 

f) llieam cxcluidos das disposições des!..'i lei os milil.urcs, 
inclusive ela Polici.n c Corpo de Bombeiros desta Capital, cuja 
reforma, por;\m, não poder:\ ser concedida com vencimentos 
maiores do que os percebidos nn cffcctividadc do posto qu() 
occupnrem no momento da reforma. 

rJ) O Governo expedir:\ regulamento dispondo sobre o 
processo dos exames de invalidez pnra os offcil.os de aposcn
taoão, ,iubilacão ou reforma, de modo a garantir o Thesouro 
f•onlyn ahu~n~. l':•d.ahnlP('Pnrln l'l'g'!'as pn1·a apul'ne:io da Ycrdado 
na mspoccao do snudc. · 

Ar!.. 2i. Srr:in reeolhidas mensalmente ao Thesouro pela 
Directoria do P:ttrimnnio Nnl!ional as rendas proyenientes dos 
alu~ucis das villns proJetarias Mnrnehul Hermes c D. Orsina 
d:. Fonseca, JlOd••ndo' se1· despendida com a adminisii'nr..ão e 
cu~teill das mrsmas ali' u importancia de 50:000$, abrindo-se 

· pMra isso os nece"arios creclilos. 
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Ar!.. 28. Aos industrinos que sonegaram mcrondorins su
.ieilns no imposto do consumo aos luncarnentos dn escriptn es
pacial do Govomo serão applioadns multas iguaes no valor 
das taxas ele scllo devidas, uma vez apurada ,1 imporlancia da 
lesão. Essas mull.ns scrfio abonadas, nn rfórma dns dispesicões 
em vigor, aos ngcntcs fiscacs ou <1 quaesquer empregados que 
constatarem, por maio de auto, o delicto cm si, embora sem 
positivar a quanto monte a dcfraudacão da renda. 

Das dividas de impostos do consumo relativas a poriodo~ 
anteriores f1 vigencia desta loi, evidenciadas por di:iganclns ou 
pesqui·t.as dos agentes ·l'iscnes ou cm virtude de exames nas 
esm•ipta.~ dn~ fahr·icuJ llffeeluados ou provocados, adminis
tr·al.i\'11 nu ,iudieialnwnte, em eons•Jquenllia do netos elos mes
mos nt(CJJI.cs ineum!Jidos do J'iKcnliznJ' ou inspeccionai' a al're
caclnç;io o Governo u!Jonal'ú lu '7n, uma vez efl'cc:tuada a co
!Jl'nnca das impol'l.aneins ltJHII'IHlus um favor dos coi'J•os pu
blieos, deduzicla r!ssa ·pot·centugem da~ Jll'OJll'ins iJJJPOI'tancia;;, 
independente do e~·cdito especial. 

MI.. 2!1. O pt·oduclo da apprchonsão quo fór julgada pro
ccdcute drv1J sct• clislrilmidu do modo seguinte: 

30 % i.la uvaliacão, para a Fazenda Naeional; 
H % pat•a o ]JI'epul'adot• do processo; 
ú ~á para o escrivão; 
7 % JIUJ'a os .avaliadores; 

tiO % pam o upprehensor, ou divididos em pal'tcs iguacs 
cntr·c ollo c o dununciunLe, havendo-o . 

.Pm·agraplto unico. Fica rÓvogndo nesta parto o art. GGt da 
N0\'11 Consolidn~ão das J.cis das AlfandCfl'US o Mesas do ncndas. 

ArL; 30. O funocionnrio ou empregado publico federal, 
salvo os funccionarios em commissão, que contar 10 ou mais 
annos do serviço publico federal sem ter· soffrido penas no 
cumpl'imcnto ele seus rlovcres, só poder;l ser des~ituido do 
mesmo cargo, cm virtude do sontonca ,iudicial, ou mediante 
processo ndministl'!ltivo. 

~ 1.' O processo administmtivo consiste apenas em sct• 
ouvido o intet•essado, no prazo que lhe fór marcado, sobre a 
falta arguida, c bom assim o chC!fe immediato do servico ao 
qual ello pentenr,a, si houyer; despachando, depois, o respe
ctivo ministro, mantendo-o ou demittindo do oorgo. 

§ 2." Si o funccionario ou Clmpregado fôr de nomelll)ão 
o demissão de outra autoridade que não o proprio ministro, 
nesse cnso o demittido poderü reclamar contra o acto perante 
o ministro, o qual, ouvida a autoridade em questão, deci
dirá como ·fôr de justica. 

§ 3.' ~'ictt su!Jentendido que, tmtando-se de funccionario 
ou empregado nomeado por· decreto do Pre~idcnte da Republica, 
o ministro não podertí despachar no processo administrativo 
sem prévia dclibora~üo do mesmo Presidente a esse re-

. speito, · 
~.~ " 

' '. :.•"'·····.·. 
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'' 
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' 
Al'l .. ~l:l. J•'út•a uns llypol.lwsuH om previstas na,s arf,igos 

anl.cl'iol'es f,ofio o f'unceionnrio ou empregado da Uniiio ó do 
livt'o uomoacfto u dl!lltÍH::!iÍO do 1.lllt'Lín que cxeJ•ce. 

At•L. :12. As dispnsicües rl11 pt•eset!Lc lei são applica\'cis a 
todos os J'uncçinnat'itls " entpt•e~;ados :l'edorucs, ficando, pot• 
Úli'C·a dus lltesmu~, modil'kadu.~ ou t•evo,;adas quuesque1• dis
posic<ies consl.unl.t•s de leis ou regulmncnlos aLú agora rcgu
ladot·os d;L rnuteria. 

Arl.. 3:J. ]i~mquanlo ufin l'ot•ent consigllados t•ocursos es
pcciaos para t.al rim lli'Hillllll apput·dho telephonico serA 
mantido fôna das roparl.içõ,•s n suas depcndencias, por conta 
dos col'rl•s Illthlil~os, a 11iio sol' uus easas·d•.> l'esirlencia do Prc
~idonl.o da llt•pulilica. o memht·o~ de HUI\ Casa Civil e MiliLat•, 
t.lo Vico-i't't•sirlnnLo !1:1 llopu!Jliea, Vicc-Pr·e!idcnte do l:lcnndo 
Fedcl'al " i't·esideuLu da Camara dos Deputados; dos ~linis
t.ros de Eslado, o seus snr.rt'larios: dns dil~ectores gcracs das~ 
l'icct•nl.arias de Estado, do chcfn t.ln Policia, dus autoridades po
liciao", milil.al'oB, aduaneiras c de hygicnc, a ,juizo dos rcspo
ct.ivos ~linislrns do Estado; tlo presidente c di'rcdorcs do 
'l'rilmnul tlc Contas c do lll'csitlcnt.c, ministros e secretario do 
Supt•emo Tl'ibunal Ji'üdoml, a juizo do .mesmo tribunal, c dos 
Secl'cl.arins da Presidencia tia Camarn dos Deputados c do 
.Vicc-Presitltml c do Senado Fedornl. · 

.Ai' I,, :l.j. AoS direet.ort~s 1las Seerdarias do Sonado e dn. 
Camm·n tios DepnLados, mm·domia tio P•tlacio da Prcsidencia 
da. Ropubliea e Secretaria do .~urremo 'rribunal ~Fcdrl'al se
l':io í'lli1Y1gtw~ nm ·quatro prnsta~.:.ões ~~gnacs, adcantadas, no . 
eome~o dos nwzes de .imwit·o, · nllt•il. .iunho e out.ullro, me
diante l'üquisicã(l 1~0IUJ1etente. H~ qmintias dcsl.inadas ao ma
terial das mesmas rcpart.icõcs, incluídas na proscnl.c lei 
n ink~gJ•almcntt~ a~ concedidas f'lll cr .. ~dit.os concernentes :í mes
ma verlla- Material. 

Art .. :JG. O Govt\rno discriminar:\ se.mpre, na proposta do 
or~amml1o. a snh-eonsignação tla vnrlln. 12: (Imprensa Na
clonai) destinada ao pessoal nmovivel dessa .rcpartic5.o, po
dcndtl tomar POt· base o .quurtro seguinte, o qual será Jlrc
cne.hido pelos serventuaritJs acLuacs, respeitando-se a classe 
c antiguidade de cada um: 

QUADRO DO l'ESSO.IL. JOHX.\l.EIHO D.\ lMPRilNSA iN.\ClON'II. 
ll « Dl.ll\10 OFl'lCl.\L > 

Secção central 

~s auxiHal'ü~ d(• r~~et·ipta, 
sendo :;~ t•.om a dinria 
de 10$000 c seis eom a 
de S$()00 ........... .. !)7;820$000 
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. I ' Ser:r.ao r e 4n.rtc,ç . . 
1 nuxilim• rLo insp•lci.OI' l.o

.rolinkn, 1'11111 a diai'Íil .dn 
Hl$000 ............. . 

~ l'liC.III'l'I!I·WdOS_ do iU.'Uil i\'O 
· c.J,~ riwdelo:;, eorn a 

diaria de 10$000 ..... 

flc Vi8ÜU 

ajudanl.•~ do clll~l'•\ r.mn 
a dia1•ia de ~~~000 .... 

12 revisores, sendo dous do 
mnchinus, com n dia-
riu de Hl$000 ........ . 

12 conferentes, com n din
l'ia do 8$000 ......... 

1 entregador do provas, 
com a diuria de 5$000. 

3: (iijfl$000 

7:300$000 

,., :~fi0$000 

'•3 :800$000 

-:15:040$000 

l :825$000 

O(ficina rfc (lravura 

J a,iudnnle de chefe, com 
n dinrin do l3$000 .. · .. 

2 operat•ios lithogrnphos de 
1' classe, com a diaria 
de 13$000 ........... . 

1 opcral'io .I ilhognnpho de 
2' classe, com a diaria 
do '11$000 ........... . 

1 opcrario lithognapho dl3 
3' classe, com a diaria 
do 10$000 ......... ; .. 

i aprendiz de ~ • .. classe, 
com a dmr1a :de 
3$000' ............... . 

2 aprendizes de 2' classe, 
com a diaria de 2$000 

1 operàrio xilographo de 1• 
cliasse, . com a diaria 
de 9$000 ............ . 

1 opernrio xilographo de 2• 
cliasse, · com a diaria · 
de 7$000 . ........... . 

2 opernrios xilographos do 
. a• olasse, oom a dinrin 

do 5$000 . ........... . 

' 

., :715$000 

9:190$000 

•Í :015$000 

3:650$000 

'1:095$000 

1 :4'60$000 

' 3:285$001) 

2 :555.~000 

3:650$000 

•' '. ', .... ·~--: 

. ' .. 

10:0[;0$000 ·: ... 

I 

85:015$000 



"· 

·'· 

ANNAES DO Sl~)'IADO 

1 aprendiz ·de f• cln~se, 
com a diaria de 3$000. 

1 •aprendiz de 2' classe, 
com a diarin do 2$000. 

1 :•OOG$000 

730$000 
3 auxiliares, sondo um com 

a diaria de 8$, um com 
11 de 4$ o outro com a 
de 3.$000 ..•.•......... 5:476$000 Al:2!G$000 

' 

Ofjicina de com.posiç~o 

8 chefes de turma, com a 
20:200$000 di ar ia do 10$000 ....•• 

8 ajudantes, com a diuria ' 
do D$000 . ...•.•.•..•• 20:280$000 

1 encarregado da desmon-
· tagero, com a diaria do 

0$000 o ••• o •••••••• o • 3:285$000 
1 cncur·regado do deposito 

do « paquets ~. com a 
diari11 de 0$000. ; ....• 3.:285$000 

20 operarios de i' classe, 
com 11 diaria do 8$500 62:050$000 

25 operarios de 2' classe, 
·com a diaria de 7$ti00. GS ;1,37$500 

30 -operarias de 3' classe, 
05':700$000 com a diaria de 6$000 

35 operarios de 4' classe, 
com a diaria de 5$0'00 63:875$000 

1 O aprendizes do 1' classe, 
com a diaria de 3$000 10:950$000 

10 aprendizes de 2' classe, ' 
com a diaria de 2$000 7:300$000 

1 O aprendizes de 3' classe. 
com a diaria de i$000 3:650$000 

2 tiradores de, provas, com 
a diaria de 7$000 ..... :r: uo$ooo 

1 meilanico, com a diaria 
de D$·000 . ............. 3:285$000 

6 auxiliares, sendo quatro 
com a diaria de 5$ e 
dous com a de 4$500 •• 10:585$000 

1 arelhivista zelador. das 
matrizes c linotypo ,, 
·com n dia ria dr 8$500. ::1:285$000 

1 ajudante de tirador de 
p~o.vas, com a diaria 
de 5$000 o o o o I o I o .. o O o o 1:825$000 ;3081; 1102$500 

• ' 
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SESS,iO ·~! 30 DE DEZE:V!DI\0 DE 1914 

Secção da senhoras 

1 ajudante do chefe (ope-
raria), corri a diaria do 
0$000 .... o •••• o •••• o 

1 auxilhtl'· de oscripLu, com 
a dim·ia do 5$ ......•. 

· .10 operarias do i• classe, 
com a diaria do 7$000 

i O operarias do 2' classe, 

·, 3 :285$000 

1:825$00Ó 

2[;:550$000 

com a dinria do 0$000 . 21 :000$000 
15 ·opera!'ias do 3• classe, 

com a. diaria do 5$000 
15 operarias de 4 • classe, 

com a diaria de 4$000 
5 aprendizes do 1" classe, 

com a diul'in do 3$000 
5 nprcndizes de 2' classe, 

com <t dial'ia do 2$000 

27 :305$000 ' 
' 

21:90Q$000 

5: lt75$000. 

3:ii50$00:0 

.Of(idna de hn}n·cssão typourapMca 

4 chefes de turma, com a 
diaria do 10$000...... H :000$000 

4 n.i_udnnt.es, çom a dinl'ia 
de 0$•000..... .... .. .. 1:1:Jio0$000. 

, 1G operarias de 1" classe, 
com u dia ria do 8$000 4G :720$000 

20 opor•arios 'do 2• classe, 
com a dinria do 7$000 iH: '100$000 

20 oporal'ios do 3" classe, 
com a dint•ia de ü$000 1,3:800$000 

20 operarias de 4' classe, 
~om a 'diari.a de 5$000 36:500$000 

110 aprendizes de 1' classe, 
com a diaria de 3$000 • 10:950$000 . 

10 aprendizes do 2' classe, 
com 11 dfnri11 de 2$000. 7:300$000 

1·0 aprendizes de 3• classe, 
caril 11 dinri11 de 1$000 3:650$000 

· 1 encarregado da cngradn-
cüo, com a dinrin do 
9$000 ..•.•.....•.... 3:285$000 

· 3 engradadores, com a dia-
ria do 7$000.......... 7 :.GG5$000 

:1 auxflinl', com a .dinr·ia de 
8$000 .............. \ 2 :920~000 

3 cot•Lndores do papel, son
do dous com a dinria 
do 7$ o um com n do 
ü$000 . . . . . . . . . . ... . • . o :935$000. 

• 

.. 
110:800$000 

' 

/ 

., 

' . 
•• 

,• . ... 
' I'~ 

.. :: 
· .. 
,· 

'• I" ,., 

·/. 
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ANN.IIlS DO SENMM) 

·I rnolhadm.·, wm a •liaJ•ia 
de 7:Ji000, ...... , , . , • , 

l!fllll.:ldOJ' diJ· t!l.lil);iO, I!Oill 
a diaJ•ia do li~UOO, •... 

a auxiliares do •:onlmlor, 
eom a. ditn•iJl •lo ti$000 

'• lcvnuorcs do fórnmR, eom 
a didt•ia do 5$000,,, .. 

2 fundidores de rôlos, eom 
a 'diaria do [J:j\01)0, , . , . 

o.c.c.c.•ono ,... o o I o)t.Jop 

!l ; 1\10$000 

G :·i7G$000· 

7 ::J00$000 

a : lHiO$ooo 

. '. . .. .. \-

'. 

•' 

PllCat't'l!garln riu -Jll'nllSn 
hydl'llulica, com a dia-

. ria 1le !'i$000, ~ ....... . ·J :R2ti$000 27L:tiG0$000 

• n({i!Jiun. r/o. iJIIpi'CSStiO fil/tO(II'IlJI/t}t!ll 

ajw.lnnl.t:, com a diaria 
"" lll~OOO, • , ..••• , , • • . :1 : ll<o0$.000 

·~ OJit~J'al'ios rln ·J 11 elas.:;t~, 
t.'lllll adiaria d•• 10~11110 7::100~0110 

5 OJWI'Ill'iOS . do 211 l~lllSHI\ 
. eom a dl:ll'itl cliJ H$0Llll LI, : fi'IJ0$0tl0 

ii oncr·:u•io~ cln ~~~ t~la:;sr!, 
com a diat'itl de ti$000 10 :!150$000 

13 margina.dorc:-l, com a dia-
ria do 5$000......... 10 :onotooo 

1 oJ'J'icial-numerado!', eom 
•n diarin·. dr 7$000. .. .. 2: 5ti5$001l 

G aprendizes de 1' classe, 
com a diaria de :l$000 11 :57•0$000 

li apJ•cndizcs dr 2' classe, 
com a diarin da 2$000 .\ :380$000 

G HJH't~ndi7.t~~ dt1 3" classe, 
r,mJi a dia ri a de 1 $000 ~ ·: 190$000 

:1 ponsadort!S, sendo dons 
eom a din.rin de G$ e 
um ~.om a de 7$000... n :!135$000 

contador de cdiciio; com ' 
n rlinrin de' G$000 .... , ::!:190$00G 

eorLndoJ' rle papel, com a 
dia ria de li$000.. .. .. . !! :1 !l0$000 

phol,oRI'apho c h i m i rl o, 
com a rliaria .do 9$000 3 :28il$O.OO 77 :i ft5~000 

Offlcina de encadernação a b1•ochura 

3 chefes 'd•' turma. com a 
diaria de 10$000..... · 10:950$000 

3 ajudantes com a dinria 
de P$000.. .. .. .. • .. .. 9:855$000 
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SESSÃO 'Dl\t 30 DF. DEZEMBl\0 DE 10H ·~3 

20 operarios de t' classe, 
com a ri ia1.'ia do H$000 

~5 opoL'nl·jos do ~n cl:tHHI!, 
com a tliaria do 7$000 

:!5 Op!Jl'lli'ÍOS de 3' classe, 
com a diaria do ü$000 

30 opet'IU'ios do ~· classe, 
com a diaria do 5$000 

fi aprendizes do 1' classe, 
rlOill a diaria do :J$000 

::; aprendizes de 2' classe, 
com a diarin do 2$000. 

JO aprendizes do ~· classe, 
•r:om a dial'ia de 1$000 

2 douradores,· uom a dinrill 
de ~l:j;QOO .....•....... 

2 a.i udantes, com a diaria 
do 8$000, , • , , , ... , .. , 

1 encarregado do do(.lOsíto 
do folhas, com a diaria 
de 0$000 . ........... . 

2 auxiliares, sondo um com 
a dinria do 0$ o outro 

58:/t00$000 

i'r3 :87 G$000 

5k:750$000 

(j.\ :750$000, 

r,: !J7G$000 

3 :GGU$000 

:1 : miO$OOo 

n:mo$ooo 
G:Sk0$000 

3:285$000. 

de 6$000 O I I o O O O O o o 1 1 O 5:k75$000 286:525$000 

Secção de sa1tltoras 

10 oper'nrins de 1' classe, 
com a diaria de ü$000, 

10 operarias de 2' ·classe, 
com a diarin de 5$000. 

15 operarias de 3' classe,. 
·com 11 diari11 de 4$000, 

15 operarias de 4' classe, 
com a diaria do 3$000 o 

10 aprendizes de 1' classe, 
com a diaria de· 2$000. 

20 aprendizes do 2' classe, 
oom a diarin de 1$000. 

1 auxiliar de escripta, com 
11 diaria de 5$000, , o • o 

21:900$000 

18:250$000 

21:900$000 

1G:425$000 

7:300$000 

7:300$000 

1:825$000 

01/icina de stereotypia e ualvanoplastia 

i ajudante de cbefe, com 
a diaria de 10$000. o o 

2 operarios de 1' classe, 
com a diaria de 8$000. 

3:650$000 

5:840$000 

94:900$000 

') 

'• 

. '· 



ANNAES DO SENADO 

2 oporarios de 2' classe, 
com a diaria de 7$000. 

3 operarios do 3• classe, 
·com a dial'ia do 6$000. 

2 aprendizes de 1' classe, 
com a diaria de 3$000. 

2 aprendizes de 2' classe, 
com a diaria de 2$000·. 

5:1!0$000 

'6:570$000 

2:100$000 

1:460$000 

Olficina de pautação 

1 ajudante do chefe com 
a diaria de D$000 ~ . . . • 3:285$000 

3 operarias de ·I' classe, 
com a di ar ia de 8$000, · 8 :760~000 

3 opcrarios de 2' classe, 
com a diaria de 7$000, 7 :OOü$000 

3 operarios do 3• classe, 
com a diaria de 0$000. O: 570$000 

4 opcrarios de 4' classe, 
com a diaria de 5$000. 7:300$000 

3 aprendizes de 1• classe, 
com a diaria de 3$000. 3 :285$000 

5 aprendizes de 2' classe, 
· com a diaria do 2$000; 3 :650$000 

24:820$000 

5 aprendizes. do 3' elassc, 
com a diaria de 1$000. t :825$000 • 42 :3.\oeooo 

Of(icina de fundição 

1 ajudante de ehefe, Cl>rn 
a dlaria de 9$000 .. , .• 

2 operar! os de i • classe, 
com a dia ria de 8$000, 

5 operarios de 2• classe, 
com a diaria de 7$000, 

5 opernrios de 3• classe, 
com a dinria de 6$000. 

5 opor·arios de •·I' classe; 
com a diaria de 5$000. 

9 a'tlxiliarrs com a diaria 
de 5$000 ............ . 

3 aprendizes de 1• classe, 
com a diaria de 3$000. 

5 aprendizes de 2• classe, 
com a diaria de 2::;000. 

I 

'· 

3:285$000 

11:680$000 

12:775$000 

10:950$000 

9:125$000 

5:475$000 

3:285$000 

3:650$000 60:225$000 
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SESSÃO 1Etll! 30 Dll DEZEMBI\0 DE !OH 

Serviço de electricidade 

• 1 aJudante do machinisla,. 
com a d!aria do 0$000. 3 :285$000 

3 electricistas de 1' classe, 
com a di ar ia de 8$000. 8 :700$000 

4 electricistas de 2' classe, 
com a diarin de 7$000 10:220$000 

3 auxiliares, sendo um de 
t• classe com a d!aria 
de 5$, um do 2' com n 
do 4$ e um do 3' com 
a do 3$000........... 4:380$000 

1 •foguista do· 1• classe, com 
a diaria do 7$000. • . . . 2:555$000 

2 fogu!stas do 2' classe, com 
a dinrin do''ti$000.... •• 4:380$000 

Scl·viço de 1'CPai'Os de machinas, 

1 ajudante do •chefe, com a 
dinria de 10$000 ..... . 

1 official de torneira com a 
, d!ar!a do 8$000 ....... 

1 official do 1'~ classe, com 
a diaria de 8$000 ..... 

1 ferreiro com a diaria de 
8$000 ........ o •••••• 

2 officiaes do 2' classe, com 
a diaria de 7$000. , , . , 

3 officiaes de 3' classe, com 
n dlaria de G$000 ..• , , 

1 aprendiz do 1' classe, com 
a d!arla de 3$000 ..... 

2 aprendizes de 2' classe, 
com a dinria de 2$000>. 

2 aprendizes de 3' classe, 
com a diaria de 1$000. 

1 malhador com a diaria de 
5$000 ... '• .......... . 

1 amolador •com a diaria de 
0$000 .. o •• o o o • o • o ••• 

1 ajudante com a dinrin de 
5$000 .... o •••••• o ••• 

3:050$000 

2:920$000 

2:020$000 

2:920$000 . 
r; :110$000 

·G :570$000 

1:09G$000 

1 : ltOO;J!OOO 

730$000' 

1:825$000 

3:285$000 

I :825$000 

Of(icina da carpintaria 

i officinl de I • classe, com __ 
- a dinrin do S$000..... .:.1 :020$000• 

'· 

33:580$000 

.. 
. 34 :310.~000 

.. ... 

'·,;, ., 
·::) 

" ·'' ' •''-' 
' • 'i\' 

.: .. ·· 
... ,~ .. 

. ~ ... .. 
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·.''·\ 
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. •[•·:1' . ,,,1 
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ANNAES DO SENADO 

2 ortillinr.s de 2' classe, eom 
a rliarin de 7$000 ..... 

~ nuxil iaL'I!s-pcdreh·o~, eom 
a ri im•ia de 7*000 •. , .. 

Expedição 

a r.xped idOJ'C'!:l, sendo dou::; 
nnm :t dinl'ia dt-~ 8~ r. 
um com a ~c fi$000 ... 

~nem·rt'-~ado da conduecfío, 
C<.\Jll a diaria rio fi$000. 

. ' 

!i:JI0$000 

ri: J J 0$000· 

S;030$000 

~: i00$000 

,.. 
Scrl!iço i?rtm·no c e:rtano 

2 gnn l'das-porlücs. com a 
' dial'l,'l dn í$000 . . , , ... 

1 manrlndor com :\ dinria de 
I 0$0011 • , •••• , ••• , ••• 

7 col'l'eios com :t diaria do 
i~OOO .............. . 

40 serventes com a diaria de 
5$000 .............. . 

:;;t\0$000 

:1 : GG0$0(){1 

ii ;$85$000 

58:400$000 

D!Al\10 OFFICTAI.. 

· Rt?visllo 

S J'<~Yisnl'CS, ;;endo um n,ju
rlanlr' do clwfe, .com a 
r! ia ria dtl 10$000 •..... 

R conl'urrmt.cs com n. dinrin 
rle . R$000 .......•... , . 

nncal't'ef(ado. da ·contagem 
do linha;; "'om a diaria 
de HI:JWOO ........... . 

:; n,iudrun.tes •com a diarin 
do 8$000 .......... . 

29:200$000 

23:3l10$000 

3:650$000 

H :G00$000 

Oomposi.rão . 

2 njudnnt.es, sendo um en
' carreg-ado dn secção de 

13 :H<l$000 

10:220$QOO 

85 :..Q45$000 

70 :210~000 

.. 
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SESSÃO •FJM 30 m; DEZEMDRO DE 191-1 

linol.ypin, com n dimia 
dD 12$000 ........... . 

Z auxiliar·ns dfl. pagina<.;fin 
eum n diul'in dn 10$000: 

.\ planl.onisla~. eom a dia1·ia 
de n$000 ............ . 

~ !.iradores de provas, eum 
a d illl·in de 8$000 •.•.. 

2 vig·jas. eom a diurin · dr 
H$000 .... , .... , .. , .. 

1 ajudanl.r. eom a diul'ia dn 
ú*OOO .... , ...... , .. . 

guarda-typos, com adiaria 
qe 10$000 .•........... 

:1 ajudantes, eom adiaria de 
8$000 ... o •••••••• · ••• 

r. ·compositores- ,jornaleiJ•oii, 
com a diliria de 8$000. 

30 compositores et't'ectivos, 
eom a di!u•ia do 8$ por 
Larufa ..... , ........ . 

I auxiliar do encarrogado 
da linotypia, com a 
diaria de U$000 ... , ... 

2 mccanicos, com a diarin 
de !l$000 ............ . 

7 ajudantes, com a diaria 
de 5$000 ... ......... . 

8:7!G0$000 

7::100$001} 

i 3 : I 40$000 

tí :8/i0$000· 

5:810$000 

1:82tí$000 

3:650$000 

8 :700$00(1 

17 :ri20$000 

87:G00$000 

:l:2S5$000 

G:tí70$000 

12:775$000 

· O(ficina de impres.váo 

i a,)udante, com a diaria do , 
12$000 ·············· 1:380$000 

2 operarias do i' classe, 
com a diaria de 8$000. 5 :8'•0$000 

2 operarias de 2• classe, 
com adiaria de 7$000. 5:110$000 

2 operarias de 3' classe, 
com a diaria de G$00(}. G :570$000. 

3 operarias de · 4" ·classe, , 
com a diaria de 5$000. 5 : 1.75$000_ 

engradador de fôrmas, 
com a diaria de 8$000. 2:920$000 

2 ajudantes de engradador 
de fôrmas, com a diaria 
de 6$000............. 4:380.,000 

1 zelador das mâchinas, com 
a diaria de 7$000. . . . . 2 :555$000 

1 ajudante, com a diaria de 
4$000 " ... " ..... .,. 1 :400$000 

• 

: i ' 

'-27 

• 

1.82:805$000 

38:090$000 

. ' 
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ANNAES DO SI\N;\00 

Secção de stcreotypia 

1 encarregado, com a dinrin 
de 12$000 . ... · ........ . 

2 o per nrios do 1" classe, 
com u diaria de 10$000. 

12 opernr·ios de 2" classe, 
com a dinria rio 8$000. 

2 chumhoir'os, com u dinria 
do G$000 ............ . 

~:380$000 

7:300$000 

35 :04 0$000 . 

,, :380$000 

Scrvi!'O de elcet1•ieidadc 

3 electricistas, com a dinria 
de 8$000 . .•.......... 

3 aju'dnnl.es, com adiaria de 
8:7G0$000 

' 

• 

' . 

51 :100$000 

7$000 ... o ••• o •• o •• o • . 7 :GGG$000, iü :425$000 

,E:rpediçtlo 

1 cncnrr•cgndo, com n.diaria 
• de 12$000 .......... .. 
t ajudante, eom a diuria !),~ 

10$000 .. " . " " " . " 
1 ! " auxiliar, com a diaria 
' de S$0'00 . ........... . 
~ 2n• nuxilim·cs, com adiaria 

dn 7$000, ...•....•... 
110 3"' auxiliares, com a dia.ria 

de ú$000 . ........... . 
15 ''~~~·auxiliares, -com n dinria 

de .í$000 . ........... . 
15 entregadores c carrega. 

dores, ,com a diuria de 
.'J$000 o ••••••••• ;., ••• 

• 

Portaria 

1 ajudante de porteiro, com 
adiaria do 10$000 ••.•. 

2 cont.iuuos, ·com a diuria 
de 7$000 ......... ... . 

1.039 

' ..; :380$000 

:J :Gú0$000 

2:!l20$000 
' 

ú: 110$000 

18:250$000 

21:000$000 

2 I :000$000 

13 :G50$000 

5:110$000 

• 

78': 110$000 

8:700$000 

• 
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'l'rnhalho cxl,i·aol'dinario .. .'.................. !200::000$000 
GraLil'icar.ão acldi'llionnl pol' exncsso de annos 

de scJ·vi\'0 •(arL. 13 do rcgulamcnLo 
vigcnto) o o • o • o o ; o o o o o o • o •• o o. o • o o o o 25 :000$000 

-1.-----'-
;.! •. 'J.'J!) :üHi.~GOO 

Ohsm•var;ões- Parn 1L convonioncia· do sorvico •havet•ú ~ns 
varias tlopendoncins elo JJü11'io O((iC'ial emJll'cgndos supplcnlos 
rruo LrabailHu·ão na falia dos efJ'eetivos ou flUando a isso exigi!• 
o scJ·vico. Esses empregados uoncorrrJIIiio ás vagas dos cffo .. 
el.ivos na' proporr;üo de mol.ade fJOJ.' mcrecimcnl.o c meLado pot• 
anl.iguidadc· absolul.n do casa. · 

Os opeJ•ados o domais Plllfli'Pf([J.rlos diaristas que rnio J'oJ•crn. 
:tflJ'OVIJitUifOS.llll jii'I!SI!lli.U Ol'!;'lllliZIII)IiO fieaJ'IÍ.O arJcJidos 'IÍA I'CSjlO• 
cl.ivas ·•·.lasses, perueiJolldil pela rlul.nçiw-l.mlmlho exl.r·am·rJi
mu•in- at1! rQue sr~ vnril'inun vaga 110 qtmclr·o, l'espoitando-:=~o 
HOCIJfH't! a antiguidade dn cada um. 

Arl .. :Jii. O (loverno I.J•an~/'r!J•iJ'I't para a ~~ltJHa do 1\iHHins 
do J>oJ•I.n Vellw, em SnnJ.n AnLon in rio Madoil'fl, a hmeha a 
VllflOI' o o l'fl~pref.ivn fli~SHnnl, nnn~tan/.(!X da {~nnsi~;nar,:ão J'fda ... 
J.iva ,-, J\li!HII ii•: .flenuas rln Hawal.inra " JrJais Lres I.J•almllmdm·•:s 
dos Hl'iH ai.I.J•illlrirlos •ú mosrna iMesa d" Hacoal.iara. 

'"·'·1 .. :n . .l.•'imum apprrivudos r.IS eJ·nrlitns da l.n/I()Jla A, na 
impól'l.anr:iil de :.!.880:888$R8!l, OUJ'O, n J.'l.»lfJ:H8!:',~.\IO, papnl. 

Cama J'a rins Depu lados, 2!1 do· rleznrnh J•o dro J fi I !, • -A sl~1lph11 
JDnlm Nicacio, Prcsidenl.c. -Antonio Siuwrio dos Santr,s Lr:ol, 
1' Sect•el.ario.- ;lnnibal n. r/11 Tol11rio, ~· Scerelario inler·ino. 

,. TABELLA A 

Lois ns. 589, de 9 do setembro do' 1850, art. t•, li 6", e 2.348, 
do 25 de agosto de 1873, nrt. 20 

ll!lNISTEIUO DA .TUSTIÇ/1 11 NP.GOCI()S INTEfiiDRES 

Decrc.!o n: 10.225, de 21 de maio tlc 1.91.1 

. ' 
Abre credito extraordinario ·para occormr a 

dcspczas com as medidas contra a tuber-
~culosc .. o. o •••••• o ••• o. o ••• o ......... . 

Dccrr:t~ n. 10,;127, de 9 de julho de /913' 

Abre cr~dito supplcmenl.ar á verba- Soe
corras Publicos- do exercício de 1!113; 
para despezas com a organização de um 
plano de servico ele prophylaxia da febre 
amarei ln ... o •••••.••••••• o ••• •••••••• 

Papt~t 

700:000$000 

462:000$000 

.... . . ' 

.. 
·,:• ,, '. " 

'!·: •. ! -,: 

" i 

" !• ,. 
' ,.• ·: 

' 
I . 

h .. 
,I,, 
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.. 

/)Cr.!'r.lo n, 1(),,'19,'/, de 1.'/ de ll(l(/S{O dt! cf!}f,'/ 

Alwn oredito eHpceial JH.ll'a pa,;anwnl.o tlt~ ~~on
l.aH de rut'IHJeimnnl.o~ l'<'il.os, em rnon, :i 
.Força .l'olieial dn DiHI.t·iel.o .l.;'t:dnt·nl, .•• 

Ahrc eredilo supplnmenl.nt• :'tH \'f'l'has: 
, l'icct•of,fll'ia do Senado.... ·I~ :500~000 

Sccrcl.aria da. Uanlln'a fim~ 
Deputados . . ... . . ... IH:OII0$000 

Decreto n, 10.4!i.'l, tle ~1 de st!tcm.lm> d.: Nll .'I 

Abi'C CI'Cdilu ~llllilÍO'JIJelll.llt' li H V<'l'iJIIB; 

liub~idio dos S<'llli<Í<JI't'H. I H!l: 0110$1101) 
Subsidio dos Dcpnlados. !1:11\ : Ollll$000 

])ccrclo n . .J1}.4S!I, de Iii dt! m1.lnbro de lUIS 

Abro 1\l'cdil.o supplemettl.:n· üs V<Jl'luts: 
Secretaria do Senado .. , . I~: ríll0$000 
Sccrelat•i:t da Gamara dos 

Deputados . , ... , . .. . lll : lillli~OOO 

DCCI'dü '11, .fi),JI/11, 1/.: Iii tJ,J OUI11b1'0 til! ·11113 

Abre m·edit.o suppiemenfar :'ts \'et'lms: 
Subsidio dos Scnado1·es. 1!15::ltlll$ll00 
Subsidio dos Deputados. li57 :200$0110 

DIJC1'clo 11. Nl.iii!l, de 26 rlc novcmb1•o de 1.?/:1 

Abre credito supplemcnl.nr :is verbas: 
Subsidio rios Senadores. 18!1 :000$000 
Subsidio dos Deputados. 636:000$000 

' . . 
Decreto n. 10.;)80, de 26 tlc noocmbro de '1.913 

Abrr. credito supplcmcntar ás Ycrbas: 
Secretaria do Senado .... 
Secretaria da Cnmara dos 

Deputados ...... , .. , 

12:500$000 

18:000$000 

'~.· .. . 
' ·~-

.1.'11111!\ 

2i0: U!:l!I$!J:JG 

:lO :ií00$000 

tl~5:000$001J 

' 30:500$000 

85~:500~000 

825:000$000 

30:5008000 



\: . ' 
~·· ' 

•· 

' .. ,"· ":I!; .. ~·.· >~· 'I.;, ," o'·. ·."'!•' ' 
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SE~S},:o 'E/llf 30 .llll DEZ!lMDJlO Dll 1\JU. 

Dr:C!'Clo 11. lll.li.'/:1, tio 24 tio dc:cntbrcl de 191.'/ 

AbJ·c crntlil.o supplemonlat• 1iH 

Sn hs id i o dos Senudore.". 
Subsidio dos Duputndo~. 

vorbus : 
17ü: 400$000 
G!l3;üU0$00fJ 

JJr:creto n. /O,ti.U, de 2·1 de da:rnnb'ro tlc /9-1.'/ 

Abt•o rJI•orlil.o supplurnontar ás verbas: 

Snol'cl.nt•ill do Sllnndo. o o. 12 :IJ00$000 
::lecrnl.arin dn Garnur·n doH 

Duputudos .. o .... 0'.. 18:000$000 

431 

l'upul 

770:000$1100 

:10 :500$000 

r,o82G:55n.$9:lG 

lJccJ•r:lo n. /0,41i:J, di! .f dv ou.lu.bro de .f!JI:J 

Abro erudito supplementur (t verba :li' -J~x
l.r·aordinur·ias no cxl.erior- do nrl .. 2a da 
lei 11. ~.7:rH, do .j dn .illltuir·o d•· I!Jlilo •• 

l\UNISTllniO DA GU~RIIA 

Decreto n. 111.40,1, de 20 de aaoslo de ·1.91.'1 

1\bt·c oroflito supplomonl.nr á verba 7'1- Scr
vit,o·do Suudo- rio art: 28 da lei numero 
2. 738, do 4 de ,;nnoiro de I 013 ........ o o 

Decreto no /OA!U, de 24 de setembro de 1913 

AIJrc crerlil.o especial pal'a pagamento á So
ciedade no 31 da Confederação do Tiro 
Brazileiro .· ........ o • •• o • o ••••••••••• 

Dricreto n. 10.528, de 29 de outubro de ·1913 
• 

Abro credito supplomontar á verba 13•, ·nu
mero 19, do art. 28 da lei n. 2o738, de 4 
do janeiro de 1913 ..... o .. o .... o .. o o· .. o 

Dec)•eto no 10.537, de li de novembro de 191.1 

Abl'o credito especial pal'Jl 'indemnizar a So
. ciodade no 148 .da Confedorncão do Tiro 

Brazileiro de metade das desJ)ezas rela
tivas á construccão da .sua linha de tiro. 

Onro 

ll;W: 111111$0!10 

Pavcl 

7G:H4ü$13G 

2r.:181t$'üoo 

59:4!!8$985 

3 :'589$180 

" . . ·.• '." 'li .. 

" ·. ' 

• '~I 

··r ' 

.I 

. : 

'o 
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ANNA8S DO SENADO - ' 

Decreto n. 10.594, de 11 da dezembro de 19:3 

Abro credito especial para indemnizl!r a So
ciedade n. 66 .da Confederação do Tiro 
Braziloiro de metade das dospezns rola
f,iyas ú eoustruc~:io da' sua linha de til'o. 

' ' 
l)ccreto n. 10.627, de 24 de dezembro de 1913 

Abre credito especial para pagamento do 
soldo vitalicio a mais 410 voluntar·ios 
da patria . ................... • ........ . 625 :081$83·1 

790 :061$63·1 

l\!INIS1'Efil0 DA VIAÇÃO 1\. ODI\AS PliDLlCAS 

Dec1'eto n. 10.027, de 29 de ja-
• 

neiro de 1913 

I 

Abre o credito e)::traordinario 
]lara construcção das linhas 
ferreas no Estado do . Rio 
Grande do Sul, a que se re-
ferem as. lottras a, b, c, e d, 
do art. 85 da lei n. 2. 738, 
do 4 de janeiro do 1913 .... 

DccJ•cto n. IO.OSii, de .f!l de fe
vereiro de 1913 

Abre credito o::draordinario para 
. os estudos dos prolonga-

. montas e ramaes da rêde de -

Ouro 

•••••• o ·' •• 

, viacão cearense....... ... . . , ... ,, . , . 

Decreto n. 10.089, ·,:e 19 de feve
reiro de 1918 

Abre credito extraordinario para 
os estudos dos polongamen
tos e ramaes da Estrada de 
Ferro Santa Catharina .... 

DccJ•eto. n. ·IO.ns, de 2 dé abril 
· de 1913 

Abre credito oxtraordinario'para 
as despezas com os estudos 

...... ' .. • . 

l'Apol 

400:000$000 

300:000$000 

/ 

250:000$000 

• 

.•. 



.. 
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diJJ'iuitivos dn Estt·au1t ·de 
l''et•ro uc Coroatll ao 'l'ocan-

Ouro I'al>CI 

titls 1 O O O I I O I o,l O 0 O O•O O 0:0.0 O I 

Deercto u. 10 .. 1/fi, de 2 d1J julho 
' do I!J/3 '• 

Abre IJI'edilo extraordinario p;u·a 
a~ tlll'Spezas IJorn o~ tl~Ludos 
de uma esLrncla uc .fcL'I'O 
Que, rurth!du do Coroa tá, V{t 
ao 1 ocanLJns. I • I • I •••••••• 

Decreto 11. -10.317. di! 2 de ju.lho 
de 1918 

Abre eredilo cxt,raordiuario para 
os estudos dos pmlongu
rnrmt.os c ramacs da rude de 
Vhtf .. lÚO ;I!Carcnsc ... ,, ., .• ou· 

Decreto u. ·III.:J/8, ile 2 de ;ittlfrio 
' dc 191,1 

~\brc ercdit.o exluol'rlinarin para 
os estudos rios prolouga
ltienlos c rumaes da Estrada 
rlc Fcr'l'o de Santa Catha-

........ ' .. 

:f O o O O I I I O •O 

. • ......... . 

l'tna • . • • . • • • . • . . . • . • . . . . • ........ . 

ifacl'cto u. 1/J •• U.?, da 2 tlo julho 
' ria 1.?/,1 

it\i.Jre el'••dit.o cxtraordinario para 
n eonstJ•uecão do linhas fci·
rcas uo Hio Grande do Sul, 
n ~ue se 'referem as lr.f,f,ras 
"· ú, o c rl do art. 85 da· 
I . ~~381"1·" e1.n . ..,,I , ce ·J ce Ja-
nch·o do HHU, ........... .. 

I 

200:000$000 

100:000$000 

150:000$000 

300:000$000 
/ 

100 :000$000. 

L 800:000$000 

l\II11"1S'l'lli\!O 0.\ ,\01\ICUr:runs, l11"llVS1'1\IA E CO~l!:IIEI\CfO 

D~crcto u. I O.ii2ii, de 28 thJ ou.tubro de 1.913 

Abt•c IJL'c<lilo üspücial jlara pagamento do au
. xilio do ui)O$ aos criadores (JUC, pos;;uinclo 
poJo menos 200 cnbccus de gado vaccun1, 
Vol, IX I, 

, ..... 



I ;· 

' 

ÚUl'll 

"'mstruírnrn cm suns Jll'O[Jríodndcs lm
lllw i t•os para expurgo do jmrnsltas do 

111 t!SJn o gad_o . . ·, ...................... . 

'Dcarato n. J 0.829, da 2ii de. mm•ço de 1914 

!Abre CJJ'I!dil.o espceia.l r.lesl.inauo n. Jic]uidm· corn 
n Estudo do i\Iiuas Gcracs as contas rola
l.ivas .uo transporte de gado introduzido 
do uxloríor pelo dilo Estado •.•..••.•.• 

MINISTED!O DA l'•IZENDA 

'lJccrcto n. /0.2/S,·dc 16 de 
'1/lUÍO de 19/3 

~\brc croclilo supplcmenLar 
á verba 33' - Exerci
cios findos do cxerioio 
de 1013 ... ...........• 

7)ccreto n. l0.337, tle ·16 de 
julho de 1918 

Ouro 

I 'o I I I ,I O t I I t•l I'~" 

' ' .. 

.PHJlCl 

H :000$000 

331:GGG~81JO 

342:G06$840 

Pnpcl 

2.000:000$000 

[Abre ct·edit.o supplcmentar 
:\ ycrbn aa'- Exerci
cios findos do corrente 
nnno ................. . 50:000$000 :3.000:000$000 

Vam•cfo n. 10.455, de 24 de 
setembro de 1918 

[Abre credito supplementar 
:í verba 33' - Exerci
cio findos do corrente 
oxeroicio ........... . 

Vecrcto n. I O .598, de 11 de 
de:embro de 1919 

:Abre credito supplementar 
á verba 5', lettra b -
Inactivos. pensionistas 
e beneficiarias d o s 
montepios - Aposenta
dos ~ do art. i07 da 
lei n. 2. 738, de 4 de ja-

··············· 

neiro de :l913 .... •.• •.•.•-·.~·. ·:•.• ···-·-· •.•.• .. •u.•·•. 

2. 000:000$000 

400:000$000 

,. •· l 
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/Dcc!•cto n. ·10.7-1.1, de 28 de 
janeiro de 1914 

rAbre m·edito sup-
plcmenLar ás 
verbas: 

21 - Fi soai iza-
.ção e mais 
rlcspozas dos 
impostos de 
eonsumo c de 
transporto . . 210 :000$ 

22 - Commissiio 
dn· 2 % nos 
v c n d odores 
J1 articulares 
de csl.ampi-
lhas .. .. .. .. 70:000$ 

2::: - A,iudas de 
• •CUSLO ...... , 88·: 000$ 

'Decreto n. 10.768, de 18 de 
f C1JC1'eiro da 191!, 

Ollro 

o o o o o o o o o I o o o o 

!Abre credito supplementar 
;\ verba 1' do arl. to7 
ela lei n, 2. 738, do 4 de 
,janeiro de 1913..... .. 2. 468 :888$889 

'Decreto n. 10.814, de 18 de 
março de 1914 

!Abre credito supplementar 
á verba 10'-Cnixa de 
Amortizacão-do exer
cício do 1913 ........ iQ0:000$000 

I'apol 

360:000$000 

------2.708:888$889 6.760:000$p00 

Recapitulação 

!Ministcrio da Justiça o Ne- · 
gooios Interiores ..... . 

!MinisLcrio das Relações Ex-
te'rioros .......... o •• 

1\!iuistcrio da Guerra ..... . 
:Ministerio da Viaoão e 

Onro 

• o ••••• o o • o o • o, 

180:000$000 
o o o o o o o o o o o o I o 

Papo! 

0.826:559$936 

(90:661$634 

·•.• . . < .. i· . 
'• I , ···~ 

l 

'·· 

J 

•' 
.. ,. 

. 'I 
'I . 

. ~ i 
J ,. 
: 
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.1:-1:\"AER /lO SJl:\",\00 

Ohras Publicas ....... . 
Ministorio da Agricultura 

Industria o Commorcio .' 
Ministorio da Puzenda ..... 

Ouro . ............ . 
.............. 
:.l.70H :81:18$81:1!1 

11/lp!•l 

1. 800 :000$0UIJ 

:J42:GG0$8"0 
G.7ti0:000$000 ' __, _., ___ _ 

2.888:888$880 14.ú10:888$410 -- --
TABELLA B 

Verbas do orçan1cnto para as quacs o Governo poderá abl'il'l 
crodito supplomentar no •exercício do 1915, de accôrdo com 
as leis ns. 589, de 9 do setembro de 1850, 2.348, de 25 da 
agosto de 1873, 429, de i6 de dezembro do 1896, art. 8" 
n. i, art. 23 da lei n. 490, de iG de dezembro do 189'1, e lei 
u. 560, de 31 de dezembro de 1898, art. 54, n. i 

• 

Sub.1id'iu tlus JJcputarlos e S1111arlores- Pelo (]lte J'üt• prc
cisl) durante as prorogaçõcs. 

Secl·ataria rlo Seuutlo r: da. Cmnm•o. dos Depnlados- Pelo 
serviço stcnographico o de rcdac~.flo c publicação dos debate:> 
durante as prorogaoõcs. 

MINISTEl\10 DAS llllLI\\)ÚilS l'XTI,IUOUES 

Extrcwl'dhrm·ias uo c.7:lcl''ÍIJr. 

MINISTI~l\10 DA MI\UINHA 

llosjlitaos- Pelos medicamentos c utonsilios. 
Cla.~scs 'inacti·va.1- Pelo soldo de officiaes c prucas. 
.1/uniçúcs de bncca- Pelo sustmllo e diéla das suarnicõcs 

dos navios da Armada. · · 
Munições navacs- Pelos casos J'ortuilos de avaria, nau

rrngios, alijamento do ob,iectos ao mat• c outros sinistros. 
Fretes- Para "ommissiio de saque, passagens autorizadas 

JlOl' lei, fretes de volumes e a.iudus tlc custo. 
Evcntu.acs- Pum l.ratamenlo de ol'l'iciaes e pt•ar;ns em 

JIOJ'Los estrangeil·os c l'lll iEstados onüe niio ha hospilaos c en
fermarias c para despezas de enterramento e gt·aW'icucües 
extrnordinarias determinadas POI.' lei. 

• 



\ 
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Soldo, IJlopas " (ll'uti(i"'"-''i"s de J1l'lll.•as- Pelas rJtW rwror-
rerr.m a 111m da inlJl.OJ'lancin "nusig-uada. ' .• 

Cla . .,·sr:s ·tmw/liJos- Pelas e lapas dn~ 1Wa1:as invalidas c 
~nldn r.J,, ol'l'ieiae~ " J)l':li;UR; I'PI'Ol'lliUdos. 

,\Jndas r/1! '"1.~/.o- i'dn~ quo ~o ahnnaJ•rm aos ofl'il!iaes que 
vin.inm em eommi:-;siio (!,~ SPI'Vi1:o. 

Jlnteriltl: 
Scrl!i(•o do saudc- PrioR llHlr.lir·.amrnl.ns r utenRilios a pra-

T;.n s de fll'cl. · 
Di v"'"'"" ries)WZIIS ·- 'rJ·anspoJ•I.e de l.l'O!lUS. 

~\lll\'IS1'P.ftl0 ll.l YI.\Ç,\[1 E Olllf,\R PUQ_J.IG,\H 

'" 
Gamulia r/IJ ;im•os rís e.~tl•arlo.~ til• (CI'I'n, uos rmac11hos I'I:TI

Ii'fii!S e. JlOrlos- Pelo qun I'Xcerl!lf• :w doere ludo. 
1,) 1!1,. 

Juros n fll/l.nrli;oçüo 1: ma'is des}JC;as tia tlinir/n c:r.tcmn. 
Ju.ms t.ln dh!'iria. ·intcnw (untlaria- Pelos que oceo!'l'crcm 

no caso de fundn1·-se parte dn divida l'luct.uanLc oti de se fa
zerem opcJ•açües de credito. 

Juro.~ e rmt.orti;a!";e.~ rios mn)lrr:.•timos 'intm·uns. 

Juros da di1!'iria in.vcripta, de.- l'elos reclnmndos ali!m dll.. 
niA'IU'ismo orçado. 

llla~ti·nos, pcnsillwisla,ç r! lwne{iC'im•ios tio.~ lltmlh')>'ios
Pelas aposcnLarlol'ins, .pela pensão, meio soldo, niontnpio e l'u
neml, qünndo a t:onsi~;nuçfio niíu J'ôr strfJ'icicntc. 

Crâ:ca r/c Jtrnnrli:a!•tin -l'''lo ,feitio n assignnluJ•n de notas. 
llcccbcdm·ia- Pelas JlOL'cenlngr.ns nos omprrA'ados o com

missÕI'S aos J•ohmàm'us, quando as nonsignacõcs ·não fo!'em 
MU fJ'ieiontcs. 

11l{mulcaa- Pelas pm·contagens aos cmpJ•egnclos, IJunndo 
as consignuçtics excederem ao m·cdito votado. 

Mesas de 1'e7illas c collcctorias ._. Pclns porcentagens aos 
enwregados, qunmlo uão lmslnr o credito votado. 

FiscaU;aç1io 1: mni.• tlus)w:as dos. il!lpostos i/e C01lSU'IIW a 
de lrrms)Jill'lt:- PP ln~ norecntugens, dmrm:;, passagens e trans
porte. 

i 
' 

.. t 
" ' ' I. 

• 
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ANNAES DO SENADO 

Oomm·issão aos vendedoras particnlares de estampilhas ...... 
Quando a consiS'Ilncão votada não chegar pura occorrcr ás des-. 
pezas . 

.Ajudas de custo- Pelas que forem rcclatnadas além <ltl 
quantia arcada. 

Porcentaucns pela cobmnça executiva das divülas tia Un'iilo · 
1..-.! l'elo excesso de arrecadacfil>. 

Juros diverso.~- Pelas imporlancias qnQ forem precisas 
além das consignadas.. · , 

. Juros da bilhetes do Thesouro- Idem idem. 
Oommissões a corretauens- Pelo quo :for nccessarin a!IJm 

da somma concedida. 
Juros dos cmp1•cstimos do Oo{1'C dos Orp/i.ãos- .Pelos (jUO 

forem reclamados, si a sua importancia exceder á do eredito 
votado . 

• Juros dos depositas das caia:as aconomicas e tios montes 
da soccor:ros ~Pelos que forem devidos além do credito vo
tado. 

Exercicios {intlos- Pelas uposent:ulor ias, pensões, orde• 
nados, soldos c outros vencimentos marcados cm lei c ouLrns 
despezas, nos casos do art .. :11 da lei n. 2. 330, de 3 de se-; 
tembro de 188<1. 

Reposições c restituições- Pelos pagamentos rcelamados, 
quando a importancia de lias exceder :\ consiS'Ilacão. 

Alfandeua c Laboratorio Nacional de Analyses -Pelas por
centagens aos empregados, quando as couRignacões excederem 
ao credito votado. 

Gamara dos Deputados, 2!l de <lezembro de 1914.-:As
tolpho Dntra Nicacio, Presidente.- Antonio Simeão do.~ San
tos Leal, 1' Secreturio.-Annibal B. tle Tolerlo, 2• Secretario 
interino.- A imprimir. 

O Sr. Ruy Barbosa (')-!Srs. Senadores, ao encetar. a 
derrareira· oração da :resposta aos contrndictores do meu re

quer~mento sobro n euso do SateUite, cumpre-me adverti!', 
para me niio haverem ·comCJ prolixo e seccador, que, si o~ 
meus discursos voem a SCir oiw rle enf'iada, 1í quo r·~spondem a 
uma enfiada bravtL de quaf,ro. · 

co\: defesa osM sempre, a respeito da accusacilo, na rnzúl} 
necessaria de muitos para um. De um nome feio, uma accão 
má, uma idéa erronea, com' que nos atacam em duas pa
lavras, não se apam o golpe sem muitas e muitas. Uma si'> 
proposicã~> exigirá, talvez, um tratado em n·otorno. Certo autor 

.(.)Este discurso nüo foi revisto pelo orador. 

I,- -:'( ., 
·' 



·' .... ' '~· ~·; ... ··- ',· "'~·-·. '· ... •' i:: •-','. ,. ' '· "'' ', · ,· • ' • t "• • '' I• .- ,-

SESSÃO •flM 30 DE OliZllMDRO DE Hl14 

------
· .. ·, .... · ..... · ,' ,. ··' ·. 

hcs]1nnhol, de muilo r.spiriLo, desculpando-sr de 1111HI dr;las, 
escrevia: .... 

« Unu iuipugnncion Je uelio [JUginns mo Tm obligado a o~
el'ibir ustn. avulo:;ia que om1pn uu torno: ppt•o no lu PSLt'ILiiiH'tt 
IJUiou ·l'oput·e fJite cs mur funil )' mui ll1·evo lh~mm· 'tl alguno, 
por o,iemplo, ,jutlio (J nuwiseo, y t]Uu JIO us lau J'aPi! ni latl 
IH'IJVo fll'OIJur o! ol'ondido quu es lll'isLiuuu vio,jo. Al]Uelo nll 
euu:;f,JL mas que doeirlo ou tlo; palav.t·as ~!Josutfl;; y <Jsto 
J!Uoslu revolvo!' pupelu~ unf.ib1.10>, litwer iltl'ot·mtwionos, y us
cl'ibil' mudw para probnll' la v~.n•dad>. 

Agora, urna explieucüo pt·elim iuut·. Si nos ta t•ospostn, n: 
(]Ue, r:om cxl1t'ema rulul.aneia e indizível desgosto meu mt> 
forca o no!Jt•e .Senador por'i.llal.t.o~Gt•osso, com quem por duas 
vezes tive lofllgas e inthrnra~ rohtJ;.ões de amizade, que duas 
vezes so romperam, nw o~pupar, acaso, alguma uot.a. mah;· 
dessoanle, ul·guma ostridenciu mono;; boa de ouvir, niio m'tl 
levem a mui: lamina soldada, que ~c lornou a qnebmr, nfir> 
uiio Lh\ mais sons que prestem. Dou;' honwus om taes eon
dicõcs .it\. so nfio devam occuvrut· um do oul.t·o. Um justo sen
timoulo bom compt•ehensivol lhes uão purmii.Lrl dogladiur;õm• 
de tribuna. V1ú., pois, ainda por r.sl.a vez, mas wm u nota de 
sem c:r.emplo. · · · 

Quando uma Jlessou oslá com a Lincta de bt•i::;nr•, Sr., 
Presidente, nfio hu nada que lhe sit•va de motivo, e Ludo ihl) 
azoda a bílis, ou lhu l.urva a visüo no~mul. E' o caso do lobo 
com o corrloiro, ou o du ~\llelllat~ha -com a F,ranoa. 

Si o nobr·e. Senador rtor Mal.to-:GrOijSO, que, com tantli 
repugnanein mi·ruh-a, me t.mz · rlc novo (t l.ribuna, me nouvoss!l 
applicado a mim a. mesma medida, que u si mesmo o vimos 
applicar rno tieu discurso, quando atalhou um aparte meu, 
declarando que a sua peroruoão não Linha end~reoo á minha 
pessoa, que ara uma explanncão de iclóns :;ornes, onde o orador, 
som1 allusõcs individuacs, se occupava com n. Nacão c a j'Jo
litica do dia; si o nobre Senador me tivesse querido favo
recer' com o beneficio da mesma dcJ'esa, a que se acolheu, 
niio teria commetticlo a se>mr .iustica de trata'r rú minha pero
raciio com um critet•io dive1·so, pum nolla enxergar um corpo 
de dclicto do ferimenl.os directos e smvcs nu sua individua
lidade, justil'i·canrlo assim, u smt coi•.rirla imrncdiata ú tribuna 
com n artilliaria rio sou editorial, c das suas notas, a fiUrl rlas 
minhas J'rageis · trinchoi•ras, como atacado contra at.wcant.e, sou 
obrigado a i:onl.rapôr, tambem, pelo mesmo systema, as minhas 
notas e o seu artigo do fundo. 

Está-me acontecendo a mim o que nconteeol'ia a um pintor 
do batalha, rcvolu(;ão ou· l~>rrcmoto, cm cu,ias tolas um espe
ctador, obsesso da sua personalidade, imaginasse ver-se rla
huxndo enl.re a mult.idão confusa do:; combatentes. dos rcbeldci, 
ou dos espavoridos. O artislu não cogil~\ra sinüo de um<~ 
grnnde impressfio geral. Quizera dcbuxnw Ião sómonte o 
lct\L'Ol' da· catastropl1c, a vertigein lln tormenta popular, a 
furia da cnr:::a no campo de ·~ombnlc. O punico, o alvoro to, 
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n lll'avura. ~\s paixrie~ eolleetivn~. a~ viJ•Indrs collocLivns, :u 
l!llLaSLl'O!JhCS COJilllll.i•VUS, .:\ ]oUelUI'U das l.lJJ'l.lllS, O !Je!'Oi·SillO 
c.los cxcreitos, o n\tVOJ' dn' e•idndos.' Nac.la mais. Sueccdc, pot~Íin 
qun um HDln·t~vivenle tia gllf.',J'I'U, ou um t~nntempOI'nnco da 
revolLa,.ou lliJH do~ l!seapos do llUlaeylsmo, euja sceJJJL DCIJUpa 
o quadro, euida l'CcoHIH!eiJJ' a pr'OJH'.ia imnge!m entro ns fi
gurns aquin•hodas r:om Uimt siLuu~:io menos :Jiot•osu 110s npi
Hodios do gr·nnde! painel, o sr nwtLo cm ea'bcg.:t flUO toda ess<L 
vasl.a pinLum n:io leve uul.r·o ob,ieel.o ~iniio sel'\•ir de :rnndiJ 
ao !'<!l.r·aLo de um IJrJilli'JU. l~ ;vh·i o tendes, eom todos os 
m;íos eonsolhos dtl s1m rll!se·onJ'imH.:a uo .. eoJ'ae;ão, a. fixar eontt·a 

-. o innocentc pintor. 
Eis, St•. •PJ·es idenle, n si Luacão I] m• ~e' fJU iz pclL- t'nmm igo 

o nobre Sennrlm·. 
O Sn. A. Az1mmm- Eu: nito UJlOiudo. V. Ex. foi que se 

)ildispoz comm1igo. • 
O /Sn. nuY HAitllOSA- Em rela cão a ellc o meu ui Limo 

discurso csl.l'i·e~·l.amenLe sr.• limitn a dcfondcr, nn. su:t primeira 
p:wl.e, os cJou~ lttJ·ns do meu J'f'QU<!l'imenlo, a que n nolwr1 fie·· 
nador· O!lllÔ1. a sua eensura. Isto posto, desporlindo-sn :í. J'mn
r.eza elo e<'nso, a quem ntio mais aHudi, · eifrr>i tudn o qu<l 
r.lissr.~. dn;IJi ptlt' dranl<', em mosf;rnr ao Senado o seu dovr.•P 
inr.JVit.avel rio appJ·ov:n· o llii'Ll J'CQU<'l'imenlo, ;t .iusl.ka desl.i!, 
a sua eonVt)nitmf!in. a SJUi uecessidadr, l'. na mMtha~ porol'nçfio, 
fi,guranclo a hypol.hrse nppnsLa, n. mosLJ'UJ' a ineompa!.ibili
dadc qw~ ~r ,,:o;l.ni.H~Ill(~t~dn tillfl'e ~~~la CnmnJ·n '\ n~ suns ohri
gncõr.s eoll.~l.it.lleiQ.nne:-;, -c~tlll'e ,~:-;ta Camara n o Sfltl pundonol\ 
ent.rn ~~stn Camnl'a n a lwnr•a dos ~eu:; mmnbt·os. 

Holeia-;se o que rt) cl'isse ne~:-'3 pt)I'OI'flt~ii.o, na. qunl o nplwc 
Sonadot• emprnhadtl na sua loire\ de' nega1· scmpm que pc\de. 
commigo, .foi clr!scohl'il' invccli\'a" eom ~uh,cl'iplo :'t sua. 
pessoa ..• 

O Sn. ·A. AzEnJmn- X:ío :1poiado. 
O, Sn. llVY .IHnuos.l - •.. onde 1'11, I'VidQLlt.cJmcnto, sú. ri•' 

outras cogilava: a da no,;sa palrin, a da no,;sa mal aventm·ndn. 
nncionnlidarle'. a da enxovalhada llctntbliea llrasil••irn, c ria. 
ésl'ran:;nlllnda e•mJst.itn i cão .qw' répJ•rsrntamos. 
.. Ahi drvri •'li o dt!hnte a1,1 onde> as J'ore;ao, que Deus me 
clr.u, m'n JlCrmilti:lm. Não fiz rlolln l'inhn. ondn· !!tnllos rlc b1•iga 
J•evi,;Lam de fül'J•o postka, os espnl'iie's nul.urncs, pm·a deixa!' 
o advm·sario tlSlcndido no terceiro. :'<11ill, 1Fique cCJ'Io o nobre· 
ScnadOI'. O meu prn>amcnlo c,;,tava lwm acima de individua
lidades, quaesqur1· QtH' fossem nessa l'e:;ião de onde n visla -· 
~ô percchr. os eonLorno::; gerar:-; da~ cotHifl~ e do~.factos. a im
pressão dos eon,imwlos, o asprrlú diJ'fuso dus e\poca.>, do~ sy~
tcmns, das col'l'ent.e's, uos hol'izontcs, doi< fulul'Os. Trnnquil
lizn-se o nobJ•e S(•nndor: cu .n tinha pe1•dido de vis ln. O qu~ 
ria minhn Yisln ~(' n~o Jl~l'din. o CJll<' ... u.conlr.mplaYn .. ~ eJ•n o 
Brasil. 
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!\"fio acnmpnnliU!'td n noiJI'P ~t\THlllnr na :-;ua ex~~Llrsfio orn~··· 
t1JO]Ogica. HrUI Jlltl} t't.lllllr•r~lU o I!CJ~LU/lll' da.-, HVI.'~. )iiiu pOS:-\H, 

NHI10 o IIOiJ/'1.!· Senado}·. au.~~:-~l.ar quo !!!ln~ «SI! eonfundem nn 
uwsmo prm:"liJnt.I/Jlo. ,i:'11nai:-; l':tzeudo l.t•anspui'Pet'l' a. lleilmm dt! 
sua phliii:JA'üJU ou a :-;upi'Punwia de sua~ qualidades e vil•i.udr~:o; ~. 
UúllHOia-lllt! 1!1'11 YCI' t:PIPIII':.tdns H~ \'ii'LULII!H dn:-; hirw.des JIILT
mo,.;.;o:-~, qunndo· v~~.io iJriiiWJ'.·!il:-~ e111 Lamnulio dt!:-i!'l't!d itn us dos 
hi[H•rli!>l iliJJdlillll!i', . . 

Pnl'n 111i11J (, novidade. Gonl'es:-:o qUI~ o fJJII! sei na mnl.nJ·in. 
~i·, n enllill'l;ll di• nl'i•lll:l. :4i nw n:iu falira a llll!lliltl'ia, '"'':'! do 
tompn da rninlm inlirnidnd" conr n noiJr'iJ Senador· pelo llin 
Gt•a.rlll(• do 811!, ru·dell!fl armtdor da vida l'UJ'nl do.-;. seus pngo!-3, 
a dll:·wi~ÍPIJiiO du l'.u.int-l JHli'IJJt:IIOl'e~ !:'I! enL1·egu :'ts vezes eom 11/11 
colul'ido t;t•u, qur. ainda rnu avh·u rm rnLina a visito das gL'amlt•:-; 
118I.U'IleÍUR ao l~l'iUJ', OIJde, nos lllfJil'tÍ(!S dn:; a/a:m/JnU/ON Sf! l!ll'l
poleil'll a l'igm·n irllpr.r·nlor·in do i]UCI'o-quet'O, n Chan/l!c/CI' do;; 
) ll.lll'll i 1'0> • 

'Estn paAHIÜ'O eul'iu:-:o. a quo a nnlur·er.a cnnc~edeu o pun
ua~;hll da :;ar·•~a l'nnl, o v1io dn I'OI'VO t! H lut·yngr\ do :.;:alio, tnm, 
pnla ull.inra dl'st-:a:-~ p/'1-'IHia!-0, o doJII tl1~ ouelwl' a solt•dadl! do.~ 
do~earnpados n sanga:-~, da:-~ 111net•ga;.~ t.' eanlradn~ eorn o gTit•) 
esl.r.·iLiulo, l'l!l~hinaui.P. pJ•ofuu.rJo, oralr~ o :.CP!Iio pinlur.•c•sco rlu.-1 
l(a(u.dius tiP;cniH'.ill a /'i(/r!li~sirua ouorunlor"·'n qn, u hapl.iza. 
Quando o."! . .;a avt•, J:í dn ~~~~~ poi:w dr~ iu/JHnduv:'1 ou coentr•illro. 
qudtl':tf~lln nu r.~amhar·:'r, altJ•u a gt1L'Iu, e desi'BI'e no a~ul o )o;ell 
gl.'if.o dP arnPUIJil, niin uw i!Oilsla qutt as nntr•as nvt:~, « suns 
.il'mf1s gemens.~, ousHm rnr~dit· a~ ~ua~ soll'ns com o guirwll•) 
inRislerl!.e nm qw• r."!la JWII"iil dillll' n ~ol P a 1~1luvn. govt~r·rwr u~ 
minuuno:; e pampeiros, · 

O outrfl bicho de azll>, CJIH' ll!f• a11tla na visinlmw;n. pelas 
ini'intlu~ campinas oudr• Si• apasel!l\l.n o gnr.ln,. ponteadas lon~n 
a longe pelos l'a:;t.eiJ•os J'amiJJo:-; do eupim, t'! sô ;r oitO tlf.!· hai'J'tl, 
r.u,io uinlw sn or•inntn sempr" cnm Ulo scgui'O tento qtw " 
do11o, ouL!'a maravilha da zoologia dos Ul'l!f-i, ~n logrn dn ~lllt 
viVt)fHJa ~drnple~ no alwigo de ve11L0s e lort•eulcs. 

Este, ,;im, ·que sabe vivet· rruasi irmãmente, r:omo mrl;;n 
r. meigo, 1:0111 o qur•r·o-qtwr•o, pnmlo-lhn nus nuven;; a ;;nhetlr•r·ia, 
o poder. n !lloquencin, "· cmbm·u saihn fJUfl o ob,ircto do s~;u 
eull.q, não ohsl.antr• o aspecto minuz, o., gnst.os dt) mando, :t 
gar•r;antn de fm·ro, lfin dorncslieaw•l, arinnl, vem a. ;;cr·, fJU:inlo 
quaJ.qLWt' galljna(!1~o. r~m se ll1e gnulando ns mfio~ an lnmlln 
sem medo, c:ontimía a vtit·-lhe no;; i•;;prdriies dai' uzns ns ar111a:; 
invmwivei~ dn soberania. 

De oull·.o~ rmssar·os não me r•nnsta. eon!'e"o, em toda rt 
humildndr. ria minha i:;nrmrncia tlt• u\'it!Oia. rnuil.o t.'i1lr•s, "'' 
outms não sei qup, « Si'lll diSLinw;ües rJe qualqu,.r· nntur·t•za ~. 
~f' unanmrndcm eom o attarnviio dos pampas. 

Co_ntinunndo a ,.,..,·oll't'l'. pot•iím. nas minhas Lintur·a,; dil 
sujeito pouco ·tido sohr·n outr·os nwmbr·o:l da fumilia das « avr.s 
rlc pr.nnn >, 1\U nxpre;~ilo rios santo::; livros, pm·gunlo no; Ul'i
culm•es muis J'nmitiarizadns com o lruto d•!sses ,·iventes, corno 
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o nobre Sonnclol', si nfi.o hal'crá' cnl.rc ~lles Lnmhcm incompa-< 
tih.ilidadcR e sr.pnrnoõcs-sl nfio as •huvct'tí, por ex•Jmplo, oui.t'l! 
as cal.ut•J•il.as tle •~uhr.!:a alvndia ou Yot·du-clnra, cu,ins bnmi<m 
wl!l'Crn u~ pinheiros dus cuchillms, r:lcsfot'J'ando-se da mngroir~ 
do IJlllldt'IIS liH!liOS l(l'lti.IIS C!Tl lli'VOI'I~rlOS JnOIIIIS JIÍIIJ;llf!~o O IJI!I't.OS 
vuai.JOl'í!.':l tl1! gt~llOJ'o tliverHu, como, PIU'a llÜO suhirntos. dnuLI'ü 
os fallante.'l, .O :J'm·midnvnl lu:m .... tc-m: Lnerur dos gaviüns, e o 
/.agm•eJa elo ftU.run ... fc-oestin ~! 

Asseguram os viandciros dessas parngr.ns, onde o Sr., 
.Borgos de Mcrlclros ponLil'ioa direito consliLucional aos ~ Ie~ 
viLas do alcor•iío >, ,,ue 11llCm mna ver. ,iornudoou por aqucllns 
/.Qrra~. nunen. mnis se eRf!Uf_lr~t'l.';í clrssas avns pall'adciL'as ou 
·guinchanl.e:-t, vnzes de homeu1 alada:-~, Hl'ilos de aviso ou in!,oi'-
1'0g'ílf}Ü01 (ltnnrgr~JJit."'~ tifio Hn sabe do onde, esparsos do toda 
a pnrt.o, (Jur sall.eiam~ (~~~ trüs, de dmutl.e, :'l dil'cHa, lÍ csqucrdu, 
o caminllciro snt·pr••hcnrlido. 

Pois nfin lmvr.rt\, drWl':ls, « Llil.incçües de qnalquor nalu~ 
rem>, cJJI.r,!, de nm Indo, as travessa.;, as mcttodicas caLur
ril.as, c, do nulrn. os doslemido~ bcm-te-vi.~. ou indiscretos, 
rnwm-tc-'l'r'!Stiu'! Nfio crr.io. 

Nas lon~as cstauúcs do :>;oada, quando corre dr. mão enr 
m\io. tí volla. da fogueira, a cnitt do chimat•rão, dizem o~ 
gaúclto' qrw, aos ouvidos un culpado cm sohresa!Lo por esses 
ermos, os hmrlos JlCI'lina?.cs c mnr·tellanl.es tio bem-te-1ti 
aoordm· n rnmo~o nas :-10lidü~.~~ dn ctmf-leioneia eomo· chamado:t 
a oonlas da ,insl.ioa do cr5o. Um gTito rlesses sóa :ís orelhas 
rio N'iminoso como vor. do ]Jrisfio; c n ingrato estremece, es
euLando as piadas queixosas rio qumn-te-vtJstiu.'! 

O flll. A. A7.EtlllllO -V, Bx. fnllou cm ingratg. Isto não 
me toca. · 

O Sn. HuY 13.\nnos.\- Não mr. referi a V. Ex.. 
0 Sn. A, AZtlnEDO- Fac o esla o!Jset•vaçiio POl'l]Ue Y. Ex.. 

está rcsronclondo nn meu discurso. 
O Sn. UuY BARROS.I-E' o mesmo syslcnm de julgar que, 

JlO!' se estar rcsponrlondo a um discurso, tuuo qu~ Sé disser, 
na resposta su refere ao autor desse discurso. 

ü Sn. /\, AZlll\Eno-Entfio não tem razão de ser a 
nllusão. 

O Sn.. RuY BARDOSA- Sim; não tem importancin ne
nhuma, como as cousas que faço. 

'O Sn. A. Aztlll.EDD- Toem sempre, para mim; o que não 
icem razão de scp são as in,iusticas de V, Ex. 

O Sn.. RuY · RmnosA- Não quero disputar deslas cousas 
como os mais sahirlos. Don de barato que abutres c pombas 
vivam um communhfio de hon amizade. Mas não acabo com
migo sem deixar •le pôr as minhas differencas entre o bem~ 
te-vi ou !]lwm-tc-vc,<t'iu? n~ missão perseguidora das suas 

·._ . 
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indescripcücs, as cnturrist.ns na sun sinn migrnt.orin, á cata. dé 
tnollior eibo, os uruMs no seu papel sinist.ro de transportar 
a peste com as boiadas, que nwrnpnnham, u o IJIWJ'O·tntcro, '' 
al-ka1•a·va11L ·mo'i'ro, eommcnsaJ, au que p:ucce dns enruvnnn;,, 
pl'udcnl.e se:;u i dor seu, ent.ro os ptn•igos do deserto, espccio 'do 
ut•tlcnanc:L da viet.ol'ia nas 'inec1'Las cont.ingencias dn vid.tt. 

Do tudo, PO!'<!m, ee<Jo: porque J'a!Jn. quem sabe, c querri 
sabe, sa!Je. Niirl cont.est.o -aos ·passaros os predicados singu
lal't•s, que autorizado ornil.liologisl.a se deleita cm lhes al.l.ribuir. 
VtL de bom mercado o que quiwl'ellt. :Suo passaras, c eu com 
a sua vida n:ulu t.en!JO. . 

Mas quu el!cs não sc.io.fll eapazes, siquer, do esladear a 
lJollcza ria sua plumn:;em, queira me pcrr!oar o nobre Senadoí'. 
si duvido; porque l!O pavão, pelo menos, ou~o dizrr que so 
n:io occupn de oul.ru cousa, e. se me nüo engano, das gralhas 
aló so llir. qun ;,:oslnm do oslcnl.at• as pontms alheias. 

Póclo ser quo eB"ns deliciosas ct·cnl.m·as, como nos nssevo•·a 
o nobt·e Senador na sua amena li<;iio do zoologia upplicnda ~ 
ltumanirlado, vivorn t.odns <como it·miis, som dislinccão de qual
quer ordem, quando cantam lil'ros nas ramas ou cnplivns na3 
pl'isões ~. 

Admit·ornos ('[Jf.rc ollas oRsa igualdade. essa fraternidade, 
cssa caridade, anl.ecirar;ões dos grandes ldóaes nossos, nas 
quacs laivo ni mla se v(t buscar a ~oluçfw dos. problemas sociaes, 
um que vivemos .rque!Jranclo a ~nhcca. Mas pelo f!UC cu niíll 
esl.ou, é [lar resig-nar :i conrlição de passarinho em viveiro, 
llicnndo o seu nlpisl.c, so!J a t'eil.oria dos ~aviões que nos dão 
por senhores. Bsse regímen do pnssaro em gaiola, ernbellczndo 

· com n docur:L lln servidão eomrnum, r.mquant.o o bicanço do> 
milharncs, nos dopcnna, ol o que não ncceil.o. · 

Si mo bato, nois, contra os VUl'l\cs elo aviaria, niio vãg dizer 
r1uo esta nve mui ensinada « ahusa ll:~ sua supcrioridaclé, para 
<'~maga r as suns ·d'cbcis eompanheiras ). N;1o. Queira o bucolico 
amigo dos passaras ornonrlnr o seu lihcllo. O (Jue é preciso 
rlizcr ó Qne esl.c pl'isionciro niln cnhc, r.nl.t·r. a> aves domesticas, 
·~m nma pnssarc1rn. Ct·rio ou .que nem l.oclas as aves são gal
i inaocas, nem todas se ngoitam no sallinheiro, nem todas ac
ecitam o poleiro ramo termo dos seus surtos. . · 

.!~eco liccnca para me alistar entre estas. Não me creoti 
Deus pam vivei' entre as aguias; mas tnmbem não me fadou 
a rasto.int• entre os patos e marrecos. Não mo destinou ás 
alturas; mns, grncas lho se,iam dadas, f.ambcm me não con
demnou :Is baixezas da terra. ,Q que me rteixou, me basta;' 
o vôo .mediano e sog"Uro, que não sóbe nos céos, mas não desce 
aos charcos, niio cort.n ns nuwns, mas se eleva acima da,s su-
perfícies empestadas. .. 

Louvado seja Dou's poJo modesto. mas nobro quinhão, 
com que assim me dotou, niío mo talhando para habitar o 
pantana, mas para o scnt.ir, para o clélos~ar. pnrn avisar do,. 
seu perig-o. Mas nlio se pódc clamar contra o lodacal. clamar 
com voz brava, .cl~mar com vr.z que so niío abafe, clamar com 
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vn~ quo dnm ill'l~ n ynY.nl'ia do~ alJu:-;n.-~. ~em inetll'l'flt' 1m cnlcrti. 
doo.; intt~l.'fl!ó!8e~. q\11' Yh'PIIl da uuh•ln~:.fin nn 1111~ tln t!l'illlt' ... Ai 
ria l.,~t'l'll, td dos JHHJII!Il!", ai do~· Esl.nnn:-l, :;i niio hnuvess1!, t~nl,l'tl 
O.'ii .'!lOS!:lO!"i Sl!llLiUIPIII.O~. PSHa."' .r di\'t!I':O:idadrs :», .qt.H.\ H Ol.'llif.holog·ia 
pulitiea nos expr'lliJr•a, 

Com es~n aul.tJL•idildfl qun o nohr·o ~t'l!ador· :miJe! PXül'ePl.' 
dt• modo t.fio intt~l'l'.-i~·mni.P. denuru:iou t!llr « n ol.'gUilln, a vaidade, 
a int.olerancin, que tr·an~par·punm nur• lndn a pnrlP, rn·iudrtal .. 
nwuto quurulu c1:; .hnmens 1.-t't!m eonvicc:fio do :-:eu Jllcr·eeimenf.o 
j·nfellnetua! ~-· 1/JOl'n.l. ahusa11dn Uei!IJ, nruil,a:; Vt)íW!i, sem ~Olli
))I'UhOrHir!r' lllll! r•sWo l'er·inrlu c r!srnagantlo». 

Nún ~ a~;.~im, lalvc~z, qno fnllnrin Znratus!.lll':t, mas t.í 
assim fJ\IC l'alla o nohr•e :;rmado\', ,•.u,ia:; palnvras 11inguem 
]~odcrin suppnt· qno mo ''sl.ive;o;sem !'J•eehando. ~i :-=:. Ex, 11iia 
aec!'esctm ta:;~~.: .i 111111edi atn Jllenl e. 

~!\~Iro o! por outt•o moti1·u que o emiiwnl.c Sr·. lluy Bar
).)osa, efiqurcendo-se de ·qtw é nwmlJro de~f.a. eoJ•pornc.ã,o, de qun 
é o 7wimus 1'ntm• pm·es Pt~lo seu ~;e1.1in, J'ürn tão ~marg!lm1c:ntn 
'Qs snus collc$·ns, abu:-~ando do vc~peltCl 1.\ t.ln eon~nderru;.ao, qno 
todos 0.' :'o'llllllOl'PS lhe YOf.nlll », r 

Ohrig:ulo! ~Tuilo obrigado! Agradcco; ma:< não ilcceil.n, 
Não ,·, lio'ii<l dar a Hill homem o que eli<' não l.r.m, para llw 
nr.gnr n qne l<'lll._ i\'iio '';justo cumnlar um iqtlividuo .de gi'llll
tiPzn~. ·que lhe nan t~nhem, 1mra, logo :l\11~~. "'.n desdowar eollt 
aclm~ut•s de que não Jladccr, Nenl gcnio, nem Jl1'iuws intm· 
~>a'l'r!S. 'l,n·~~~ nxc:rllencia~ me 'llfío podcrian1 mct•ecidamcnh~ 
<ll'!llli'. ~las ainda menos mci·ccido Sr'ria capit.uhn·cm-mr~ das 
tl'r.s niiserias, com que nw dc~ga!Jou n nobre Sm1ador pol', 
l\lal.tn (ll·osso: :intolcml1Cia. orgulho c vaidad•~. i\' ii o ! 

u~ gl)nio carregn'dn cles;;a~ tres enfermidades seria a 
menos csl.imavel das creaturas, roorQnant.o não conheço nada. 
mais tol.o c m:\o do .que o orgulho, nada mais duro e odiMo 
do qnt! a intolcrnncia, nada mais JlCl'igoso .ou ridiculo do qun 
n \'a idade, Dessa;; 'l.rcs csl.il'pcs na:'ccm as mais ruins, insen
satas ou torvas accõos humanas. 

Si rm imaginaria nunca ver affrontado;: o;; meus Glí nnnos 
de vida, os nwus 45 nnnos de luta pelas mais honradas cansas, 
os meus 2ri :1nno~ ele scrvi(;os a cstr. Pcgimt)ll com a grossciria 
(Jc;;sn offpn~a. nominnlmcnl.n alimdri ao mcn rosto da tribuna 
desta Casa ! E ·quem rn'n" lançasse aos cahcllos brancos havia 
log.o dr' sr.I' o hommn, n eu,jo;; olho;; uma longa amizadü abriu 
tantas vezes o seio rln minha alma ! Pois então dessa diut.nrnn 
exporicnuia. r!!'s;;n nb;;ervnoiio inLima do meu caracter o rü;;ul
tndo todo veni n dar neste falso test.ümunho? 

Orgulho. \'a idade, intolm·ancin. Ilõi>. neste quarto dü ~e
enio entre ur''"· quem ler:'t soí'frido mai;:•? Quem mais tci'tÍ 
renunr!iaclo'! Quem t.CI'IÍ tnlrrudo mais? Que, tJen:ho eu feito, 
sinão perdoar e esqun1:cr· llO'nstant.cmcnte as uggressões, ns 
detrucr;õcs, u., JII'elet'i(;lir•s. aô espolincões. as perseg-ui~ões. ;IS' 
inf'rulidües :ret'l'Sns no meu enculç.o desde ·os primeiros 'dins 
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·r"·~la lti)Jluhlien, 1!111 cuja l"'dl'a angular ''"l:í. ''mlni/.ido o 111011 
11urne'? 

O nwn IJI',;tlilin! Orgulllll, pui'CJUIJ !.l'oquci vnlunLal'iamcnto 
um uma urena. do l.t·aballws " mOJ'ti!'iea~.ües 1•onLinuas il sunvo 
"' JH'lll'ido camiullll tlus ''";t•e/.nl·ia,, dn" ha,iulai:õrs IJ das ndlle~ 
J'nlleiu,; .iuconc/ieiunaus JlOI' lllldr; se elwga a11 rmt'if/liiJrlimento 
,. ao ~'I.IVeL'lln dn. Na~~ão'! :OrguiJw, pnl.' mio eo·nltr!Cl~l.' inimi;;o5 
ueu1 ltlu I•JI.IIIJ!'llt' elo uggmvw; r]uantlo me Jm!.u ú pOI'I.Jt o clireil,o 
eorwukado'! Ü1'gul/1o, pol' nfiti ltavet· Jtllt inliJI''l~se com que so 
Jtll.l eumpJ'e o ul.wru.Jono de uma eonvi~~ilio, a desoJ•r;fül de ·urn 
fJovm·, a. lnli,;iw n unnt JiiJ,JI'dudu, a complasiJCJWitt com um 
atlenluclo'l · 

.J•:u r\ quu sou o honwm r/o u!'gnllw. Oi'gu!ho J l\!ns ninda 
uinguiJIII IIHJ \'ill 1.1:utar lliJIII sobmiWI'il'ia os lnuni!dfJ~, ropollit• 
eom di!SCIIl'idadt! n:-: al'I'Jietns: magoar· enm uma duL·cza os pe- · 
.qu,!nino.,, envel.'gou!IUI'-me d" pu/.l'fleinat· os rl•!svalir/os. Orgulho! 
i\!ns niugurm pnrlel'itl, s•~rinmrm/.c, 1.liu•1~ que eu agazn!ltassr.•, 
,i:.lmui:-~, un ~·wio, um J'mwor•, qw~ ~u rH:On:i,~llntsst•. tmm vingnnca, 
q 11 o nu (•xe J'lle:""."il! H a u tor·idndt• eo111 uppJ'P:-iSfLO, que eu tivc~se, 
algum dill, uma T!nlavm humil-hanle p;n·n os que me ~ervem. 
nu "' qnn 111n ermmm ! Orgulho I i\las interroguem oH mai~ 
poqueninm SN'venl.uarios destn Camarn, n que .i:'< pl'esidi. i'i'c

·nhum lr~sl.emunharú. que 1110 vis,r: a!.l'aves~nl' rlc.. ehar1éo na 
cai.WGit esl.a Casu. nade stm magt•st.ad•·· o impot·ador sempre 
eu /.l'utt rlcsenhc1.'lo. 

'A- miuJm '\'aitlado ! Mw.; ,-;eelt, devnt·a:-:, essa a hnpressão 
IJliiJ lm·;í, deixado no I)Spil'il.o de um inl.inw da min!111 e.asu, rlc 
um ohset·vadot' niio mulig!lll, o esp••ct;wult> rias tritmlaci'ícs ele 
umn r:ouscinnr;ia aeabrunl1urlom peln .~enlimrmlo da inl'criori~ 
dude, que me torturava, JWSHes quarenta n dou,; dias, rm1 que 
todo~ os meu~ arf!ig9s lutavam pu~ me arrancar uma resposta 
acC/ll!CScento u m1ssao de Hnya? · . . 

O Su. Prmsmr.NT8 -. Atl.r.n(;ü o. 
O Sn. RuY Rlnnos,\- Sei' ia a unw. scrmn de vaidade •1u0 

f.el'iam a .~cnsação de cs!.nr assistincJ[j [)S r]un, como o nohr·e 
::;,mador, me viram ar;ccitar quasi eomo urn supp!icio ess:J. 
lllllhaixada, c par·tit• nniquilnrlo pelo temor das t'espon;;abili~ 
dades. ·que me aguat·dnvam em um f.heatro ele cxh ibi~iio in~ 
eomparavel. ondrJ tnnlos OIÜI'os não r.nxcr.•gnram sinãn o hrHIH) 
das galas, dos titulo~. da~ llonra;:, da ·notoriedade pomposa c 
retumbante? 

O Su. Pm~siD8NTE- \\'lt•:nr.ão. 
O Sn. RuY BAIUlOs.\- A:' minhn intolcJ•ancin ! !!as >cria 

possível que eont1•a mi!ll at·ticulassc 1:stc lnhéo a te~tcmunha, 
eonstantr, pot• tantos annos, de todo>< os meu~ netos. aquelln 
que, de luntos modos, rJ a tanto~ n,;pcr.f.os, tantas occa>i,jes tevo 
dt~ m~ r.onlwcer, ,jornalista nn lenda, ministt•o no gabinete, pn.1 
de i'amilia em easa, patrão eom os criados. comp:mbeim entr1) 
q.s amigos, advogndo cnt\·~ o~ c!icnte5, mestre ou consclheirCI 
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enLt'l) os mucos? Oudu nw viu cllo con~Lrungcr a liberdade 
allwiu, mclinLimr uma sensibilidade, forcai.' uma obediencia, 
csLot•quil· uru volo, umot·duoar uma opiniüo, brigar por uma 
divergencin, recusar um bom ·oonsclho, :hcsHnr na rcconsidc
ru,;ãu Lle uin acto mito, na roLractacão de um juizo injusto, 
ou na eonl'issão du um .erro averiguado? 

Inlolernnl.c dn oppressão, isso sim I Intolerante du sub
servioucia c cobm•dia o da prov.aricação, isso li\ é verdade. 
Inlolcl'ante do crim·c, dtt immorulidnde o da doshonra, isso não 
tem· duvida ·nenhuma. Dessa intolcrancin mo podem ·accusnr, 
.Que me não e::wulpurei. 

0 811. PtmSLDl~N:~ll- ALtcncão. 
ü Sn. llUY llAllliUS•I- Quer o no!JJ'O Senador que cu 

hontom aqui me pnrecesso com Cit:cro nccusando a Catilina •. 
Não me pega a ironia dll' oomparuciio .L Si é por ruo magoarem 
que mo suluncLLem ao surca~mo ue tucs contrastes, podem acrc
'ditar que os recebo conw de onde veem, que ú como devemo~. 
neste mundo, receber o bem e o mal. No .ambiente de hoje oni 
dia ubundal'iam m·r·emcdilhos do CaLilinas .. Mas Ciceros, para 
se lhes contraporem, 6 u que Laes ares não criam. E, si Cicero 
actualmente resurgissc, não seria para esmagar a Catilina, 
inas para ser por elle esmagado. Ilo,i c não é· a tribuna quo · 
ha de tomar contas uo vicio. E' o vicio que ha de chamar a 
contas a tribuna. .. 

· Increpam-me de faltar com o respeito ao Senado, lem
brando que já ousei chamai' mumias aos nobres Senadores., 
lPoi bom que o nobre Senador regressasse do outro continente, 
ainda a tempo de vir dcsaggruvm· o Senado, .que se não desag
gravara. O illustre palluliuo desta Cus~. como bom cavallciro 
de tiio iilustre dama, veiu dP. Oriente, com armas que sentiram 

.de perto o cheiro do turco c os ares da Palestrina. Por aquellas 
bandas visitou o Museu do Cairo, onde um guin erudito, no 
salão das mumiag mostrando-lhe um caixão dourado, lho disse: 
.«Aqui está o grande rei Scsostrls, que, mesmo depois dá tres 
mil annos, tem o dedo levantado, na posição do quem dá 
ordens ». E o nobre Senador . vciu a snber, pelo director do 

. estabelecimeulo, que .a mumia de Sesostris, ou Ramsês II, lc
~antnra uquelle dedo, por um phenomeno singular depois de 
descobcL'la. Grande maravilha I · 
. Ora, eu não querin mexer no assumpto. Si f9sse eu quem 

aqui alludisse a um Ramses de dedo erguido em posloiio de. 
quem dá ordem, no salão das mumins, poder-me-hiam suspeitar. 
de insinuacão maliciosa. Mas a cousa veiu de um orthodoxn, 
e, portanto, não pódc cnocrrar malignidade contra· os bons 
republicanos. 

Nunca fui ao Egypto, e tenho pena. As minhas posses, 
sempre minguados pela politica, e as minhas lidas ·nunca me 
consentiram a satisfação dessa curiosidade, o soso desse. luxo 
intelleotua!. Minhas viagens á outra parte · do Atlantico não. 
toram j ámais ~~ursões de P.razer ., Foram sempr~ de trabalho,· 
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1offl'imenlo c responsabilidade,, Em f87S, uma romariu ern 
busca da suudu pet·didu • .l!:JH J,':~J í,' a uxpatriaclio do p!'OSCl'iptu. 
Em 1907, a missão do mais arduo dos serviços. Quando ella 
so concluia, o nobre Vice-Prc~idonto do Senado chamava pelo 
meu concurso. Vim dar á fortuna vacillaute do amigo em risc•J 

'', .. 

do sosso!Jro o auxilio da minha leuldudo. ·Assim, nunca vi ú 
Egypto, e Lenho penu. Mas nfto mu era nceessario vagur pelas 'i;il 
margens do Nilo, e contemplar os sarcoplmgos dos l'hamó~, 
para Ler visto Hamsés ll com o ucdo erecto, cm acto de wandu 
pntro a sua côrte de petrificações htimanus. 

Si, do verdade, como asseguraram ao nobre Senador PO'' 
'illatto Grosso, no Museu do Cairo, os antigos senl!oreti dr) 
J~gypto, mesmo depois do rnumil'icados, ainda conseguem re
novar 'O gesto impornl.orio, já se não udmira de VOJ' empinado 
rJm algumas soberanias de hontcm sobreviventes assim mesmo 
IJ dedo rninaz de Scsostris. 

Agora, si a funelJJ'C indirecta é commigo, níio havia dil 
~cr i'acil aos que mo quilessorn •~ntel'l'nr cm vida achar II<> 
,otornidadc morta das mumia~ um ataúde para o chefe du 
,civilisrno brasileiro, para este corar;ão liberal, pum este Ji
hcrtodor tle escravos, pum este espírito militante, pura eslu 
;1clvo~;ado dos oppJ'cssos, pura este lidador da justica e da 
liberdade. Nos esquifes ondo a morte paralysa a obra dos 
dospoLas nüo cabe a chammu eterna dos evang'elistas. Nem 
o mundo confundil'!t j:ímuis o dedo inl.imntivo do tyranno, qur. 
11rornulgu ordens, com o dedo austero do pregador, que an
nunoia a verdade, com o dedo bornfnzejo do semeador, que 
semeia a idéa, com o dedo vigilante do piloto, que mostra (IS 
:escolhos. , 

Parlamentar desde o Imporia, uüo devendo á Republica 
a minha entrada no Parlamento, dos meus deveres parlamen
tares devo saber, c]uando monõs, o bastante, para não haver 
nlistér ,que mo onsinem u maneit•u de tratar cortezmente-a 
Cttrnara a que pertenr;o, os que, ha vinte e cinco annos, mo 
buscavam paru dar licües dSJ reforma ao outro regímen o lições 
âe organizacões a •es te. 
· · Hão elo me dar, pois, licença que me niio submetta ~ 
quinúos sobt·e a cot•lezia narlamcntar da minha lingliagem, 
nem a crratas sobre a correcção republicana no mou I·equeri
mento, nrto porque eu me tenho, realmente, em conta elo mestre, 
mas porque me ó facil demonstrar que a lição bate em falso, 
1Ciue a Iicão, cst(L errada. . · 

Quandó>'oomparei a uma ntmosphera de catacumba a quo 
aqui se sentia, c a umn col!occiio de murnias nos seus fe
,retros estas cadeiras por nós bccupndas, não disse qu~ os nobres 
Senadores el·nm mumias; affirmci que a sua impassibilidade 
auto .os crimes do, governo passado nos dava idéa da mumifi
p:JI;fio nbs seus resultados conhecidos. 

Fallando, porém, assim, niio enunciei uma definição, não 
~mP.UZ um nome, usoi de uma imagem, P,ara indicar :um facto 
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IHII.ur·io, Yt!J'I.t!lltlo snl.1 urna l'th'llltt exlH'es:·d\'n, appJ•oximat.iYa, 
uma JHJI'e•·p~fio i nega v !!I da r· e ai idtidc, . 

ÜllHr.le quarHlo nos J.ur·ü. eomc~aclo a ser dcJ'oso ar•I.icularmos 
o no . ..;so ]lemmtncnl.o ru)J' hnagr!ns, :-~i es:ms illlai.Jf~n:; não ~ilo 

/ olJ:-it~ena::;, nfio l':lão tor•pns, uão siio in:-:ulluosus P a ~Wmt!llnmt;.a, 
q UIJ "~ lahl'lo•lllllll, J,i'lHIUZ eom Jll'OJll'ier.ladiJ, eom VIJl'O-HOlllCIIUlllCil 

o11 ou enn1 Jll'oximidade a idéa, a Hiluaçfio ou a eou~a indicada'/ 
~~ BI', PJ•osidcnl,e, t) pJ.'(~Ci!in duplieat· a vo1.; {\ prceiso a vor. 

tlt• dnu~ lroJrll!ll!:i Jllll'tt pndr•l' .!'aliar• twsl.t\ SelltlllO. Não são os 
~1·s. ;o;cmtdor·es; ellt~s aqui estiio t'lll ~ileneio. l~t a gente q,c fúra, 

o ~11. Vrr:'I'LliiiNI) "'UN'I'I;IliU-Ap'oiado. E' a gente ue l'Úl'll 
I]UIJ e"tr\ ·piJI'I.III'IJHIIdO. 

I) :5u • .Pm:srur'-'l'l'r·: (oos eolllillnns)- Ve,jiuu quacs são as 
pe:-;~oas ~~stJ'iliiiJa:-;, que e~tfío per•Lurbnndo a ordem e reti
t•em-n'as do ~~dil'icio LIO Senado. Sj lm OIÜl'e ~~lias pe~soa~ per ... 
tcncenle:; t'1 C:1:-;u, Vl!lllmm nH~ eomnmnieut·. 

' O 1:'11. HUl' B.IIIBO~o~-Aqui l•JIIlOH o 1'1111101' de .J'ôt·u, vi.ntlo 
da l'UU, I! ICIIIUti o I'UillUJ.' UI! deJJll'O· w•los l!Ol'l'cdorcs. 

(CtJII/illUIIIIr/o a le"ilnl'll): 

«O \'alo!' d1!~sa J.•ern·~'St~nla(:;io figuratla 11a L'llllnciucão ' 
YCI'lHll d:r.~ nn,,as •:oncepções rcsid•: .. na~mndhaw;a da figura 
ndoptada eon1 as rcalidadt>s que ella desenha. ~:'i o similo so 
aJusta :í l'••:rlirlade indica·da; si o lr•:l(;o do pincel, ir•onillo nu 

· ~cver.'1l, lemiH'U. ao:-' dJ•cumstantes o original, cnlcnclC-sr. o viciG', 
a eulpa. o ridi<Jnlo, que a palaVI'a denunciou emblematica~ 
Jllcnf.,~: ma~ nüo :-;e t•eelnrnem conLJ•a. mel.r:phora, contra assi ... 
milacfio, !JIH', quanto nuli,; IIJllll'nda, quunlo mais discut.idn, 
lHais SL' avivarú na pinlura, mais ealar:í llOii o~piritos, 1nais 
collada ii':\ l'ocnndo ao seu objecto. J~is por•quc o Senado obrou 
com aeel'lo em emmudcect• P o nobre Senador o dcsscrviu em 
hlal.erar. . · . 

A mtwl" ,1 a expre5são final da in~cnsihilidadc; a mumia, · 
a cxprcssfw t.rauquilla 11 d•:finitiva da morte. O cadavcr ainda 
tem rigirle~ no~ tecidos, moYimento nu decomposição. Nas 
mum ia~ a mol'l.c se coagulou inerte, immutavcl, com os ata~ 
vi os, iiS hont·as, as J!Olllllll~ ·da grandeza c· do imperio, cm 
l'lli'JlOS \'asio,; rlc alma. no aspcl!lo.dos qnucs sô resta da vida 
uma pcrfeitn " vi,;ivcl mentira •. •racs. na impotencia da sua 
nm.irstade, da sua maJestade cxtinct.a ·e embalsamada, ·os 
pnrlercs, que abdicam sem so dcmittircm, os parlamentos quo 
s•• ••scravir.am sem "'~ dissolvrt•cm. Durnntc quut~o annos a 
palavra lmf.cn aqui cnmo marlcllo na solirtãn tum \Piar dns e3-
t.acumba,;, f;ó o echo das ·cryptas silenciosas respondia aos 
gl'midos, ao;: h1·ados, nos clamores do ,;offrimcnto nacional., 

Pm· mai;: •JIW Ioda> a;: pilha;; ~nlvaniens da indigua~ão 
ger·al pam !l!Jlli dirigissem as sua;; •~orrcntc,;, c os acDumula
dores da rcaccfio moral, que agitava a Nação, concentrassem 

·as suas reserva• de energia nesta Lribunn, o fluido ambient~ 

. ': 
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n:iu til'le!:lllilla\'11 JJe:-;1.:1 1:a:-iH 11111 JllÚViliH!III.o, Ulll siguul . dt) 
vida. Vieram os hoJ'l'lll'e.~ dunl.cseos tht ilha das Goht·as. Vic
l'liUJ as sucnus I.J'agiJJII,, llu Salellil", Viemru os escandalos 
ruonsi.J•uo>os ll:t J!OI'I'UP~·iiu admittisLr:LLiva. Viet•am as aJ'J'!•on
l.as insolente,; :i soltet·ania 'dtt ,ju>Lii)a. Vicmm ns dclapidacões 
OJ'gineas dn dinlteil'O da i\'n1;•iu. Yiet•am as mais uesabusadas 
U:-illl'flrJCtH~~ da aul.oJ•idaf.!,. ll!g-i:-;lativa. Na vespera de ~o abril~ 
o Congl'f\HHo ~aeiona~. o f.iuvei.'IIU, em c~onfUeLo flngJ'a'llte cmn 
a l:onsl.ilui1;ão da "''IHihliea " a enrnpcl.eneia .da lr.gislal.ma, 
d•JI!I'IJI.a um IJRI.ado d" sit.in pol.' nil.o mcr.es. Na fi!'CSClli)U. do 
CongJ•nsso Nacional J•eu•nüJo, n pnlh~üt do ehr~ii'C de J~sLado 
HJalldtl ~·ednt• ú impl'eusn di!sl.a eiiladn a ]JUIJJiuaçiio dos dc
JJaLes paJ•Jmtnlf!!ll.al'eH. Uma IW!ISUl'll. esLupida, a·b.ioda, bru.tal, 
!'eciuziu a lihrmlmle collstiLueioual dn enuJt.~iucrw do ponsa
Jllenlo n. nnda. Com a Jlublieidacl" lilli'IJ ucsnppal'ceuu intoira
nwntn a J•esptmsnhilidadiJ' legal. .E:sl.as portas nfi() estavam 
eci'I'!Hllls. i'oJ· dll!s enJ,J'ava IJOIIJnosen o :r,ragor desses crimes.: 
Mas que fazia o Got•po LegislaLiiVO, quanllo a uonseiunuia pu
Iii il:n. JIJIJ· vinha rebentar nos ouvidos com a. jusltt violonola 
dos seus. ·elamot'JJS? D:tva. algum si;;nal de sua oxislcnuiv:?, 
•Almn:>va, no menos, a calloca ao' podct•? (Pau.w.) ~fio. Es
~~utava. ]~lllllrkeia. Quedu.vn .. Olir~decin. Ghancella.va. Smvia .. 
Jo'oi esst• estado •mot'al n fJtiiJ ~~u IJUÍZ exprimir, u.JlurJindo ii 
Jilllntil'iweãn dos le'gisladores, :is calaetlilnlbas do Senado. Nãc; 
l'l'illll ·l'fJctwsos deelamalorios. Era. a li'Uclucciio exacta do CJUfj 
I!SI.:tva umlm·iaiiiHJIII.e senl.im.lo. l'arcciu-nw respirar cm um 
suJJI.ei't'nncJ) '~.l'mo e abafarJi,;o, :uJle uma •galeria du eorpo~ 
(Jjssr~eados. Tal a SI!IIsn~~fío iflW me domiiflrliva, n. que eu des
afoguei em palavrn~ :Jl'(lr.ntes 'de l'CYolta, pcza1' o luto. Nin
guum 1!111ais rdJa·Leu. Njngnem teve eonl,l'tt el·lns um sussurro.l 

Chegam l.uNir!, poi,;, ns fli'OI.oslos dos nobms Senadoms •. 
Quando muil.o, valoriarn pela maiol'ia :retual do Senado, pelo 
~enado Wence;túo, que eome.1;a u despertar, mas não pc'lo S<:>
l!udo· HIN'Jiles, que ufio desmentiu nem eom um :;eslo. Dcsclo 
que ou souJ1e, ·pelo nobre Senador, quu a m.umia de Scsostri,, 
111exet•a uom o ú•;do, ,jti me não aclmirwrei· de que a mumia 
do Scsostwi~ mexa, eom o J!Orpo IJ qu" o sceptro do Egypto 
volva :'ts mitos dit mumia de Sesostris. Privile·:;io serú. das 
nnunias resuscitarcrn antes do ,iuizo final. E, si o ü, ,jtí. não 
oxLmnltarei 1'1)1' rrJsuseitadas todas as mumias do mundo. 

Ao!Ji le;m o 11ohre SrJnadot• po:t· ,~fat.t,o-iJ·rosso: cnl.rt' as 
l!tumius, «nesta sala>, ou fúra de lia, <não h a dist.inccão rJ,~ 
elasso >. 'l'odns as mumins, Clll(IUanto mumias, «são i0'1.JUCs • •1 
J;i 11 nntmia de Ramsils lJ boliu com o dedo', podem as nossus 
J.ambcm Let· o seu dia de eomecu.rr.~m' a bolir com a lin),;ua •• 
'Eulüo, ai dos vivos !quando as mumias reinarem. 

;\/as, quando a rcsurreicfio agita as eatacumba~ a"ordada~. 
u .i usLicn, n. vm·dade. a. lei, niio se ltiio nwLtct· debaixo do chão, 
Jltll'!l sulislitutl· ns mumins redivivas nas cova,; que ellas. des
uecupaJ'Illll. Quatro antws 'ltu qut•, esll'ibado na lei, na ,ius
ti~n. ll/1 YIII'llUlll', llW IJU[O, j)Ul'U dCS!lCI'[!\l' COUl a but•IJaria dO 
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. 
Cl'ÍIIltl do SntclUtc ~ cnn3oiencia do Governo bmsiloiro. Qllat.m 
nnnus tJ.l CumuJ•as :Lu!;'islativas mu ouviram iudifferenl,:s, 
smn "' lliUI'Oi"ellJ. Conclui quo ossu podal' estava mumific~do. 
JlL'l.ll,c•udem agora rJIIO estava vivo . .Uon. defesa. Vivo, cont o 
senso IIJur·al pot·dido nu ob)Hm·udo, 'rJÜO ú o CIUO C."I:[J•l'imo Otid;L 
immobilidndo innbnlnvul da quul.ro annos ante a dietaduru, a 
harwm•rota u u !•uiu:t uuciunal? 

,Q JJWU requerimtent.o tlotitinavu-so a. Lill'Ul' a limpo si en-
1t·r'unos !IIII um ptwiodo sem· cumnliuidadcs IJOJI1· o· ri e h ontem, 
n Jlll\' cm J)l'ovu as novas disposições da muiol'iu desta Ca.sn, 
a sua al\11\llleiJulrt l'econciliação com o .rogimcn Lias nossu> 
a t.l.rihu itcõos . . 

O Sr. Presidente- Lomhro n V. Ex. quo a hot•a do cxpe
dionlo esl.:í osgotnda. 

O Sr. Rny Barbosa- Neste ·caso, S1·. ·Pwesidcnl.e, p;u·a 
quo ]Jnssa rmncluir n minha {Jl"acão, ret]uoil•o a V. IDx. nun 
consulto :l Casa sobre si mo concede meia hora elo proro
gncão. 

O Sr. Presidente- Os senhores que conccclom :t proro
gaciio solicit.ndu pelo 1Sr. Senador Ruy ;Barbosrt queiram levan
tar-se. (1'11usa..) 

Foi concr.cida. V. Ex. conl.inúa com a palavra. 

O Sr, Ruy Barbosa (cunt.iuua.ndo)-'A~ doclarar.ó•)S do 
nolJJ'O :"onador JIOI" Matto Grosso, porém, dechraçi'ios que nin
guuJil tomou como um voto iildividunl. fomm aguu na for .. 

· ~'Ul'n dn:l nossas esp~l'uncns. Da h i a minha explosão indignnch• .. 
Nfin eJ•a ,iusl.o qUI} mo indi'gnussc? Não 'dei os motivos co11 .. 
clud•'n!.issimos por que 1111>0 indignava? l~fostrou aqui ul.gucm, 
poJ"YIHllura, flll ,.a minha indignacão nfio tivesse fundamento5 
cabuc;? · 

PaJ·a nPga.r o ;eu voto no meu n-qucrimcnto apontou o 
nnbl'O Senador, como ohst.ncnlos insupcravcis á sua Yonf,Jld•\ 
os ilrms TV o V do meu requerimento. As ullcgucões onde 
apoia u 'un t)Ol11irndir•.ta são as quo eu previra e rchntera. 
~\ehnu S. Ex. meio de dar a I)Sta sua aLtitndu a f!OI" de um 
servic.o no Govemo actual, cnxcirgnndo naquellcs topicos dr; 
muu J•r•qm•J•imcnt.o nmn descoufinncu, qu-e a maioria do Se
ameio' nlio püJr. admiu.ir. Porque a maioria do Senado é totln 
úlla hoje eonfianr.n, rceonJinnca •! ul!.ra confinuca no Goverr.n 
actual, como era toda clla honiem coufinncn. rcconi'íatwn c 
:ultra confian·Qa no Governo Hermes: • 

O Srt~ "\. Azr.mlOCJ-Não fallei em nome da maioria; 
fnllci cm meu ]1roprio nome. 

O rsn. HuY B.maosA- Ora, dcíJ<cm 'os noLres Senudo1·•~~ 
o' seus scrvicos paà'a ense.io mais opport.uno. To'da a genltl 
':>lê que, si eu quizesse ~·ecusnr confianca á presidencia actual, 
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fal-o-llia como Rempt·o tenl10 feito, sem .-odeias, nem · Lra- . 
moia~. twrn moias JHtiU\'1'1'", 'Jnr nfi11 nstüo no meu tempera
muntu, rw1n nu Jlleu co~LUtlw. (Juanuu o Dr. Wcncesláo Bra~ 
.e/Jogou a esta cidade, nfto fomos nós os quo o assediámos 
dia JJ Jlllil.e, llitl'il. o , .. on:-d.t·angl·r.· na nt•ganizac.ão do seu govBfno. 
A:;uw·thírnos,. I.J•anquillos, " ,l,se1npoul1o rios eomJ1romisso, que 
·H. Ex. a~st11nitt 1;nw o 11tiiz. Nús IJUf! et·amo:-;, pois, os con
J'ül/11.,~:;, ''· us unJ;sn:; advct'l':iat·iiJS os deseoufiados. 

dJepui...;, qtlttndu a tl!'·;.;-a.ui;~,;u~~;w do JnülisLt·ci.u Uesagradou 
:i 11pium" puiJii,:a, '! uL:t:asirmuu :t a~il.a1;fto, IIUO unvolveu crr1 
ltlliil. ;ll.rHusr~IH.'t'a Uio husLil a pu:-;:;e do 11uvo Presidente, em 
:vuz dn aniw::wr11os o nJO\'Íllwnto, crue, c01rrJ: o nosso concurso, 
teria i:L.11nado Jlão ~e suiH\ qul\ propm,;õcs, IJ acabado não se 
}Jt't(/IJ •·alnli:IJ' "11111o, u papel n IJIW nuo entrr::;ámos foi o de 
Jt.ú~dtwndor.·t~s. 1:rtvil!autlo tudo jJUL'lL ad01.:aL' u amargor rJa i.r
l'J/.UIJfiu J;IJI'lti, .1!111' r.lesawl'liU'l' os unimos I'evoll.os, u aeonsc-
1/iando ú iLnpJ'nnsa "·'sa nrientar;iiu de ealma, rlc rcclamaçõe' 
per~nasivas " !lnlii\Vnlas IJOilll':L u el'l'O ·airida mmcdiavel d'' 
:;yJJIPJI"tllia expeel.aul.e e eonl'iacla no Uhel'o da Naciio. 

1/oJJ'JI:tls, iJIII', eOIII P~l.e l!t'il,m·in,. n~ta eordur~t c esta loal
darl" pr·ot·.edelll, 11iio nslno llil easu dn uxploradores de situu
ç,ies, IJJJD rln Lodos os ;:ovm·nos so ul.ili~am, conspirando cont.ra 
todos, 11 IJOIII a i.l'aJJSil;iio de uw a oul.ro, passam !lo preto ao 
hl'1lnw. nu o/11 ünuwo au prelo; do sujo ao linmo, ou do limpo 
ao su,io, 1:n1n a IJIIJSITHL iL1rliJ'J'ercnca ·co111 que as sangue-sug-a.> 
passw11 rios clm1·cus ú ai;w\ limpitla. ou da ag-ua limpida [t 
dos el1at'e11.<; 11fi11 preeisa1111 do i.J'illi", l.l·al'ulhus ou trotas, n:~ 
tribumt, JHII'a wusearu as s:ms inl.un';t":s; não jogam, apoiando 
ou ,cornbal.nndo, siniío o ,io~;o liso da sirwer'ida!.le, o jogo claro 
da franiJUt•zn, n ,i~>go leal !la Jlulavr·a dcscobfrrta. 

E quem "mo •viu .i':\mais IUlvoJ·-me de 'outro modo· na:' 
lulas r:wlamcntaros? 

Quem me. viu nunca apoiar ou rlr:sapoiar com adhcsões 
ou npposic.ões meias? 
. Quf!m mr. viu alg-um dia n!Jl'it• ulcapões, commandar ci

larlas, ou· armar tocais? 
, "\o menos cst:L justir;a nüo era muit.o que guardassem 

commigo os 'rnous r!esal'fccl.lls, a ~e reconhecerem que não en
cubt·o o quo sinto c não dissillllliO o que quero .•. 

J\las os nobms Senadores [IOL' Matto Grosso e pelo 'Rio 
Orando, no seu wlo pu•ra com a presidencia actual, que j•:~ 
oxlremocern, como extremcQiam a outra, descobriram que, 
aos dous 'itr:ns, quarto o quinto do meu requerimento se en
t.ort.ilhavanr, do bote armado, duas descon;fian1;as contra o 
goVcr Wenceslúo, a quem, alMs, a imprensa ó fezada contra 
o 'SUJII"Omo 'l',ribunul ,ii<\ começa ·a substituir por um W o 
nome. 

O Su. A. AzEREDO- Nunca extremeci a governo algum, 
~i\0 SOU incondicional, 11em nunca fui,, 

.. 
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(0 Sn. illuy B111wos,\- :~jxtremüceL' o sol' incondic.ionnl são 
cousas divc.t·~as. Venha um governo, eu asseguro que o ox
l.i.'emcccrci, como coustt •t'lll'a, que ü proeiso. mandar ató iln-
castoa:r. · 

;() tSn. A • .\ZJlntmo-QlliJl'·dizer que é incondicional. 
tO Sn. HUY HAILBDSA- Não; Jl'orquc ,iú disse Que ;;fio 

11uusas diversas. Extrome!)O meus filhos; mas não sou nnnigo 
incondicional di! meus J'ilhos. Quando erra.rem, estarei cont.r:t 
cllcs. Si ul~ucm Livet• ,justiça contra el!cs, mo collaca·!'Ci o 
lado do cstranlw. Nada lm incondi•donal neste mundo. Nem 
a amizade a pae, mãe, nmlhct• ou fühos. 

O Sil. c\. IAzmumo- Neste caso, penso do modo Llii'N'SO, 
A minha afl'cj,cão pela família vae ao extrctmo. 

. 10 .Sn. fluy BAnnosA- Ora, sonhare~, 1m não quero impô r a; 
ninguem que rumsc eomc• cu penso. 

10 ISJl. iA'. ::\zEnJmo-:V, Ex. 'l:ltamou a família para se 
,iusLificat• t' eu at•gumonlo com clla. Com a minha familia 
cu sou incondicional. . 

o Sn. nm· BARBOS.\- o que tJU disse parecia eOUS:l. 
muito ~implcs; o que ou disse (o QUO não tenho a minha vista 

· obliterada JlU'l'a com a ,iustica. Não defenderei os meus i'ilhos 
dos mt\os actos para accusar os estranhos. 

101 Sn. A. AzErtEDO-/Foi por essa razão que Ilctli a V. Ex., 
no caso da !Ba:h·ia, que telcgraphassc a seu i'Hh·o. . 

0 Sn. ·HUY BARBOSA- j\ meu J'ilho, na Bahia? 
10 Stl. 1\. Az~;nEoo-Eu explicarei a V. Ex,,· Olll aparte, 

si mo !lCl'tniU.e, ou <.Juando tiver opportunidade. 
iO Sn. RuY BARBOSA- P6de exp!iear ,jtí. 

ü Sn. A .. AzEtmoo- Quan1lo se dou a questão do Estado 
da Bahia e V. Ex. estava vacil!ante, cu disse a V .. Ex. quo 
tclegraphassu ao seu J'ilbo que !ti cstn.va. Esse filho ·fJl'a 
maior, podia pet•feitamente informar a V. Ex. e V; E.'t. se
guir o que o !lo lhe dissesse. Estava corto de que V. E:t •. con
fiava Jmstant.o. no que cllc lho dissesse, 

0 SR, HUY DAHBOSA- Perfeitumonte,' 
0 Sn, A. AZEREDO - E foi O que se deu. 
O Sn. RuY BADDOSA - O que é que isto prova ? Que r! 

que prova este argumento da· intcrvcnc:lo forcada du nome do 
meu filho nesta questão ? Appel!o para o testemunho dos nobres 
Senadores. Isto não ó argumentar. . 

o Sn. A. Az·EnEoo - nespondo desta maneira c diz. que! 
não ó intolerante. · 

O Sn. RuY BAnnosA - O que eu disse 6 que nilo sou. 
cégo parn os meus i'ilhos ,....., appello para os nobx:ll~ SQnndo ... 
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rcs - 1í que nüo sou cégo pat'11 com os meus filhos, 10 que 
nem Lodos os paes são capazes de ser. O que d·isso ó elementar. 
Na JnOJ'nl clemcnLm• aprendi isso. Posso estar errado, não 
quero impôr aos outros a minha maneira. de pensar. 

O Sn. A. AzEmwo - Quem seria capaz de impilr a V. Ex. 
:t]S1Jmrt COU~II ? . 

O Sn. llm: RmoosA - Não disponho de tempo para in
terrupr,ües quo não toem valor nenhum. , 

O Sn. A. AzEnEoo.- V. Ex. foi qúo mo obrigou 11 
isto. · · 

O Sn. RuY BAllllOs.~ - Obriguei, como ? Appel!o para 
V. Ex., Sr. Prcsidenlc. 

O Sn. PnESIDENTE - Attcnc.Go ! v .. :E;x. pódc continuar • 
... O Sn. RuY DAUDOS.\ - V. Ex. diz que ·CU posso conti

num•, mns nã.o me desconta o tempo perdido. 
O Sn. A. AzEm!Do - Solicito de V. Ex., Sr. Pl'Csidcn

te, cinco minutos de prorognciío du· hora, para descontar ·o 
tempo cruo tomei ao nobre Senndor com as minhas intcr-- ' irllDCUCS. . . .. , _I'~ 

O Sn. RuY BAnDOSA - Ora, o amor qúo a uns turva, 
:1gnca a inLelligcncin a outr·os, relampejam-lhes inspiracões, 
o lhes fulb'lU'Il no craneo ol'ig-inalidadcs inesperadas. Foi, 
decerto u uma dessas clnridndes, eom as qi.1aes n graça do 
Deus .sú ncorJc aos seus ci,.Hos ... 

0 Sn. Plii:SIDE:-1'!'1~ - :\LLeneão. 

1 O Sn. HuY B.nmosA - .Sl'. Presidente, cu acabo deixando 
o meu discuz·so ·pelo meio. Esta tarde Lenho de enterrar um 
paronl.c c, á noite não pos~o comparecei· a esta Casa.· A impie
dade .aqti i (• cm tbdas as fórmns, por fórn o por dentro. 
O tempo, a época, ó do d:,srospeito e ela brutalidade. 

O Su. ALPJmllo ELLIS--Pm•llcc. nue hn proposito. A crue:ltiío 
6 simples, ó aQcnas do policia da Cn~a. 

O Sn. RuY B.1naos.~ - E depois não qucJ•cm que um ho
mem acho pouco commodn a situu~üo de SenadO!', a do uc
cupar uma cadci!•n nesta Casa. 

Foi do certo u timu dessas claridades, com as quaos a 
:;ruca de Deus só ncodo aos seus cleiLos, que os meus nnLntw
nistas doz•um com ossas dun·s pcl'\·ersidades subt.ilmentc 
aninhadas. no meu l'cqueL'imento, prégundo-mo com a lioão de 
constitucioilu!i.lmo o tochnica purlnmontur, com que me pré
gnJ•am. No qual't.o -item se .diz que eu cinquei o mo espichei n 
:l'io cumpr·ido, tonlnndo nrra.ncal' ao Governo •a sua opinião 
a 1•espeito de factos e de r·csoluoões, que p1·etenda tomar». 

Neste supposto so z•cgalnm c tripudinm sob1·e o mou or!'o, 
ensinando-mo cruo dn ulcnda pnrlnmontar estão fóra os «as
sumptos subjectivos», quoJ nclin só nos cnbo ctomar conlwci-

. . 
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menta de actos praticados>, e que; «si n )ei de rcsponsuhili~ 
dado ainda se pudesse aiJpl!c::w ao cx-l'residcntc, cnLüo, sim, 
.o· Congvesso poderia trai Ul' do caso~. 

Om, destas Lrcs proposições só está cm·Ln a primeira, as 
outrn.s duas não se aguentam. 

Não ó exacto, como na segunda so pretende, que ao Con
gresso Nacional niío sc,ia licito syndicar, cm relação a um 
Governo, sinüo dos netos por clle 1Jraticudos, Só lhe 1! rlado 
conhecer d.os a1,to.,; Mns nestes se incl.uem, nüo ~6 os p7;aüca
dos, sinüo Lambem os IJ'IU: se deviam. praticm·, e não se 1l1'ali
cararn. Isto pnr·~u'J os funecionarios publicas u os GnveJ'liOS 
pr~varicam, assim por acção como poJ' omissão. 

Prcval'ienm por omissão os funccionarios; v.isLo como o 
CoUigo l)enal, 110 urt. 207, ns. 3°,. ~~~, ú", Gu, 10", u~~, 12", Hi" 
e 17", .l!Uttlil'ica do prevar,r:arlores os emprcg"auos pu!Jlicos, de 
dcixarern rle {aze·r ou J•ctm·darern os actos n.lli enumcrudoti. 

Por· omis~üo i;;un.lmonl.e 'prevaeicam os ,goveruos: visl.o 
que a lei de responsabilidade do Presidente da Repu!Jiie~ o 
$eus minisLJ·os no m·L. :lll, eln.ssif'ica de crimes contra a scgn
ranr;a interna do pai~ «ml,J IIm· as JH'ovitlencias que coubeJ•rom 
nas suas•aUJ'ibuiçücs, ]mJ:.t obstar u exeeução (}os et·ime,; in
dicados> no art. ~H. nos nrls. ~8. 3U c .\0 considcm como CJ'i
mes coniJ·a n Jli'Obidade da administruc;üo «rlei:taJ' de l:tt'l/l.pri·r 
as disposições. Pxpressas n:1 Constiluiç.Uo c nas !ris>, «Uüo pu.
blicar ou >"cla>'dur u publieação das leis o t•csolu~iies !egisla
Livas>, «núo proceder ou 11úo .mandu·l' procetlm· eonLt·a os m·i
mcs dos seus suboJ•dinado,.; 110 nrt. ~u •. n. H, c no art. tiO l:u
piLuln de cl'imcs eonlra a gun·l'da ou emprego, constitucional 
rios dinheiros publicas «neoliocndar os meios ao seu alcance:. 
pura a couservm;ão· dos bens mi m·rceaun~fto das rendas nn
cionaes, e <núo prestm· ao Cong-resso .uo pruzo legal tts conl.as 
da rceoiln ou dcspeza>. . 

Em todos ~ssos casos o Govm•no tlh União responde, não 
por actos ~ue p1v!liquc, mns pm· ·acl.os qu.c ddxn da 1il'"fi,•f11'. 
quando a lei o ob1·i;:;a a praticai-o. Compelindo, JIOJ'I.nnl.n; 
ao Congresso, pelo urt. 35 da Constituição, velnr na guarda 
sua o das leis, assim como, pelo arl. 53,. processar e julgar o 
Presidente, quando ns transgredir claro estt\, para excrr.rr tnes 
attribuiof,cs, lmn de inquit•ir o Congresso, não s(l. do~ actos 
)Jrnt'icados, mns dos netos omillirlos pelo Governo, I'DJn ii!-' 
frnccüo das leis em vigor. 

Logo, est:í errada, orradissima, a censura no <I' 'ilr•m, ·no 
meu requerimento, quando Stl estriba nn scnteuca ante o 
exposto l'izivelmentc crronen, do que o Con~r~sso não t~m o 
direito de exnminnr siniío os actos do Governo, ~nnnuo 
Ji1'a t icados. 

Em crrouia annloga incorJ•e. a tercoim Jl!'Oposiçú'l do nl•JU 
contradictOJ', prcLondondo que do .ussumpto 'só no' cabcJ•irt 
devassar, si n lei d:t responsabilidade niudu se pude'se appli
cal' ao Presidente da nepubliea. Muitíssimo mal engannr!o est:\ 
o meu censor. 

1'1 
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O de que se arguo principalmente, agora o cx-Prc,i
r!cntr., é d'c nrlo ler responsabilizado os m·imiuosos cio Sat!!lliw. 
'J.'ruln-sc, pois, cio um dQiicLo fH'CSidetJcinl de omisstiv, o d•~
lii~Lo qunlil'icado pela lei de rrsponsnbilidacle no m·t. .\O, ouro 
se dednrn ser cr1me, pelo 1Junl responde o Chol'o do J~.t~do o 
«lolemr, dissimulm', ou encobrir os crimes dos seus ~ubot·
dinndos, nüo 1li'OCedcndo, ou não mandando proced•;J', t•uulrn 
elles,, · 

Om, esse crime que nté nos I G .de novembro era r!o go
verno Hermes, de iii de novembro em din'nte [Jass:tJ'ÍU n "'''r 
do novo governo, si este imilasso o anterior em niin manda1• 
procedc1• contra os seus subordinados, incursos em culpa no 
caso Satallila. 

Logo, não ha impertinencia ou erro no meu r·eql!eri
mento. Onde h a erro e imperLinencin é na censura. A p~rti
ncncia do quesito ú questão controversa cru evidente, in
disputnvel sem cabimento constitucional. Emquantu o~ réns 
da snngucirn do Satcllita não forem submettidos n proeesqo, 
os governos que lhe continuarem· a occultar· os docnmPnlus. 
c se abstiverem de nomear os ,juizes militares, .ou promovrr 
pelo minislerio publico, s~ o cl'ime não é niiliLnr, !1-.nr.cão dtL 
,iuslil;a commmn, mcorJ•eJ·ao ·~m cnso do .t·esponsabrlJ.dadÇ! . 

. · No excrcüdo, portanto, dessa auLorJdade constJiucwnal, 
fll!C, pam o .iulgamcnlo rlc Lnr.s casos, o n.obre Sen?dor pot• 
Matlo Grosso t•eeonhece ao Uongt·o;;so, nssnil como, do dr.s
empcnho da obrlgação, rnmbem constitucional, que lbe Íll
Cll!llbr~ a elle, pela nossn lei orgnniea, nr·L. 35, n. ·1, de «vclnr 
na. guarda da CousliLuiçüo c dns leis•, assistia ao Senado .Bm
zilciro o direito, sinão ,lhe incumbia o dever, de se informar 
com o Governo se eslc jt\ mundúrn instaurut· nos autores da 
nefanda mat.uhcn r\ t·csponsabilidnde legal. . 

A minha ig·noruncin. niío· 1\ tün ram em cousas. ,juridien~ 
c em materin conslituclonnl, qno possn receber Lfio J'ucilmentu 
licCfíils dessas em sabbntinn com· o> nobres Senadores. 

O que. porém, so esqueceJ·am de nos dizer os nobres Se
nadores ·pot• Matl.o Grosso e pelo llio. Grande. nos exlt·emus 
uo séu commovcnLc zelo poln Consl.iluicão do. Hepublicn •~ 
)wlos mclindJ•os do novo GovuJ·no, é porque molivos tumbmn 
se 'hnvi n de :vet• mett.ido en t.rc os cloils gumes dn Uwsourn dos 
eminentes pedu,::ogos o li" item do meut•equeJ·imento, o mie Sil 
porguntnva uo Gov••I·no cnLr~ quo ministcrios se distl'ibuim 
a ot•,::nnizn~ilu é c~xccução du medida, que teve por epilogo a 
cnt•JLioeiria do satellite e a myster·iosa dcsnppariçiio dos J•es
t~s- dqs vidas lrnusporLudns por esse navio. nú·s lougiqnas so-
lldues ·do Acr~. · 

As razões constituclonues de~sn inlol'l'ogacüo eram obvias, 
llesllo quo os doutos justicndorcs dos meus espichas nesle irwi
dente não neg-um, cuido eu, ao corpo legislativo o diJ·•Jito 
de saber como so gostam as vct•bns' orcnmentnrius, n qur. meios 
r·ccorre o Governo, qunndo ordena· dospozus não autO!·i~udns, c 
JlOJ' qne modo os ot·cnmentos rle ministorios dii'J'orentcs sr. I'O
oporn't·um no desembolso incogiLndo e desperc'chir.lo nu~. leis l'i-1• 
nnncelrns. · · 
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·Si no parlamento, eomo o gunrdn supremo d~ bolsn.Jlll· 
blica, se niio pódo contestar csl•ll. prerogaLJVll, mu1l.ll eorttuno 
oslnYn o meu requerimento, cxigindo ngpr·r~ ,do Governo o 
dcelnrar-nos ttuo mnnei1•a leve Jlll·l'lt arran,tnr l.wii.:uncnte cs;:a 
eoJ,iuwftO camnraria enlt'O ministros, dn qual nos dt~ uoliein 
indubflnvcl o incidente officinl, da cJu•ta llivndnvin. 

Demais, quando os dons nobres Senadores tão ncnlorndós 
RO mostram cm oximir de pena o culpa nc.ssn trnlhouda o ex-
1\finislt•o do Interior, IJiio se concebe que lho fcchom ossn 
porlrL abel'l.a ·li snri. juslil'icncilo, quando esta, para so esl.uhc
locer do modo s•)rio, ulguma cousa csL1\ requerendo além dos 
protestos de seus amigos c sutls . ca tcgoricns palavras do 
hom·u. 

Si, rcalmmll.e, u Sr. Rivadavi:L Carrila niio leve parle nl
gumn. nos actos, que deiibet·m·um, cffecluarum o custearam 
n.quclln expedir)ão, a rosposla elo Governo actual, com os dado; 
que o quinto item do meu requerimento lhe solicitava, essa 
rosposl.n, dissipando ·VOI'Sõcs crroncng, Yingnria o innocont.e; 
c most.rurin no 11aiz onde se acham as vct•dudcims rcsponsu-
hilidndcs. . ' 

Emhar•gamlo essa lcnLaliva de nvcriguacão, de anelo não 
podia ndviJ.• mal siniio aos culpados, o que fir.crnm os nobres 
Scua•JoJ.•cs, ~om a ehicana desses embargos, aos quacs ncsl.n 
parle nem sil]llet' Sll allo,:;ou IJ:Jsc nenhuma, foi desacrcdil.aJ.', 
nos olhos dr I.Orlo o mundo, n •defesa dos sem prolcgiuos, ele. 
fcsa berrante de \•islosas cures, sc1n un1 'facto c:omprovudo, o 
irl'ilncln conlrn a cxhillição de toda a. prova. 

Não queria, cnlretunto, o nobre Senador por Mnll.u 
Grosso que cu me I'cvolt.assr, não achava que houvc~se mn·· 
f.ivos para cu me revoltar, si o Senado ·rc,icilnssc o meu re
IJUCrimcnf.o. E, para. nos convencer de que os nilo havia, re
corda CJUO, durante qualro nnnos de constantes opoosir.0e,; 
no Govet·no Campos Snllcs, os seus requerimentos dÔ iirfot·
mações não encontraram guarida uma sô vez no Senado, SNn • 
que S, Ex. ,jamais se rcvolt.nssc. 

Mas, primeiramente, nilo queira o nobre Scliador, ~cm 
aut.ori~a~.ão 111inha, cncart.nr-mc na opposição no GovePno 
actual. Ainda nada no meu· pruccdimenlo insinuou essa a !.I. i'-· 
t.udc. Antes, do contrario é quo ainda m1o cessei· do lhc·r!nJ' 
os signnes mais expressivos. O nobre Senador fazia reque
rimento de opposiçiío no (1ovcrno Campos Salles, c os amigos 
desse Governo lhe os tolhiam. Nilo justifico; Iims · compi·n
hondo. Eram actos de opposição, c o governismo da maioria 
lhe os não tolerara. Ma~ cu n;io sou opposicão, nem et·a 
de' opposicão o meu requerimento. Logo o simile não· cnlhn. 

Em segundo IOS'llr, ainda su.ppondó cong-cn~rcs os cas<Js, 
porqu ~ o. nobre Senador não se revoltou não se lm de con
cl-uir que cu 1.nmbcm não 111c devo revoltar. Nós niio nos cos
tumamos revoltar contra as mesn.as C·OUSUS, nem pelas m~~
mas cousas nos costumamos enlhusinsmar. Pat•a se ver quanto 
dista a nossa maneira de sentir, basta o exemplo do sovemo 

- 1 H·nrmes, ante o qual estivemos cm campos op.posfos. Conlr:t 
elle ,, ~ rcvoll.ci c o nobre Senador nüo cessou de o r.poiar, 

,, 
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· ., ltavin. ~lc me t'0?.91Lar, ·~im; porque nesse caso, que, rc" 
l!zmon!.c, .nao se vertJJ~ou, o a~t.o do Senado seria um. golpe 
da •nnJOmt contra a !01, um rasgo de prolcccão :1 crimes do 
St<JWemn enormidade, um ar:lo, pois, do connivcncia do lcgi•
J:ador r:om_ osso ai.Lcnktdo. Ahcrraoõcs !.aos, quanto mais alLa 
ior a ['r.gmo de onde pt•occdevcm maior mal operam com e~~o 
exemplo c cm maior collisüo entram com o senso moral. 

y cm·po .leg-islativo está obrig-ado a sei', no seio de uma 
naç:L), o lYHl!Ot' modelo de integridade, Em quehrando com 
esse tlcvpt•, n:lo púdo inspirar sinüo o sentimento opposto ú 
rcvçt·cnc!a, no mesmo grúo em que desta. desmerecer. -A pro

. vnrJC<tlJiío, ouiosa ou dcsprcúvcl cm um simples funccionario, 
toma proporcücs desusadas cm grnvi!lndc cm u.nc tribunal,, cm 
um chefe do Estado, cm uma asscmbléa legislativa. 

A alLiturlc assmrtida pelo nobre Senador annunciando J 
seu voto cont,ra o meu rcqucl'imcnto, voto cm que todos viram 
a c.qn·essão do da maioria, foi o que mo levou no receio desse 
dcsasLro moral para o Rcnndo; c, supposto ellc,. ning-u.em me 
podorm csl;rnnhar a dcli!Jcraoão cll.' esg-otar 03 mo:;s rccurlos 
para a Victoria do uma causa 'CJUO não ó minha, mas da ·:ei, 
da.civi!izn<;;üo brazileiru. c do s·cucro humano. 

A esses rccmsos leacs, lc!l'a,cs, illibados na sua Jcg-itiwi
'dado, ú que o nobro Senador impoz o nomo do ameaças, por 
lmvcr üll asscgurnrlo (Jt!C roilcrnua do ses.süo cm sessão o meu 
r.:oqnerimcnto, quo o tornaria a renovar na poxima lesislatma. 
si airi;!n nqui occup,nsso esta cadeira e fJUO a c!la renuncbt•ia 
si a •:ssc tempo se me conLinuasso a recusar ;justiça. 

Ameaças ! Antes de mais nada, era ou não direito meu o 
lnnç•Jt' miío desses meios ? Indubitavelmente. Ora, quem do 
seu .ltl·cil.o usn não nttcnta contra os de ninguem. 

() nobre Senador, que 6 doutor cm scicncias juridicas, hn 
do con hccci- o nosso 1 al.im correntio : q1L'i jm·c suo wtitur, ne-
7lt'Í'Iri (acit .initwiam. . 

ftHpl'Odu?.ir o meu requerimcn to, até ·que m'o approva~
scm, desde que o Reg-imento da Casa m'o pcrmittc, meu direito 
era. 't•rotcstnr. pois que ellc mt> a:bracarin, era avnuncia!' a 
sua a('çúo liciln, autorizada, genuinamrento p:u·lamt-ntar. 

De modo nenhum, log-o, podia ser isso amea~:· o Senndc.. 
Clama. clama iterum, ne cessas; é o conselho divino. Por que 
hnvin. cu de hesitar cm lhe obedecer ante uma autoridade hu-
mana i · · 

llenunciar, na hypothesc prevista, a minha cadeira ele 
Senador, isso sel'ia mais que usar de meu direito: era cnm-: 
.prir o meu dever. Quando n. minha voz jú nüo valesse aqUI 
nem ?ara obter ,iustica contra a c~rniceria do. Satell'ite, ou CI'O. 
o orgão da minha voz quo cstavu desmot•altzado. ou ora a 
justicn que estava desmo1•alizudn nestn. Casa. Em uma c em 
outra hypothcse o intlcl'erimento equivnle!'ia u uma ordem 
pnt•a o meu immediato despojo. Nilo lmvia que tergiversat•, 
Era pôr-me na rua. 

A osso exemplo mo não podia cu recusar. 'l'aes exemplos 
con\•ém que se doem, quando opporlLtnos. Da minhn parte 
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não sorin o primeiro. Qunndo 'aqui nisso fallci, l1ouvo quem 
iJ·onif:~mwnlc rleplot.•asse, cm loLI.rn do fArmn, que sú Iuc 
neudisse essa icl,\n n;:nrn. na vespora rlc l.eJ•miuar· o meu muu
dal.o seuuluJ•io. O l.ullnlll.o fingiu esqueecr-so rJ,, que eu annun
eirtl'll eHsa rosolucüo Jl!IJ'n. o comec-o dn ouLra lo!l'islalura, Hi a 
Ballin mu I'enovnssn o mundnLo; 

Bm11 Hnhc o nohf•c Senndor como aqui procedi elll r~,·c
J'I'it•u do HIO!!. Nfio Hlfl irnporloi do esl.ar cm opposil;no no 
Govemo do Mnrechnl .JIIoriano pn.ra mo pOr de accôJ•do eom 
a minha opinifio do que os mcmiJJ'OS do Governo Provisot•.io 
csl.nvnm, nfio jul'idicn, mos morahncnl.c obrigados, depois do 
pt•mnul[!nda a Consl.ituic.flo, a dcp,,r os cat•gos olcdivos pnm · 
qtHJ' linhmn sido eleitos, quando WnisbJ.•os. S6 cu o fiz. Mas 
!'ii-O cn, renunciando a quatro auJLos de mundul.o que ainda 
me l'eSI.nvnnl, e isso com n perspccUva de Ler pela Jll'On, HnR 
UJ'nas, o Goveruo J<edcl'tll, a polilicu reinanlo no paiz. 

l~smerillmudo pontinhos, afim. üe mostrut• . quu11lo mo 
lenho apoquen:11lo cu o crescido o uobro SonndoJ', quiz-n1.o 
cllo Lnmhem dnt' com a rcgun nos dedos, ·por haver eu nt·gu
mcnf.ado cm favor do meu rcquc.rimcn !.o com n. obscrvaciín do 
que pcln appro,•acüo delle até o general Danl,ns .Barreto' so 
omponhnvn. · . 

Ora, o que cu queria dizer crn mais que. clorissimn: o 
tenente ~lcllo rcquct·eu conselho de guerra, o gcn:ernl Dnutns 
pod.iu ngnrn t!Ue se nfio donogassu a t·omcsstl dos papeis do 
caso do Satellitc no Senado. Pois si esses dons, quo passa
vam por ser nm o réo do CJ'imc o outrn n autoridade que o 
acob:~rl.:\t':J, ho.in queriam ambos a publicidndc parlumcntnr o 
a insLuuJ·aç:io do processo - que impecilho ainda se eonce
herin no. processo e tl publicidade ? Eis o meu l'aciocinio, ba
nal como ·cu mesmo, mns solido como a evidencia das cousns 
rle senso ~ommum. . 

Aos olhos do nobre Senador, porém, foi como si 011 esl.i
vc~so atirando n cspncln de Brenno no l.n.pcto do Senado. E. • 
romo .h\ 11ojo eu sou o ultimo dos civilistas b!'llzileiros, mo 
dispam S. g:-,-. tres inl.crrog-nções da forcn do seiscentos 
rnios: iEm ríuc enrnctor soliciln o seuernl D::mtns Bm·retG 
smnrlhnntc coma do Congresso Nncionnl? Como Governador 
de Pm•n:unlmco ? Não, Como cx-i\!lnislro da Guerra ? 1'nm
bcm niio pi'1dn ser>. 

Orn. senhores, respondo eu humild·emente, abrindo con
l.m as faiscas elccl.ricos o meu guarda-só! de seda ... ora, 
scnhorf's: simplesmente r.omo cidndiio brnz!leiro .. Serve? 
r.nmn acmJsado. Scrvh•á? Como qualrrner crenturn. humana, 
interessada e!l1 que se descubra a verdndo e se obediecn tí 
jusl.icn. Poderá scr,•ir ? · 

1\lns. como ~i um homem, quando so mette em sova, de
vesse a]mnhnr lo~;:o nl.é morrer, ainda o nobre Senndor vê no 
mc,u discurso <:o con~agracão dn hrnvm'n do tenente Mcllo o 
dos processos sowrnulivos do gener~l Dnntus Barreto,, Vn- . 
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Jhn-mri Nosso Senhor 'Jesus Christo, quo J6. não o.tino como 
Jwi de falia r. ConLarn eu apenas, como m'o conlo.ram, um 
rasgo de brnvum d~quollo ofl'icin.l, o no genel'al att.ribuirn um 
governo de financn.s honesLns. Nndu. mais. E' a isto que so 
chamo. •consngrnr;ão• ? 

Dcclamur;iío, a quanto nos obrigas, 
Que em gigante eonvcrtcs formigas. 

Dnhi toma pl'CI.cxLo o nobre Senador para se occupar 
com tl revolta naval rlo novembro do 1!l10, que S. Ex. defino 
enmo <unt momento culminnnlo da nossa annrahia mililan, 
nst]ueocndo-se de que nnrpwlla occasiãri ,insLn.mente acabnv11 
elo ndrninisi.T'ar a nossa uuu·inhn de gtwt·ra o nlrnirante Alexan
rl·r·ino, B não se lembrando que, no estalar da revolta, o Go
vcmo do mnreclml, suspeitando-o rl~ envolvido nesse movi
mento, l'Udiogruphnvn para o Principcssa lrfa.{alda, n cuJo 
l10rdo ia para n Europa esse ·ofl'ícinl, indngundo si elle nlli 

· estava realmente. 
O nobre Senador, aprO\"c.ilando o pt·imeiro enseJo de mo 

f'SCarrnr aqui, rost.o a rosto,:'O que n snn imprensa me birn
lmlhara durnnl.c a minha Inl.o.· pela canrlidaturu presidendul, 
Hfio só qunliJ'ica n nohilissima cruzada r:ontrn a cn.ndidntm·rL 
milil.aris1.a oomo, <urna. cnmpn:nha diffamatoria mascarada 
Jlnla bmrdoira do t·egeneracão~. mas, até, 11 incropa de haver 
<ilrcnrlo n ncoil.atlo a ar)arcliin. militar>, mt qual S. Ex;'rilia a 

.sedição da rnnrn.in. essn mesma sedição cuja origem o radio
grnmmn do mm·echal denotava estar ligadrL. pelas suspeitas do 
GovcrrJO de então t\ influencia do nctunl Mini~tl'll' da Marinha. 

O Sn. A. Amrmoo - Que imprensn ? A minha ? 

10 Sn. RTJY BAnBOSA-'-- ~>\cho que a de V. Ex. E. pt)r que 
me inf,errompe V. Ex .. ? 

O Sn. '.N.. :AzEnmno-Não dese.inva .interromper a V. Ex., 
e ll. prova t! que ntó agora não dei um só aparte. Mas como 
.v. Ex. nfio me vem ouvir :.'i. noif.e, quero esclarecer est.e 
ponto. 

10 Sn. RTJY IBAnBOSA-EnLí\o V. Ex. me intonrompe c 
me hn de obrigar a vir tl. noite Jlá ngor11 direi; n imprensa 
que suppunha ·de V. Ex .• 

O Sn .. 'A. :Az!lnEDo- V. Ex. nüo teiilJ razão; e por ia~o 
rr.Rponderci a V. Ex. nesta tCnsn para demonstrar a sem ·razão 
da nrrirmaçiio que csfiá fazendo. 

O SR. RuY :13-AnnosA-IPois então, Sr. :Presidente, o melhor 
i\ supprimir esse topico pnrn i]Uo o nobre Senador nüo con
finue n interromper-me. 

:0 Sn. :i~. '>\z·EilEDD-Respon'derei a V. Ex. 
10 Sn. ·RuY BAnBOSA-.0 civilismo deixa. nhi ··ando elln 

cuhiu dn boccn do nobre Senador, essa expectoração maligna. 
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D11 l.nos uilwa.i1'S mio pnrdenJO~ lc•nl'po em no~ rlPI'rnrlnr. 
Ouantlo a saliva diJsstis in,iut•ius IIOUVI.'t' l.irlo u Sl'll nal.ni·:il 
desl.ino, a aeelama~fiu dos eulll.emr>oi'HI!eos e a jnsti~a inl'al
livet dos vindouros ~~rmUuuUI'ào l'azenrlo ,iuslica :í munpnnlm 
eleiLrmtl rln :1!110, W!IIIO ao 'lllllÍS exl;ruordinnrio movimenl.>t 
r10I i Utlo deste puiz, n nwllwt· li~i1o cln ord1Jm eonsLii.IHliolilll 
quo a 11ossa hisl.ol'ia l'l'fl"Í.~I.m. a nos~n eseolu nmis inslwudoi'a 
e Jll'aUca dos dev·eros eivis uo exL'i'eicio do voto popuiHI', 

O que ass01n1Jrou, o que t.Jesol'icnlou, o quo estuagou o:-; 
JlOSSOs :Hivm·sat·ios, w,ia derrota aindtt se não ckí pot· eont.nnl.1.' 
eom u ospnliacão enm qw•· a l'ot·.ca ·dos anuas a eo•!'oou, pn .. 
i.l'l'!;'UUllo o govc•J·no ao eandidulo YUJWido nus urnas, l'oi, JH'e
ci::lamcnte, o alio l'i<llkil.o de ordem IJtW dominou aquella 1!•
p!endirla J'IJU't!l.:fio liberal. Isso a qur.' o noiH'I! SmmdoJ• chama 
«campanha dil'J'amuloria ~ i!'J't~ .. nada 1miis, mula lme11os, ,o 
pJ'ognostillo om•lo, a de:'!ei·ip1;i1o prnphPtil!ll, a antevisfio I·h;o
r•oswmcntiJ nx:wla uos IIOJ'l'Ot'es do !;'OVI.'L'no HcJIJllt!S. Os J'nelos 
vim·am lo;;u ,tlr•iJoí~ vrJriJ'iear, lin.hn JlOI' linha, ponto por. 
punlo, t'sses val.ieinios lllU.!'avHitnsunwnt.n t•eulizaclos. . 

DiJ'.falllnl.orin, pois. (• unieameui.1J a eampauha que \1 ma
rechal al.H'ill e levou ao ·ea-lto contra ~i mesmo, lwnraudo t·nclit 
umn das nossas ll.t'Nii.çüPs eom' os pot!l.tJnlo~ tln. eRI.upeiJda. 
sürjo rlo!i :;Nts desatinos, quo IJxcedernm, n JH~I'dt.1 t' de \'ii-ita, 
n~ no~~OR mni~ e::n•reglHlo~ agouros. 

1ConlJ'i1 n •t•a·lumnia .giros:-if!ii'H de que hoU\'{'~~r.;miOS lH'1'Ig'arl.1 
a dt!:'it.H'I'lc•m ahi ~~sli'1, tlesa'l'i:mdo n audaeia da meuf,i.J•a, ;_1 

~·asto. aJ'f';IJivo .. inr.nalisl.ieo, I! .tl:~~JanHtlJlat· dos. nossos actos: 
oscripl.ns I) r~~I'Ul'sos. O nosso ct·irne ·rni de. mostrar ao HJ•nsil 
como se eonfcnlle nas m•mts uma elei~rto do Chcfr rio EslntJo, 
como SIJ deJ•.l'Ota com' as :irmas da paln~m um governo r!" 
força, e desmcll'aliza, aqui Llentl•o, com os trabalhos de uin 
inquc!'ilo Sl'Ulli üXI'IllJllo sobro ns documento;; elcit.ornes, o N;
têllionato politieo, o rouho JlUl'lmnentar Que fizeram ~)[·e
sente da P,J'r.•sidencia da Rnpulllicn ao caudilho vencido. 

' ' .'\ ' I 

Si uos trubal11os da Jlossa propaganda não nos esque
cenws da sort11 . do marinheiro c do soldado, a~cenando-lhe., 
com o no;;so d•Jse,io dr llws \'l)t• melhorada a condição, ln•1 
Justa em L'HSa eausn qu'o af;) o Sr. SonadoJ• Pinheiro illachado, 
no prinHJim dos seus discursos aqui proferidos aos :'li. do uo
vclllhl'O de J!Hll, réivindicava a Jli'C~cdeneia. nas tentativas de 
ausmentar o Holdo :is Jlraas de 1;ret. 

Niío acha o nobr·c Scnadot• epifihdos asstís rulll'OS ou 
Jlll!l'l'OS pura lJ•oar contm • a ,,squadra a.1sassina ~ Nrto lHI du
vida que o~ navios iusurgido.s se mancJJUt•am em aUt·o~l·S, 
horrendas· 1J nhominaveis Sllenas de homicídio, nns quae;; 
muita da. flor da nossa lnlfelhor officialidnde cnhiu nos golpt,;;_ 
da vesanm dos seus commandndos. 

lllns todas as revoltas da forca, da miscwin e do cmlJJ'ule
. cimcnl.o se nodomn em exccrandos assassiuios, cm trucida~õ.~:; 
l1rutacs, em bn.rharas co!Jnl'dias, nas quacs lnmllern t.ceHJ 
;muito do viclimns os algozes, al·rastados no direilo dn fero-
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eidad1Í ]lüla. nll.iecçiio un.oJ•al a que os JcvoLL um regímen ontl~ 
su suh~til.uiu a cuJJ,m·u. do~ iWntimentos nolwes pela dos in
;itinctos baixos, a que só sp d irigo o tcrrm· ,. ]~' [lesando todos 
I!S$Cl';- f!lOm1~nLo~ que· :'lt~ ha d~ ra~c-t· .iusl.iua -n. umns f~ ouLras 
vicl.imus da. mesma tlcsgraça. · 

Nl1o ~ni si l.otrHJ~ J'a~ão n:o; que eut1~11demo:; que tl'aíar ~ 
Ruldado pultt :l'ot'1.:a u pulo lllt'rlo, irnhuil-o unicamente no rc
spoil.n ú tl'l!Pln doR ~mst,i.gos lmi'JHJII':tes, banh• \ln. suu f!dueat}fio 
o scutimenl.o I'Ciigiosu ,; et·eat· J',íras, pol' cu,ios acccssos do 
lJPsl.ialitlade não sn pôde l'espoJH.II!I', rJ dar ;í. disciplina militar 
lilllil )JaSIJ llllUilo I'JUiliJJ•adiça. 

10 I]Ue s(•i •ü que o lom llt·av~:.iaute do nobre Senador eonll':t 
os lmrlmi'Os da .I'Pvoll.a de :Jj de novomhJ'O esliá cm agu(Jissimo 
eonL!·nstr wm a I in:;ua.:;em do SenadO!.' Pi·nhciro MaDhnrJo, que, 
nos sr.us rliscuJ·sos do ~.\ rJc novcrnllro sobt•e o assmntllo, rJes
illl)H'itt o euplwmi:mw df! « reclam:IJilcs » I•at•a classifienl.' 
o~ mai'u,io~ amotinados, dusr:nbl'ill o euphemismo ele « pru
l.r•sl.us » pum lhes qua!iJ'ieaw os ael.us de sudi(!ão, proclamou 
,.;,,J,•nHJeUIL'Ili.l) «:L ,iusl.ita• desses Pl'nl.esl.os, tlccl;wou IJllil os 
mni'Íilllüiros sn haviam af.il'adu ;í. ÜJ:-i\.1/.'l'Ci~~üo «urgidoS ]JOt' 
l.i·uJ.os rleshumanos o illegaes >, a« pral.ieat• uma obra de IJuma
nidarlu >, evil.nndo «a I'C:fi!I'Oiill'l!l)ào dos allen.tarlns lfi!C JII'Odn
zi'llcl./11. n renolla. 1>. 

tNão pn~so delt~l'lllinal' au~ fllldc :;1~rnn ,ju~tas oslus :lJH'tmia ... 
{;Ües. nas quncs ou i,nmhmn convinha. l\las o que .sol 1j que. 
''illhm·a ll:tt·.IJm•os os et•imcs Lia maJ•uja. in.lm·genLe cm 22 de 
novoniln·o~ os ·lwme~Js i.ln'Sa esquatlJ•n, 1]IHJ leve nas mf!Jls •.l 
l•omb;uJ•cluJO de~ta "ll.l~de e a papou, qur• lan(~ava ao mar 11 
aleool rll.\ um·do pa·ra Sf.\ aea11lrlrH' dos e.,Limulos sinistros da 
l!ilÜH'ia:;w!z, que,não 11111lou ilÍIIlio nos J•t•imniros' momentos da 
sua vertigem, não trvr! nem a dcsh.umanidade, nem a 'co
vardia, nPm a :J'J·ieza. nu Lrueuleneia qun· earactel'izam a. l.rn
gedia inJ'arne do Salcllitc o as sccna~ satanic.as da ilha das 
Cobms, urna r. oul.ra prcmcrlitndas, O·l'denndas e exceuLadas 

·oJ'J'ic iahncnle eom a ·eaJma JlCl'l'cita dos netos administl'ath·o> 
.Jlocolhu, pois, a ir•ouíu da phra:;r' aquclle dos nobrrs Se

nudoJ•cs que chamou de vesLar's aos marujos revoltados. js 
veslaes nãn faziam 'Vol.o dr> horror ao srmguc. Os seus Yol.os · 
flt'anm dll Jlureza, drJ )neottJ•uptihilidadc; e esLes não Jw quem 

· rniu .~niha eomo os gum,dou n. politica do hermismo, 
•. ~ misc.t'ml!Ja Joucml'a desses desvaiJ•ados rnetteu ns mito> 

no sanr;ur• humano; mas não as mel.tcu no dinheiJ•o do 'l'hc
snmo, ·Si I'I'Uill J'erns, rrmws as pinltt o nobt'e Seundor pm· 
Mntl.o !':l'o~so. como (· que, clüpois, Jlins anclat•nm a:;asalhanclo, 
l'estl>,iundo, UP•l'OVf'itmulo o clwf'e·? E si o por que s1J desabrc 
l'tml.t•a r•Jir•s, o nobr1~ Sr.nudo.J• 1: a Yiolenciu cruento r.los seu~ 
actos, como 0 qun nãn i.I'VC lllliH:a um assomo de indignarão 
I'OHIII'n ns hrJ•óo~ do 'Salf'llil" t' da ilha r.lns Cobras? C01mo, JÍo!o 
1:anM•m•io, ninLla nos \'1'1\1, aiJsoiYrJ• a em•nict'ria do nnvio í'an
Lasma, qunlil'icnndo uquelles assasoino;, .do mais pcr;·erso .Q 
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iO direito de se eximir ú rcspr.nsnbllidade, lnvocando O: do aeu 
subordinado. . · 

~l'enlw, assim, concluído a minh'l tarefa ()Om o nobre 
Senador •. não 111e r·ostando sinüo oppõl' as minhas reserva·, 
i1 LhoOI'!n• avrmlad·a por l:i •. Ex., do · que ninguom pass<., 
enli'o nus, pelo Gove1·no, t.::ltn mcori'Bl' na •pecha de dosho
ncslo>. Si rwi:ha significn imputacüo, admitto. Si quer dizllr~ 
·Jrwuv/w, ne:;o. Accusnaus serão todos. Manchados, pklrérn, 
so os que o merccc~nm. O tino, o critcrio, o senso pub!ioo, 
l/esses ussumpLos, nao se enganam. 

Si a rletracr;ão por ahi campeia t'onLrn os homens 1Jo 
Governo, no b"''áo. cm que boJo campein, não é sinfio pol'que 
nunca a 1mmoralidndü crt,'Ueu o collo tão alto c tu•rcbanhou 
11s saias Lã o dc~composta, quanto hoJe, no séio do Governo 
o entro >Os seus homens. 

Par·a eslabcl-ccct· um parallelo monstruosamente hijusto 
cnl.t•c o antigo rcgimcn c o actual, sou o aspecto de respeito 
fL lei e ii. O.i'dem, ú liberdade c :i llom·,;,, ·andou o nobre Se
nador Ú cal.a do àlguns c·asos, 0111 torno dos quacs tentou 
bordar a eaprichoso mul.iz uma semelhanr;o. impossível. 

Um mcz do governo Hermes sobraria, no Imporia, para 
fazei' eah it· 30 gabinetes. Os ai> usos, as Pl'Otel'icúes de di- · 
•·eitus, os excessos do potlcr. nos qunes; cm 1889, eu assen
tava balcrins no Dim·io de 1\'0tivias, contra o !11insterio João 
Alfredo c o lllinistcrio Ouro :Preto, dariam que rir noje aos 
muis severos eal.ões rtlpublieanos. Em todos elles poderia 
irJC10l'l'Cr uma administracüo de agora, continuando a ser 
tida, em eonta de mnis pura que essa mulher de Cesar, cu,io 
culto pro r essa o nobre Senadot· pelo Ui o Grande do Sul. Si 
a~ vil:ll'nçúes que de casos Laos extrahm então a imprensa, 
encheram, abalaram c levantaram a Nacuo, é que esta aindu. 
nüo perdem ·o seu pudor, c 0 tinha muito mclindravcl. . 

Nada honra mais o Imperio do que essa sensibilidade, 
noLavcl prova de que ellc não nos extinguira o .senso moral, 
nüo nos obliterara o civismo, não nos aboneccra da hones
tidade. Eis ahi por onde so estabelece a differenca entre os 
.dous rcgimens. · 

Niio ú eom o exemplo de um'a ou outra in.iustica, uma 
ou .outra fraqueza, uma ou outru. paquenc:t do imperador: 
que se lho ha de caracterizar o reinado ú o systema de go
vomo o Imperio se definiu .com a sua alta moralidade, a ele

·.vacão do credito naciona.l c os gt·andos nomes que illustraram 
o rogimcu. . ,' 
· A llep.ublica se debuxa com a extinccüo dos nomes na~ 
cionnes, com o achal!ameoto geral da intelligencia no Governo 
e nos corpos deliherativos, com a ostentação habitual da OI;t
dcr. .1os cscandalos reinantes, com a consagraçiTo da. so~P,rnma 
da ignorancin. com a solcmno procla.mação do prJt:CiplO Ja 
compoLcncia da incapacidade, com a declarnçiio qa. Jrrespon
sabilidade universal nos Chefes do Estado, nos ?JtmstrJ~ ~os 
P.n~tidos, uo~ .!lrbitt:os das situacõ§s, .corá a gum:., !)mfun, !\ 
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riusl.i(o~, en:xovnlhndn. eom o ULulo tio dictaclura pelos mais 
·s,J•vis cot•l.czüos de todas ns dictndurns do poder, das armas o 
llo ~l'hcsouro. 

Deus preserve o Governo· ncl.unl da contn.m innçüo dcso~S 
.in.flucncias, dessas hcl'csias politicas, dMsns l:!asphcmias 
consl.il.,lcionncs, por Ollllo ~o cn.hc,•rJo um stl ]}asso. r1a vorugcnr 
das pcrdio;ücs ü•rcmcdiavois. (MuUo bem; muito bem.) 

o Sr. Buono de Paiva - s.r; Jl residente, está sobro à 
mcs.1 a rccl:lc~fío .l'inol do orcnmcnto da Agricultura. Eu rc· 
C]uoi:·u nrgcncia p:n·tt su~t immcdiatn. discussão c votação. 

App.rovadn. ' . 
O Sr. 2" Secretario, l•l c ,; llfllll'OVll:clo, »cm dc!Jatc, o SO• 

gu in te 

!'.1 lll~CllR 

:'i. ~O!l-1!11\ 

Jlcdacçao final das cmimdas rio Senado tÍ Jli'OJlOSI(~"o de Ca· 
mnl'll. dns D"}lll~atlo.~ 11. /02, r/e /!1/.f. fi.l:amlo n tlcs}wza tld 
Jliwlstcrio tia ..l.aJ•ir:ul.tu/'(1, lur/ustria •: Com11Wl'cio, J>ai'U 
1 !11 ;j 

Ao nrl .. 1", \'crha 1' - Gnbino'l.c do ~linis!.ro - Pessoal: 
Eliminem as pala.vt%~ (incluida nesta a despcza de conlluc<;ão, 
que BCI':\ tmr;a pelo )Jinisl.ro). 

A~crc~ccnte-~c: consultor .iuridico, 12 :0008000. 

Na somma _.;,. dign-s!l: cm vez de 02 :~00$ -10~: 400$000, 

~o mn !.criai - Accrcsccnl.c-sc: 
Conduc~iio do Minis!.ro, 1~ :000$, elevando-se o total da 

verba de -igual C]tlllntin. 

!\'.a snb-consigna~ão - Para. auxilio nos crcaóv.-cs quo 
imporl.arcm nnimn~s de raca, 100~000$; accrcscenLe-se depois 
da palnvra rara: ~c pnra transporte de. reproductores uo paiz>, 

Restabclc~a-se o lognr de n,iudante do porteiro, com os 
mesmos vencimentos. 

Ycrl!a 3' 
Pes!<!al. 

-
Scrvico de Povonm~nto - I Directoria --; 

' 
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Accrescente-se: um intendente do immigrncão, 10:800$. 
Vm•IJU 3", 11. JU-Em· vüz de 3tl:OOO$, diga-se úO:OOO$ 

,(pnl'a J'r.HliLui<.'fio c pa,sagens-, · 
Onde H e diz: 130 :HOO$, diga-se: 1•2 :800$000. 

!; - Hospedaria de Immigrantes da ilha das Flores. 
Accresccnte-sc: um escrevente, 3.:600$000. 

, .. 
Onde se diz: ajudante (medico), ~upprimn-se a palavm 

(medico) . .. , , ·· - · ., 
' .. 

Onde se. diz: 125:400$, diga-se: 132:600$000. 

IV - Servico de Colonizncrio. 
Augmente-sc do GOO$ n sub-consignncão seis inspectores, 

57 :000$, visto ser do O :600$ o vencimento annual de cada 
inspector. 

_, '. ·: "' ·J ·. 

Consir;nncão •O nccessnriq no scrvico, etc.~, substitua-se 
pelo seguinte: <0 nccessario lfo servico das inspectorias com
prchenderido os zeladores para os nucleos emancipados, bem 
como o aluguel do cnsn, diurins, n,iudns de custo o despeznM 
do transporto, conservncão o custeio do 14 nucl.eos coloniacs, 
inclusivo trabalhadores 2! O: 000$000~. 

' .. . . ·~· 

Verba 5" - nostabelecam-se os vc.ncimentos fixados no 
decreto n. 9.216, de 18 de dezembro de iOU, elevando-se a 
verba dn importancia correspondente, · 

Verba li" - Jardim Botnnico :· 
J~m vez de 20 trabalhadores n 120$ mensaes, rlign-se: 30, 

n 80$, consarvnndo-so os aprendizes que foram supprimidos, 
isto á razão de 10 n 30$ c 10 a 2õ$000. 

Verba li• ..:... 1\!aterinl - Consignnoão cacquisicüo e emba
lagem, etc.~: nugmente-so de 30 :O.Q0$000. 

Consignação «dia rias, ajudas de custo, passagens, etc,,: 
nugmente-se do 20:000$000. 

-. 
Vol, IX ao 

... · 

• 
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Verba 7' - Posto Zooteehnico de Pinheiro: 
Seereta,rio-bibliothccario, vencimentos, 6:000$ anno:lles. 
Jllat'orinl: 
Accresccnte-so: para a conclusão das obrus da E~colu do 

Laetieinios de Burbacenn, iniciadas em 1 O 14, 2u :IJ00$000. 

Verba 181 - Hor·Lo Florestal - para supprir u deficien
" cia das diycrsas oonsignat•ücs tios ta verba, ·I :~00$000 . 

. 
Verba 11' - Directori!l do Seryiço de Estatística. 
Substitua-se a .consignação typogt•aphia, pela seguinte: 

Taaeoal Ordenado Gratiíicução 

1 chefe de ofl'icina ..... ,....... 3:200$ i :GOO$ 
2 linotypistns , .......... .'.... 4:00$$ 2:000$ 
3 compositores de i' classe., .. , li :000$ 3:000$ 
1 impressor de i' classe ........ 2:000$ 1:000$ 
t encadernador de 1' cJn.sse..... 2:000$ t :OOO$ 
:! composilol·es de 2' classe.,... 3:000$ 1 :500$ 
I imp1·esso1' de 2~ classe........ 1 :5008 i 50$ 
i officiaJ dr pau tacão ; . • . . . ... . i ;r,oo$ .7iJO$ 
t esteriotypista impressor .. , . ; . 1:500.$ 750$ • 
2 cncarlm·nndol'cs de 2• classe .. ,' 3:0011$ i :500$ 
2 compositores de 3' class~..... 2 :'oOO:> I :2008 
c'!aterial: o que for necessario ao serviço da officina 
Z ~erventcs (salario mensal de 150$) ........... . 

Verba 11'- Pessoal : 

'J.lotal · 

t, :SOO$ 
G:OOO$ 
0:000$ 
3:000$ 
3:000$ 
4 :500.~ 
>lo'lli.Q$ ... .... u • 

2::;50$ 
. 2 :25~$ 

lo:500$ 
3 :GOO$ 
4:800$ 
3:GOO$ 

53:550$ 

Restabeleça-se o Jogar de ajudante do porteiro, com o 
ordenado de 2:000$ e 1 :0006 de gratificacão. 

Verba 12'- Directoria de Meteorologia o Astronomia: 
Material- Accresc.ente-sc: para conclusão das obras do 

novo obscrvatorio, iniciadas em HHIJ, 80:000$000. 

Verba i3' -ll!useu Nacional: 
Consignac.r1.0 ~ Dcspezas meu das e ovent.unes ,, redija-se: 

como na lei do corrente anno: despezas meu das e eventuaes, 
comprehendendo o pagamento de um correio, ú razão de 200$ 
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mcnsacs o a substituicüo do pessoal, de accõrdo com o regu
lamento •. 

-
Verba 13'- Mu~eu Nacional. 

AcCJ·escente-se um !Jibliothccal'io, 7:200$000. 
I•essonl- Equiplll'ados os ordenados dos lentes, su!Jsl.i

l.utos c prófossorcs aos dos insl.iLul.os do ensino sup.crior c 
secundaria subordinados ao Ministorio do Interior. 

Verba 14" -·Escola do •Mi11as: 

Pessoal.- iE>quiparados os · ot·dcnados dos len Lcs, subsLi
l.uLos o .Professores aos dos institutos do ensino superior c 
secundaria subordiw,tdos ao Ministcl'io do Interior. 

-
.Verba 15' : 
Pessoal: 

Em vc~ {Jc 4: lres •, diga-se: « doÚs ajudantes:.. 
Em ve~ do «quatro auxiliares da bi!Jliothooa >, diga-se: 

« dous auxiliares>, com a respectiva l'Odi,JcOão da verba. 
Jl.lateriàl : 

Em voz do <'30:000$>, di:;u-sc: «20:000$000>. 

i'V:erba 16' ~ accrcscente-se: 

,Subvenoão no Instituto üswaldo Cr·uz, de accórdo com o 
art. 125 do regulamento, 48 :000$000. 

.. -
.Verba 17'......:.1Servico do Prol.ccçüo nos Indios e Locnli

~acüo de él.'mbalhndorcs 'Nacionacs: 
Substitua-se pelo seguinte: 
I-J>essoal : 
Directoria: 

1 director ................... . 
1 ~: off!c!nl. .. _ ..... ~ ........ . 
:l .... offlclnl. ............... · 
1 servente ................. . 

Inspectorias : 
6 inspectores .. , .......... . 

12:000$ 
8 :400$ 
R :400$ 
I :ROO$ 

.. 

28:200$ 

57:000$ 

, I·,:., t·t;''. . 

• 
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II- i\Iatci•ial 
Para objecto de cxpcdicutc 

da dircctoJ•iu c iu:lpe-
ctoria ................ . 

•Para asseio do cdiJicio, cUI'
rcLos, dcspczas miudas c 
de pi'Ompto pagamento .. 

Jlam occorJ.•ct· :ís despczas com 
a manutenção dos 1~ pos
tos de índios mais ]ll'Os
JlCl'os, sendo: 

::l un inspcel.orin do Amazonas 
c Torritot•io do ,\eJ·c .... · 

!! .na do Maran'hão e l'arlÍ ... · 
2 na do Espirilo Santo, Bahia . 

o l\Iinas . . , ............. . 
2 ua de S. Paulo l' !Uüyaz .. . 
2 na do Pamnú c Santa Ca-

Lharina ............... . 
::l na de Multo Gt·ü~o ......• 
· Povoações im!igcitas .: 
O])J•as, eusteio, l!onsm:vacão ·c 

desenvolvimento. das po
voações indígenas ct•eadas 
pelo decreto .n. 8. !lH, de 
30 de agosto de 1011 : 

' 

No Estado de S. •Paulo.· •.•.. 
No Estado do Pamná ....... . 
No Estado de ~latl.o Grosso, 

sendo" Ui :000$ destinados 
ás .colonias dirigidas pe
los snllcsianos,inclusive 
o tyceu de Cuyabú ••.•• 
Centros· agrícolas: · 

Obras, custeio, conservação o 
desenvolvimento dos cen
tros , ngricolns crendos 

. pelos decretos ns. 8.937 
o 8. 712, do 30 de agosto 
<le i!lli c t4 de setembro 
'do i!l12, inclusivo despo
Zili com passagens e 
transporte do trabalh:l
<lores nacionneR para os 
mesmos centros: 

No Eslndo do Maranhão •••• 
No Estado. do Piauhy ...... 
No Estado dn Pnrnhybn .••. 
No Estado <I e· Pernnrpbuco •• 

<1· I 

·'· . 
'· 

~5:000$ 
~0:000$ 

lO :000$. 
JO :000$ 

20:000$ 

1:200$ 

~:000$ 

~5 :000$ 110:000$ 

:10 :000$ 
30:000$ 

45:000$ 105:0001 

36:000$ 
25:000$ 
25:000$ 
25:000$ 

' 

• 

I I ' 
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No Estado do Alugoas .....•. 
No Estado de Sergipe ...... . 
No Estudo da Bnhia ....... . 
No Estado do Rio Grande .do 

25:000$ 
20:000$ 
25:000$ 

469 

Sul .... , ..............• 10:000$ 191 :000$ 495:000$ 

Verba 18" - Aprendizados agrícolas: . . 
l'ossonl: 
Accrescente-se: para um medico do aprendizado ngricoln 

do S. Luiz do Missões, Rio Grande do Sul, 4:800$000. 
Ao art. 2", accresccntc-sc: 
N .... A expedir regulamento pura· a fiscalização da pesca, 

cm todos os Estados, comprehendldu o Districto Federal. csta
bclecenuo muJ tas contra as coiltravencões, c nomeando tres l'is
cnos, no maximo, por Estado, com vencimentos que não po
derão exceder de 2:400$, annuaes. Com este serviço poderá o 

·Governo dispender até a quantia de 130:200$, ficando autori
zado a abr1r o necessario credito, 

Ao mesmo artigo, n. I'- Em vez do ccongoladas~, diga-se: 
crofrigcra~as~. 

Ao mesmo al'tigo 'Supprimnm-sc os ns-. VIII, lX, 
XJI, XIII, XVIII e :"IX. 

Ao nrt. 3'- Supprima-se. 
Ao art. ~." Rc.~tabelcça-sc o parngrapho unlco, como ar

tigo • 
.; -

Art. 10 - Supprimam-se: a palavra cbibliothecnrio~ e o 
pul'ngrapho unico. .. . . _,_ ·•M · · 

Ao nrt. 11. § nccresconte-sc ao primeiro pcriodu: 
cdous o nilo tenham sido providos · et'fcctiYnmcnto POI' 
occnsiüo dn drcnçiio dn oscolu, • · 

-

.... , 

.. :~, 
. :.i 

.· .. :·· 
... •,' 

' ., 
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Ao art. i2- Supprimn.-sc. 
Art. 13. Depois da· palavra - abrindo, nccrcscento-so: 

desde jú. · 
. Ao art. i 3, que diz: •Fie:-. mantida a estação experimen

tal da cultura da sr.ringucira no Estado elo Amazonll;S, nbrindo 
o Governo os necossnrios creditas~. accrescente-se: c igual
monto mantida a congencro estacão autorizada para o Estado 
do Pnrít, pela lei orcamontarin 1•igorite, abrindo o Govemo 
os necessarios creditas o podend,• entrar em accôrdo com o 
Estado do Pará, no sentido da utilizncüo do Inst.ituto do Ou
toiro, para a mesma eslnção. 

. Art. 14 - Redija-ao assim: 
· «Os auxiliares creados pelo art. 47 da lei n. 2. 738, de 4 

de janeiro de 1913, c que são agor.a .supprimidos, ficllil'ão 
equiparados nos terccirõs officiaes da Slecretaria de Estado, 
para os effeitos do aproveitamento no respectivo quadro. po'l' 
occasifio de ser olle reorgnQizado1 de .conformidade com a pre
sente lei, nas vagas que entüo ex1stirem ou que posteriOrmente 
se dérem. · 

O official-pngndor da Directoria do Serviço do Povoa
mento ficará equiparado nos primeiros officinlls da mesma di
rectoria pava o aproveitamento do respectivo quadro, nas 
condições ncima indicadas. • 

Art. 15-Supprima-se. 

Substitua-se o nrt. XVI da proposição, pelo seguinte: 
«Aos nlumnos elo 1" nnno especial de engenheiros agrr,nomns, 
que tenham terminado o nnno, o Governo conferirá o titulo de 
agrimensor, dada a approvação pr.IIIS médias,), 

·-
Onde convier: 

. Fica o Governo autorizado a pagar· os vencimentos atra-. 
zados dos medicas dos aprendir1.ndos agricolns de S. Luiz do 
Missões. no Estado do Rio Grande do Sul, e de Igarnpé-Assú, 
no Estado do Pará, abrindo para esse fim o necessario 
credito. 

· Ar!. Os funocionnrios eff'ectivos e interinos deste Mi- · 
nisterio, dispensados em virtude desta lei, continuarão addi
dos, com seus vencimentos, tis r•epnrticües de q_ue 'fazem par~. 
ntó I'JUe sejam apJ•oveitndos cm cnrgos de identicns entes-o-

' 

. 
.. r 
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rias, abrindo o Governo para pagamento dos referidos ven
cimentos os necessarios creditas. 

Verba 4': 
Supprimn-se a· subvenção de 10 :000$. á Camara de Coni

mercio Internaci,onal. do Brazil, com séde no Rio de Janeiro. 
Onde convier: 
Fica o Poder Executivo nutorir.ndo a tomar as medidas 

nccessnrins para attenunr as conscqucncias da e~·ise de preços 
da borracha, podendo, pnrn ln! fim, entrar em accôrdo com 
os Estados productores, tendo por base qualquer njustc ó. re
duccão do imposto de exportação desse producto. . 

Onde convier: 
Ficmn olnvndos a trinta dias os prazos para a remrssn 

dos livros e documentos dos responmveis su,ieil.os á prest.ncno 
de contas. fixados no art. 20, n. III, ~ 12. leltra C, elo ril:rula
mcnto annexo ao decreto n. 8. 89!1, de 11 de. agosto dr 191'1, 
podendo ser de 3G dias a prorogação prevista na mesma dispo
sição. . ' . . . · · ; ·: "1 

· Emenda additiva 

· O pessoal dos nucleos coloniaes, centros agrícolas e da 
hospedaria dos immigrnntcs da ilha das Flores, que, em vir .. 
tude dos rospec1ivn~ regulamento~ e das detArminações do 
Governo. fór ohri~rodo a servil· nesse estabelecimento, ficam 
isentos do pa~amento de aluguel de casa. 

Onde convier: 
Art.. Fica o Presidente da Republica autorh>:ai!o a de-~ 

signar, a titulo precnrio, uma arin de terreno no Dist.ricto 
Federal, para ser construída a F..scola Profissional e ns~·lo~ 
para cegos addidos, a cargo do patronato dos cegos. 

Onda convier: 
Será concedido transporte gratuit() nas &stradas de fPrro 

da TJn ião e n9 Llnyd Rrnzileiro, parn os animaes de raca des
tinnrin• ~ reprorlnrciin e rnrn o mntnrinl n~rirnln. plnntn.• e 
Mmrn I PR qnr, rm virlnrle de pPdidn rln~ intAre•snclns, fi\ r re
quisilnrln pelo ~fmi~trrin dn Acrrirnltnra. Tndnstrin r C:nm
mernio. ohservncln~ as· disposir.ões do nrt. 3' do regulamento 
n. 8.537, de 25 do jnneil•o de 1011. 

'· -~··• .. ' .. ;:":-::.:'/,~:~: 
-~·. 

.·. ', 
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Onde convier: 
Fica o Governo autorimdo n abrir, desde Já, o credito que 

fôr ncccssario pat•a indemnizar, mediante jogo de contas. o 
cofre da Villn J>rol~tarm Marechal Hermes, da renda pt•ove
niontc do aluguel dos predios da mesma villa, applicadn no 
pagamento do pessoal qun alli trabalhou, dul'anto o nnno de 
1014, cm scrvico cxtrnnlto ;I installacüo de esgotos, o para com
pletar o pagamento das folhas que não puderam ser attondi-
das pela dita renda. · 

-
Onda convier: 
Os cargos tccltnicos qu-e exijam conhecimentos do cspo

r.inlidatlcs deverão ser providos por concurso. 
Onde convier: 
Fica elevada á ·.· 50 'I' a percentagem estabelecida no 

nrt. 84; do regulamento llJlprovado pelo decreto n, !l,OSI, de 
3 de novembro do 1911, para a concessão de lotes a trabalha
dores nncionacs. 

., . 
• !.·-·· ~ 

Onde convier: 
Fir-a o Governo autorizado a exigir das estradas do ferro, 

que pretond~rom innovar ou reformar seus contractos, o 
transp0rto gratuito dos animaos destinados á reproduccão, 
quer importados do estrangeiro, quer dos Estados. 

Sala das sessões, 30 do dezembro do 1914. - Gabriel 
.Saluado. - Aoztiar c Mcllo. 
0 O Sr. Gonçalves Ferreira (pela ordem.) - Sr. Presidente, 

... requeiro a V. Ex. que crmsulto a Casa si conccilc urgcncin 
para que sejam votadas a~ emendas do Senado no oronm~nto 
dn :Viaoüo e que não m-3r0ceram a ncquiesccncin dn Cnm:~ra 
dos Dcpulaclos 

.~pprovada. 

o Sr. 1' Secretario lô um officio dn Camnrn dos Deputndos 
communicando não terem sido npprovndns todas as emendas 
do Senado no nrcamcnto dn Via~.tto o Obras Publicas. 

O Sr. Sa rreire (pcl.'l ordem) - Sr. Presidente, eu addi
taritl no requr:J'imcnto d:l S. Ex. o segúintc: que n inversão 
s•'.in ~n11cedida no senf.ido de serem votados todos os orcn
menlo~ que ainda dependem do voto do Senado. 

Approvadn. 

. . 

I 
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OflÇ,\,\1 EN'J'O ll.l VJ.IÇ,ÍO 

Discussito uniea das •·mcnda·s do Senado, rojcil.ndns peln 
Cumnrn, ú pt•oposiç.uo quo fixa a dcspozu do 1\linistcrio da 
Vincüo pura J 1!1 :i. 

J~nccl'f'nda. 

· W nnnunciada a votação da seguinte 

llMllNDA 

Ao nt·l. 1", verba 2' -- Cort•oios: supprima-so n rliminui
~ilo do 2ú :800$, rolnlivn á suppressüo do sub-ndministrndor 
do Juiz do Fúrn. 

O Sr. João Luiz Alves (pela OJ'rlcrn) - Sr. Presidente, 
, nnl.es do hom·arlo llelnlor dar pnrcr.ei' sobrll essa emenda, so
ja-me licito, J?Oins condições ospeeinlissimns em que me vejo 
collocndo, pedir no Senado que manlonha o seu voto, manten
do a Sub-ndministrnçiio dos Correios . 

. A Gamara dos Doputndos. Sr. Presidente, manteve a Sub
ndminisf.rncüo rio niheirão Prelo, supprimindo a de .Juiz de 
·Pórn, da cidade mais rica, a mais populosa do Estado de 
Minas Gernes. 

J>or esta ra1.1io mo animo n solici~'tr nos meus collcgas 
quo rnnnl.<:nham nquolla Sub-administl'acão. .._ . 

O Sr. Presidente- Os senhores que votam pela emenda 
do Senado quo foi recusada poln Cnmal'n; queiram lovnntar-s~. 
(Pausa. i 

A emenda fo~ mantida por dous t.crcos de votos. 
/ . 

E' nnnuntJinda a votação da scgu·inte 

ll.MENDA • 

No augmento, accrescenhe-se: de mais de 00:000$, para 
«aluguel de casas) imprescindíveis pa<ra as estações existentes. 

Aocrescente nn mesma consignacão •Material de typo im
pr·esso), 200 :000$000. 
. ncstabelecn-se a sub-consignação - Eventuacs - l'edu-
zindo-se a verba a 20:000$000. 

O Sr .. Gonçalves Ferreira- Estn emenda, Sr. Presidente, 
formulada. pela CommLssão de Finanças do Senado, encerra 
uma necessidade pnrn o serviço publico; mas como traz nu
smen to de rlespeza, n Com missão acccita o voto da Cnmnrn. 

ltejeitnda. 

• 

' . . ' 
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E' :w.nunciadn a voLncrw dtl se.r;uinte 

F.M'ENDA 

Ao mesmo artigo, verba 11' - Inspecto.ria Federal das 
Estradas - Pura pessoal o material, 1. 774:000$ (importan
cias das quotas de fiscalizacão arrecadadas unnualmento) . . . 

O Sr. Gonçalves Ferreira - A verba votada pelo Senado 
por proposta da Cornmissão do Finnncns ó ti~ada da renda 
proveniente das quantias com que concorrem as companhias 
para a fiscnli7.nçfio das esLmdas de ferro. A Cornmissão de 
Finanças do Senado al torou esta parle do trabalho da Ga
mara, porque, como estava, redundaria· . na desorganização . , 
completa do pessoal das estradas de ferro. 

Nessas condições, a Commissü,o. por mc;u in.tcrmcdio, 
·aconselha o Senado a manter ... a sua emenda. 

Mantida por dou~ terços. 
E' annuncinda a votnçiio da seg"Uinto 

EMENDA 

Ao art. 2", n. 10, accrescente-sc: 
Os funcr.ionnrios effcctivos deste ministerio, eu,ios cargos · 

foram mpprimidos por esta l~i. serão adrlidos, com seus ven
cimentos, á respectiva repart.içiin ou tc!":ío cxercicio em ou-. 
tms, a Juizo do Governo, até que, oocorrendo vagas no qua
dro .iú reduzido pela reforma a ser feita, vão· sendo obrign
toriamonf.e nelle aproveitados, abrindo o Governo os . neces-
~arios credites. ~ • 

O Sr. Gonçalves Ferreira - Sr. Presidente, n Commis
' são opinn tarnbrm pela mnnufútlCiio dessa emenda, semelhante 

·ti dP nntrn~ orçnmrntos.,. 
Mantida por dom• tercos. 
E' annunciada n votação da se.guintc 

Ao mesmo a!'f.igoo n. H - nopnis das pnlnvras <Rios e 
Cannes». n.:rJ•osronlr-sc: <assim ••nrno " serviç.o de fisrnliza
cão dos porteis. cu,ins obras cste.inm •·onstr-uiçlns ou ·contracta
dns e o de conseJ·vncão c dragagem n que se refere o art. 68 
do orçamento vigente. 

O mais como est;\•. 

• 
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O Sr. Gonçalves Ferreira - A Commissão accoita o voto 
da Camara. 

Rejeitada. 
E' I!Jlnunciada a votacüo da sc.guinte 

Ao art. 3" - SupJl'l'imn-sc. 

, O Sr. Gonçalves Ferreira - A Commissiío ncccita igual-
monte o voto da Camara. 

Rejeitada. 
E' annunciada a votação da seguinte 

E:M:ENDA 

Ao· nrt. G" - Accrcscentc-se: <l'CV·crtendÓ o produéto 
no Thcsouro Nacional•. 

O Sr. Gonçalves Ferreira (pela ordem) -Sr. Presidente, 
esta emenda trata das multas que terão de ser- impostas aos 
operarias que commctterr.m faltas. A Com missão do Senado 
entendeu que n importancia dessas multas não deviam ir para 
a associação da estrada o sim para o Thesour:o. 

A Commissão mantém o seu voto. · 
Mantidl.l por doue. terços. 

I 

OR~ENTO DA·GUEaRA 

Discussão unica das emendas do Senado.- rejeitadas p'ela 
Camara dos Deputados, ·á .proposição que fixa ,a despeza do 
Ministerio d!l Guena·para 1915. 

' ' 
O Sr. Viotorino Monteiro - Sr'. Presid<mte, em nome 

·da Commissão de Finança~J declaro que e lia acceita :iH emen
. das tal como vieram da Camara dos Deputados, isto• é, está 

de accOrdo com a rejeição das duas emendas a que se refere 
a communicaçüo. , · 

A emenda que se refere á consigriaçiio a officiaes foi 
modificttda por uma emenda do Sr. Gnbriel ·Snlgado. ·pessoa 
competente nesses assumptos. Parecia-me que por elln dnva
s'e mais altitude ~~;os orl'irdaes para razerem cnnsiP'Ilnc:õe~. 
Quanto á segundn emenda, que se ret <re aos r.nl!egios mili
tares. concordo com ns razões dadn~, mas devo declarar ao 
Senado que foi exce!lente a' idéa de •upprJmir a ver•ba do~ 
collegios militares, porque é um salutar exemplo que nos sec·
virú para o nnno vindouro, quando tratarmos desse assumpoo. 

.. 
'• 
~ ... , . 
.. ·· 

., 
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Nua é verdade, como disse O Pai:, hn dias, quo muiVo 
poucos nlumnos gmtuitos hnvln nos collegios militares. 
llnsl.a dizer quo sondo aqui do 000 o numero limitad() de 
alumnos o 2UO gratuitos, existem 38·1. Nn Escola do Bnr
bncenn o do Porto Alegre, 40 cm· cadn uma. Portanto, um 
total do. 80, numero que niw ó tito diminuto assim como pu
reco querer convencer essa J:Olha matutina. 

Na outro. Cnsa do Congresso so disso que ern umn eco
nomia irrisorin. Niio é tanto assim. As vorbns que estão con
Rignnclns são de I .J5!J :000$, nito incluindo 'os vencimentos 
dos professores que, quasi nn sua totnl'idndo,. são militares o 
percebem pela verbo. !l". 

Nossas condições, Sr. Presidente; n Com missão acceitou 
o nlvitt•c dn Cnmaru, nn certeza do que, para o nnno vindouro, 
al.it•iremos uma vasta discussíio sobre o ns8un1pto, depois do. 
requerer ao Guvcrno informações del.nllwdtts, purn demonstrar 
que nüo só é inconstitucional n_mnnutuncão do collegios mi
litares corno Lambem que n dcspoza excedo annunlmcnto do 
3.000 contos, 

Era o quo linha n dizer. 
H~.lreiladnH as emendas. 
Vem :í nwsa cJ cl lida n seguinte 

DECLARI\Ç,\0 D.E I'OTO 

' 

Mantive o mim voto primitivo contrario :i existcncia dos· 
collcgios militares, mnxitnc dependentes do Ministorio da 
Guerra c nesse caracter do escolas· prcpnrnt.orias. ou do 2' 
~om\o militar, porque n isso se oppõo o § 2• do nrt. 87 dn. 
Cotlstiluir,ão, qu<l diz: c A União so encarregará da in~trucciin 
militar dos corpos c armas (do Exercito f<•dcrnl) c da instrucc.ão 
militar ~upcriol'~; o porque, si a cxistoncin' desses collegios 
S(•'. fnz no cessaria, que continuem .como homenagem· no seu 
eminente fundador, mns sob n · a lenda. dkl outro ministorio, 
que não o da Guerra, tirando-so-lhas o caracter que ora 
te:cm. • 

' 
S.,ln. dns sessões, 30 de dezem'bro do 101-1. -· Gabriel 

Saluatlo. oM 

Ollc;.\~1 g;>iTO 0.\ F.IZgl\'Do\ · 

' ' 
3' discussão da p~oposicão da Cnm.a~u d~s DJJ•'l !ado~. 

n. 128, de 191.1, ·fixando a despczn do M1mstcrJo dn ra2~n<:ln 
parn o cxercicio do !915. , . 

São lidas nu mesa e apoiadas dil'ersas amendns. 
Encerrndn. 

' 

. ' 
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Süo nppt•ovndns as seguintes 

EMENDAS 

N. G - Thesouro Nacional 

Mntcrinl - Directoria da Despeza: 

Accrcsccn to-se : 
Diminuída de 5:000$. 
Dirccl.oria da nccoi!a: ,J 

Diminuída do 1 :000$000. 
Directoria elo Pntrimon i o: 
Diminuída de 1 :000$000. 
Procuradoria Geral: 
Diminuída de i :000$000. 

Moveis - Compra c concertos - Accroscentc-sc: 
Directoria do Gabinete: 
Diminuída de ,1 :000$000. 
Da Dcspeza: 
Diminuída de 1 :000$000. 
Da Conlnbilidndc: 
Diminuída de 1:000$000. 
Da Receita: 
Diminuída de 1:000$000. 
Do Palt·imonio: 
Diminuída de i :000$000. 
Procuradoria Geral: 
Diminuída de 1:000$000. 

. . 

Publicacões c impressões: do orcamento, bnlancn, elabo
rnr;üo oe impressão do relator ia: 

Accrescente-sc: Diminuída de :lO :000$000. 
'Acquislcão de aonuario o revistas, diminuída · rle 

1:000$000. 

No titulo - Despezas divcrsus - cm vez de diminui~a. 
!O :000$, diga-se: 15:000$000. · 

' 

.,, '- ·· .. ·-

.. 
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N. 7 -- 'fribunal do' Contn'S: 
. Modifiquo-s·c poJa fót'ma seguinte a disLL·ibuicão do ma-

terwl, sem nugmento de dcspcza: · 
Elaboracãd o impressão de. rolntorio, 8:000$000: 
Acquisicão de livros o assignutura de ,iornacs seieotificos 

para a bibliotheca e encadernação, 4 :000$000'; 
· Auxilio tí imprensa pela publicação. do oxpedtenle, 

i:000$000. 

N. 8 - · Recebedoria do Districto Federal: 
Accres::cnte-sc: 
Material - Expediente - Acquisição o onuadcrnarüo de 

livros, papel, etc. - Diminuida do 2:000$000. ' 

N. n - Caixa de Conversão '- Expediente: 
Acquisição de livros, pennns, tinta,· saccos, etc. - Oirr•.i

nuida em mais 3 :000$000. 
· Supprimida a verba relativa á gratiftcncão por n~~ignu-

tura de notas. 

N. ii< - Administração o custeio dos proprios e f:t,endas 
· nacionaes: 

Material para levantamento de cadastro dos· proprios na
cionnes: diminuída de 5:000$000. 

N. 17 - Alfandegas: I 

Incluam-se no quadro do pessoal da Alfande~a c!~ 
dé Janeiro os conferentes de caps:tazias de i' e 2~ cla~se~. 

' 

nio 

No quadro de pessoal das capntazias da Ãlfandega do Rio 
de Janeiro, diga-se: 150 trabalhadores, inclusive 25 enearrr.
gados dos guindastes e elevadores hydraulieos, ou 25 encarre
gados e 125 trabalhadores, com a diaria do 5$000. 
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' Da forr.a dos guardas - Gratificação :mnual parr. farda-
mento: · , . 

Diminui da no Rio de Janeiro (Capital .Federal), 4·1 :600$; 
Espirita Santo, 3 :600$; Bahia, '13 :000$; Aracajú, 2 :600$; 
Maceió, 3 ;1,00$; Pernambuco, 13 :000$; Parahyba, 3 ·ooos; 
Rio Grande do Norte, 2 :000$; Geará, 4 :200$; Parnahyba, 
2:200$; Mamnhão. 4:200$; Pará, t2:000$; Manáos, 1i·200I!l; 
Santos, 38:200$; Par·anaguá, 5:000$; Santa Catharina. 1·600$; 
São .Francisco, 2:800$; Porto Alegre, 8:6(111$; Rio Gr11nde do 
Sul, 10 :600$; Uruguayana, !l :600$; Sant'Anna do Livramento, 
2 :000$; Pelotas, 3:200$; Corumbá, 8:200$000. 

N. 18 - Mesas de Rendas e Collectorias: 
Gratificação annual para fardamento: . " 
Diminuída em Sergipe, 600$; Marantoiio, 1 :200$; Perto 

Velho, Santo Antonio do Madeira, 400$; Capacete, .IQ()~; Alto. 
Acre, 1:400$; AltB Purús, 1:400$; Alto Juruá, 1:401!5'; !.la
cahé, 800$; Paraná (Antonina), i :400$; Foz de Igua~~ú. SOO$; 
Santa Catharina, Itajahy, 600$; ·Posto Fi~cal de 8a!nbaqo.~y, 
800$000. 

Art. 2'., n. 10 - Supprima-se desde n palavra - M"di
ficando - até a palavra -L Alfandega, ficando o arti~•J as,Jm 
redigido: 

<A regulamentar o serviço dos despachos nas a!1'andP;."as 
e mesas de rendas. estabelecendo regras seguras para toa 
nrrecndacão dos direitos e acautelamento dos intere:sM~s fis
·cnes. 

Art. 2', n. 11 - Supprima-se por haver disposiçã(t id~n
tica no orçamento da Receita. 

Art. 2', n. XX - Accrescentem-se depois da palavra -
empregar - as seguintes: <ao inspector e~. . 

· Art. 28 - Supprimà-se todo o segunda periodo, !l•sde cs 
pàlavras - das dividas de impostos de cansumo, até o fim. 

. . . 

Ao art. 10 '- Em vez de cpoderá contribuin, diga-se:· 
q;conservará». 

,.... 

' "' 

• 
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Ao art. i3 - Supprima-se. 

Aos nt't8. 21 c 22- Supoprimam-se. 

·Ao art. 24 - Supprima-sc. 

Accrcscontc-so onde convie.r: 
Os contractos celebrados com os poderes publi•:os ~üo 

nullos do pleno direito si niío constar expressamonl•• d~ suas 
clausulas a cil.a~.ão da dispoE·icão da lei que os nuLorizn o a 
verba ou credito por onde dove correr n r<;spectivn de~peza. 

' . 

Accresoen le-so ond o convier: 
Art. Na reforma dos sorvicos, os operarias .~~ União 

quo contarem mais do dez annos de servico terão prel'cren1•ia 
para serem aproveitados c manlid?s nos quadms que forem 
organizados. · · 

E' annunciada a votação da seguinte 

E;I!END,\8 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a rcvêt• o contracto 

do arrendmnento dos scrvicos do ct\es do porto do Rio do 
.Janeiro como en1ondcr c·onvenionto aos interesses do com
mercio c do 'rhesouro. 

O Sr. Sá Freire' ( •) Sr. Prcsidcnt.o, n Cnmara dos 
Deputados UJlJll'Ovou a seguinte auto()rizucão ao Governo: 
cFica o Governo autorizado n declarar a null'idndo ou resci
são do oontrac~o do arrendamento dos servicos do mies do 

. TIOI'lo do Rio de Jancii·o,. por exorbitante da :mtorizaciío 
legislativa, mas sem onus pnra 'o Thcsouro., 

A maioria dn Comrnissii;o de Finnucas, ou antes n Com
missão de ]'inancas com o meu voto vencido, .autoriza o Go
verno a revür ·O contracto do arrcndamcnbo dos servicos do 
c:\cs do porto do Rio de Janeiro como entender !lonvenicnta 
nos interesses do commcrcio c do Thesouro • . 

(') Este discurso niio foi revisto pelo orador . 
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Sr•. .l'reúúonl.e, a nuLm•i1.ar;ão da Camurn parece que do 
lll'{)J'emncin dovc sm· npp.rovadn pelo Senado. 

Bffoc:tivnmenl.oJ, si nil'o honvcs~e .um estudo muilo dct:ido 
n respeito do nssumplo cerlamcnl.o a Gamara não so abalan
r:nria a aulot•iv.ar o Governo a dcclnrar a nullidudo do e~on-
Íraclo. · 

· Mns ··vamos adrnill;ir quo <Jssc c~Ludo niio Lenha sido 
fuil.o cuidado~:urwnl,e·: fica o Governo com urna au.l.orizncão 
parrt dccrcl.;n• a null'idado dessa conlrnclo, e o f:&r(t ipso jtti'C, 
'üm virtude de elausuln expressa do mesmo contracto, ou o 
Oo<verno julgará quo não p•!clo decretar som inlorpollacão 
;iudiciul, ;J, nossas conrliçõos, usar;\ rla autorização contida cm 
lei ordinari·a, quo o auLorizou a t·cvêt• Lodos os conLrncLos da 
União. · 

Nús, sem oxarno dolirlo, não podemos ·entrar na a.precía
r;ão jurídica de um con.l.ra.cl.o que segundo a emendo. da Ca• 
mam pnr·oce osL:rr civndo de vícios substanciacs, excedida a 
nutoriza.pão legislativa çm !JUO so funda. · . 

Ct·oJo rruo a n.utor1zacao da Cnmarnl attcndo perfcrta
rncnLo_a qualquer das hypotheses, o, votada, o Governo uti
lizar·lí como Jer mais conveniente. · 

Si basLnr a simples r·evisão o Governo se uLilizará .da au
/.oJ•iznçiío já conferida por• lei ordina.ría. ,(Jifuito bem; m!!it~ 
bc~). . · 

' O Sr. Victorino Monteiro (')' ...:. Sr •. Presidente,. para 
legitimar a emenda que acaba do' ser lida, o que attr:nde 
muito mais ~os interesses nncionaes que a disposição vinda 
da Ca.mara, basta. dizor quo olla foi .~ubscripta per toda a 
.Commissão do J?inancas, com excepção do illuske Senado~; 
~pelo Districlo Federal. . 

Sr. ·Presidonle, osso contracto do Cá os do Porto foi fcif.o 
mçdíanto auto~ização legislativa o dopcis da publicação de 
odJtnes por ma1s de um anno, em todas as grandes pracll!l ·es
trangeiras. Só mente depois disto, do ter sido estudado pelos 
poderes compeCentes, in'elusivo pelo consultor jurídico, í'<li o 
contracto realizado o depois vend1ido n uma companhia que 
nhi está funccionando e explorando o serviço com gq:and~ 
vantagem para o pniz. 
· Lavrado o contracto, foi ellc rogisL!·ado pelo Tribunal d<i 
Contas, StJ;tisfeitas as formalidades jurídicas e fiscaes. 

Como poderá ser annullado? E' mataria que escapa a'O 
jus imperii, equiparado o Estado 'ás pessoas privadas do 
d•ireito civil i1 admiro que o illustro Senador pelo Districta 
·J?cdoral, grando cultor do direito, não tenha considerado o 
nssumpto por osso aspecto. 

O Sn. S.\ FREIRE - V. Ex. sabe que ha muitos con
tractos em que existe clausula expressa outorgando o .Go• 
vm·no a decrotnoüo da sua rescisão. 

,(*), Este discurso não foi revisto pelo orador. 
"foi, IX 31 

• 
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O Sn. VtcTotliNO MoNTEmo - Aul.orizncõos desta na tu" 
reza d,~,a~rodil.nm o paiz, mórmonte nus condiiiões ~clutws. 

O Uuverno não poder;\ docPoLut• n rescisão do contracto 
om tjue ú parte umu omproztl ostrangolra, que funcciona lHl 
dous nnnos, fnzondo sm•vJ<;os que custaram milhnre~ d~ uon
tos do r<iis, sinfw indemnizando-a com uma qual]tia conside
l'avól. V. Ex. subo que, em virtude do parecer de uma com
missiw nomeada pelo Governo, as taxus cobr·adas pelo porto 
do llio du. Juneit'IJ rot•nrn dinunuidns a Jlnnto tal f]uc, cqui
pnl'ilclas Uti ~IIIIS ln.t·il'ris eom a do Cúos do ~untos ll otltt·os po1·- . 
tos uu l\opu!JI i·cu, a renda .ocria de. ::!li. 000 contos c111 vez de 
novo. . · 

J>urecc-mc, pot•tnnto, f]UC a emenda :l'ormulncla pela Com
missão ele FinaiH,,as é uma emenda conveniente, ct·iteriosu c 
dol'onsot•a do~ inlm•,_,s,;rJs elo eommol'(:io r. da industria, nlr\m 
do impedir 1nts lli'IICilS osl1·angcit•as uma campanha· ele dcs
ct·otlito rwnll'll o B1·n~il por nfio rospe.ilnr conLI'twtos i:HJrl'eitoH 
c acabnde.', exeeulnndo-so ,iit ha annos. · 
· Sómunl.o o frir;ol·iJ'ico eonRti'Uido pela Bmprcza do Ciws do 

Porto e.lovn-Hc a ma iR rJn 7. 000 contos, nl!\m dr! urmawus o 
grande nu1n1.'ro dr. tlf)mfcitorins consLl'uidns pela cnJpvo~u .. 
A disposiciio consignncla nosto pro.iocto do orr;amcnlo· da ,Fa
zondn osl1\ nrn contl'ndicçilo com outt·n sobt·c o mesmo assmn
pto no pl'o.icclo ele orcmnenlo dll 11cceil.a. 

' Como, pois, 1lJ1JH'O\'It1' scmelhnnte monstruosidade? 
Estou er't'lo que o Senado ap]lt'0\'111'1\ n. cmrnda substi

tuti\'n suh.•l!l'ipla pela qunsl totnlidude rln Com1nissão do F'i
mln~as, que só teve cm vista. fazer .iustiQa, defender os m
.teres~es JHihlir.os e resnlvnr iJ credito o bom nome do' uos~e 
]l11iz. (.l!uilo bem; mnilu úcm.) 

São nppl'ovndns as seguintes • 

EMEND.IS 

·A' verba 17' (Cnpatn.zins) - Mais 50 operarias, mais 
cinco arrumadores e mais cinco nbt•idorcs .. · 

Onde ·convier: 
Ficn mnnl.ida nn Mesa de Rendas de Itacoatiitra a re·~lle

{!liva lancha com o seu pcssónl c bem ns.sim o numero de seus. 
trahallfndorcs. eon~inun.ndo n 1\lesn de Hendns de Porto Vêlho 
no Rio Madeira, ando tem ho,ie a sua sé de. 

Fica o governo autorizado a aposentar. na fórmu da lei, 
após inspeccão. o Sr, Luiz de Oliveira e Silva, conferente de 
descargn da Alfandega desta Capital, que conta 51 nnnos o 
mezes de servir;o cffectivo, sem ter gosndo nenhuma Iicenra 

• ~ sem ha:ver: .commettido falta alguma •J . • • . _ • 



~ .: ,. ,'" ' ~ . ., '_, 

SESSÃO EM 30 DE DllZEII!BRO DI!! 1014 

São re.initadas as seguintes· 

KMRNDAS 

~lautnnlm-sn a Quota cios I'UJweionarios rlu Alfandega do 
Victuria (J~spil'iw Santo),. tiegundo o ór•;atncnto vigente. 

-
. Onde convier•: 

O a,iudaule o os oft'iciaes da Proouradoria Geral do Thc
sow·o N;wioual sômentc podcr:io ser cxonérados mediante sen
tcnca judicial. 

Onde convier: 
Art. Os ~eis rlclc;;aclos regionacs da Inspectoria de Se-

guros serão l'fJuipat·ados aos IH"imciros cscripturarios da mes
ma rcpal'tic.iio, com vcneimcuLo~ de 800$000 . 

•• 

Oudc convim·: 
Arl.. Os J'uncuíonar·ios cJvtB s·cJ·ão· :iposcntados com 

todos os venciruentos quando eouLarcm 30 annos de sct·vir,o c 
GO de idade. 

E': annunciadil a votai;ão da seguinte 
•. 

Ao artigo quo cogita do modo por que se deve pcr·mittír 
:t U{IOSontudoriu a . funceionat·ios publicos: · 

Ao dito artir;o lcttra e. Substitua-se pelo seguinte: 
Lettra c - «Ficam excluídos das dis~osiçõe's dn presento 

lei, os militares, inclusive da .Policia e corpo de Bombeiros 
dosta Capital, us quacs sempt•c l'Cceb()riío, quando so rt!for
mm·cm, somente os vencimentos integraes que percebiam 
cumo el'fectivos nu daln da reforma, tendo porém o soldo do 
posto immediato,) 

., 

·' 
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O Sr. Pires Fcn•cira (') (Jlm:a r.ncaminhar a. votação) .
Sr. PrtJsidonle, da propo~icão da Camnt·o. do~ Dc]Juladus .ilí 
consln esta emenda. Si apresentei a quo estí1 cm votarJão foi 
simplesmente pat•a tOJ'llUJ mais claro o pensamento do Depu
tado que n ditou. V. Ex.,· no corpo da proposição, cnconlrar{t 
o dispositivo. 

O quo viso ó gurnnli:· o cliroilo das familias dos mililares 
sem ongmcnlat· ucspoza, tanto quo digo: «'l'cndo, porém, o 
soldo da patente immediata,, isl.o ó, do, modo a não ganhat• 
mais na inactividade do quo quando na o.ctiviuade. · 

O Sr. Sá Ft·eire - Sr. Presidente, o nobre Scnadot· ,iá 
lleu parocot• so!Jrc a emenda o do accôrdo com as id•las ex
pendidas por s: Ex. acl~o (JUO o Senado de.vo ro,icilal-a .. 

E' rejeitada a omcnaa. . . 
E' annunciaua a votac.ão <la seguinte 

EMENDA 

Onde convier: 
No quadro do pessoal das capnLazias da Alfanuoga do llio 

·de Janeiro: 
Onde se di?.: Um mandador das machinas, dig\-so nrn 

encarregado da arrccadacfio, com os vencimentos do ·!GO$ mcn
saes. 

Sala das sessões, 30 do dezem!Jro do i!JH. - Pires Fer
. roira, 

·o Sr. Pires Ferreira (!>ela oJ•tlem.)' - Sr. Presid~nl.c, ' 
com a adopcão dessa emenda haverá até uma diminuicão do 
30$ nas despczas publicus. . 

O Sr. Sá Freire - Sr. Presidente, a Commissão é de pa
recer quo a emenda sc,ja l'Cjcitada, porque os quadt·os já estão 
organizados c a sua adopclto lrnr-lhcs-ia altcrncõcs. 

E' rejeitada a emenda. 

, .. , .. 

E' annuncinda a votacão da emenda 'no art. 10. I 
Ao n. 1.0 do arf .. 2•, necrcsconlo-so o seguinte: . 
Paragrapho unico. Nessa rcgulnmcntacão podor:i ser fi- . 

x_ado o .numero de dcspaclmntcs para cada; alfandega, exigindo 
·fumca pnra g:l!'nnl.ia. do fisco o do commercio, estabelecendo o 
qu.antum. o o modo da cobranc.n, das respecf.ivns nsencins, rc
"olf'lndo-sc o § 2•, do at•l. 1·18, da Consolidação das Leis dus 
Altaudcgas. 

-· : ( •): Este discurso não foi revisto pelo orador . 

• 

• 

, . 
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O Sr. Sá Freire (wla nrtlmn) ~ Ppdi a p•n lnn::i pnr.ill 'r!e
p!arnt• apenas ~ue 1t Cornmissiio é conl.rarin a .esta emenda. 

E' n.ieil.nda a r.monda . . 
E' a11nuneiada a votar}iio da sell'uinl.c 

ll1!1l!IDA' 

Ondo convier: 
AI'!. 1." Fiea isento do qu!quer imposto o Jado cm pé,. 

seja qunl fOr a pt•oeedenci'n, cn!t•ado par11 o Tenitorio do 
:Acre. 

O Sr. Pires Ferreira (pela m·dem) - Sr. Presidente, o 
Senado sahe CJuo o •rerritol'io do Acre está se org"nizando, n 
vida nlli ó curissimn, o frete do gado 6 posadissim.o, c,. si, 
nlém do frete, se fizci' pesar o imposto, ·como ha do a popula
~iío nugmcntar. o cuidar da industria pastoril ? · 
· Penso; pois, que o Senado deve approva.r esta emenda. 

' . 
O Sr. Sá Freire (pela Oi'dem) - Sr. Presidente, a Com

missão ú contrnt·ia a esta emenrln, por ·entender que cll:< cstú 
dcs!oandn neste ot·camento o que só poderia· ser apresentada 
no orca.mento da Receita. 

O Sr. Pires Ferreira (pela m•dem) - N~stc· caso, Sr. 
Presidente, requeiro a retirada da minha emenda. 

E' concedida n reti.rndn. 
E' nnnunci•ada a votacüo da seguinte 

EMENDA 

lil 
Ficn. o Poder Executivo autorizado n nproveitar os scr

vicos de ·João Soares Franco Mnurity, parn a primeir.n. vaga 
que se dflr de um logm· equivalente em ·categoria ao de fiel 
de nrmazem. da Alfandegt\ do Rio de Janeiro, o qu~l. contando 
16 nnnos de bons serviços, foi exonerado do cargo de fiel d:t 
dif.a nlfnndega, tilo sómente ·por Ler entrado com a fiuncn. qua
tro dins depois do ()Sgotado o prazo para recolhimento da 
mesma. · 

O Sr. Sá Freire (2>ela ore/cm) -Sr. Presidente, :t Com
missão não póde dob:ur de ser eontra!'ia n esta emenda. 

E' rejeitada. · 
' 

, O S1·. Presidente - Estú findn n vota~no. 

O Sr. A. Azeredo- Perdüo-me v. Ex., Sr. Pl'<!sidentc, 
cu apresentei tros emenclns no areamento da Fnzcndn . 

• 

/ 

•' 
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UM Sll. SRNADOR·- As emendas .iri foram nppr·ovadas. 
' O Sn. A. AzEnEDo - Apresenteia-ns perante a Commlssão 

do Finanças, que ns acceiwu; uma com a votn(.lffo da maioria, 
duns outras aponns assignadas rpe!os Srs. Alcindo Guannbnrn o 
J o fio Luiz Alves. · 

O Sn. SÁ Fnremn: - Mas já fornm votadas. 
O Sn. :A. J\zEnuno- Eu niio vi; fui duns vozes á Mos:\ 

para verificar. 
O Sn .. JlRresmllN1'J~ - Atl.cnciio I As emendas que foram 

11presentadns á Me~n fornm suJeitas ~. discussão o á votnciio. 

O Sr. Azeredo-Pcço a V. Ex., Sr. Prcsidenl.c, quo mo 
conceda a palnvra. · 

O Sr. Presidente - Attenciio I A rcc!nmacflo do Sr, Scnn
'dor· A. Azeredo ,j .procedente. S. Ex. apresentou emendas que 
niío foram, entretanto, ~ubmeLtidas :\ votaoão, porque não s~ 
achavam sobre a m~sa. Nrl:lurnlmcnto, o funccionario encarre
gado desse sorvi\•O praticou involuntariamente essa omissão •1 
O direi.to de V. Ex. não póde, absolutamente, ser coarotado., 
Vou submett.er no conhecimento do Sanado as emendas do tlllB 
se trata, referentes ao areamento d:t Fazenda. O nobre Scnadoc 
,propõe u suppressão do art.. 5• § 1", porém, a Commissão de que 
V. Ex. faz pnrt.e, na sun maioria, ó contraria a assa sup,. 
pressão. .. J 

Dizem as emendas: 

:Ao art. 5", I t•.: 
Supprima-se. 
Ao art. 12: 
Supprima-sc. 

O Sr. A. Azeredo '(pela ordmnl Sr. Presirlnnte, ·submetti 
á consideração rln Cornmissiio do Finanças trcs emendas. A! 
primeira logrou a votacão unanimr- rlnssu "Com missão, c 6 a que 
se refere ao art. 13, Essó··artigo IÍ da lei do 10 de dezembro 
de 1910 o diz respeito aos 2 % n quc.os militares t~cm direito, 
rlopois do 25 nnnos de serviço. . 

As outras duas emendas firmadas por mim e ·pelo meu ii· 
lustre amigo Senador p~lo Districto :Federal, referem-se, a: 
primeira ao soldo dos mi!it8J'c~. solrlo 1quo nós rnt.endemos, do 
nccôrdo com o n.rt. 17 da lei, .que é inh'ero.rlf.o fl patente. 

O Sn • .SÁ FREIRE-Eu não ontcndo assim. 
O Sn. A. :AzmEoo- V. Ex. pódc nüo cnf.cncler, mais estou 

dizendo que cu c o illustre Senndot· pelo Districto Federal en
~endemo.s .• , . ~ 

... 

• 
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O Sir, SÁ.FnEmE- V. Ex. esl.ú di~ondo que Lorlci o mundo 
cnLendc. 

' 

,O Sit. ''· Azmumo-Eu "t•rin qno loiJoR l'nl.rnd"m porquo 
n let rí ''XJH'essu, u lei niio illudr• u niiii;Ili'm. Os nl'l'ieiJWs do 
.10xcruito, d11 At•mndn e dn" "'a"es ttllllilxus terno seiliJH'C di
l'Cil.o nn soldo 'inliet.•enle tí> J'r•sJwcLivns Jllllrmlr·~ •. quuos~uel' 
rruc Hu,iaJJJ as e.OJJJmissúcs milil.ni'"" ou udmiuiRid·ul.ivns, J'uuccücs 
eollccLivus /'edemas. ou 'osl.adoJH>S, .que l'oJ'utn ehamndos n dos
ompenhnr·. E' a lei que tlel.omtinu, JJfio sou cu. Bu rrponns 
rJucr.·o mnuf.et· as disposicõcs da lei. 

O Srt. S,\ rFruumr.- Nós l'f'\'O~nmos u lei. 
· O S11. A•. AzEnEoo- Mns cu neho !JUC não rí dr hon dOU-' 
l.rina r.·evogar uma lei ordinnria por· umn disposiçfio orça .. 
mentarin. · 

A turcoim; Sr:· Prcsidenl.o, ,1 a qur• se rrrerc :'t compulsorio: 
nbrignl.orin .. Uma disposlçüo do lrr·r;nrnonl.o da Fazenda, vindo 
da Cnmurn, rleDiarn-sc suspensa na yigoncin da lrl orr)nmen
l.ruia, islo rí, durante o nnno vindouro. 
. O.t•n, acrcdiLo •que este nftn pórlc i\Or n pcnsnmcnl.o do Se· 

nndo. Ou so 'revoga a lei, fn1.enrlo-sn urna our,t·a lei nos lcr·mos 
drt Cons/.it.uiçfio, rnrn ·I'!Uo /.nrlo rm'mdn oonhrça ostn dlsnosi
cüo, nu não so dove l'amr por· mr.io do areamento, declnrnn
do-so que so suspende nprmuH rlurnnl.o a vigenr.in desso orca
monto. 

Sflo estas ns f,rcs emendas que tive n honm de sumetlel' á: 
oonsidcrnciio drL Commissüo ·de .Finnnoas, logrando a· primeil'a 
a npprovaçiío dn Clommissfio: ns onl.r·as duns fornm ro.ieil.adns 
oont.rn os votos do honr·ndo Sonndot•. pelo Espir ilo Santo e 
m~. . 

O Sr. Presidente- Devo r!rrlnr·nr a V. Ex. ·ror .que razão 
ossns emendas nfio foram ~ujeitn' :í rliRcussfio. V. Ex. c o hon
rado Senarlor pela Cnpit.al Ji'ndr•r·al stio rnembi·o~ rlrt Commissão 
rio FinnncaH. Apreserrl.nmm n:s enwnrla~ e elias foram re,iei:. 
La das, pala Commissiio. •.rodas a>< rornenrJas .quo sfto rrwnsadas 
pela Commis;;fio, apl'esenl.ndns pr:los seus membros, niio- siio 
su,ieil.ns no conhecimento rlo Sennr.lo, n menos ·flue o; membros 
dossn commissiío nfio se ntili~l'm rln sua J'uncciio dA Sennrlo!'cs 
pnm aqui no plennrio reno\'nl'em as suas emendas. 

O Sn. A. ,\zr.m~oo __.. Parecr~ .qur.· Y. Ex. não tem rnziío, e a: 
provn é que n Mesa ainda llontem ncccil.ou e submetl.eu tí con
siderncão do Senndi diversas emendas apresentadas pelo 
illustre Senador pelo Piaully,'rr.cusudas pcln Commissão. 

O SR. PRESIDllNT!i1- O illustre Senador pelo Pinuhy não 
faz pnrte da Commissiio. de Financn~. · 

O Sr. Sá Freire (•) (pela ortl~m)~Sr. Presidente, a 
praxe da :Mesa, em niio acceitar ns emendas L'~cusncins pela 

.c•) Este discurso · niíQ !o i revisto pelo orador .. 

:· . ... ',' ·· ..... '· 
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Commis~ão, pnr~cr!-mn nrronr.a. E' pJ•ntcnrlnr dnr .ir. Co'tiilili~srto 
a f'nculdadc do !'e,ieitar· ·en.rundas, •quando elln. apomls opina 
1iola Hun approvacão (lU l'C.ioicfio. Isto .quanto :'r pl'imcim 
pnrte. . 

Em relação :'L -l]ucstno lcvnntndn '(lolo meu digno nmigo..
SI', SenadoJ• Azercdo ..• 
.. , O Sn .. PnEBIDEN'rE- V. Ex. cstú laborando cm equivoco. 
:Eu me refiro ús emendas •rruo são apresonl.adus c I'Ccusadas na 
Commissüo c que nuncn voem ao plennrio. 

O Sn. SÁ FnEIRE- Mas devem vir. A Com missão não t.cm 
campetenllia pnrn re.icitar emendas. Apenas opina, submet-
tendo a materia rí .c]elibernr;ão do Senado. . 

O Sn .. rPnE~IDENTJ~- 1A'"praxe não r) dn Mesa; rí da Com~ 
missão que não manda c~sa~ emendas.' · 

o Sn. SÁ FnEmli- Como >Relator do i'lli~i~lcrio da Fa
zenda, rcmctti ns emendas ':'t Mesa, 

·Mas isso ,; ·a pena~ um incidente. 
Declaro que voto {lóntrn a emenda do Sr, Senador. por 

·Mntto Gro!so c com migo está a maioria dn Commigsão- por
que considero que o momento de npcrturas financeiras deve 
despertar o patriotismo do 'tO(J'Os . .O :l'unccionalismo ele todas 
as corporacões civis sol'frc um imposto pcsadissimo sobre os 
.~ons vencimentos, Por que 1.·uziío se hn de opprk o. honrado 
Senador n ,que a Commissiio suspenda, durant(J um anno npe
·nas, a compuls·oria do Exm·cif.o Que mal ha que se exi.in um 
!flOuco mais de f.I'nballw dos militm·cs, quando de outras classes 
ao exige tão pesados sacrifícios? Por .que abrir esse sulco onlt·" 

-as classes civis e,...as milit.nrrs, :fomentando .uma reacção qno 
as pódo chocnr? 

O que é corto é que cst~tmos -om nm 'período de fallencia, 
!já suspend'cmos os nossos pagamentos .no exterior c sabemos 
que a ·rcndn 11ão ú sufficir.ntc pnra o custeio dos scrvicos pu-
hl~~. . . . 

Nestas condicücs, ,; ncccssario que desapparecam civiR e 
militares, rí nccossario que desapparr.çam os privilegias pal'll o· 
advento de uma liga patriotica, eu,in aspirar)iio unica sr.ia n 
engrandooiment.o lla .Pnt.ria pnriel itnnle. 

As emendas do 81•. Senndm' c\zm·r!rlo rlc\'r.m sm• ro.ioitndns. 
/(Apoinrlos.) 

o Sr. Pires Ferreira ('):....,sr. Presidente, as emendas :do 
!honrado Sanador por ~!atto oGro~so nãoiPl'omm su.icitns ll .dis
cussão por não terem sido lidas na Mesa. Por isso V. Ex. 
·abriu sobre essas .emendas nova discu.~são e cu pergunto Ri 
posso rallnr. • 

. O Sr. Presidente -,A: discu~são foi nberla r. encerrada; 
'õopois, na occnsião da votnçiro, o hOlll'ndo Senador por Mnt.ll) . 

('). Esta discurso nüo roi revisto pelo orador. ' 
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.Clrosso pediu a pnlnnn. nnir·nrncnte para encnminllnT.· 'a· vo

.tncno. 
0 Sn. -IPillllS FEnr~Eill.\- 0 St•. Sú. Freire disse que é pre~· 

tJiso não abril.' um suleo r.n\i•c as classes civis o as militares., 
1 • O que prormrci ~r!mpt•n foi igualar as leis militares :'Is 

o1vis . e consegui J'azcr respeita!' nossos dit•eitos; Lenho il!o 
combater agora os ataques a esses mesmos direitos. 

Sr. Presidente, vou apt•csenlar um argumento •quo mo 
justifica cabalmente .. · · 

- Supponhamos oCJUO um militar tem üOO$ de vencimentos, 
o que aeontecet·ít l.ambem a um funccionnrio de J?azenda, dos 
ffelegraphos, .dos Correios c da Estrada de Ferro. :Aos 35 
annos do serviço, o empregado da Estrada de IFcrro .ou dos 
Correios ir;\ para e'asa desi'ruclar a sua aposentadoria com· 
os vcneimcntos int.cgraes, cmquanlo {IUO o militar moure.iar(~ 
atú aos GO :umas, para poder se reformar com o soldo por 
ãntciro,, 

Aos militares tu'do se Lira. Tiraram os. 2 %, segundo 
'dese.io ·rla Camara, dose.io que não vingou, povque a Com
missão do Finan1;ns do Senado ani.rtuilou a disposi~ão que ti 
,Camnra havia enxertado na. pi.'Oposicão. 

iVIl.in :V. Ex., .St· .• 1P·rcsidcntc, vc.ia o Senado, a dosigunl
.(lade em que se .quet· collocar o militar. Emquanto o civil 
pod'er(t gosm.• n sua aposcntarloria. aos :l5 nnnos do serviçp, 
no remanso do seu la1·, o oi'J'icial do Exel'Cito terá de chcgm· 
até 'aOS 50 I 

Senhores; 111io ·defendo o meu dircil.o, porquo elle .iá. cst:\ 
consolidado pelus leis da nepu!Jiica, defendo, porém, o dircil.o 
quo assiste aos de minha elas se. 

O Su, SÁ Fmmm- Depois, eontradiga, .c1ue não está. im
plantando uma scparnuúo, um sulw de prevenções entre civis 
c militares. 

0 Sn. IPl!IES .FEni\EliiA ..:_Absolutamente, não; JlOl'que, Tio 
~ia cm que os milHares se sentir•Jm feridos nos seus dit•eilos, 
·onos, calmament.o, t•ecot•rct•ão aos !.t•ibunacs c estes lhes clnrfir> 
razão. · . . 

Na prcsmll.rJ lcgislalui'U, St·. .Presidente, no apagar .dns 
luzes, sem nenhum impresso que nos s1i·va do guia, todos o~ 
direitos dos militares toem sido• trucidados. desde aquellcs 
quo ellcs conquistaram cm '18!10, isto r!, o direito do so re
.1'ormarom 'TIO posto immecliatamcnte superior, depois de 3G 
annos; tr•ucidou-se o decreto do glorioso Governo 'Provisorin, 
nuo mandou dar aos militares o soldo· em qualquer. l'unecfio 
quo tivcsiem, civil ou militar; legislativa ou cxecuttva; tvu
cidou-se a lei da compulsaria obl'igatoria, iquo ú o ideal de 
todos os exercitas modernos, porque, no exercito permanente 
niio pódo hnver :twmc11S incultos nem decrepites . 

. · 'l'J'uoidou-se, St·. Presidente, a lei de 13 de dezembro elo 
0
1910, loi feita .i1i por este Congresso, mandando Lirnr os 2 <;lo 

. a quo os militares tinham direito .. 

,•, 
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ANNARS DO SENADO ,' 

• 
·Que mais .querem? Nfio é o povo .que assim procede com 

relncão no Exercito; são os dc'speiLados, os que nüo obtivcrnm 
'as posicõcs que almejavam c agora se querem tornar ini-· 
migas da força armada da Republica. O nosso patrioi,ismo, 
por6m, mos determinará · um11 barreira, c essa barreira não 
transporemos, certos, como estamos, de· que os direitos dos · 
militares hfio de ser respeitados, queiram ou nfio .queiram os 
despeitados. (Muito bem; )muito bem.) · 

O Sr. ·victorino Monteiro· (')-Sr. Presid~nte, é bem 
possível que o nobre Senador pelo Jliauhy tenha alguma 
razão na reclamação que está fazendo. E', entretanto, fncil 
equiparar-se os direitos dos militares aos do civiL 

E'· ·de admirar, Sr. ;Presidente, que 'o autor da lei, •Que 
foi chrismadn com o seu nome, lei,. aliás, adulterada' pel!l. 
Gamara, pois o projecto enviado pelo SenRdo áquella Caso. 
do Congresso crn moralizador, digno e collocava o Poder Le
gislativo cm uma. posição irivcjavel; é de. admirar que o 
nobre Senador não se ten~a ainda referido ao facto da ndul
l.emcão desta lei, que foi snnccionada nos ultimo3 dias da. 
sessão desta Gamara. , . 

·sr. •Presidente, é passivei •que S. Ex. tenha · razão. EU: 
mesmo estou disposto n collnborar na: equiparação ·dos civis 
nos militares, da maneira que ni'ío possam estes, aos 25 annos 
de servico, aposentarem-se com todo os vencimentos, .ao passo 
que os militares só o consigam após os 50 nonos. , 

0 SR. lP IRES FER!\EIRA -Depois de 50. nnnos, , 
,Q SR. VIc'!'ORIINO MONTEIRO- Quanto á questão relativU: 

á emend<t em debate- a .questfio da compulsoria- é uma 
disposição ;que não .offende os interesses das classes armadas; 
e, ao contrario, vem .defender os dos officiacs, aos quacs n 
com]lulsoria obriga n se reformarem contra n vontade, abrindo 
novas vagas parn novas promor.ões, representando isto uma 
sangria para os cofres publicas. Portanto, creio que vou em 
favor dos interesses dos offici'aes, evitando n formação do um 
exercito de reformados, parare li o ao exercito permanente. 

Rej citadas as emendas do Sr. A. Azeredo, · i 

O Sr. Pires Ferreira- (pela OJ•dem)- Sr. Presidente, re• 
que iro verificação l:le votaçfio. . · . 

' . . . . ' 

O Sr. Presidente- !Attenoão I O Sr. Senador Pires Fer-o 
reira requer verificação da votação. . · 

Os senhores •que approvnm a emenda queiram levantjlr-se·1 
(Pausa.) 1 

Votaram a favor H Srs. Senadores. I 
Os senhores que votam contra •queirnm levantar-se.; 

(Pausa.) 

• .{'), Este discurso nlio :Cai revisto pelo orador •. 
' 

\ 
\ 
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BEBBÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE 191<1: 

Votaram contra 20 Srs. Senadores. 
·Foram rejeitadas as seguint~.s. 

E' annunciuda a votação da seguinte 

'EMENDA: 

Verba n.· 18' ·- Archivo Nacional: '1 
. Mantenha-se a consi81lacüo de .\00$ annuaes destinada '(I 

gratificação ao servente que servir de correio, como consta da: 
proposta do Governo. 

O Sr. José Euzebio-:Peco· a V. Eit., Sr. Presidente, 
consulto o Senado si consetc na retirada .dessa emenda. 

Consultado, o Senado consente na retirada.· 
São rejeitadas mais as seguintes 

EMENDAS 

'A' rubrica 31-- Verba Pessoal-accrescentc-se in-(in~ 
e augmontada de 3:000$, annuues, pela equipuracão do posto' 
do inspector do servico sanitario ao da Brigada Policial. 

A Commissão é de parecer contrar·io. 

Inclua-se onde convier o seguinte:· 
. !Art. Fica o G•overno autorizado a resolver todas as 

questtíes que, durante o intervnllo das sessões ·do Congl'esso, 
se suscitarem na exeoucão das lois sobro moratoria, conformo 
as emergencins do momento, podendo alterai-as, ampliai-as 
e interpretai-as, ficando logo entendido !!UG <JS p['aze~ do 
nrt. 2' da lei n. 2. 895, de 15 de dezembro dP. HH4, princi
piarão a ser contados immcdiatnmcnte 'depois do terminado 
o de que trata o art. 1 • da referida lei. 

,_ 

Accrcscento-se onde convier: 
· ·Fica crendo o cargo vit.alicio de pliotographo ,iurnmentai:lo', 

com a funccüo especial .de photographar os documerttos que 
instruirem as potioões inicines o as proprias petições iniciacs 
nos processos ,iudicinrios, sem remunorncüo al~1mn pelos co
fres nublicos, devendo. ser os servicos prestados pelo rospe ... 
ctivo lunccionario pagos pelos interessados, de accOrdo com o 

• 

·~ ;' •-' ··•· . .'J~i 
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A~~.I~R DO Sll~.IIJO 
.. 

r··~nlnmrnf.o ~nr ~nhpr t'.<.•n l'll.llt't;:io pnhli~n f,\J• ~xprrlitln nrln 
( itl\'111'110 • 

.. \ l'f .• : · :JtrvognnJ-.t::•' a~ di..;;pnsi~:trr~ Plll. eon f.J':ll'in. 

• Hnla rlns CommissiirR de d••7.rllli1l'O rJ,• 1!11 .1.-.To.~f Jfw·-
1 inho.- Pmncisen Sri.- .ln.w' Euzehio.- Wnl/'I'Cdo /,cnl.
(1'/tomnz Acciolu.- l'cl•,•im·· T,o/w .-AI' I hm• 1-r,mo.,.- /ndin do 
1/mzil.-Gouznaa .loumc. • 

« Pam o~ rffril.os do :11'1. :J:J, 1lo drel'eto n. 1 o. \102, 1le 20 
llr mn.io de 1!1H. os Jll'omotoJ•rs publieos do lJisf.l'irlo .1.-'l•dt•ral 
r:;ão t'flUipnrnrlns no~ .111'neuradoJ'(\s ~~\~~d,m;ws. 

Sala dns Commissih!s, d•• de?.rlllbl'tl de 1\JI-1..-Sá Fl'cil'c,, 

Ondr ·rOnYirt•: 

1\J•L. Os !<'LWJ'rlns civis, enm 1 O annns dt! sl'l'vir,o, n~o po~ 
drriio srJ' drmil·l.irftls, salvo caso dn Jll'<lCt!sso nrlminist.J•nf.il·o e 
,serão nposr•ntarlns corn n <ll'IIPnndtl ••m ••nso rl•' invalide?. no 
BCT'VÍÇC> )lUIJJko. 

Snln elas Commiss•ies, rir drzrmhro rle 1!l11t.-l'h•cs Fel'· 
t_'âl'a. 

Verba. :?1': 

Sub-colisignnr,fio pnm n p~s~onl suball.crno .-lo Hospicio. 
nccrescent.e-sn ·l!l :000~000. 

Parn os r•ffcil.os do nrt. ;,s, do dem·~Lo n. 1 O. 002, de 20 de 
mn.io de 1914, os promof.ores puhlieos do Disf;ricto .l!'cdcml, sftn 
:C(Jnirmmdns nos proem·aclnrcs scccionncs. 

Rodi.in~se n~sim o n.rf.. 1 o: 
Fica o PodCl• Exrcut.ivo ani<Jrizndo n .reorganizar ndminis

trntivn c ,iudicialmenl.r. o ~'crt•ilorio do Acre, faz!\ndo ne> rl•~
cmto n. 9.S::l'l, fl1• 2:1 de· nut.ubl'O de 1•9·12, as modi.ficnc.õcs crne 
!iulgnr convcnir~ll.r mstn. pm•l.e fo. obscrvnnde> ns ;'Tr,guinl.es ha.~os: 

O 'm"nis, como na emenda do Scnndo, sobre n Torrif.o!'io do 
!Acre: " 

Sola das Commissõcs, ao de dczcml)ro do 1911L.-,,Tos6 Eu
t:ellio •. 



• 
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SI\SS,\0 E~I 30 DE DEZE;I-!DfiO DE '10!.1 

Onde COIIVil!l.': 
Fieu o UuvPJ'JJo nul.-tll'it.ndn ~~ npn~onL:u' u.'!'Í tnu~iHLI'ados :l'c

dul'lll's d1l Ullliikdo IJUIIl o I'Slni.Jnlellidu no di!Ct'olo 11, H1H, do 18\101 
<JLW Ol'gu.nizou a ,iusl.iça J'eduml. ' 

Hnlu dus Guliullissiíes, iii du !le~utu!Jro tle JUJ-í.- Victorinô 
Mullli!it•u.-A. llzut•cdu, • 

Ve111 ít Me~a u ,; lida u SL't;Ltinlu 

lJcclaraçtio riu noto 

Ueclnr•o qur• votei eouf,J'a o at.'.!.. ii" e ::;eus PtLJ'agr:Lphos o 
nl'i .. li" IJ todos os drrnais, rlo fJI'n,ied.(' d11 Jui do Ot'l)lllllfmlo das 
f.ie,.:mezas dn MJnistcrio da. ]i'm~onda, paf'a. o fH'OXÜno ~~xm·eicio 
tlu l!JJ5, !JLtrJ Jlw s5o eonncxos, fiOI.'fJIHJ: 

1", ns disposir,.,ji•S nnnl.idns IWSHIJH Ul'l.igns s~o do c(l!·aclut~ 
IJVideul.ernllrlf.o prnrmnonf.e, ''· eolllo l.nl, não podem e !HJin 
devom figurar· crn lei annaa wrno ,; aqunlla fJUC fixa a dcspu~<t 
1.lrt Jlopublirm; 

~", ossn:-; dispo~i(~lie:-;, a. nHHI V1~1·, (~olli(lem f!f)JHO dispo
i1itivos elo nl.'t. :.!:J r. ;"!Ctls p:Hng"l'aphos n al't 7.1. da CousLituiçüo 
l•"r•der•nf, eom cst.c, porqun gal'anln 1·m sua plenitude ns rm• 
vant,ugons, n:;;; postos o os enf•go.-; imunnviveis e scgurament.e ns 
vant,agon.c; toda:-i quo c . .:;sas patenf,e~, nsse~ postos o cargo~ ina
muvivflis assnguram ao:-~ ;oOJOus proprif!tal'lo~: com o a-rf,. 2:~ o 
sous par·ngrnphos, porque, ~i bern fJtiiJ prohiba aos memhm~ 
do Gongrrs,J> Naeional t'IJePh(Jl'elfl rio Poder ExermJ.ivo eom
rnissõcs ou empregos. rcmunf.l'mdo~. llXCeptua comtudo, dessa: 
prohibiçiío: 

,\s missões di plomal.ivns; 
A~ eommissõcs de cornmancJos militares; 
Os l~n·rgos de aet!esso e ns pt:omoçtir.s Iesnr.!=i; fir.ndo ~~erl.o 

fJtW nenhum Deputado ou Senador· plirle aeccit.ar nomeação 
para. miRsões, commissõcs on r:ornmanrJo, sem Jiccnca. rln• rn
spN~I.iva Cnmnra, quando rl:t accP.itn0ão resultar tll'ivação tlo 
t!XC'rci~io dn:'; fmrcç,1r.s lr.gislat.ivns, salvo nos ca~os dn gucr1·a. 
ou af)UIJI!e em que a honra. e a inJ.e::;ridadc ria União Sll acharem 
empP-nhada~; 

:J", a.!Ludida gnrn,nl.bL d1! direitos tão solernncmentc assc
gtn·a.da, üs pat.ent.es, nm po$tos e r,argos inamivivr.is, si n:io 
ampara o soldo da. patente o posto rios militaers e o ordenado 
dos J'unr:icnarios 10.ivis ina.movivPis vüalicios, 1!, llom assim, ns 
pcnsGes ou tençns de aposentadoria, informa: nn .inbi!ar;ão con
ser·vados eomo premio nela diuturnidade '' hons servioos, não 
pôde, pelo menos. a ITII!U "''''· deixar riu eornpcclllllldt•l' a anti
guidadu dos i'uncciormrios oivis o mili>i.at·,;s, quando iiLVIJSJ.idos 
de um rnandai.Q populal', par11 reforma, apo,;,;nLadot•ia ou ,iu
bilaoüo, por CJUL', exel'cendo-o, l'az nu uesemrenho do umâ 
runcçüo J'edot·u!, presta sct·.vil)o J'cderul tL Xaçiio, J.ão digna d~ 
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;!prcco c r·cspcilabilidadc. rjuanlo aquollc que ronli~a no c::.:cr
.cicio do seu !JOslo ou cat"''O sendo quo a osso respeito existe 
iú uut julgado d9 8upremo

0 
'l'ribunall•'odoral, pelo monos; 

4", ant11 Luc~ garantias do <.lircile dos lermos do oilado ar
,tigo :::a, o seus purugraphos o da hot·mcueulica da nossa lcgis
)a~ão, secular, dei'orilllto os direitos que o riüHtat· oucorporu 
ao seu Jlalriotismo com sua puLentc o o 1'uncclonario civil 
.com a iuvoslidum no seu cargo, não pódo prcvaleccl' u dis
JJUSi~ão, contida no mencionado § 1" do art. 5" do pt·ojcctu 
.cm lJUcslão, determinando u perda do tempo do oxercicio du 
'tm mandato. popular, qualquer que clle seja, para a aposcn-
,tudoriu, rel'ormu e J ubiluciío; . 

5", si esse Jmtudalo ú um empt·ego, cargo, ministorio ou 
ofi'icio publico da natureza daquc!lcs cargos publicas a quu 
se rcl'crc o urt. 'i3 da UonsLiLuicão, e, portanto, si ó pot' este 
altl·ungido nu suu ullinui. parto, aqucllc' que o oxeroo, sendo 
funccillllurio civil ou mililar, desempenha, como os demais, 
um ca1·go !JUlt!ico o não púdo, por isso, ser lesado no direito 
a contagem do tempo do seu. cxcrcicio como si este fosse do 
cargo ou do ~tosto, outro embora seja o meio em que o func
cioú.al'io exercita suu autoridade •; difl'crcutcs as funccõos do
~orrontcs da uova investidura cm outra J'unociio publica, pois 
llUO o ú u uc Deputado ou Senador; 

•' 

.,,_, 

' G", as Jisposicõos dos §§ 2" o 3" do i.\L't, 5", o uJJt, 7" o 
~eu purugrapho unico, primeira parlo do alludido projecto do 
loi, cstiio om uoutradiccão com o primeiro desses artigos o sou 
.§ 1" o arl. G', pois uolles está consignado o principio do ac
cutnulncão ou l'Ollluneraciío- sem duvida para os Ministros 
<lu G'uorru c da l\lurinhu, quuhdo militarei!, c como si o sor 
·~niliLar J'osse condicão necessaria para o oxercicio desses cargos 
··JlU!'ameulc auministrativos- para os · decrotos militares, o o 
oull·os- para os funccionarios civis ou militares que cxercam 
commissõcs o1n consequencia do proprio cargo ou posto; . 
· 7", penso que estas presCL'ipcües o outras do caracter pu
ramente desct•ip Lo no alludido proj e c lo, melhor assentaria'!l 
pm uma .lei permanente o não annexa o cujo projecto pudesse 
ílO menos ser lido por todos untes do ser votado; · . 

'8", de quanto vae occorrendo e vou observando a respeito, 
gerou-se no meu espirilo u convicciio de que o objectivo das 
>nencionadas disposições, a do § 1• qo art. 5" principalmente, 
o os demais que lhes são connexos, referentes a ·funccionarios 
'civis o militares do referido projecto, não ó tanto o· desejo de 
~azer-so as tilo !'aliadas economias que, no caso, seriam do 
palitos. O objectivo ó outro: c• não ha como negar, .mssar 
cm lei ordinm·ia e unnextt c indirectamente- apphcando um 
~recesso quo quasi se confunde com aquelle que empregam os 
membros .da familia dos cheil•oplcros- cassar, repito, áqueiles 
:runccionarios o direito de elegibilidade, que, como a gene-
1'alidade dos cidadãos, no goso pleno dos seus. direitos crvis · 
:e politioos, lhes assegura a ConsLituiciio da Republica, como 
«azia a do Imporia, o sem que nesse regimen ninguem pen
~asse em abol.U-o; · _. 
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o•, si, cont offeilo, es~<r. ,1 n pensamento, como tudo está 
indknntlo, então sejamos lu~icus, J'Ol'ormemos essa Consti
tuiciw, ao rrwnuti nosso 110utu; aprovoitomoM a faeuldadc que 
ao Gougt·osso Nacional confere o sou art. UO; . 

10, :>i houvesse' l'Qalrn~nlo o desejo .sincero o pnkiotico 
do fazet· ocouomms, nao Jwat·mm sem andamento pl'csos ua 
IJamar·a, os or~amoutos da llocoiLa o Dcspozu da llÓpul>licn até 
c;Ln data, os ultimas dias da terceira fli'Ot'oga~iio das scssüc::; 
do Congt·csso Nacional, sem quo motivo' algum possa justificar 
osso facto, para depoi:l, os ::ít·s. Deputados, apavorados, preten
derem col>t·ir o da{'icit existente, th•ando do funcoionalismo pu
blico cm geral !Jucudos das migalhas com que o Estado lhe 
retribue os SOI'ViCOS. . 

Os quatros mczcs que a Constituiciio consagt•a para os 
I.J•abalhos do IJongresso são mais qucr sufficioutes, e, cm boa 
consdencia uinb"ltern '! negará. 

A prova desta afiirmativa está uo facto quo se observa 
d.~sdo 1894,. o, melhor ainda neste momento,, na conl'eeção dos 
orcamcntos c outras leis, ú corto que ás carren·as, na impos
sibilidade do serem lidos o meditados couvenientornentc, mas, 
11om por isso, porém, doixunuo-se do ultimai-os, o assim 
·,justificar as successiva.s prorogacõcs, sem quo se ve,ia. cm 
tudo isso um motivo do nccrescimo consideravel de despeza, 
a nccumulnr-sc do anno para anno; e que com um pouco 
mais de boa vontade, se poderia evitar, tanto quanto cvitat· 
uncnixar cm liJis anunuas disposioõc,s do .caracter c offcitos 
permanentes. Acto que sómente os intuitos ncima ussigna
lados podem justificar, justificando ~o mesmo tempo a de
mora da remessa dos orcamentos, a esta Casa; 

11, si assim não fosSIC, si o intuito não fOIISo com effoilo 
·aquolle, e ao que se doprobende de uma ·uaria do J orna! do 
Cornme1•cio de hontem, concertado com o Governo, ter-se-llia 
já dado o necessario andamento ao projecto. sobre accumu
Jacões remuner·adas, votado pelo Cong11,e.sso em 1912 e votado 
pelo Presidente da Republica, si mo não engano, nos pri
meiros dias de janeiro de 1913, estando portaúto o véto até 
boje pondcuto do soluuão do mesmo Congr·esso, sem quo 
se so.iba a razão· de tal, a niío 'ser, repito, o motivo acima 
t•egistrado, isto é, cnssar em lei Mdinaria, além do quo an
nua, c indirectamente - nos funccionarios publicas civis c 
milllaros, a estes pt·incipttlruente, o direito á elegibilidade 
que JlJtJS assegura u ConsWuici~o da Hepublica, sem. restri
cr•ões, como a todos os tlomais cidadãos com assento no Par
!Ümento da Republica sobre as incompatibilidades definidas 
cm 'lei decj)rrente na mesma. Constitu1oão. ' 

Sala das sessõ:es, 30 de dezembm de 1014. - Gab1'iel 
Salqado. . 

Os artigos acima referidos, lidos pot• mim o publicados no 
Dial'·io do Congresso de 22 do corrente, são: . 
· Art. 5. • Os funccionnrios civis ou miliwes que exer
cerem cargo, emprego ou commis.~iio de qualquer natureza, 
'!!Xtr_e,nhas i!OS l'!lSp_ectiyo.s Q&I.'SOS, po.>tos 0,1.\ ,LlO.t_ell,~~~ ~ 

' ,, · .... 
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mesmo por eleição federal, estadual ou municipal, o rcmunr.• . 
ra~os, Beja com vencimentos, gratificaçõe'S ou ~ubsidio, ficam 
prJva<los, durante. o exerci cio dessas· funccões ou no pel·iodo 
.•Jas sessões ordinnl'ius e oxtraordinarias do Congresso Nacional 
e a contar da data desta lei, dos vencimentos· do cargo, posto 
ou pat,utu, que tivol'om antes du nova irnvestidurn. * i. • l'ura os efl'eitos du aposentadoria, promocão ou I"e
:l'orma, não s.er(l contado o tempo cm que os .funccinarios ci
vis ou militares estiverem desempenhando as funcrjíies men
cionadas neste artigo o estranhas aos respectivos cargos, pos-
tos ou patentes. · 
. § ~. • Não se comprehendem nas disposições deste ar-

t!go e § i' as commissõos que os funccionnr!os civis ou mi
litares exOTcerem cm consequencia ·do propr1o cargo ou pa
tont,,, r:aso em que, sem pl'C,Juizo ela contagem do tempo pura 
apos:m/.adoJ'itl ou I'Cforma, pct·ccberão juntamente com os 
Y<!llt:iuwnlos tio eargo ou pos~l) a gratificação que por lei 
lhos coul)l)l' no cxcrl\icio <loa nova funccão. 

§ 3, • 'l'ambmn -não se comprehende nas disposições deste 
arl.igo .c ~ i" o exerci cio simultanoo do servicos publicas do 
ordem profissional, .scientifica ou technica por funccionarios 
civis ou militares providos vitalicmmcntc nos r~pc!ltivos 
!)al'gOS •I •. 

Art., O." Os funccionarios civis ou militares aposentados 
ou I~el'ormados que exercerem cargo, emprego ou commissão 
de qualquer natureza, ainda mesmo por eleicãt~ federal, es
tadual ou municipal1 remunerados com vencimentos, gra
tificação ou subsidio, ficam, a contar da· data desta lei, prí
.vados das vantagens pecuniarias da aposentadoria ou refot•ma, 
cmquanto durar o exercício dessas funcçõcs ou no período 
das sessões Ol'dinarias e cxtraordinnrias do Congr:csso Na
cional.! 

Art. 7. • Os funCC'i,onari·os militares que exercerem n do., 
.ccncia nas escolas c collegios militares c estabelecimentos con
gcne!'cs, pcrce·berão unicamente os vencimentos das respecti
.vas patentes, exceptuados os actuaes docentes vWtlicios, ofJ'i
ciacs effectivos ou reformndos, dos mesmos estabelecimentos, 
o salvas as gratificacõe.s a quo tiverem dirf!ito· pelas aulas 
supplomentarcs. · . 
· Pa1111grapho unico. Os funccionnrios militares que' actual
mente desempenham essas funcçõcs• e, além do soldo de sua,s 
patentes, perqebcm outros vencimentos, .. conLinuação no goso 
<las vantagens cspeciaes até que se finde o prazo de suas 
com mi-ssões de docencia. Terminado esse prazo, si forem re
conduzidos nos cargos· do docencin, ~Jerceberüo · unicamente 
os vencimentos dos seus postos. . 

l'ambcm sómento vencimentos dos seus postos perccbcriio 
os funccionnrios militares que forem nomeados docentes <los 

~~~\~u~i~1 1l)il.ita~:_s ~Q ~n~i~~: ~.o~oi~ .. ~~ p~~~~l~Igacü~. da .~~~~ 

I 

I 
i 
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Art. 8. • Os funccionarios civis ou miliLares só podem 
eor aposentados ou reformados cm um só uargo ou posto, 
uqueUo do que auferirem maior vantagem, não podendo, em 
ca•so algum, a aposentadoria ou reforma ser copcedida com 
vencimentos maiores do que os percebidos na e1'1'ectividade do 
cãrgo ou posto. 

O Sr. ~residente- Acaba de chegar da Camara c vac ser 
lida a proposição que orca a Receita Geral da Republii~a 
para 1915. 

o Sr. 2" Secretario procedo ·ú leitura do officio do Sr. Se
cretario da :Gamara dos Deputados ·romettendo a seguinte pro
.posicão: 

N. 120---<19U 

O Congresso NU<lional resolvo: 

•A·t'L. ·/," A llecciLa ,Gc!'al da llcpubliea dos E;,/,ados Unidos 
do Brnzil é orçada em 95.330:564$888, ouro, e 289.5Se:oooe, 
papel, e a destinada a applicacão espacial em 20.i36:600f, . 
out•o, c 2l.G02:000$, papel, pl'Ovenientcs do .quer 1'0r arre
cadado no exercício ele 1 O 1 G Jlulos scgu iulcs Lilulos : 

OIDINARIA 

I 

Jl"'!da de tribu\os 

tmpo,çtos da impo1•tação, entrada, sahida ·e estadia de navio1 
e addicionae& 

t. Direitos de importacã.o 
para consumo. de ac
córdo com a tarifa 
do decreto n. 3.617, 
de 19 de marco de 
1900 e com aR modi
ficações nellas feitas 

Vol, IX 

Ouro Papel 

<'',''. ' ... 

·,, 

, . 
. ·•· 

' . •. 

. ' 

. i' . . 
LI, 
' ' 
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pelas leis ns. : t. 144, 
de 30 de dezembro 
de 1903; 1.313, de 30 
de dezembro de Hl04; 
1. 452. do :10 de de
zemhr·o de t 905 ; 
t. !li a, de 30 do de
zembro de 1906 ; 
1 .837, do 31 de de
zembro de 1907 ; 
2 ;321, de 30 de de
zembro de 1910 ; 
2. 524, de 31 de de
zembro de · 19tl ; 
2.719, de 31 de de
zembro de 11112, 
(sendo que nas mo
dificações feitas por 
esta, onde se diz «as 
ehapas de ferro 
Amarican Ingot Iron 
destinadas á fa.bri-, 
caciío do boeiros mo-' 
veis para estradas do 
ferro etc.» são sub
sti tuuas as palavras 
cmoveis para estra
das de ferro~ pelas 
palavras coalhas e 
do p os i tos~, accre
scentando-se d~pois . 
da palavra creb1tes• 
:1. :,alavra c aroH) ; 
2.841, de 31 de de
zembro de 1913, 
e mais as seguin
alterações: 

As chamadas pilulas 
de Reuter (drageifi-

. cadas) pagarão de 
ora cm deante a taxa 
aduaneira a que es
tilo sujeitas as dra
gona pela Tarifa em 

vigor - Classe H, 
n. 204; 

Filn1s destinados aos 
pequenos cCinemato
grnphos . de salão•, 
que por suas dimen
sões nilo se confun-

Ouro 

·;·;- .. '··;·, . 
' . 

' .. 

1'•~•1 
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dem com os destina
dos aos cinemato
gvaphos communs, 
ta.."'a 5$, por Jcilo; 

Carbonatos o carbure
tos do cal ou enleio 
impuro (ni't. 205 da 
tarifa, 100 róis -
razão 50 ']"; 

~ios do Tungstone, l\lo
lyMeno, Wolfram, 
aHsirn corno dil com
posição do platina,60 
róis ,, grarnrna - ra
zão 15 '/'; 

Bomto do soda ou bo
rnx crystaliza.do ou 
cm pó· (classe XI da 
tarifa - art. 200), 
150 róis por~ kilo
gramma - razão 
50 '/' e oxydo de co
balto (mesma cla.sao 
- a.rt. 27 4) 3$ por 
kilol?l'arnma - razão 
25 'I' - quando im
porta-dos como ma
teria prima para a 
industria ......... . 

2; 2 % ouro sobre os ns. 
03 o 05 (cevada pm 
grlio), OG, 07, 08, 100 
c t 01 da classe se ti-

o 

ma da tarifa· (ce
rcaes), nos termos 
do art. 1' da foi nu
mero t. 452, ,:lc 30 
de dczcrnbrc de 1005 

3. Expadiento de generos 
livres do direitos de 
consumo ......... . 

4. Dito do capatazias ... . 
5. Armnzcnngom ...... . 
G, Tnxa de estatistica .. 
7. Imposto do phuróes .. . 
8. Dito de docas ...... .. 
9. :1.0 % sobro o tlXpe

diente de generos li
, vrcs de direitos .... 

ÚUl'O 

58.340:000$000 100.002:000$000 

G00:000$000 

720:000$000 ............... .............. .............. 
300 :,000$000 
100:000$000 

......... ' ' ' .. 

1.785:000$000 
I , 005 :'000$000 
2, 11: :OU0$00() 

431:000$000 

200:000$000 

··!~ ' 
/ 
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11 

Impostos da con.vumo 
(reuistJ'o a taxa) de 
accôrdo com a lei 
n. IW, de 14 de no
vembJ•o de /899, com 
as modificações do 
decreto n. 5. 890, da 
10 de (evm•airo de 
1906 a mais as se
ouintas alterações: 

10. Sobro o fumo: 
No art. 2•, § t•: 

Charutos cu j o 
preco não ex-
ceda de 50$ o 
milheiro, cada 
charuto . • . . . $007 

Idem de preco 
de mais diJ 50$ 
até 150$ o mi-
lheiro, c a d,a 
charuto .. .. • $015 

Idem de mais do 
150$ ali\ 300$ 
,, m 11 hl'~ ro, ca-
da charuto... $025 

Cigarros, por 
maco de 20 ou 
fraccão .. . . . • $030 

Fumo cm corda 
on cm folha, 
do pruceden
cia estrangei
ra. por kilo-
~tramma ou · 
fraccão . . . • • $200 

l"umn dr~fiarlo. 
picado ou mi-
gado. de pro
cadencia na-
cional. por 25 
~rammas ou 
fracc!lo .. .. .. $015 

( Abnlidag as taxas so
bre 11s mortalhas de 

Onro 

' .. ·,. ':1.:.: 

PIIVOI 

• 
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qualquer qualidade 
e mantidas ns de-
mnisJ •.•..•.•..•.• 

· t 1. Robro bebidas: 
No nrt. 2", § 2": 

A g u as denominados 
syphür ou 8oda. ac
crescet. te-se: hydr·o
rnel. cidr·n. ginger
r.le e •r.melilantes, 
xar•opes de limão, 
groselha, gurnmn, 
etc., 'proprios par·a 
refrescos. e suecos 
de l'r•uctns ou rlnn
tas niio fermentada~; 

Amor p r c o n, bi ller, 
ferneL-llr•anca, ver
mou th e bebidas se
melhantes: 

Por I i tro.. .. . . . $3110 
> gar·ra fo. . . . $20U 
> meio litro.. $150 
, meia garra-
fa .. .. .. .. . $1011 

Cer·vejo di' baixa fer·· 
rru•nlncüo. 

Por litro. . • • • • $000 
> gnrrafn.... $060 
> mero lltro. $045 
» mela gnr-
rafa .. .. .. .. 8030 

Corveja de alta fer
ventacllo : · 

Por lftro.. .. .. • $080 
, garrafa. • • • $050 
> moi o litro.. $04 O 
>. meia gnr-
rafa • . .. . .. • $025 

Bebidos denominadas 
vinhos de cannn, do 

· fruolns e sernelhan
Les, rruando nfio fo
rem preparadas ex

. clusivamenl.o pela 
fermentaciio do fru-

Ouro Papel 

·······-········· 8.000:000$0flu 

•,· r•. . 'I., ·~· ; 

\ 

•, 

,. 
J 

··. 
•- ; 

·I . 

·.; 
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' 
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ctas ou plantas do 
paiz: · 
Por litro. . . . . . . $090 
~ garrafa •... $060 
,. meio litro.. $045 
,. meia garra-
fa .• o o o o o o o o • $030 

Aguas mineraes natu
raes gazosas ou niio, 
de qualquer proce
dencia, para mesa : 

Por litro.. .. .. . $040 
" garrafa . . . . $030 
,. meio litro . , $020 
,. meia gar-

rafa .... ·.... $0i5 
As aguas mineraes na

tur.aes mlldicinaes de 
procedencia brazi
lei·ra continuarão a 
pagar a taxa ora em 
vigor; as aguas mi
neraes naturaes me
dicinaes de proceden
cia estrangeira paga
rão as taxas relati
vas a especialidades 
pharmaceuticas. 

Vinho nacional natural, 
de uva ou qualquer 
outra fructa ou plan
to. ·(excluídos os me
dicinaes. que conti
nuarão com as mes
mas taxas estabele
cidas de especialida
des pharmaceut:icas) : 

Por litro.. .. .. . $040 
:. garrafa . . . . $030 
:. meio litro. • $020 

Por meia gar-
rafa .... ; .. . $0i5 

Aleool até 25', aguar
dente ou cachaça 
(exceptuado o alcool 
desnaturado p a r a 
fins industriaes) : 

:Por litro.. .. .. • $060 

Ouro 

'"',,\ '··,. 

P"pel 

..,. 
' '. ' . 

I 
I 
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:. garraf·n. . • . $040 
~ meio litro . $030 
~ meia garrafa. $020 

Alcool além de 25'-o 
dobro destas taxas. 

Nas bebidas da classe 
i 31-accvescente-se: 

Aguardente, garapa e 
bebidas semelhantes 
de fruotas e plantas 
de producção nacio
nal o natural. 

Excluído o imposto de 
$200 sobre as capsu
las do acido carbo
nico para o preparo 
de aguas pelo syste
ma · « Sparklets ~ o 
outros e estabelecida 
a taxa proporcional 
para o meio litro de 
todas as bebidas tri-
butadas o o o o o o o o o o • 

12. Sobre p h o s p h o r o i 
(mantidas as taxas 
do decreto n. 5.890) 

13. Sobre o sal: 
Elevada a 10 o/o a to

lerancia a que se re
fere o art. 108 do 

. regulamento e man
tida a taxa do decre
to n. 5,890 para o 
chlorureto do sadio 
bruto .... o o o • o ••. o o 

U. Sobre calçado: 
.No art. 2", § 5': 
Em vez de - chinellas 

e sandalias c o m -
muns, - diga-se -
chinellas e sandalias 
de couro, pelle ou 
tecidos de algodão, 
linho, lfi ou palha, 
sapatos proprlos pa
ra banhos e alparca
tas. 

Ouro :Papo! 

o •••• o •••••• o • t5.000:000$000 

• o • o •• o • o ••••• 1 O, OOL :000$000' 

••••• •O •••••••• -
4.000:000$000 
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Perneiras de couro ou 
de panno por par 
-$400 (mantidas as 
taxas do decreto nu-
mei'O 5,890) ....... . 

15. Sobre perfumarias: 

No 31'). 2" § 6': 
Productos até 5$ a 

duzia, cada uni.da
de .. .. .. .. .. $020 

De mais de 5$ a 10$ 
a duzia, cada unida
de ....... ". $040 

Da mais de 10$ a 15$ a 
duzia, cada unida
de .. .. . . . • .. $060 

De mais de 15$ a 25$ 
a duzia, cada uni
dade ...•.... $080 

De mais de 25$ a 45$ 
a duzia, cada . uni
dade .. .. . . .. $100 

De mais de 45$ a 60$ 
a duzia, cada uni- · 
dade .. .. .. .. $200 

De mais de 60$ a 120$ 
a duzia, cada uni
dade . .. • .. .. $500 

De mais de 120$ 
a duzia, cada uni
dade " .. .. .. UJOOO 

No art. t•, § 6': 

Aocrescente·ee: - bis
nagas e lanqa-pertu
mes propr1os para 
folgue dos carnava
lescos ou outros e 
sabões perfumados 
para qualquer fim 
(mantidas as domais 
taxas do doecrelo nu
mel'O 5. sno, menos 
para as bisnagas 
e !anca-perfumes que 
pagarão $0!iO por 30 

Ouro 

I I t 1 I I I I I I I t I I . 

gr·n.mmas ou frnccfio). . ............ . 

Papel 

t.B00:000$000 

500:000$000 
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16. Sobro especialidades 
pharmaceuticas: 

No art. 2•, § 7": 
Supprimidas as pala

VI'11S - «o indicado 
em doses medici
naes,, 

Productos cujo preco 
não exceda : •• 

do 5$ a duzia-
cada unidade. $020 

de mais de 5$ 
até 10$ a duzia, 
onda unidade. $040 

de mais de I O$ 
até 15$ a duzi'a, 
cada unidade. $060 

de mais de 15$ 
IIJté 25$ a dUlia, 
cada unidade. $080 

de mais de 25$ 
até 45$ a duzia, 
cada unidade. $100 

De mais de 45$ 
até 60$ a du
zin, cnda uni-
dade. . .. . . . $20~ 

De ma Is de 60$ 
até 120$ a 
duzla, cada 

• ' •• un1dnde. • • • e~oo 
De mais de 120$ 

a duzla, cada 
unidade. . .. ; 1$000 

Sujeitas ao sello de 
consumo as ampou
Ias medicinaes de 
q'ualquer · qualidade 
ainda sem indicação 
de dóso medicinal ou 
outra relativa á sua 
npplicacüo, quer se
,jam acondicionadas 
om caixas, quer se-

Ouro 

jam n granel ... I. • • ••• I • I I • ••••• 

l'opol 

• 
700:000$000 

; .. ' 

I 

' . 

,::1 I 
·I ,. •, 

' 
::~ : 

• .'•I 

:: ~; ' 

.•. ' 
•' 
'::~ 
', .~ ' 
. . ! I ... 
,.! 
;., ~ 

" ' 
'}I 

•,'."' 
. /J 

' 

·'•· ·.:·1 
··.'- j 

.,;: J 

''• . 
~ ,d 

' ~ I 
':r I 

·,',':"'I 

.I~ 
' ' . :.i . ,. . ,. ' 

'·., 
• • 'I 

't: ~: 

·, --, 
:~T ,~. 



.. 

ANNAES DO SENADO 

' i7. Sobre conservas: 
No art. 1', § s•: 
Accrescente-se: - fru

ctas seccas ou pas
sadas, massa de mos
tarda, molho inglez 
e semelhantes (man
tidas as taxas do re
gulamento). 

Biscoutas, bola
chas e seme
lha!! te~, acon:.. 
dicJOnados em 
latas, caixas, 
caixinhas, vi
dros, barri
cas, etc., por 
250 grammas 
ou fracção . . $025 

iS. S~bre vinagre: 
No art. '2•, § 9': 
Acido acetico solido : 
Por 250 grammas 

ou fracção.. . . $i 50 
Acido acetico ,liquido: 
Por litro ... : .. . $600 

:o garrafa. . . . $400 
Por meio litro. $300 

:o meia garra
fa........... $200 

Estabelecida a t a x a 
proporcional para o 
meio litro de vinagre 

Ouro 

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

e mantidas as outras ~ ..• v;: •••••••• 

19. Sobre velas: 
No art. 1', § to•: 

Accresoente-se: - as 
de sebo e de cera 
simples ou compos
tas e de qua•quer 
outra ma teria. 

No art. 2', § iO~: 

Por • Qacote, car
tucho, caixi-

t;.•. : . '· .. 

• 

Papel 

2.250:000$000 

'" 

250:000$000 

....... 

.. 

I 

I 
i 
I 

I 
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nhas ou cai
xas do velas 
do sebo ou de 
qualquer ou
tra materia, 
simples ou 
compostas, pe
sando liquido 
250 grammas 
ou fracção.. .. $0 tO 

Idem, idom de 
velas de stea-
rina, esperma-
cote, parafina 
ou de compo-
sição, por 250 
grammas ou 
fracc!io .. . .. . $025 

Velas de c e r a 
simples ou 
compostas, por 
250 grammas 
ou fracção .... $025 

20. Sobre bengalas: 
Mantidas as taxas do 

decreto n. 5.89C .•• 
21 • Sobre tecidos: 

Art. t•, § u•: 
Além dos tecidos ahi 

enumerados, o im
posto incidirá sobre 
os de algodão, lã, 
soda animal ou ve
getal, linho, juta, 
canhamo e seme -
lhllintes, simples ou 
mixtos, e abrangerá 
os seguintes: ' 

B e lbutes, belbutinas, 
bombazinas, vellu -
dos, pannos felpudos 
para toalhas e len
cóes, lonas e melas 
lonas proprias para 
velas, toldos, cadei
ras e usos seme'
lhantes, talagarca, 
os de ponto de meia, 
bareges e outros te
cidos abertos, filós, 

• 

Our'o Papel 

.............. .450:000$000 

. ............ . 20:000$000 

. ··.:, ' 
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granadincs, gazes, 
escumilhas, fumo 
garca; Royal, setim 
da China, tonkin, 
risse e tecidos se
melhantes classifica
dos e baetões; co
bertas acolchoadas 
ou cheias de algodão 
em pasta ou de ou~ 
tra qualquer mate
ria. colchas, pannoa 

'de mesa, alcatifas, 
tapetes, cochinilhos, 
mantas, xergas e bai
xeiros; canhamaco e 
t,ceidos não classifi
cados de fio de es
topa, proprios para 
aaocos c para enfar
dar; brocados. lha
mas, telas e. outros 
tecidos proprios pa~ 
ra vestes .sacerdntaes 
e ornamentos d e 
lgre,ia, volantes e 
outros tecidos seme
lhantes urdidos com 
ouro ou pmta ·ralsoa, 
pellurias. velludos li
sos, lavrados ou com 
flOres e outros orna
tos Imitando o bor
dado. 

No mesmo art. t•, 
§ 14': 

· Acoresoente-se : 
Na lettra a), dep.:~ls da 

J)alavra - estampa
dos-,- em peca ou 
jâ reduzidos ·a sac
cos; 

na lettra d) a palavra 
- cassemiras; 

na lcttra e), depois das 
palavras - de Iii pu
ra-, -e de lã e al-
godão. . 

Ouro 

' . 

Pnpol 

• 
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No art. 2', § (4•: 
Accrcscente-se: 
Na lettra e.), depois das 

palavras - § 14 -
de lã pura-, c de
pois da taxa - $200 
- e de Iii e algodão, 
$100; ' 

h) idem de li
nho, crús, ca-
da metro. . . . . $020 

i) idem, idem, 
brancos ou 
tintos, c ada 
metro .. .. .. . $030 

j) . idem, idem, 
bordados ou 
·estampados, 
cada metro... $040 

k) idem, de bor-
ra de seda, 
cada metro.. . $300 

l) idem, de seda 
vegetal ou 
animal, cada 
metro .. .. .. • $400 

m) idem, de bro-· 
cados, lhamas 
e outros teci
dos proprios 
para · vestes 
sacerdotaes e 
ornamentos de 
igreja, de 
qualquer ma
teria, cada 
metro .. .. .. . $300 

•l l • pannos de 
mesa e cober
tas acolch<la
das QU cheias 
de algodão em 
pasta ou de 
qualquer ou
tra materia de 
algodão, de lã, 
dejuta ou ma
terias seme
lhantes, alca• 

• 

Ouro 

'• 

500 

Papo! 

·'. 
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tifas o tapetes 
de· qualquer 
qualidade, -
um .. • . . . . . . $300 

o) baixeiros, co
chinilhos, 
mantas e :xer
gas de qual
quer qualida- · 
de - um .... ·, $200 

' p) chales, man-
tas, colchas, 
ponches, pa
las, pannos de 
mesa, cober
tas acolchoa
das ou oheias 
de algodão em 
pasta ou de 
outra qual
quer materia: 

de linho-um $400 
de soda- um. 2$000 

q) moias do algodão: 
não especificadas: 

até 22 centime
tros de com
primento no . 
pé, lisas, cada 
par ...... .. . $020 

Idem bordadas 
ou rendadas, 
cada par ..•.. $040 

De mais de 22 · 
centimetros de 
c o m primento 
no pé, lisas, 
cada par ..... $040 

Idem bordadas 
ou rendadas, 
cada par ..... $080 

De fio de escossia: 
Até 0,22 de com

primento no 
pé, ·lisas, cada 
par . .. .. .. .. $050 

! d em bordadas 
ou rendadas, 
cada par.. . ... $i00 

Ouro 

:,. 

l'apol 

• 
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De mais de 0,22, 
lisas, cada par $100 

Idem bordadas 
ou rendadas, 
cada par, , . . . $200 

r) meias de lã ou de 
linho: 

até 0,22 de com
primento no 
pé, lisas, cada 
par , ........ $0~0 

Meias bordadas 
ou rendada!, 
cada par. • . . . $i00 

De mais de 0,22, 
lisaa, ca.da pu $1011 

Meias bordadae 
ou rendadas, 
cada par. . .. . $200 

s) meias do seda: 
Até 0,22 de oom

primento, li-
sas, cada par. $100 

•I d e m bordadas 
ou rendadas, 
cada par.. . .. $200 

De mail de 0,22, 
lisas, cada par $200 

Idem . bordadas 
ou rendadlllõ, 
cada ·par ..•.. i400 

t) camisas c cevoulas · 
de meia: 

De algodão, ÍIIIMI e100. 
De lã .ou lin- · 

uma .. .. .. .. 1200 
De seda,· UIIP.o.. • $500 
01' o o b e r to r u de 

jula e outras ma-
t e r i a s semelhantes 
ficarão sujeitos 
á mesma taxa dos 
do algodão, Iii ou Iii 
e algodão, o os · te
cidos daquel1111 fi- · 

bras, quando 'tintos 
O\J estampadas, pa
garão as tuas cor-

Ouro Papo! 
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•respondentes ás dos 
tecidos de algodão 
tintos ou estampa
doo. 

Os tecidos de ju!B, de 
linho ou de soda, 
quandD misturados 
com ou tra.e mate
rias, pagarãn as ta
xas corrcspondcnúcs 
da llllltoria . Qredo
minantc, c quando se 
compuzercm. rte par
too igu11cs vagarão 
pelll espccie menos 
tribut11da com 50 % 
de augmento. 

As taxas dos tecidos 
cm peca serão pagas 
por .metro ou fra
ocão deSílll medida. 

Ao art, 2', § 14, do 00-
creto n. õ.S90 de iO 
do fevereiro de 1906 
- accrescente-se: 

Rcndns c fitas de seda; 
de Iii, do linho c de 
algodão, produzidas 
por rnachina: 

de seda: 
ató trcs centl

metros de lar
gura, por me-
tro ......... · SOOS 

de mais de tres 
até tO, por 
mE.Itro . • . • . . $030 

de mais do tO 
ai~ t 5, por 
metro . . . • . . $060 

do ·mais de 15, 
por metro. . . . $100 

de lã e de linho: 
· nn.s mAsmns condições, 

metade destas taxas: 

Ouro Papel 
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do algodão: 
Ouro Papel 

a.té tres centi- . 
metros de lar
gura, por me-
tro .. .. . .. • • •ooa 

de mais do t11es 
até 10, por 
metro .. . . .. eow 

de mais de 10, 
por metl'O.. . $030 

(Mantidas as demais 
taxll$ do decreto nu-

' 

mero 5.890) . . , , . . .. , ............. ,. 
22. Espartilhos: -: 

. de algodão ou 
linho, lisos, 
um .. .. • ... . $200 

idem com ren-
. das 1'inas ou 
bordados, um. $500 

de seda, de qual-
quer especie, 

.. 

um . tI I li I I 1 2$000 ,I I I I I I 1·1 I I I I I I. 

23. Sobre vinhos estran
geiros: 

de uva. ou qualquer •· 
outra fructa ou plan-. 
ta (exceptua,dos os 
medicinacs, que con-
tinuarão com as taus 
proprias o· já esta-
bP.Iocidas) : 

até 14 gráos· de aloool 
absoluto: 

por litro.. .. .. . $090 
por garrafa.. .. $060 • 
gg~ ~o~fa ~~: $045 · 

rafa ...... ,. .$030· 
de mais de 14 até 24 · 

grãos: 
por litro.. . . . . . $180 

. pot• garrafa. • . • $1 20 
por meio li.tro. $090 
por mela gar--

ra fll' .. .. .. .. $060 
Vol, IX 

12. ooo.: oooeooo 

iOO:OOOtOOO 
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Charnpngno e outros vi-
nhos espumosos: 

por litro .... ,. $6oo 
por gaiTafa. . . • $~ 00 
por meio litro.. $300 
por meia gar--

rafa ... , . . . . $200 
M. Sobre papel para for

rar casa:· 
Pa p c 1 pintado 

ou estampado, 
d c qualquer 
qualidade, por 
peca de nove 
metros ou fra-
cção . . .. .. .. $030 

Idem, Idem, pro-
prio para rar-
ras, por peca 

. de nove me-
tros ou fra-
cção ...... .. $060 

Idem com dou
rados, prlltea
dos ou nvellu
dados, por pe~ 
ca de nove 
·metros ou ' 
fracção .. . . . . $200 

Idem, idem, pro-
P ri JS para 
barras por pe-
ca de nove 
metros ou 
fra~cão .. . . . . $400 

25. Sobre cartas de Jogar 
. (mantidas as taxas do 

decreto n. 5.890) ..• 
26. Sobre chapéos: 

No art. 2•, § t2: 
Cbapéos para sol ou 

chuva: 
acorescente·-se na let
. tra a do regulamen

to : <.enfeitados ou 
não~. com rendas, 
franjas ou bordados 
da.s mesmas especie6 

Ouro 

O I o o o o O o O:" o o O O o 

I I I I I I o O I I I I O I 

I I I I I I I I I I I I •.• 
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das coberturas; na 
let.tra b, idem, idem; 
supprima-se a lcLtra 
c; na lettra d: com 
cobertura de qual
quer tecido o r.om 
cabo do prata ou la
vores deste metal, 2$; 
a,iunte-sc ainda mais 

á lcttra c: com co
bertura de qualquer 
tecido o com cabo ·de 
ouro ou platina ou 
lavCII:I'S deste.s rnc
ta.tos, at; e uma lettra ~ 
I: com cobertura de 
qualquer tecido e ca
bos do qualqu!!l' es
pecie, guarnccidoe 
com pedras precio
sas, 5$000. 

ChQpéos para cabeça: 
Pam homeo.emeninos: 
Na lett.ra c) em vez de 

-até o preço de t 0$ 
-200 réiB,-diga-s. 
- até o Jll'ICO de 20t 
-$3011; na lettl'll d) 
om vez de- de preço 
acima do 10$- diga
se- de preço acima 
de 20$-; .na lettra f) 
depois da palavra
lã-accrescente-se -
e de tecidos de al8'0-
dão, lã ou linho, sim-

. pies ou mixtos $300; 
aooresoente-se mail : 

q) i'dem de qual-
. Juer tecido de 
seda ou sim
plesmente com , 
mescla de seda. $500 

h) bonets o goc
•·os de feltro, 
de palha ou 
tecido de algo
dão, lã ou li-
nho ......... 8i00 

• 

Ouro Papal 
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I) idem Idem do 
cll.lllOl', lebre 
o oemclhanlos 
ou oo qunl-
q"er Locrdo do 
sptlu ou sim
plcl!llflont.c com 
mcsclu do seda $300 

Pnrn senhoras c 
moninns: proco 

utó I 0$000... . $300 
Idom do maia de 

tu$ utú ú0$000. 1.$000 
Idem de prcco 

superior 11 úO$. 2$000 
(MIW11.idua ns demUla la

xna do tlecrolo nu
moro r.. 800) •••••.•• 

27. Disnoa para grRmo
phones ou instru
mentos acmclhnn
tes: 

Simples: Até 20 con
timctroa do diluno
lro cndn um úl' 
róis; 

Do mais do 20 ató 30 
coutlmel.ros, o n d u 
um 100 róis; 

Do muis do 30 nlé 10 
ceull metros, c a d n 
um 300 róis; 

De mnis do 10 ccnLI-
melros1 cndn um 
GOO l'ÓIB! 

Dup!IJs: Nns mesmas 
condiCÜtlR o dobr,, 

· dus taxns ........ . 
~8. Loncn1 c vidros: 

Louças \ ron forme n 
ctnssi t'icncflo da Tn
rifn-ns. 01,0 c 651 
pr•imcir•n parlo dn 
Classe 21 l : 

P•lr kilo dr lou-
ca ~,. \ ....... $0~" p,,,. 1\1\n di' \ou-
C•' n. ~ . . . . . $lil0 

Ouro 

··············· 

............. , 

. 
' 

J.'opol 

2. 000:000$000. 

zo:oooeooo 



•' .. ' 

SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1914. 5! 7 

Por lula de lou-
çn n. 3...... $!6U 

Por lli lQ dr.· lou-
çn n. ''. . . . . • $18ü 

Por ltilo de lou-
ca ns. ú c o.. $240 

Vidros (1'nrifn, mos
mn Classe, ns. GG! 
o üúOi ; 

J>op lrilo de vi-
dm n. I . . . • • $0!i5 

l'oJ• kilo do vi-
dru . n. 2. . . . • $11lU 

Pnl'n n llObi'DIH;n dn" 
luxas "ei't'i adoptado 
PI'OilPBoo anal o~o nn 
que se oxr.cuta parn 
os tecidos: a dns 
artigos estrnngeir•os 
Importados fnr-se
hn nas Alfandegas ll 
Mesas de nendas 
pela applicncüo dil!' 
sellos ás vias de 
despacho; a do~ nn
cionnes por meio de 
guias, que acompa
nhem a merendaria 
vendida, extrnhidas 
do livro talão, em 
quo serão npplica
dos os sellos dividi
dos no meio, para 
que a metade acom
panhe a mercadoria 
o a out.ra metade ri
que na fabrica, ex
pedindo o Governo 
instruccõe8 conve
nientes para n ro
tulagem gravada ou 
impressa das mar
cns nos artigos de 
producção nacional. 

" Ouro l'apol 

• 

•••••••••••• ~· lf 100:000$000 
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Impostos sobre árcu.loçtio 

29. Tmposto do scllo (com 
as seguintes modil'i
cnções) : 

· !lcsl.ahcleeidu i n J. c-
• gt•nlmenln o disnosi-

1.ivo do n. 3, § 3" da 
1nhclla B do dcr!J'el.o 
n. :L riiJii, de 22 dn 
janeiro de 1!WO, o 
revog-ado a~sim o do 
nrl .. o• ria lei n. 7 H, 
de 2rl de dezemJn•o 
de 1\100: 

Manl.i•la a' isenr.ão d•~ 
se.!Jo pam os sn1~UO:l 
ou cambiae.s cmiLLi
das pelo Banco do 

1 Braúl, ,i:í concedida 
no art. 23 da lc1 
n. 2.841, de 31 de 
dezembro do I 913; 

Pagarão o aello to
das as vias de reei-· 
bo e as facturas ou 
notas de mercado
rins vendidas a di
nheiro e todos os 
r3Qibos, vales, lbi-
1 hct<'s ou qualquer 
outro documcn1o 
Mnl os caractcris-

. Lic:>s do recibo, de 
valor total ou par
cial,dc clubs ou so
ciodados para a 
veonda de mere~~~do
ria~ a pl'8Stações, 
pate·nte!Ulos ou pri
vilegiados ou não 
!JCIO ~OV\lrno; 

Sujeitas ao sello pro
porci~~nl do n. 26 
do § I da tabella A. 
do decreto n. 3. 5.64 
as apolices de segu
ro de vida e as das 

0111'0 

' . '', " 
' . 

ri\.Jlul 

. . . 
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companhias de segu
ros muLuos, dispen
sado o sello sobre o 
pr•emio dnquellas re
l'erido ~o § G" da 
mesma Labella A; 

,AlLeradas as Lnxas do 
n. 2ü desse § 1" da 
Lnbolln A do dear·eto 
n·. 3.úü!t, do seguinte 
:r:odo: n.té 200.~,
>100 róis; do mais 
de 200$ ató 400$,-
800 réis; de mais 
illl 400$ nté 600$, 
- i$200; de mais 
do (õOO$ até 800$, -
1*600; de mais de 
SOOii ntó 1 :000$,-
2$,cobrando-se sem
ll r e mais l}.$ por 
~oato ou fracção 
desLn.· quantin; 

Alterada a t a x a dos 
ns. 2, 3, 4 e 5 do § i • 
o 2 e 3 do § 10 da 
ria. tabella B do mes
mo decreto pllil'a 
600 róis, . exDtfllllto 
quanto ás petições, 
rcljuerimentos, arti
go~. n.llegações ett .. 
dirigidos a autori
dades judiciarias 
pnrll serem nutoa
do~ ou juntos a n.u
ros; 

A. dos ns. 6 e 7 do 
§ 4• da mesma ta
beiJa, para 2$, as
sim como a do n. 8 
do ~ 4' da mesma 
tabella; 

Modificado do seguinte 
modo o n. 1 do li 7• 
da mesma , tabella: 
Pelo Governo Fe
deral ou outros func
cionarios da União, 

Ouro l'apel 

.- ,. '' ,. '•" , .. :,,·, :- • '·.·00: ~-,·.Y1: 
~ . ' . 

' . 

" •• J, ., 

.'· 
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2$200; feil.a n mes
ma aiLcracílo no n. 2 
do mesmo § 7'; 

Revogados do at•L. 14 
os ns. 5 e 8, do ar
tigo 15 os ns. ii e 13, 
e l1r!m assim os ns. 
15 o 20, nn parLe re
lativa nos recebimen
tos de quantias que 
ficam sujeitos ao 
reglmen commum ; 
revogados da Labella 
A os ns. 2, 3 c ·I do 
I 1:1' o ns. t e 2 do 
I 1 O que ficam su
joilus ao scllo do 
n. I do citado § 8'; 

Elevado n o duplo o 
sollo da tnhelln D, 
fi 5', n. i ;n 80 ré is o 
do ft 2', ns. 1,2,3 e ~; 
ao tluplo o do § ~·. 
ns. 17, 23, 24, 25, · 
:13, 34, 36 (sendo a. 
ele1·ncUo do § ti', 
n. I, sómente quan
tia n mudanca fOr 
pat•a o ·exterior) ; ao 
duplo o dos ns. 2 e 
ti r[o mesmo § 5' e 
i, 2, 3, 9, 10 c H do 
I 6': ao duplo o dos 
ns. i a 7, inclusive 
do I 8'; 2, 3 e 4 do 
1 u; 5, to, u. ta, 
H o Hí do I 12, 
~endo · elevado a 

i OüS o do n •. 6 des\e 
ulttmo pat'ltlgrapho, 
tõttgando !GO$ n li
cenca pm•n abertura 
de cincmnLogra
phos; 

Modi!tcndo do sc-
~uin!c modo o soJllo 
à que se ref c rem 
os llb. 3 c ·I do § ;• 
da tnbclln A: quan
to ti~ accilcs ao por
tador - $150 para 

Ouro 

' '' .,_ 

' 
. ' 

Pnpol 
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cnrln 1 00$ ou fra
CGão. o quanto ós 
tlr:lumtttres - $030 
para cada 100$ ou 
rrnecüo, pagos som
pr~ por verbn,nos 
tnl'mos do nrto 39 
do mesmo decreto; 

Substituldo quanto lia 
potentes de officines 
da activa dn Guarda 
Nnôional o sello do 
n. 3 do § 7' dn ta
baila 11, do regula
mento pelo seguinte: 

Coronel • . • . 600$000 
Tenente-coro-

nel •.•.•. 500$000 
Major •.• o'·. 400$000 
Capiliio • o. o 200$00Q 
f' tenente • ; 150$000 
2' Lenente o o 100$000 

ao. Imposto de transporte: 

cobradas de accórdo 
com o disposto no 
decreto n. 5.874, de 
27 de janeiro de 
1906, as respectivas 
taxas (cuja , arreca
daelto · poderá o ser 
feita por meio de es1 tampiJ.has especiaes), 
aproveitacLo, porém, 
o dispositivo do § 2° 
do art. 2• do regu
lamento annexo ao 
decreto no 7o897, de 
10 de marco de 19iG, 
e o do art. 1•, in 
fine, do decreto nu
mero 8. 242, de 22 
de setembro de 1910 
e revogado o decreto 
no 5o233, de 4 de 
junho de 1904 o o•·• 

• 

Ouro l'npol 

25:000$000 26.200:000$000 

t • I t t t t t t• I t t .. t' 2o800:000$000 

. ... ··' ·::· 

'\. 
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IV 

lmpo.~tos sobre a renda 

:li. Sobre as quanLias que 
forem .effect.ivamen
te recebidas em cada 
mez por quaesquer 
pessoas (civis ou m•i
lit.nres) que perce
bam - vonoirnentos, 
ordenados, soldo, dia
ria, l'eprosontncl!o, 
grntificucflo de qual
quer natureza, por
centagens, quotas, 
penFolles graciosas ou 
do inacl.ividado pro
venient.es de reforma, 
,iubtlncão, n)l()Foentn
doria, disponibilida
de, addicclio, ou a 

Ou.ro 

qualquer outro titulo ··' 
pela prestacão de 
servicos pessoaes,será 
cobrado o seguinte 
imposto: 

De 100$ ató 300$ men
saes, exclusivo, 8 •1•. · 

De 300$ ató i :000$ 
mensaoF·, exclusive, 
tO •1•, , 

Do t :000$ monsaos ou 
mais, i5 'I'. 

O Presidente da ReJllll~ 
blica, S e nado r e s, 
Deputados e Minis
tros de Estado paga
rão 20 'I'. 

O Vioe-Presidento da 
Republica p a g a r á 
8 ., •. 

Só são excluídas deste 
imposto as praças 
de pret. 

O mínimo dos venci
mentos l•iquidos do 

l'apol 

' 
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funccionario de uma 
olnsso melhor remu
nerada será igual ao 
rnaximo dos venci
mentos liquides do 
~unccionario da clas
se inferior, menos 
remunerada, devendo, 
para tal fim ser re
duzida a importancia 
do 8,. 10. ou 15 •j•, 
que houver sido co
brada sobro os von
cimentos superiores 

32. Imposto 'sobre o oon- · 
sumo de agua, rnodi
riendo . o a ri.. 1" o 
hem assim o seu pa
ragl'apiJO unioo do 
J•egulamcnto annexo · 
ao decreto n. 5,141, 
de 27 de fevereiro 
de 1 ü04 do seguinte 
modo: 

<A conl.ribuicão de 
rcnna d'agua con
stará do quatt• ' ta
xas: uma de 36$, 
urna do 54$, urnr 
do 72$ o urna de 
üO$, passando a ser 
do 54$ a das pc
nas voluntarias a 
que sr. refere o ar
tigo 8• do decreto . 
n. 8.775, do 25 de 
novembro de 1882; 
pagarão a do 36$ os 
predios de aluguel 
não excedente a réis 
f.:800$ annuaes, a de 
54$ os de aluguel 
superior a 1 :800$ e 
não excedente a réis 
3 : 600P annuaes: a de 
72$ os de aluguel 
superior a 3:600$ e 
não excedente a réis 
5: '''lO$ e a de 90$ os 
de aluguel exceden-

Ouro Pavel 

200:000$000 12.750:000$000 

·. 

-. 
' ;, 

., ·r 

;, :: 
' . ~ 
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te a n: ljUO$; o valor 
locativo para o e r
feito da incldcncia 
daR taxaR ser•ú o que 
sendo estas Hernpr 
constar dos rncibos 
de alugueis compro
vados corn o conhe
cimento do paga
mento do imposto 
l"'edial ou dos con
tractos de ar·r·enda
mento e na l'all.a 
destes elementos fnr
se-á o .t!'hitrnmcn
to por empregados 
da Recebedoria do 
Di s li' i c to l<cderal, 
obRervando-se as re
g r as estabelecidas 
para o do valor lo
.cativo no lançamen
to do imposto de 
industrias c profis
sões, na parte que 
fOr applicavel (capi
tulo "' do decreto 
n. 5.11t2, de 27 de 
fevereiro de 1 !lO I,) ; 

Elevadas para i50 e 
200 róis as taxas do 
nrt. 2' do decreto 
n. 5 . .1.4i, de 27 de 
fevereiro de i 90A, e 
abolido o· desoonto 
de 50 'I', a que se 
refere o parngrapho 
unico do art. i• do 
decreto n. 5. 429, de 

• i4 de janeiro de 
1905; a taxa dos hy
drometros em · caso 
algum será inferior 
á menor ta:ta por 
penna; n recebedo-· 
ria procederá á re
visão do lançamento 
logo que esta lei en-

Ouro 

' ' ... -.' ·.·• .. ' 

tre em vigon . . . . . . . ... ·· ....... , .. ~ ·, · · 

• 

' 

... ;. . · .... · . ,'• . "· .. . ... 
... 

, 

P•pel 

3.500:000$0CO 

• 



• 

• 

~ . ,''.··':' \· ·:·'1.'', . ....... ' '... ,/ .. ~ .•. ·, .... ·--:c-~. :---:-:-.. -.~---~· ~-~--~. ~~-........ ~ .. ~-.': '~·· ·,, ''"''',, ·~ :.·· 
' 

.. 

~FSSÃO •llM 30 DT:J DEZE~mno DE 1014 525 

38, Imposto do ti % sobro 
dividendos o ouLros 
producl;os (que 
forem disLribuidos) 
do ncc.üos das com
panhias, socioda
dndes anonymas e 
comrnandHns (por 
ncoõos) o sobro os 
Juros d11s obr·igucücs 
ou dabanturas omn
Lidus pelas mesmas, 
obrigadas ·no pngn
mcnlo do imposto, 
com l'OCU!'SO COllLI'a 
os nceionislas ou 
obrigacionistas, . as
sim como a reque
rer rnnl.ricula na 
rcspccl.iva repnrl.i
c ii o arrecadadora, 
mencionando a sua 
donomi.mçfi.o, obje
eLo, capital, numero 
o valor das acções o 
dns obrlsacões, a Lu
xa dos juros o n ia
dicnçiio dos pcriodos 
convencionaes o m 
quo osLes o os divi
dondoM so Lornnm 
vencidos c a fazer 
puhlienr sempre nas 
folhas officiaes os 
nnnuncios das cha
m a d n s respectivas 
com a declaração da 
sua L a x a, tenham 
taes emprezas séde 
no paiz ou no estran-
geiro . ~ ........... . 

34, Imposto de 5 •1•• (cinco 
por mil) sobre os 
premias que as com
panhias de seguros de 
vida e sociedades de 
peculios, rendas vi
talicias, dotes, anni
versarios e congene
res arrecadarem du
rante o exercicio (fi-

• 
... 

Oul'o Pnpcl 

• 

.................. •· . 5.0U0:000$000 

' 

•• ., 

' 
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cnndo o Governo au
torizado a reorgani
zar o serviço diL fis
calização do seguros) 

3G. Imposto do 2 ")"'sobro o 
valor nomuml dos 
premias distribuídos 
pelos clubs ou so
ciedades que vendem 
m e r c a d o r i a s ·ou 
quaesqucr. outras 
cousas a prestações, 
sejam elles ou não 
privilegiados ou pa
tenteados pelo go-
verno ............... . 

36. Imposto do 10 'I" sobre 
o capital integral de 
cada sório ou plano 
do peoulios institui
dos pelas · sociedades 
do seguros do vida, 
mutualistas, previ
dentes, dotaes, re
creativas ou quacs
quer outras, sc.ia 
qual for a sua done
minncão, . que se 
~~fastem dos fins de 
sua crcação para 
ins1.ituir, como re
clame, sorteios cm 
dinheiro ou cm bens 
moveis ou. immoveis, 
não se compre ben
dendo entre elles as 
mercadorias referen
tes aos sorteios dos 
chamados cclubs de 
mfJrcadorias:. q u e 
funccionarem stri
ctamente de accOrdo 
com o art; 36, da lei 
n. 2.321, do 30 de 
dezembro de 1fli0, o 
decreto n. 8. 598, de 
8 de marco de i 911 •. 
O imposto a que se 
refere este artigo 
será cobrado por sé.:. 
ri~ de peculioa illSti-

Ouro Pn.pol 

.................... 250:000$000 

:• ....... ' ... ' . 20:000$000 

' 
• 

• 



SESSÃO ]IJM ::ÍO DE DllZEMBRO DE 1014 . ' 627 

Ouro l'apol tuidos, quer o nu-
mero do socios mar-
cado pelos estatutos 
esteJa ou não eom-
pleto, desde . quo so 
faca o primeiro sor-· 
toio do premies, de-
vendo o imposto ser 
recolhido ao Thesou-
ro até á vespcra do 
onda sorteio, e, si não 
o for, será deduzido 
da caução deposita-
da no Thesouro o 
esta intogralizada no 
prazo do 48 horas, 
sob pena do ser ena-
sada a autorização 
para a sociedade 

200:0008000 
funccionar .....•... 

• •• ,., o •••• ' ••••• 37. Imposto sobre casas de 
sport do qualquer 
especio na CaEital 
Federal (restabe eci-
do o dispositivo do 
art. 38, da lei n. 428, 
de 1 O de dezembro de 
1896)-e taxa annual 
de 500$, paga semes-
tralmente pelas so-
ciedades hippicas 
que funccionarem na 
zona rural do Distri-

5:000$000 
cto Federal ........ . ................. 

v 

Imposto sobre loterias 

38. Imposto de 3 ~ 'I' .so-
bre o capital das to-
terias rederaes e de 
5 % sobre o 1as esta-

t. 500:000$000 
doaes 

••• o o o o • o • o •• 
o•o o O I O O O O o - 1•1 

VI 

Outras rendas • 
• 39. Premi os de depositos 

PubJicos •.••.••.•.. .. ............ - .... 50:000$000 
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'•O, Tnx~ ,judicinria.· ..... . 
H. DiLa de nfcriciío do' by-

dromctros .. o ....... . 

42. R c n d n s federnos no 
'l'erritorio do Acre .. 

43. Imposto sob))o n ox
portncão dtl borra
cha do Tcrri Lo rio do 
Acre ......... I •••• 

11 

Rendas patrimoniaes 

Dos pi'OPI'ios nacionac,ç 

1,4. Renda ~n Villa. Militar 
Deodoro o. o • I o • o ••• 

:45. Renda dos propri<ls na-
cionacs .... o •• o • o • o 

11 

Ü\11'0 

o O 0 O o O o ·O o O I o I f 

o O I O I ·O o O O O 0•1 o o 

O o O I 0 I o O I I O O t o 

O o I o O O O O I O O o o O 

............. ·1····· 

O I I I. t't't I 0'1 o't O 

Das (a:cndas da União 

46, Renda dn fazenda de 
Santa Cruz e outras. .• .. . -.I,, •.• ,,, .• 

Das riquezas nattu•acs c 
/ól'OS 

' 1,.7 •. .Producto do arrenda-
mento das areias 
mooaziticas ••.••.• 

48. Fóros de terrenos de 
marinha .. o o o •• o •• 

IV 

• 
• Dos taudemios 

&9. Laudemios .....•... ... 

'oiO'tt•••········· 

...... , ....... . 

O o I t I O I I t I t I O I 

·,, ' 

/ 

Pnpol 
U0:000$000 

8:000$000 

30:000$000 

(l, 000 : 000$000' 

40:000$000 

150:000$000 

21l:000$000 

• 
25:000$000 

70:000$000 

• 
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III 

Rendas lndustrlaes 

60. R~nda do Correio Ge
ral, de accOrdo com 
o n. lfl do nrl .. I" da 
lei n. 2.210, de 28 
do dezembro .do t 909, 
sondo observadas as 
s o g u i n L os dis
posições: 

a) A correspondencia 
'lff:cial da União 
pagar{. Rb seguintes 
taxas em seJJos offi
~iaes: officios, ~uso 
p o r 25 grammas; 
manuscriptos " 
amostras, $050 por 
I 00 grammas; im
pressos, $01 O por 100 
grammas, 

b l A correspondencia 
do servlcn po~tal 
transitará indepen
dente da Laxa ou de 
sel10s. de accõroo 
com o d1s~nst,, no 
rogulbmenl.o e na 
Con verçã. Postal: 

a 1 A correspondencia, 
emboru com decla
racüo de servi~u pu
blico, ~(I será consi
derada oificial para 
o · eff,•'to da redu
ccão das taras 
.tuando tiver o ca
-imbo aa repartição 
e.1pédidora e os func
cionarios - remet
lenLe e destinatario 
- forem indicados 
p e I os respectivos 
cargos e nunca pelo 
nome: 

dl Q u a 11 d o ho·lVer 
suspeita de fraude, 
s e r á convidado o 
destinaLario do ob· 

""· ~ .• 

Ouro Papol 
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jccl.o n nbrll-o pm·n 
vcril'icncilo; 

e) A ul}quisicfio dos 
sollos ol'l'icincs scJ•á 
feita a dinheiro á 
boccn do cofre, pelos 
crcrlitos para esse 
fim consignados nos 
ministcrios, ou, nn 
falta destes, p c I n 
verba • J~vcnl.unes ~ 
dos orçamentos rcs
peel.ivos; 

f) A corrcspondencin 
officinl dos mstnrios 
c municípios, incln
sivr a das rcparl.i
cõc~ dl: E~LatisLimt, 
conl.im'nl w,icila ;\s 
seguintes l.nxns cm 

·sc.llos nrtlinarios: 
offieios ou cartas, 
1!;100 po1· 25 gmm
mas; mamlsct·i.ptos, 
<~illOSLrns c cncom
mcndns. $0:i0 por iíO 
~rnmmn::;; impressos, 
$010 por '0 gram
mae; 

u) r:osarão dos 'l'avo
rcs tia leHrn IJ: os 
papeis conccrncn Los 
no fôm criminal ~c
mcttidos as autori
dades csl.adonos e ás 
fcdcrncs: os mapp~ts 
de registro <livil 
qunndo nmcttidos 
simullnncamcntc :í 
rcpnrlicãn de l~sta
t.isLicn cs!.ndoal c fe
deral: n:; livros e 
authenliens eleito
racs: os no:isos para 
o sorvico do jury; os 
impressos rclal.ivos 
ft instruccfio publica; 
os manifestos l'emel
t.idos á Repartic.ão de 
Estatística Commer
cinl; as respostas 
dadas a questiona-

Ouro l'apol 
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• J•ios c mappas t·o
moLI.idos (L Directo
riu Gemi de Est.a
l.is J,j ClL Clfl SO!JI'OIJ!LI'
I,as l'nl'nccirJas pei11 
PI'opria cllt•ccl.oria: 

h) Os VlliiOJ·os ofii
ciJIOs da Uniiio ro

, mof.Lidos poJo Cor
reio, bom c ·o m o 
os romel.l.idos poJas 
Oollocl.orias esl.aduues 
para os respectivos 
•.rhosouros, r i c a m 
su,ioitos no .premio 
do '!J. % (um quurLo 
por conLo) ; 

i) A' Labolla das ta
xas postnos ordirm 
ri~s acorescento-so: 

t.• S~o excluídas da La
xa mod·ica dos jor
nncs as i)llblicn(;õos 
de distribuicão gm
t.uil.a ou do PI'O(;e 
merarnonl.o com'llJCJ'
eial, clest.inaclus a 
annuncio•, emiJOl'll 
cont.cnlmm tu•f.i.go~ 
lil.l.orarios ou scien
J.ificos: 2', os ,iol'nUCi 
submcLLidos a l'Cgis
f,t·o pagam a taxa do 
impressos, s a I v o 
fJU • n d o ex pedi dos 
]Jolos cdii.OJ·es; 3', 
não sc:iio expedido.; 
os :.ms~os do jornac.~. 
impressos, rnanus
cripl.o~ c amosi.J<> 
rlosdo QUfJ não Le
nham sido pagas as 
respectivas t~; 

j) Assignaturaa do cai
xas - taxa sernea
f.t•al adeantada - na 
S u b- ~'iroctorü. ele 
Trafegv: caixa ~im
ple. 20$; idem du
pla 30$, ideJll qua-

Ouro Papol 

• 
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drupla li O$; nas Bl.l
rninlstrn~õos de pl'l
melro cln~se e agen
cias espocioes, '14$; 
nas ou Lt'IIS a~m mia 
tra~iuJs, sul.Hllim 1-
nioLJ·u~tJes o agenclllil 
do primcit•tl clnlll!e, 
7$, 1\0P d C III I i S 
agencias, G$; chove 
sobl·csalenle, 4$; fe
ohndul·a, .1$; v1dro. 
2$000; 

k ·Os vales Lelegrn(lhí
coe · estfio suj ettos, 
além do l'especlivo 
premio, áH taxas de 
2$500 de n L l' o do 
mesmo Estado ~ <l<i 
~$500. no caso •JOn
•.rario, pal'a paga
mento do resp•!~Livo 
Lelegramml\, mclui
do aviM aó destina
Lal·io; 
:\' ••H'['I'KIJtHidetlC1R 
~uolk âa ~"~ledad~ 
\;acltl1tal L1t• :\gr·kul· 
lUI'O, IIISIIIII!t· [~IS· 
tot·h:v t_• tit•t\gr·apni:'~' 
Br·azi!e1ro, ln:o~tilllltl 
~rcheoliH.tlcn ~~ ch~t)
graphico l'rrnnmbn
c a n ,, ll ist.ol'i .u e 
GeogratJiliCU da Ba
bia, de :1ello Hon
zor.tc e de l\. I'Ru lo 
será cob ra~a a ta.J.:a 
of!'icial en sello• 
)rdinnrios; 

m J A e:tpedicão de va
lores em dinheiro 
será feita en1 sobre
cartas de papel-t.él& 
da l.axa d•· $:lOO. que 
serão fechadas JOm 
lacre e fet·hn espe
eial, fornecidas pele 
oorreio, Psl.ando in
•.Ju id,•s nessa taxa l> 
ref(istt•o i: o z•ecibo 
do rtrJstinat >rio, sem 

Ouro 

• 

Popol 

• 
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proJUJZo do rospocLi
vo premio o dn Lnxa 
do porto; 

n) n !'Ornossn do pu
biicncõos, impressos, 
rnnppns, questiona
rios o l.uiJOs do vac
oinn dos sorvicos do 
infor•rnncões, ostn
Lisl.ion, dofosn ngri
coln o votorinnrin 
do MlnisLorio dn 
Agr•icuitum s o r· á 
franqueada nos Cor
reios dn !lepubi icn 
com soilo officinl; os 
diroci.Oil'es desses 
sorvicos req'Uisito,
rfio rnonsnlmonLo ús 
os ln c fies posl.uos os 
seiias nocosNarios á 
franquia de tal cor-

' re.sponden'cia. . . . • 
51 • nenaa dos Teiegraphos: 

neslabelecidn !l tarifa 
constante do aiinea 
17 do nrt. f' da lei 
n. 2.210, de 28 de 
dezembro de 'f 909, 
excoptunrln a tnxn 
inter-urbana, mnn. 
tida a taxa urbana, 
para Petropoiis e ad
dicionando-se as se
guintes taxas: 

Taxa radio-teiegra-
phica interior 
Nos EstadoA do Pará 
e Amazonas ~ no 
Territorio dn Acre. 
al~m da taxa de 
6n0 rÃis por t.ele
ll'J'amma, SPrão co
bradas por palavra 
as seguintes: 600 
réis entre Santar~m 
e Bei.Sm nu Mannos, 
900 réis entre Ma-

Oaro Popel 
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n1ios e rnmlqnor <'B
tncrw do ~l'm.•t•i!.m•io 
do Act•e, HHiOO <JIIi.I'O 
Bclóm ou Bnnl.nl'<ltn 
C qUUit)lll\1' OBIJI~ilo 
dnquuJio 'TI!I'I'Í i.UI'IO. 

ÜR teJogl'nlliiiHIR ORI.R· 
LhiiiiJB. llfiRIII'iiO dO 
ahn/.imeni.,J do iú"l" 
ROhl'fJ IJRRIIR tnxnR, 
Rll!HÍU O lllll!'lllllfJilf.O 
dnqiHJJir~ roit•J 1\ 
iJOCilll dn Cllf'I'O, IJIIOI' 
R o ;i li 111 II'Udio-tPII'
~·t•llniiiiiiR qltrt' tl'l<,'
gt•nnllniiR. 

1'nxn rxf.nt•int• - l'ilo 
rnf.r.IIRÍ\'IIR nos t·n
•llo-f.nlr>~l'lllllllliiR in
Lot•nntJinnnPR nA l.n
xns t•Jt'tllinlll ,, •ln 
tt·nnslln, Rendo a tn
XIl POI' pnltiVl'll dll 
frR, 2.r.o rnf.ro nr
lrlm o !llllli~llr:'l' I'R
tn~.nn t•ndln-l.ele"l'll
phit•n inl!'ttim• e 
ft'R. l,r.o entt•o Mn
n:los ti liA 08(1\C-UOR 
,Jo •rm•t•if.orio do 
Acre; 

G()~:tt•ilo rio nhatimon
to •lo• r.o 'I' sobro n 
lnx:l t•osl.dra os te
Jc~1'nntl1111R tlt! im
prenM dolstinados n 
pnlJI.icnr.ão <'111 ,lor
n 111'8 lln Jll't'SSOR 3 
llot'<l,, dos navios. 

~'nxns telt•phoniünR -
.'-.~sitrnatura fclo
Jlhonica fill$ por sc
mosl.rc pagos adenn-
1-<td.~mcntc: convor
sncão tclcphonica :iOO 
réis por cinco minu
tos na Capital Fe
deral. cnf.rtl t!SI..1 e 
Nltheroy, Pet.ropolia e 
There2opolis ~$ por 

Ouru Papo! 

• 
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cinco rninuLoH ' o 
ffllliA 1 ijl poJO OXCUR
RO do eillllO minuto~ 
011 fl'llfli)ÜO; pliOIIO
grnrnmiiR, r,oo r:IÍiR 
por grupo 1lr1 20 pa
lavras o 200 róis 
por ~I'LIPO do 10 Jlll-, 
lnvrns ou fJ•ncç!lo 
excedente. 

~rnxn pueunml.itlil, 500 
róis por cnr•I.JI, 

o~ J.nlegrrunmn~. [lnl'll 
'filO ft(ISSIIlll ~lll' ac
l:fJitns o l.r·nnsrniU.i
dns cr.mo rrffiui!HJR 
polns ostnr;iíos tr;Jn
~r·nplliens rln lloplll'
J,iriiiO Gor·ul rins 'J'Il
Jngl'flphos r; rJns e.l
l.r·nrlns dr; frHTO 1111 
TJuiiio, fienm su.iei
l.os, nlf!m dos i'O~ui
sil.os rio I fi" ri() nr·
l.igo 101 o rJr,s :u·ti
l.igos 10:1 n HJ:'i dr• 
rJncrol.o n. O. 11r8, rln 
27 do nnvnrnhro do 
1911, f1s soguintes 
condições: 

J. Trnwrern a ass i
gnaturn rJ.o . nxperJ i

. l.or· Mi:ll iria da. inrl i
r~aclír) tio mu·go pu .. 
hliiJO rpro nst.o exer
ce. rJo modo que go 
possa fncilrnenl.o vr.
r·iricar ~i so t.ratn 
rio au toridadc fe
deral aut.orizarlrL a 
fazer uso orricial do 
telegrapho .. 

Ir. A ind icar,ão rJ.o cnr
l;o publico federal 
do destinatnrio. 

JTI. A.q au torir.ar,ões doe 
que trata o parab-ra
pho unico do arti
go 103 do regula
mento da Reparti-

Ouro 

,,.., I 
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Qllo Geral dos Tclc
graphos vlgornrfici 
pnrn cnda exercício 
ulnlcamonto cadu
cando cm 31 de de-
zembro. · 

IV. No correr do mez 
de dezembro os df
versos ministerios 
remotteriío uo da 
Viação uma · lista 
completa dos fun
ccionarios que pos
sam fazer uso offi
cinl do Telegrnpho 
no nnno seguinte, 
indicando-lhes o no
me o o cargo, o, 
ainda quando passi
vei, os dcstinntnrios 
ai}S quacs ordinaria
mente se dirigem; 
em 1915, n lista pa
ra esse nnno será 
romeltidn no mez 
de janeiro; na nlte
racões da lista no 
correr do anuo se
rão notificadas ao 
1\linisterio dn Via
cão, que dellns dará 
conhecimento n Re
partição Geral dos 
Telegrnphos. 

V.Os telegrnmmas con
trarias ns dispGSi
Cl!es em vigor e que 
por isso nAo devam 
ser considerados M
flcfaes ser!io remet
tidos no Mln!sterio 
da Viação, que pro
videnciará sobre o 
respectivo pagamen
to. como part.iculn
res, pelo funccionn
rio que os tiver as
signndo; si, decor
ridos deus mezes da 
dntn da notificacüo, 
não tiver sido n re-
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P!ll'Licüo indemniza
da da lmportnncia 
desses tologrnmmas, 
sori\ suspenso no 
funcclunnrio o direi
to do usar officinl
m(lllto do tolog~a
pho. 

Os telogrnmmns do Im
prensa pagarão 50 
r6is por palavra, 
qualquer que so.Ja o 
percurso ......... . 

li2. Ronda da Imprensa 
Nacional o Diaria 
Official .......... . 

53 o Renda dn Estrada do 
Ferro C o n t r !li do 
Bra.zi I •. I I • 1 •••••••• 

li4. Renda da Estrada de 
Ferro Oeste de Minas 

liú. Renda d!l Estrada de 
Ferro do Rio do 
Ouro ... I ••• I. I • I •• 

úü o Ronda do Ramal Ferroo 
de Lorena a Piquete 

57 o Renda da Cnsn dn M oe-
da .. ... o • o • • • • • ••• 

liB: Renda dos nrsenaes. o • 

li9. Renda dOB Institutos 
dos ~urdos Mudos e 
dos ~Ieninos Cégos .. 

60 o Renda dos Colle8flos MI-
litares .. I ••• I o •••• 

61 o Renda da Casa de Cor-
recção . o •• o •••• o • o 

62 o Renda arrecadada nos 
Consulados •...•..• 

63. Renda da Assistencia a 
Alienados ........ . 

64. Renda do Laboratorio 
Nacional de Analyses 

65. ContrJbu.cão das com
panhias ou emprezas 

Dnro l'opo! 

500:000$000 Bo000:000$000 

.. .. o • .... ... 350:000$000 

I I I O I I O I O o O O I I 

I I I I •a ,.,, 1'1 O"t o·t 

1'1 I I 1'1 1"1 1"1 I I t•t 

.......... '"I .......... . 

o o o O I O O o O I I o o O 

••• o ••••• o •• o • 

·············· 
I • I I 1"'1 I' I 1:1 t't 1·1 

1,500:000$0~0 

.,. •· •••••••••••• lol· 

,1··········'-"•··· 

36o000:000$000 

4.000:000$000 

200:000$000 

20:000$000 

15:000.$000 
10:000$000 

5:000$000 

200:000$000 

5;00L$000 

120:000$000 

200:000$000 

': \.' 

·I 

. I 
·~ 
,I 

! 

i 
' ,. 
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do estradas de forro, 
de seguros nacionacs 
o r.•tl'angciras c ou-
tras ............. o; 

Renda extraordinaria 

GG. l\!ontopiodn M~ll'iohn .. 
G7. l\!ontopio Milita é ...... 
GS. l\!ontcpio !los Empre-

gados Publicos ..... . 
f>(). Indemn izn~ües ...... . 
70. Jtn•os dos cnpitncs nn- · 

71. 

73. 

oionaea .........•.. 
Homanescontes dos pro

mias do bilhetes àc 
Jotcrins .......•••.. 

Imposto rio industrias 
c profissõe~ ( <.1 e 
accllrdo com as dis
posicões lcgacs cm 
vigor n com n.S mo
diificacões feitas nes
ta lei, sendo obser
vado o preceito do 
art. 31 da lei nu
mero 2.84!, de 3f 
de dezembro de 1913 

Contribni~.ão do Estado 
de S. :>nulo para o 
pagamento de juros. 
amortização o com
missões do cmpres
timo de t 3.000.000 .• 

Recursos 

7 4. Emissão de titulas .de 
divida externa, de 
aocOrdo com o con
tracto de f9 de ou
tubro de f 914, ceie

. brado pelo Governo 
em Londres, com os 
Srs. N. M. Rothschild 
and Sons, para paga-

Ouro 

10:000$000 
5:000$000 

13:000$000 
20:000$000 

aoo:oooeooo 

' ............... . 

• • • • • o • o •••• 

2.523:996$000 

Papel 

L 800 :000$00!1 

300:000$000 
700:000$000 

1.000:000$000 
1.500:000$000 

50:000$000 

30:000$000 

4.500:000$000 
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Ouro 
mento de juros da 
divida externa, de 
,iuros da quota- espe
cial do amortização 
do cmprestimo ex
terno para o resgate 
de apolicEIS de es
tradas de ferro en
campadas, de pm-te 
dos .iuros . dos em
prestimos feitos para 
melhoramento de 
portos e. tambem in
cluídos os titulos 
correspondentes ao 
fundo (em papel) 
destinado ú Caixa de 

. Resgate das estradas 
do ferro, c ainda 
uma quinta parte da 
.somma cuja emissiio 
se faculta no n. 13 
do alludido contracto 
para ser applicado ás 
garantias especiaes 
em ouro, concedidas 
a estradas de ferro 
e obras de portos 
(I: 2.762.723, -
846.701, - 412.385, 
-213.333,- 500.000, 
sommando tudo -
E 4. 735.144), deva
lor total correspon
dente em papel, ao 
cambio par de 27 di-
nheiros por mil réis,n 42.090:1e8ts88 

75. Emissão de títulos de 
divida_ interna para 
pagamento de presta
c õ e s contractuaes, 
ajustado nessa espe
cie, de estradas de 

ferro,· obras de sa
neamento da baixada 
fluminense e outras 
devidamente autori-
sadas por lei. . . . . . $ 

.. 

Papel 

$ 

--·---
Somma ••.....•.. 107.247:164$888 295.958:000$000 

:· .. 

. ' 

'" , .. 

. ' .. 

. ' 

•. , ;I 
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A DJI:DUZIR 

Para a Renda com ap- • 
plicacão especial: 

Ouro 

Quota de ú % ouro da· tota
lidade dos dil'CJtos de 
imporl.acão para con-

. sumo . . . . . . . • • • • . • 8. 313 :000$000 

Papel 

QuotB do 10 % ouro o 10 % 
papel da ronda das 
alfandegas do Rio do 
Janeiro o do Santos. 3.603:600$000 6. 372 :000$000 

Total da Receita Geral 95.330:564$888 289.586:000$000 ----- -------
Renda com appllcaçiiÔ es

pecial 

1) Fundo de resgate do papel 
moeda: 

I .O Quota de 1 o o/o ouro ' 
e I n o/o papel. da 
renda (!nA Alfandegas 
do Rio e de Santos, 
destinada á incine-
racão ......... _ .... . 

2.• Renda cm papel pro
veniente do arrenda
mento das estradas do 
ferro da União ...•.. 

s.• Producto da cobran
Ja da divida activa da 
Unil!o, em papel .•.. , 

4.• Todas e quaesquer 
' r e n d a q eventuaes 

percebidas em papel. 
5.• Dividendo das acclles 

do Banco do -Brazil 
pertencentes no The-
souro ............. . 

6. • Saldos apurados no 
orçamento ....... .. 

2) Fundo de garantia do pa
pel moeda: 

i,• Quota de 5 o/o, ouro, 
sobre todos os direi-• 

3.603:600$000 6,372:Q00$00U 

··············, 700 :000$0011 

I I t o t O t• I O O O I I I 1.0110:1111U$000 

o O I O • O I I I O 0 O I O I 2.500:0011$0()() 

• o • o •••• o ••• o • 2. 250 :000$011(• 

O o o O O O O o o o o O I o • 
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tos do importação 
para consumo ......• 

2." Cobranca da divida 
activa em ouro ... , . 

3." ~l.'odas e quacsqucr 
rondas evcntuacs cm 
ouro .............. . 

3) Fundo para a Caixa de 
resgato das apollces 
das estradas de ferro 
cncampndas: 

Arrendamento das mes
mas estradas •.••.. 

i) Fundo de amortizacão dos 
omprestimos internos: 
1," Receita proveniente 
. da venda de generos e 

do proprios nacionacs. 
2.' Oepositos: saldo ou 

excesso entre o rece
oimento o as resti-
tuicões ........... . 

'5' Fundo de monte PJ o dos 
ornppegados pnbhcos: 

Novos conlribumled .. , . 
6· Funuu dest111adu ád obra? 

· de melhoramentos d! 
portos, executadas á 
custa da União: 

Rio de Janeiro ...... .. 
Bah1a .............. . 
f-tectf'e ... ; .•.•.••• , •• 
Rio tirande do Sul .... , 
Parahyba ........•... 
Cea.râ .. , ••••..•••.•• 
Paraná . · ............ . 
Rio Orande do Norte .. , 
Maranhão ........... . 
Santa Catharina ..•...• 
,Espírito Santo., .... ,,, 
Matto-Orosso ........ . 
AlagOas •.•.•••.•.• I •• 

Parnahyba ......... .. 
Aracajú .......... I •• 

Pará . •.. I. I. I ••• I ••• 

Total ...... . 

Ouro 

"'8.313 :onoeooó· 
50:000$000 

20:000$000 

Papel 

.. .. .. .. .. .. .. 3, 2M: 0110$000 

..... , .. , ..... 

o o I I o I o o t o o o o I 

10:000$0UU 

4, !OU: U00$110L 
600: UtiiJ$UUC 
8UU:IIIJU~OOL 

t.UOU:OIIU$000 
50:00U$UOL 

150:000$000 
200:0flfl$00ú 
3fJ:IJflfl$flfl0 

IOU:OOU$!11111 
IOO:OIIIJ$0011 
SO;UIJII$000 
60: UII0$000 

iDO :flfJII$000 
30:01111$11011 
40:000$000 

'100:00110$000 

i00:000$000 

$ 

1. 000:000$000 

4.000:000$000 
3U:OIJO$UOO 

350: OU0$000 

20.136:600$000 21.502:000$000 

' . ' 
.•• ' . i ·:~ 

... 

. 1 ' 

.:~ 
·d~1 ;ji, 
>) llti 
: ~ . ., 

- ,J .I 

. . .. ~· :~ 
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Att. 2.' JD' o Prosidonto dn llopuiJiicn autorizado: 
I. A , tnl Ui r, como nu Lcaipucno de rcco!Ln no oxorclc i o do 

l!Hii, IJilhctes do '.l.'hcHOUt'o ntó ~ somn111 do GO.OOO :000$, quo 
scrfio resgatados dcni.I'O do oxct•ciclo financeiro. . 

n. A rccciJcr o rcsLILttlt', do conforrnldndo com o dlsposl.u 
no nrl .. "J tln lei n. 0~8, do 17 do RctcmiJro LI o 181i1, os dinheiros 
provcnicnl.cs dos c•JI't·us d•J Ol'PIIfios, de !Jens do defuntos o 
ausonl.cs c do cvcnlo, dos pt•omios de lol.orlnB, tios dc[Josltos dns 
caixas cconomlcns o montes do soooorro o· da deposlLoe da 
ontms origens: os saldos t't)sultnntcs do onoont.ro uns ontrndns 
com as sahidaR purlc•·•io sm· npplicntlQs 1í nmot•tlzacno dos 
cmprcstimos itJttJrnos, sendo os excessos das rastll.ulcOcs le
vados ao IJalimço do cxm·clcio. 

lU, A cohi':ti' do imposto do lmporl.ncfio pam consumo 
- 35 ou M % cm om·o-c-GO ou OG o/o em papel-, nos !.ermos 
do art. 2', n. :1, lel.lrn a.) o ll) rh1 lei n •. I.4G2, de 30 do doz·em!Jro 
de 1.005; RCI'iiu coltt·udos GU % c111 ouro rmqunnto o cnmiJin 
se mantiver a I G d. poi' 1$ ou acimn dossn t11xa put• :JU dlns 
colll!ccutivoa o dolxirüo do sm· eobmdos depois rJUe, pelo 
mesmo prazo, cllc so nmntivo•· ahnlxo do tO d.: pnr11 o crrell.u 
do n.pplicar-sc csl.u disposlcllo, l.omnr-se-Ii. n médh1 tln Lnxn 
cambial durante :JIJ dias; si o unmblo bn.lxnt' do 10 d., serfto 
cobrados do imposto du impurtncllo sobJ.'O ns tmerOitdorlas do 
que trata a lei.Lm u) -llú ''I" om pnpol o 3u '/" orn ouro, 

tV. A quot.a do r, "I" ouro tln l,ol.nlldnrlo dos direitos do 
importacfio para consumo sci'Ií deduzida dn llcooHn Geral o ' 
destinada ao fundo de gal'ntll,ia; o imposto pngo cm ouro ó 
destinado ;Is dc~pozus rltl mesma nuturezn, convertendo-ao cm 
papel o cxccdcnle pnt•a ntt.emlct• íts despor.ns dest.n uopecio. 

Essa quoln dn ú o/n uuro dovm·li ser dlr~ct.amonl.o reco
lhida :i Caixa de Convcrsi'iJ p[)los chefes dns reptu•l,lcües urro
cadadoras da J•enda aduaneira, l'ionnrlo ·au,io!Los ús pcnns do 
art. !O da lei n. 2.11 O, de ~O do sot.omhi'O rio t!IOU, os funcclo
narios que dcixai'Cili de cumprir esta disposição: o Podot• 
Bxecutivo cxpN.Iir:í ns ncccssnt•ms insl.ruccücs )larn n cxecucllu 
dcsl.'l disposiciio, ficando o producto rocolh.irlo (L Cuixn o sondo 
ahi cscript.uratlo no fundo do f711l'llnt.ln, sob ns mosmns cau
telas cm vigor quanto nos depositas feitos nosso Instituto. · 

V. A cobrar, Llo nccllrdo com a logislncúo vigente o com o 
disposto nos respcoLivos cr.ntrucl.os, parn o fundo destinado (Js 
obras de mclltoramcnto dos pOI'Los (oxocut,adus ú custa da 
União \lU pelo rcglmon do concoeBão): 

l) a taxa ntll 2 o/o ouro sobro o valor offlclal da 
jmportncfio do porto do Rio do Janeiro o 'das al
fandegas do nocife, Bnhin .. Rio Grande do Sul; 
Maranh;ioJ.. Ceará, Rio Grande do Norte, Parnhyba, 
Espírito ;:,noto, Paraná, Santa Catharlna, Matto 
Grosso, AlngOas; Parnahyba, Aracn,iú c Pará, ex
ceptuadas as mercadorias de que trata o· n. 2 do 
art. t • desta lei c devendo a importancin arre
cadada nos portos cujas ,obras não tiverem sidq 
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ininiaduA Sei' OSCl'ipLUl'aUII 110 'l']JCSOUI'O soplll'JI
!lumonLo; 

2) n Lnxn do um n cinco J'Óis por kllogramrrm do mot·
cnrltn•lns que forom fJIIrrogn!lns ou desonrregadus, 
~o~:ur1do o seu valor·, rlesl.ino ou procodencia dos 
ou!.J•ns portos. 

l'nru uccolorut• u oxcJJUCiw flnrruellns ohrns, podcr'Jí o Go
vrH·no nceuitllr durllli.Jvos ou nindn nuxilius n W.ulo onoroso 
orrorocidos pelos mstndus, Jounlcipios ou associacõcs intoJ·cs
sadns 110 rncilwmrnento, comtJJTJI.o !filO os encargos porvoni,J11'rl 
resuH.nntcs do Lacs auxílios niío excedam o producto dn tnxa 
indicaeln. 

VI. A r·c.~cindir o euntr•acllJ do nr·r·ondamento dos sorvir;os 
do cr,cs do J•ort,r, do llio d,, ;raneiro, podendo igualroenl.c, si o 
,iulr;nr pr·cfcf'ivcl, promovor-lho n nnnuiJação; qualquer dcs
por.a pOI'Vcntur.·n decorrcnLu do seu ucto ser(t satisfeHa por meio 
do opcmr;üos de. credito. 

VJI. A dccrctnr, emrrunnf.o durar a actual crise financeira, 
o imr,osl.o de 5 '!' sohr'ó ns snlarios, ,iornaes, diarias, vencirnen
l.os ou qwreSifiJIH' vnntn~mrs piJCuniaria,q peroobiclas pelos opc
mrios, jornaleiros. dinr151.as e trabalhadores da Uniiio, con
tinunnrliJ nm vir;M o nrt. 91 dn lei n. 2.842, de 3 do janeiro l 
ele 191.1, fic~ndo desde ~j(t aul.orizndo n abrir os ncccssarios 
creclitos. 

Vllf. A 'f!rornovor n cohrnn~n nmigavel drt divida activa, 
ndop!.rtndo as medidas convcnienl.es, inclusive a de conceder 
praws ra1.oavcis o rolevaoiío do munas aos que solverem seus 
do IIi tos rlent.ro dessos praws. 

IX. A múclificar a tAxa elos impostos de importa~~o. indo 
• rnesrno até )Jermittir a entrael~ livre ele direitos durante certo 

pram, para os artigos do proceelencia estrangeira que possam 
competir i:om os similares n~cionaes desde que estes sejam 
produzidos ou negociados por tru.1ts. 

X. A arrecadAr, ~mrnmnto não fór deliberado sobre o des
ti!'lo do acervo do antigo Lloycl Brazilei.ro, as rendas provenien
tes dos serviços executadús por essa emprezn de navegação, 
autorizado igualmente a effectuar as despezas necessnrias á 
manutenção dos mesmos- serviços, podendo abrir os ncccsRa
rios crerlitos. Fica fixado· como limite mnximo para esses crc
d i tos a importanc ia da r eu da que fôt• arrecadada o a da cor
respondente á subvenção de dous mil contos, ouro, do que já· 
gosa o mesmo Lioyd, 

XI. A estabelecer na; alfandega.! e onde fôr convonienfe 
o serviço de r:.ntrepostoW J)ara a~ mercadorias em. transito, 
regulament.ndo a e:tecução desse se!'l•il;o. 

xrr. A rever, com a Companhia do Loterias Nneionnes do 
Brazil, o contracto por eJh firmado a 16 de fevereiro do Hl1 I, 
para a exploração do se.rvico do loterias federaes, podendo 
reduzir, como J'•lt' de ~quidade, as .contribuições e encarg<ls a 
que a mesma companhia está obrigada, menos na parte que 

. interessa 1i renda do Estado, que não será diminuída, 

. ' ' .......... 
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c no prazo da durnciio do contrac~. que niio será prorogado, 
podendo tnmbcm os governos dos ~alados (sem onus pura o · 
'I.'hesouro Nacional o continuando cm vigor o decreto n. S.ti!J7, 
de 8 do murco do 1911 o a legislacíio nelle referida) 1'enovar 

1 
• ou nll.emr seus contractos de loterias, inclusive os actuaes 

oontrnctoB municipacs, umu vez que sejam encampndos pelos 
mesmos Estados; 

§ i.' Contlnún cm vigor n auf.orizacíio concedida no Go
verno para adoptar uma tarifa differencml para um ou mais 
goneros de prvduccão estrangeira, podendo a reduocão ir até 
o limite do 20 o/o, limite quo para a farinha de trigo poderá ir 
alil 30 %, desde que taes redu~cõos se.iu:n compensadoras de 
concessões feitas 11 generos do produccüo brazlleira, especial
mente a borracha. 

§ 2.' ConLinúa revogado o art. 10 da lei n .•. 313, do 30 
de dezembl\1 do anno de 1!!04; todos os navios que entrarem pela 
barra do porf.u do Rio do Janeiro pagarão, a titulo de con
sorvncüo do m~smo porto, a t.axa do um real por kilogramma 
de mercadoria embarcada ou d~sembarcaria, exceptuadas as de 
produocâu zmcional, o carvão de pedra e ·o oleo de petroleo, que 
ficam. isentus desta taxa. . 

§ 3.' O imposto de pharol, bem como do doca, será cobrado 
1 cm ouro no cambio de 27 d. por mil róis. 

§ 4.' O im[Josto ~obro o rumo dMfinuo, picado ou m!gadó 
será cobrado á sahida das fabricas em que lenha sido prepa
rado, qualquer que seja o seu fim ou destino dentro do paiz. 
As fabricas de desfiar. picai' ou migar fml'JO, que no mesmo 
estabelecimento tiverem fabrico de cigar·os. descrimlnarã(t 
em escripln especial o rumo desfiado, picaria IJU migado.quP. 
tiver de ser ap~licaJo no rrterido fabr1co, paro o pagamento 
da taxa respoct1vamente devida, sem embargo da P.scrfptura
cüo exigida pela lei n. 641, de 1899. e derr·etu n. 5.890, 
de 1906. ' 

11 Para o registro do fabrico e commercio de artigos su
jeitos nos impust~s de consumo serão cobradoR os seguintes 
emolumento~ : 

a) F'lbricas: 
Tràhalhlllndll com. operarias até 6, 

por emolumento até 3 ......• 
Oe mUJs de 6 operaria' até 12, por 

e:nolumento até 3. , ........ . 
De ma;s de 12 ou com !orca motora 

dn capacidade do producciio 

20$000 

50$000 

superior á desse numei,',P de 
operarias, um ~6 amolu~nttl 200$000 

b) Deposites de fabrioa,, merca
dores ambulantes por conta 
propria . ou_ alheia e ~asas 
commercmés por grosso, por 
emolum~nto aLé 2.......... 100$000 

c) M.~roadores ambuluntes por 
conta propria ou alheia e ca-

• 
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sas uommel'Ciae~ I'UI.alhistu~ 1b • 
unm sC cspcuio l.l'iiJul.adu.... 30$000 

d) Mcl'cndol'CS n m b ui a n L os por 
eont,t prOJll'iu on alheia c cu-· 
sns eomrnfJrciucs rel.ulhistus 
rlo mais do umo. cspocio tri-
butada, por emolumento até 3, 20$000 

~) O r·cgi:;tro do faiJJ•icn scr:í indcpcndonl.o do de com
m·c,.cio do JH'odulllos de outra proecdcnc.ia, que scl'l\ pugo 
SCfli[JI'e Jo neeônlo com a cnto!;'oria que l'ôr exercida; dar-sc-ú 
rcgisl.r·o o!Jri~atorio o gratuito no,q l'ni.JI'icnnt.cs, mercadores 
nndwtant."s c f\OifJiller.·ciunt."s rpw ,i:'l. lwuvororn pago o mnxirno 
dos rcspect.ivos orrwlurrwnl.os, aos dnposHos exclusivos dns fa
br·icus situados nn zontt ria. r·er>arU~flO fisca: om rjuo esl.ivci'Om 
as rncsrnaR, tlc~do <JUO noites 11iío se rw;am vrmdns a ret.atilo, aos 
doposit.os J'cchattos rto casas eormnerciaes, rnn!'IJadoros o fabricas, 
dosdo rruo noll~s 11iio so or.roctuorn vendas, aos restaurantes ou 
l.10lo~ui11s de navios o wagons do ostmdas de ferro, aos ar·
mnr.cns dos ompr•eit.eiros desta& o dos fazendeiros para venda· 
unir:nmonto ans seus cmpror;atlos, o aos arrnar.cns das ,;oopcra
l.ivns parn sup,n·imcnt.o exclusivo dos nssoc.indos, l'inalrnonto 
aos fabrici!Jntcs que t.r·nbalhnrom som ofJ'ieiaos nem aprendir.es 
no interior rle suas casas, a.inda que nrnpre:;:ucm matcr·iacs seus, 
não se considerando nar,•·e~nllc numero ,a mulher que trabalha 
com 0 mar· i dr, oc J'ithos solt.nhos eorn os .paes o os scrvoTJtos 
irrdisponsavcis. J~st.as rlisposir;õcs não comprehendcm os rruo 
fubri,>iJ•Gm bobir!as alcootkas. , 

Fieam su,ioitos ao registro indcpondcntcmoote do paga.
menLo rln respcetiva taxa os pecruenos lavradores que produ
xil'fJm n/eool, caehnca n vinhos naturacs sem os apparclhos 
usados nas :;:randcR usinas c cngonhos ccnt.rnes. 

No regiM.ro para o eornrncreio de br.hidas, fiea compre
llc"rrlido o ele vinhOs esl.ran;:eiros. 

::\) A c~c,·ipt.a de proctucçfio e cm ;:cml t.oc/n a cscriptLl
l'a(;.ão cios inr!ustrians de prodw·t.os su,icilos ao imposto do 
consumo, (rrue na sua >úUtlidadc con/.inúa, como a/lj agora, 
sujcil.n no cxarno por parte da adrnini.,l.raG1io), .;or{t sempre 
J't•it.a de nccôr'cl,1 com o disposto .no ~J'f,. 23, da lei ·. 6H, 
de ''' de novembro· de 1800. · 

1) Fica estabelecida a mull.a i:;<1n~ impol'f.ancia dos sel!os 
devidos para as importadores de productrJs sujeitos aG imposto 
de consumo, que organ izarom as respectivas guia~ eom dcJ'i
oicncia do valores das t,axas ou das quantidades das csl.ampillms 
a cuja acquisioãCJ estejam obrigados, desde que as diffcl·enças 
contra a Fazenda Nacional conçspondam a m.:is de W o/o do 
valor das nstampilhas devidas; a multa será applicadn indcpon
dcntcmrmte de <luto (uma vez demonstrada a dcfieicnciu ao 
eonferir-se a mercndorilt). c nbonnila ao emprn;;auo a Ct\ia 
dilif(encin se 'deve a vcrifi~ação. dniJUl!!lus clifl\Jro'l,"as; de 
quacsquer decisões fnvoravcis ás partes o qualquer quo seja 
a import::mcia da multa, em mntcrin ele impostos do consumo; 

Vo!,.IX ~ 

• 
i 

. . . 
·, i 

. I 
' ' 

.. , 
' 



. . 

I ' , ., 

lU :\NN.U:S 00 SENADO 

" sempre se recorrerá e:n-olficio no proprio despacho ou de
cisã.o. 
. i•l Aos contribuintes do impostos de consumo não regis

trado' uão poderito ser vendidas estampilhas dos mesmos o do 
cont.ribuinlo registrado que, no correr do ann~ alterar as 
condicõcs do estabelecimento do modo a tornai-o sujaito a um 
emolumento maior, será coliradn a differenca correspondente, 
sem so lov11r cm ~onto., para a cobranca do uma ospccie de 
imposto, o quo houver sido pago por outra ospecie. 
· G) Para o stoak actualmente existente nas casas commcr

ciaos dos productos agora tributados poderá o Govomo vender 
.estampilhas a prazo nunca excedente de seis mozes. 

. 7) E' o Governo autorizado a decrot.ar . todas as medidas 
ncccssarias para assegurar a arrccadacüo dos impostos do 
consumo (dos antigos como dos agora creados), dclerminanfio 
quo o imposto sobro todos os productos .seja cobrado por meio 
do csLampilhns nelles colladas directamente ou nas guias o 
not.as, o croaudo multas e penas ató o mesmo limito já deter
.minado, indicando os casos em que ellas podem ser cobi·adu~ 
sem auto do infraccão; igualmente autorizado u reorganizar 
o serviço da respectiva fiscalizacüo, sem nenhum augmento do 
dospeza c Pl"cscrevendo medidas convenientes para apurar-se 
a capacidade dos funcoiona!'ios encarregados da mesma fis~ 
calizacão, exigindo concur.so para as nomeações e arcando 

. penll6 severas para os que 'faltarem ao cumprimento dos seu~ 
~cveres funcoionaes. 

§ G. • Em relacão ás demais modificações do impostos, 
decretadas po1• esta loi o que continuarão todas normalmonto 
cm vigor, é o Governo igualmente autorizado a decretar todas 
as medidas ncccssarias a assegurar a boa o exacta ar!'OcadacúG 
dos in\post.os; uomeadamonto quanto ao imposto do que trata 
o n. 33 do art. 1', deverú o Governo estabelecer providencias 
que ,assegurem a sua boa arrecudaclio, decretando penas e 
multas, assim como facilitando o l'ecebimento ·do quo já ó 
devido pelos cont1•ibuintcs cm I'LlrtJzo, nos termos do n. VIII do 
art. 2'; providenciará Lambem, como lhe parecer mais con
:vcnicnto, cm relação á. defeituosa arreclldacão dos impostos 
de transporto c de sollo, bem como do do industrias e pro
fissões no DistricLo Federal, ficando autorizado, quanto ao do 
scllo, a adoptar as medidas nccessarins á instituição do rcgi
mcn denominado - do papel sellado - ou a estabelecer 
typos diffcrentcs de estampilhas para cada Estado ou para 
as capiLaes e para o interior. . 
. § !!.• Fica modificado pela seguinte fórma o art. 74, 
do 'decreto n. 10.902, do 20 do maio do lO!!,: 

cFindo o Jll'nzo de que lrnLt\ o nrLigo anterior, ns rtJ
Jlnrl.icõcs nrl·ecad!ldorn.s dentro do 30 dins relacionarão do 
~Jccôrdo com os livros competentes as certidões do dividas não 
cobra.dns, qualquer que sc,in n sua quantidade.· independente 
rlc liquidnc1io, enviando-as :l Procuradoria Geral da Fazenl]~ 
Publica, que, por sua ve!l, dentro de igual prazo no maximo,. . . 

\ 
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as r•ernoLI.erú pura a cohrnnun executiva ít Procuradoria Geral 
tia Republica. 

ParagrapiJo unico. f'll'im du uüu Hct•om excetliúos os prazos 
dolot•rnmatloH nos.te nt•L!go, !Jal.'rt a oscripLur•acão do. divida, 
liav,ndo acmunulo ÜIJ tr•a!Ju!ho o procurador gcr•al da J!a
~.IJ//IJa l!u!Jiiea o o <Jirector tia' Jtccubedol'ia do DJstriflio J!'0-
dei'al norncu.tiw, rcswmt.ivumunl.e, cornmi.~sücs da J'uneciomi
I'IOS, qnc furao esse sorv1~o J'óra <las IJoras do expediente, 
uwrJinnl.o llTIJil r;raliCimu;.üo f!llil não exceda du 100. l'éis Pl'l' 
COI'iid:io l'f!lürdOJiada OU CSIJ!'ip/,ut•ndu.; O."}Lii gL•n.LjJ'ir;ru;fio IIÜ.IJ 
tcJ':l Ioga!' fJUIUJdo as cmoLidiic~ de. divida J'ot·em r·rJmcLtidtts :i 
J•t·OrJuradot•itL Geral da Jlcpubliua, para a cobrança cxccul.iva 
ri•Jpois dos fiO dias ou de .iít let•cm sido pogas amig;tvolrnrmLe,>. 

Modificado pela o<~guinLo l'ónna o JHlragmpho unico un 
111'L. 7/l, du mesmo decrolo: 

~l'_ill'a os effcil.os do ~isposl.o neslr; al'l.igo, '' cseripLuraçiio 
df! dJVHia. dn rJm•.lrJUer origem conl.inuai'IÍ a curgo da .l't•ocura·· 

.. daria Gorai d;L Fazenda Publioo.> 
§ 7. • Jt'icam modificados pol.a ooguinto fó!'llla 011 ar

figo:-; 1.7, ~;J, os §~ 1'' c 211 do art. ,_H, o arL. /J/1,- os §§ ~·' o 
r.•· rio Ui.'l .. 18 do dcct•eto n. ú.!A!l, de 27 do fevereiro de HJ04, 
,(imposto do industrias c prrft'issúcs), ajuntando-se <únda no 
rr1esrno rcgulnrnenl.o urn 1íovu nriiso: · 

orAr!.. 17. Ningucm poderá oxorecr. qualqWI!'· protisailo, 
nr,nlmrn osl.rtbolecimontv ou escripl.orio para o exercício dr~ 
proJ'issão, industria ou comrnoreio, sujeitos ao imposto a quo 
~o refere osto decreto, poclct·:í ser uiJerl.o ou. iniciar suas opc
ras;õfls, S(JJn q.uc pague, pt·évi:nncnl.fJ, o imposto a que estive:· 
~ujcito. · 

c§ L • Para ~ in§cripcão no lançamento, os interessados 
aprr.scntariio, anl.es da nJJertura das cas·as do negocio ou escri·· 
ptorios, urna d01:laração de quo constem o nome ou firma do 
contribuinte, a natm·e1.a da industria ou profissão e o valor 
locaLivo do predio, mencionando ns sublocações que houve!', 
a moradia do família ou emtH'O!;UUflS, para que seja lnncadol 
unicamente a parle occuparJa com o negocio ou escripLorio, 
sendo irnmcdi;ttarnonte incluídos 110 luncnmcnLo, independente 

· de crua.lqucr verificncilo, ficnnclo, porém, resalvado á Repat·
tioão o direito de proceder a exames posLeriores, afim do 
l'Onoslaiar a voracidade de tacs declarações. cuja inexacLidão 
será punida na f6rma do art .. \.\, paragrapho unico. 

c§ 2.• Para a inscripcão no lançamento, os intereaaac!os 
dos eslabcJecimcntos novos não serão admit.tidas com eff<JJto 
.suspensivo do pagamento do imposto lanondo, ainda que pOI"· 
effcilo do arbHramento. · . 

•§ 3.' Incorrerão na multa d~ 200$ á 500f 01 ~~~ 
inft•ingircm o disposto no at•L 17. Bssa multa será recolhida 
•ws cofres publicas dentro do prazo d& cinco dias, contado da 
publicação dos despachos, que impuzer, extrablndo-se Jogo a11 
J>espeQtivns c~rtidões de divjda, qu~, si niio forem pagas ness<1 

• 
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p1•aio, sol' fio imrncdintumcuto enviadas :i J> l'Ocumdo!•ia Gemi 
aa Fuzcndn Publica. que dentro do mcsmcr lapso de .tempo, us 
l'emctl.erú para a· cobrança executiva. 

«§ 4." E.sgol::Ldo o prazo do cinco d·ias, ncnl'lum recurso 
$erú. admilLido, ndminisLrntivalllP.:nto, !'Ci'crcnto ú mult.a ou 
no imposto, o, dentro do prazo, só será. acceito, medianto 
tleposiLo das importancins correspondentes a umu ou outro, on 
a ambos, si versar.cm sobro os dous. 

«§ -·· Do imposto Ianoado, r.clativo n csl::Lbclccir .. entos 
ou cscriptorios novos, quer cm virtude de declarações dos 
interessados, quer, na auscncia destas. cm virtudo do r·cpre
scntacõcs dos empregados da ropurticão, por falta de obscr
vancia, pelos conLl'ibuintes, do disposto no art. 17, § i', seró. 
exl.rahida logo a nocessaria certidão de divida; pl'ocedendo-se, 
com referencia a esta, do mesmo modo estabelecido para n 
cobranca o pn!;nmcnto dn multa, respeitados os mesmoB 

·.prazos. 
c§ G.~ Os collcctndos ficam obriSiado,s n pnrtidpa•!' (L 

lleccbcdoria do DistricLo Federal. todas as aUcrações que se
derem, durante o anno, com relação :í industria ou profissão 
que exercem, como mudança do profissão ou do industria c 
de local, transl'orencia do esl::Lbelecimcnto. altcrucão do firmas 
ou ccssucão de negocias ou profissões c todas ns que possam 
occorrer, fixado o prazo do 15 dias para a apresentação das 
competentes· communicaçües. • 

cArt. 23. As transfercncias · do Jirma,; ;;ó t.crflo Jogar 
por despachos do director da Recebedoria, a requerimento dos 
interessados, quo as deverão solicitar no prazo do 15 dias, ou 
cx-officio, quando cm processo ficar provado que tiveram 
Jogar. 

c.Art. 41, § i.' Os recursos, excepto os q,Jr se referirem 
:Is disposições ·do art. 17, § 4", serão interpostos dentro do 
prazo do 30 dias, contado da publicação dos despachos, vigo
rando para os casos .do mencionado artigo o paragrapho, o 
prazo de cinco dias, a que o mesmo so refere. 

c§· 2.• .Nenhum recurso sobro multa ou impoolo será 
acccito, sem previa deposito da importnncia sobro quo versar. 
a questão. · 

«Art. 4L Os que infringirem ~ arls. 17, ~ G', o 23, 
Ueixamlo de fazer as colnmunicacõcs ~ que e.stão obrigados; e 
os que não requererem ·as transfercncias o não participarem 
as alterações dentro dos prazos marcados, ficam sujeitos ás 
multas de 50$ n 200$000 .. 

, · cParagrapho unieo. c Os que aprcs.;,nLur~m dc~lnraçõrs 
inexactas fi.cam sujeitos ás multas do 100$ a 500$000. 

cAir~. (novo) . As inf!'IUCçõcs do presente ,tc~rilto podem 
ser verificadas c trazidas no conhecimento do director da 
Recebedoria. por cscripto, pelos funccionarios da mesma re
partição, pelos agentes fiscaes dos impostos de consumo, por 
quaesquer funccionarios de fazenda e por particulares, sendo 
assesurado aos que houverem verificado . ns infraccõ~s por 
diligencia. d~v:idament~ ;:~preeindn P.elo dir.ector .da R~.ceb~· 
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i:loria, o direito 1\ percepção de !iO o/o, quota parle das mullus. 
que houverem sido efJ'octivnmento arrecadadas; 

«Art. 18,. § 2. • Quando deixar do exercel-n. antes de 
julho, será exonerado do pagamento da segunda prcstncüo, si, 
rlonLt·o rlo prazo do § G", rio art. 17, tiver communicado o 
faclo (L necobodoria. Esta disposição não comprohondc o cnso 
do fechamento do deposito, uma voz quo continue n casa ma
ti' iz. 

«Al'L. 18, § G.• No caso elo tr:msforoncin t10 c~·tnbelcci
men Lo, devcr(L o . compradO!' requerer, dentro do prazo do ~ G0

, 

do m·t. 17, a nverbacão para o seu nome, .. cujn fn!tn não o 
eximirá de rcsponsnbilidndo pelos impostos c mulla cm di
virJa, salvo: a) si tiver adquirido o cstnbelecimcnto cm hastn · 
publica: ú) si o houver rlc espolio ou mnssn fnllid·n.~ 

§ 8. • A's companhias ou emprczas, pror •nutualidado 
ou não, nncionnes ou rstranA'cirns, do seguros ~r.n:r3 f()!l'O, 
'do vida, poculios, ·rendas vitnnicins, dotes, nnnivcl'sario" o 
cOJigcncros, qurllq•J.er que soJa o SllU capital, não SAr;í llxpc
'lida carta-patonto para poderem iniciar s~a~ orN a;;õo" sem 
o próvio deposito nc Thesouro Nnci'onnl ela quantia ·:Ir dn
Zilntos conf.os do réis, em dinheiro on apoliccs da ~Ivi·!n pu
hlicn da União. 

1." As que operttrem llm ::·cguro oontrn fOi!'O conjun
cl;nmenlo com seg'l:rcs de vida c outras oJpnrn•::'ío8 t•wncio
nadns neste artigo, farão o deposito de qunfro~Ptto..-. runtos 
de ré•is, sendo uma m91.ado para garanti!! dns t perr.c0D> da 
carteira do seguro contra fogo o outra oara n c.a~tc:r~ elas 
autrns operações. · 

2. o Fica marcado o prazo do 2r. mezes, a contar desta 
lei. para que as sncicdnrles .i~ existentes c mencionnr!n• ncsto' 
nrtip;o, sob pena de lhn> sor cassada a re~pPrtiv~ pai rnf.e o 
dYrcitos do funccionar na Republica. in!PgrgJizcm, oiP urna 
vez ou parcollndamentc, o deposito ou depositas •le Q.ll' lrnla 
o paragrnpbo ani,P.T'ior. 

3. o As cnrtns-pnlcnles pagarão de s;JlJo 1 ·000$000. 
quando tratar-se do sonioondes anonymas de sa~m· ls rrntm 
fOA'Cl e do vida e úOO$, trntando-se de socinJnde• do mutun
Iidndn. de. non~õcs. de oer.uJios. etc. 

· § O. o Em relncão nos deposites pertonoenl .~s ~o Fundo do 
garantia do papel moeda o provenientes das quotas anmml
mente arrecadadas. apresentará, o Governo opportunamento no 
Congresso. si o julgar necessario, os elementos indispensaveis 
para estudar-se a conveniencin de fazei-os em ouro não amoe
dado ou em barra, aproveitando-se do prererencia o das minas 
brnzileiras. . 

Art. 3.' Continuam· cm vi,t::or ns disposicõcs do ::trt. 8•, 
do ::trt .. 14, do nrt .. i!i f' dos ni'ts. 28. 29, 30, 60 e 70 da lei 
n. 2.8H, de 31 ele dezembro d•3 1013, corrigida pelo decrel<l 
n. 2.8/jti, do 7 de ,janeiro de 1!H4. 

§ :!. " Pagará ti % ad 1Jalo1•cm (que sm•á n da factura) n 
material escolar para escoiM publicas primarias o grntu i tas, 
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importado pelos governos dos Estados, ilo Dist.ricto Fcdet•al 
o rios munieiplos. 

~ 2." Pagarão 8 ry,, arl 1mlormn os seguintes !ll'tigos: 
T. Apparelhos dcstltmdos no fnllrico do tncl.icinlos o vnsl~ 

Jlmmc tln vidro o de hnl'ro, assim como os cnvoluiJI'Os o 1'1)ei
plenloR de nlutninium, rlosl.inados nos mesmos lnc!Jcinlos rio 
pi'oduccno nnclonnl, as folhns cstmnpndns o ncccssoi'ios pnr11 
os mesmos o pnrn n fnbricn1lito rio htlas ]llll'a mnnl.cign, lmnhn, 
touolnho, 1looos o tl011Horvlls, scmp1.'0 que f.o.ns at'l,igos forem 
importlldos pnra si )tolos fallricnntes desse~ pt•oduolos, flnnl
montc nA folhas simples quando impm•tadns po1• llthographins 
Jtncionncs c dest.inndns 11 supprir ns f11britms de banha, lnnn
toign, ele., maR somonl.c nn medida uo offectivo supprirnento ús 
mesmas fal'I'icns: 

H. O mnLot•inl importndn parn ns obras da CnLhedrnl rln 
S. Pnulo, exiJt)pi.n o que l'm· eonsltloi'ndo- obra de arte--, 
que serú dcspnehnrlo livt•o do qUilesquer tlh•cil.os: . 

UI. Os nppnt'Pihos n accessot•ios dcsl.inltdos exclusiva
mente ás ttpplienções Jndllsf.t•fncs do nleool como l'orcn, lnz 
o aquecimento: . 

TV. O maiNinl <lcsi.imulo :l 'primóirn instnlinção pullllcn 
do lu?., forca. vincfio U1'hnnn (excluldo o rnutcrilll destinado 
ás inslnllncüns pnrlioularcs), nhnslccimenl.o de ngun, rMo dn 
esgotos, cnlcamento, lncluslv•J bt•ltndores a R~me:uncnto, embel
leuuuehlo, motores rcspeellvos o rolos o compressores pnl'll 
mntllltlllm i?.lli)~ u, indncl•ut;fio do lixo, melhot'ltlllento o conser~ 
v11çflo. de Llnt'1'as dn portos, pontes, csf.rnrlns do ferro o viucãrl 
elcci.t•icn, o dosi.inmlo n lnborntm•los de mmlyscs, ti colonit1~ 
COI'l'CDCiOIIIIOH, ]1l'Í~ÜCS t!Oitl f.rniJaJho, OS desf,inados (t prnlJ
CIII!'Ilm do Jlot'Lo.~ e dosobstrucção rl•J baixios c Cannes, os tuhos 
do forro g·ntv:uli?.nrio c cól'I'ugado ]tnt'a bocll·os de osf.rlldns do 
t•odn!'letn, t]unrulo hnpOI'Lndo pam ser 11pplicado pelo governo 
dds J~stndos o munlciplos, inclusivo o du .DI.st.ricto Ji'ctiernl, :\ 
T'cqulslçilu dnllcs pat•n sut\8 oht•as feitas pOt' ndmhtisf.t•ncl'io ou 
eonlt'MI.o, cn.lemhmdo-sc que o valo!', qunnrlo sü tratar do 
mnlerlat pnr11 snnenment.o, sm·tl o commerclnl ou da t'uctura: 

V, O mnterial flu1lluanto pnrn o serviço de navcgaçfto dos 
rios o lagôas d11 1\opublioa; 

VI. O mntcrin l importndo P<lhl Assoclaçilo Com marcial do 
Pm·mmllJuco pnru insl.nllaçfio d1.1 sou novo predio :1 Avenida 

. Gonl,l'al da Oidndo do llcolfc; · 
' vrr. Os tnMhln Is mos o. perlmt<lCS de primeira lnstnllaciío 

importados por imllvlduos ou ompre1.ns que se proponham n 
lillscnvolvm• ~~~ npplionçõcA do algudl\o o do fi!Jras animaes o 
vtJgcf,ncs no fn!Jrieo do linha rio onrrotol o retrozes ou a ul.i
li?.lll' os mesmos prolluclos em industrias ainda não exploradas 
ou sem congonoro no pniz. · 

VIII.· As mnohlnM o nocessorlos irrdispensaveis pnrn 
iuslltlln~,;íin ri<! nAtnh•!lccimclti.ns ft•igorificos do qualquer nn
l.u1'!lzn, pnl'a fins induslriacs, sendo os pro.iect.os de l.ncs 
,nsl~tlln~út!R pt•tlvilunentc submeWdos no exame do Ministro, . 
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ria Vn~nnrla aflnr de evilnr· n f'r•rtudc dn irnpor•f:n~fio desses 
llllli.ur•iaos fllll'tL OULI'OS l'inR, 

~ :i.'' Conl.inüa nul.or·i~ndo n Gover·no n l.r•nl.m· eoril os .Es
l.trrJos inl.m·ossnrlos no sent.ldo dn nrmrlir ri. or·iso ria hor·r·aohn, 
potlunrlo, cntr·o oul.r·n~ metllrJnR, deer·cLnr· u diminuir;riu drL Lnxa 
do expor·l.n(;iio eolmrda pula Unlão. 

l'am fnvnr·or~cr· a opplicncno dn borr•rwhn nncionnl, fionm, 
n rnr'i.ir de :rt de mnrco de ·tnHi, oslaiJcleuldos ns R!!l!uinl.cs , 
nwdifioncü<~A nn 'J'nr·il'n ndrwrreim: 

No 11rL. 4l O rJa mosmu ~·urlfu, 1$500 om voz do i~ o 800 
réls ern vez de 500 réls; no nrt. '•40, 2$500 em vez de 2$ o 
kilo; neer•esccnl.nr IÍ noLu 51! o seguint.e: «Os f.upof.es do quo 
f,r•ut.n o nrl.. 487 pugnrúo mrlis 20 '1• dos díreHos respectivos, 
por IJILvor similares fabl'ícados com borracha do pnlz ): accros
eentnr (, nota GO: c Fica exf.ensíva M nrt. 533 a dlsposic1io da 

,ulf.lrnn pnrto da notn 50 •; aoorescentar á no La ii 7: <Quando 
ns oiJrn~ dest.n clusso rorern fabricadas com borracha nucíooal 
(f'lno·· Pnr(t) gosnr1io do desconto do 80 %, nugment.ndns no 
nont.rnrlo em 50 % quando onLre no fabrico borracha do diffe
r·cnl.e ou inferior qualidade•; acoresccnl.ar ao art. 688: <Isolado 
oorn bormcha nacional (fino Pará) cm logar de outra suhsl.an
cin i.~ofndol'n, rccobcrl.a do soda ou algodão, para conduel.or de 
olocLr•icidndo ou outros usos, Jdlo 1.00 ré is •: aoorescooLnr ao 
nrt. 1 . 033: cEm tnpeLes, loncóos, « parquots • passadeiras ou 
rocns semelhantes pnrn revestimento do soalhos, escudas, etc., 
fJUOndo fnhr·ir:nrlos rlo bor•l'actrn nacional (fine Pará). J:ilc•, 100 
róis o, quando fabricados do borracha de differente ou inferior 
quulirlnde, l<ilo 10$, om rolos pnra rodas de carro, quando fa
]Jl•icndos de horrooha nncionnl (fine Pará), kilo iOO réís e, 
quando fabricados do cliffercnf.o ou inferior qualidade, kilo 
10$>; onde convier nn Tarifn, nccrescontnr: c Os direitos d6 
f.i % sobre pneumaticos, camaras de ar· de automoveis e ouf.ros 
enrros se entendem sómonf.o parn os que forem fabricados do 1 
]J0t·roac1La nacional (fino Pará), pagando 50 • o/o quando fnhri
clllJos do borracha de diCferonto ou inferior qualidade~. 

-§ :..• Nenhuma rncr·r:ndorin poder(, ser dc~pnchacfn n:•s nlfnn
deg-ns, mes-nil rlc rencfns ou out.ras r·epnrl.ir;ões f.iscoP.s sern rp10 
11r:.Ja reíto á hoccn do cofre o pagamento em dinheiro dos re
spectivos direitos c tnxns aduaneiros, cobrados de accõrdo 
com 113 disposições da Tnrifn das Alfandegas, ainda quando se 
destine ou se,ía ·consignada. aos governos ou repartições fe
rleraes, estaduaes ou muniçipaes: n todos aquelles que, por 
disposi~õei posteriores á Tarifa, tenham direito á isenção ou 
(t diminui~ão de direitos e taxas aduaneiras nella consigna-
das, será restLtuida a q'!lantia paga ou a differenca paga a 
mais, desde que esse direito se.í11 por ciJes provado perante 
0 Ministerio da Fazenda, por si ou por seus delegados, que 
poderá fazer ouvir préviamente o Tribunal de Contas. Quando 
se tratnr ·de favores decorrentes de contracto para execução 
de obras, deverão os contrnctuntes importadores, para ter di
reito áquella restituição, provar o effectivo emprego dos 
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maleriacs importados nos tcrmós o do accOrdo com os mes-
mos conLl'uclos, seus prazo9, etc. . 

As quantias. assim provisoriamente ·recebidas daquollcs 
que gosnrn do i9onciío, ou as difl'ercncas pagas pelos quo 
gosam do favores aduaneiros serão cscriptur.udus a titulo do 
deposito destinado a ser restituído . 

. O Governo regulamentará esta di9posicüo, devendo pre
screver as maioros facilidades o garantias para a prompta o 
oxocta'restiluioüo, podendo determinar que so.ia descontada 
uma quota para rctribu icüo do serviço funccionul dos empre
gados ndunnoiros; nesse regulamento serão exceptuados da 
oxigcncin do prévio pagamento integral: o material escolar. 
importado pelo ~;ovcrno da União ou dos 1Usta11os; o material 
importado para casas de cari·dndo o nssistcncin gratuita, o 
carvão do pod1·a o o olco de poLrolco, podendo ainda ser in
cluído ru excepção o material (cm todo ou· cm parlo) im
portado pelo Governo l~edcrnl para os seus serviços proprios, 
o para os quo são por ollc subvencionados, assim como qual
quer outra mercadoria ou artigo que lho não parecam poder 
supporLal' o •onus aqui imposto o cu,ia impor tacão cllo julgue 
convonionlc favorece!' por osso modo. 

~ ú," .Fica I'IJVO!'lndci n art. M, .tia lei n. :!.Rid, rlo :11 de 
drwmiJI'n r lo ·I !li :J. 

~ li." O Gnvel'llo podoi':í. orclmtat• .que oH conl'ct•oJI.Lcs dns 
AIJ'nliClcgas da llepu~Jiea rJni,r•r•rruom no firll do enrla dia, aos 
illRJ)I'Ci.Ó!'CK das llli!SillllS, a roiar;ão dns despachos ]1Ui:i'OS C COLI
f'oridns, menciona11do. a quuntidarlo do vnlllmos enm as •l'espe
cl.ivas m:tr'l'ns " ll· qna!idurln das rtwr•earlnrias posl.as tt despac!JO, 
nssirn r:omn a inrprwl.nrwia rlns dit•Pil.os per•cchidns dn catlll 
·dcsprwl10.: o~ illRJWI'.Lot'ns daf•fio, no dia imrnodittLn, a maio!' 
p11hlieidnd1! n t~~sHns l'nlaG(joR. 

~ 7." A J'Psponsnlrilidade dn.~ comnuJoJJclnnl.es rln navios 1'111 
reln.çfin iÍ.~ lll~'l't'.ndnJ•in;.; n fJLW so r·ul'r.t'P o JIUJ'Ug'J'nphn unico 
rfn nr·l, :no ria Nnvn CrliiRolirlaefío das Lois dns All'anrlngns r\ 
J'"f:Llinrln JWin di.<1'1n~lo no al'l, :Hi3, qnnnln ll·O png-nmcntn dos 
dil'nitns dPvido~ :'1 :F'nzontla Naeionnl. 
Op D1~0lllll[ ·op 11·:mn,IfJO:l 11 IIA[1:lGJJD .11111.101 11 llJlOill np' ll]TIOIÜTIJ 
-nlla.1 mn .rnrnmlp[AO.Hl. n oe.nz[.TO'Jf!U ou.mAOO o unr.or .;s ~ 
sr.ollo pl'onm•cionnl a. ·qne rsl.an sn,le1l.n8 pelo n. r, rlo ~ ·I" da Tn
hrlln. /\ dn r!Pcr'Pin n. :u;nr,, do 1noo, as '1'ncl.u1'as ou conl.ns ns
Hignadns (a ri.. ~I n dn Corlign Commoreial)', podonclo osl.nbolocnr~ 
IJtH' se.iam ns ml•smns oqui'[mf•adn~ :1s lntl•ns rle .cnmhio e :is 
nol.ns Jll'omissorin,s (rcgulndas pr'ia loi n. 2.01,•1,,"dr:• 3:1 do·do
zcmlll'n do I!JOR), assim como q11o o imposto sll.in igunlmonl.o 
r.ohrnrln sohrn n l.riplical.n rh1s mesmas fnetums on contas o 
i)uo possam csl.as HCJ' !Pvadns a Jli'Olesl.o 11clo vendedor no cnRo 
fie rrensn Jlüln rnmpr[!.dOl' do nssignal.urn !laR duplicatas, in
sLil.uinrln, J10l'rlm, nP~I.o caso, os nec~ssarioR meios do defesa ' 
Jlll!'ll csl.e. 

~ n." Jlia vignn1!in dosi.n lüi, o choqu11 11cvc contér, nlém 
rloR rlizel'rs.t•onsl.nnl~s rln ar! .. 2", lrl.l.rns a), /J), tl), c) e f), da 
lei n. :::.finJ, do 7 de ngoslo ele 1012, n daln ~mprchonclendo o 
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Jogar, din,, mcz o nnno da cmi~sflo, sendo o 11101. por extcn,n: 
li elrequo devo ~wr· lblH'I!~nrüudn cfBnLr·o dn rn·azo dn um mrz 
(JUnndo pns~arJo na pmca orHI" Lin•t• de sot· pago o d" I~Jl dius 
eGt'l..'irlos em outra •f1J.'!li.Jil. 

§ 10. Os brmef'ieios t·r~sultantes de quotas lnlcr•ieus cn
tendrmr-se proscriptos para IHI'IJI.TI o desl.ino rJelcPmiua.do na 
lei n. :!.321, de 30 de dezmnlii'IJ d" HIIO", o rro dner.·oto n. 8.5!l7: 
rl11 H rio marco dn I!H 1, desde qur~ as inst.iluições Jwnnl'ir:iadus 
nfío os l'ei!lauíorn denLI'o do ·pr·uzn IJ•~ cinco iUIIIOS a contar da 
dnl.it orn que fornrn rneollrirJos un 'J'Ircsour·o. 

~ li. O Govrmw fiU'(t ol.'~lfn iznl..' pela Dil'flrll.or·in do Pa
l.l'irnonio Nacional n r•oln~1in dn todos os fii'Opl'ios nneiorHti!H 
11ão apr.•oveil.ndos excluRivumonto oru ser·vüJn puhlieo, o que 
esl.e.inrn ou Jrossrun vi1· a oslnl' sorvindo de lwhil.nçfir) a fun
rmirHuH·io., puhlieos, rixando an rnesmo "l.ernr~ o alugur" "" 
f\fldn un1 dr"lr,s, rmlculndo enLr·o ri o J O '/n dr i sou valor: 
H~>lll(>r•o quo o f>l'Wiin fr'r!' oecupatln .por J'unl\eionar·io puhlien 
nru r·tt~ão do rmJ•go, por· det.erminnr;fío rJo Gnverno nu disposir,ião 
Ioga!, eRse :l'ttriC~t.dOTHli'Ín 'flflg"UJ'tÍ. f)l aluguel Qllf! WH'ú. !l'ixm.ln 
rleni.J·o ·drrs st>~uinl.ns limil.e;r: r•nl.rr' (! % e -10 '!'o rJos M'll' 
VIJIICimenlns l.ol.aes; exeopl.ua-se apenas o .l'rrJsidenl.e da. ltiJ-
JHilrlicn. · 

§ ·12. F: fixado nrn C.OO$ annuaes 1> fr'rro dn l.errnno eon
cedido :por nfornrrrnnl.o ao Centr·o Hippico B1·ar.ileim pelo 
n. Y, do ai' I.. ~ ... dn lei 11. 2.81, 1, do 3·1 rJe der.ernbro de I.!H:l. 

~ 1:J. F.' aul.ot·iz~do o Govr,r.oo a isiJnlar dlls despezns rlrJ 
fml.r.• nas suas esti·auas de fm·ro " no.> navios do Lloyd (r,rn
qurrnl.o o arlrninisl.raT·) os animnos l.r·ansportados paJ'f< os di
versos .inrdins zoologieos da llnpuhJi~n. comlnnto que estes iH' 
nhriguorn a forrreem· opporl.na.mr.nte os eadaveres dos rne;nno; 
nos museu.; dHpnrlamentaes •que os !'eclnrnaPem. 

§ H. Conl.innam r,rn vigor• os a ri-'. 77. 78, 79, 80 n 111 
rln lei n. 2.811, de :!1 de de dewrnhnr rJe 1.0.13, scndn sulrsti
trrida a disrosir:ão do seu nrl .. , 82 pnla Hflf.;uinte: 

Os contractos rJiJ operações a ~cmw csl.ão su.icit.os no .,rdlo 
snr;uintc: I. sello fixo· rJo 1$, inutilizado no prof.oiJolJo do., 
IJor·r·ntores; TT, sello fixo dn GOO rr\is orn ca.rla urnfl rias. crlpias 
nxl.r·alrida.' desse livro: rrr. idem de r,no réis nos ·tfwm.ormulrt 
rios ·corr·elorcs de fundos puhlioo.". cm fJtW ha.in refcr·encia 1í 
Jiquidacão rJ~ quaiCJUct· opcr-ar;ão (mul.ilizado peln rroprir>" eor
retor•); IY, 1dem dn 2$ ~~rn cada urna das propostas pnr·a rn
gistro de o(ler:~ciirs nas Caix11s de Liquidaç1io (inutilizadOI 
pr,los ;portadores no ael.o do .registr·o e incorrendo n Cnixn nn 
multa de 100$, dobrada na roineidencia, independente do re
validação, no ca.,o de falta rJc cumprimento rl•'Sta rlisposioiin. 

§ IG. Fica •1 Pr·esidtmte d11 Republiea autori7.ndo a con
tractar. coro qurrn m::liorr~s vantagens offerecer. o serviço de 
contrnstc. legal ou de gnran tia de fiscalização do fabrico c 
comrnercro ele hnr•r•n.; d" pmta o ow·o, sem a meni}J' despr.Zil 
pam.o Estado, e nfio excedr.ndn do pr·azo de ;!ri annos, esti
pulando-se: 
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ANNAI!S no SllNAilO 

I', nns oiJrns rlc ouro e prnla fubl'lumlus no Jlnl?., n r,xl
H'OIIIlln dns llllll'ons di! l'uln·Jun o de Lut]Ue legues [Jili.'IL n t•e
RJHJetim ·velldll, O !IS JIHilllS tle ll)J!Jl'UiliJliSÜO, IIIUIJU, aLú CIIS· 
~uunu tlns liee1u;as e I!OIIIIli!Jt'tJio u l'nhl'iuucilu, L' puru ns ollt·ns 
illiJilll'i.!ldn.s sem o oerJ.iJ'iendu du eotiRI.rnstltritt o 11 wllouu~ilu 
do lllllt'OII legnl; . 

2", ae.i~m l'llpui,ndus fnlsns ns IJurrus e obt•ns ttue Liveroll1 
L•>quc lufet•iut• ao leg-al; · 

:J", quo nas facturas dadas uos uompt•atlores se.lnm dcclu
'·'llllos n espeuie de Loque e o peso das obras vendidas; 

i,", quo nus l'iscues dtL rcpurLJcno tlc c•ml.msl.at·ltt se.ln 
l'aouiJ,ndo exnlltinnl', 11as fubrlcus ou nos cstnbcleehnentos dll 
nht•ns do otu•o r! Jll'nLn, si esliio estns de nccOrdo com u lol; 

fi", uo cunl.l'flclu quó fOt• llll]e!Jt•utlu seriiu ustipuli~dos os 
toques o us Jll.llllJ('õcs, us ernoluuwnlos de eusuiu o HtUI'CU o 
us pt•ows Jllll'll es~e SCI'Vico e, h~m nsshn, que todas ns rles
pezns J'iquom JWI' cuu~rt dos conl.miJI.mrLes, del.rJl'lni•nttdas 11 
f.JIIl'CClll.ngcm rlnYir.ln [ll) '.l'liesout•o I] 11 nxnçilll dn qnam!wn Plll'll 
pngnrnenlo nos fisrmes do Guvet•uo. 

§ Hi. i'orl•!I'Ú J'nzel'-se por oul.1•n~ ceduln8 do qunlqttcl' 
vnlol', e uflo IIJ"'nns por moeda de pmln, o Lt•uco ou mhsl.it.uicfln 
dns oer.lulns dr I~ e 21/l esl.rng-ndns ou diln.oorudns que rlevum 
sor· r·ccolhlilns; " Oovl't'no ricn nuLol'lzado a r•cfol'lltnl' o udunl 
l'r~n.t!Jtmcnl.o ria flnlxn, do Anwrtlzncfio. 

Arl .. ''·' i'nm liquidar u deficit do excl'ciclio do .l!lllo e os 
rios nxoroicioR anteriores fica o Governo nul.or.izndo, de nc
cnrdu OOIII a I•Ji 11, 2,8õ'i, de J7,,rlo ,iunho do '1!111,, n In?.CI' 
opcrncües de CI'CdlLo 110 inLel'lor llu nu exterior dn pai?., po
clcndu oruitt.ir l.il.uloR orrl innrtos uu de nnl.urezrt espeoinl, nom 
,luroR crn pnprl ou cm ouro, resguLnveis como fl\r mais col!
vonlen l.e em cttl'i.o Jll'nzo, nsAirn como OII!Jli'Ogn.l-us nn !iqui
dnl;fio dos ·eoii!Jtl'nlllissos do 'fliesutiro, ngitltio· de nccill'clo emn 
as nocessldrHie~ l'illaneeirtts •tio pai?. ll devendo nsseJ!UI'nr· rio 
modo crricienlr n ull.crior resJl'nle rios l,itulos que forem 
orn!l.l.ldos.' 

API. o.' Conf,inunm, mn gcrnl. om vlg·or', clcsrie que' nfio 
l.n11lmrn sltlu I'XJII'CASJtliiCilf,etl'fJVOJl'ntlas e dignm r·espcil.o ao ill
l.c!l'essc plll.liion rln. Unlfio, lodns nA dlsposlcües do IriA nllnuns 
rlü Ol'l)nmonl.n !filO nnn VUI'SIH'em ospecialmonl.o sohrn 11 fixaçfin 
rins vnl·hn,q dr l'rec>itn o rlns tlolnoõrs do despi!ZJL ou sohro 
nnl.orl?.n~ilo Jllll'll rofnrmat' ropnrt11:ües I! a legiRinclio fiscal n 
parn nuu•on1• 011 ULLfiiiLOrtf,nt• vonoimP.nl.os n qunesquct• J'omu
''ei'RI)ÜOR. 

Ar•t, 11.• novognm-so as dlsposicõos om contrario. 
nnmnl'll dos Dopnl.ndns, 30 r!n de?.ombrn de !914. -lh-

1 nlllli.ll IJ!II!'II N iCnt!iO, P t'ORI cl cnl.r, ~A 11fnnio Simc6o dos Santo.~ 
J,,!trl, I" Recrolnrlo.- A1111iltnl 11. dn 7'olcdo, ::!' Soorctario in
I.erlno . .._A' Commi~sno do Finnucns. 
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/· ·arnsslo EM 30 nm DE'IlWMBno n11: 1914 

O Sr. FranoiAoo Glycorlo (p!!ln. ordem.)'- Sr. Presidente, 
vindo rJn Cnrnnm, foi lido nn. Me~n. o pro,ioct.o que orça a 
n~cof.l.n flnr•nl dn •flnpuhllcn; r•oqw•jr·n urgencin. afim do ser ello 
inoluirlo rrn OJ•dorn rio.~ f,r•nhnltw•. nnf.eR do orçamenf,o dn.. Ma-
rinha. _ 

rJnnsuff.nrfo, o Rorrnrln ll!JJH'ovn '' r·rHtueriment.o do Sr. Frnn-
nisco Glyeori(•. · 

Ofi()AM~N'OO fiA IIF.OKI'I'A 

2' rlisr:uRRiir• rln prr .. JH.JRir;fir.~ rlu Cnrnnrn dos Deputados, nu
rrH>l'JJ f~!J. rfp I!Jf I, rJJ·r;rHrrin n Tll'f•J>ifn Orr·nl rfn Hepubl1cn. 

Approvnrln. 

O Sr. Pires Ferreira rw•lfl or•il,m.'>- Sr . .Presirlent.e, como 
vn o Sr. nnrlo, '' oN;a rnnn J.r, rJn ,.,.,.,. if.n d "'~ou ne~te momento. 
Niir, Uvernr•.• f.rornpo rir• 11'1-o sirpH·r·. rH•rn rio saber o que nelle 
"'' r·nrrl.•;rJJ. r r.• rnr•"' illu.•f.r·pR J>JJilr~nR vllfnrarn a favor. Eu, 
l"'''"rrr. votei conf.m. . 

Nrí::;· ufi(, :4f•llhPrnr .. .:; '' rru~" :fizrmo~. r~ pnrn nãr1 jncorre., 
f'Trl 11/~!lffl Nlg'HftO, fnr;o r• . .:;fn flf:Jf:l!lf'fl(~fiO. 

· O Rn. · M8NnT~R o r. A r.MEIIlA- O oroarnent.o dn rr.eeita 
r~r1r1.~l:r tfr, Illario rir• fJtm(/rr!S.'lfJ. 

(r Rn. Prnr.~ Fr.~rtllinA -F.nliin l'RHPirJ~roos o Re!liimento, 
T'nr·a f(•ro sríwnnt.f.• r~omn Jni n JJirlr'io do Crm1Jresso. Envio á Me~!\ 
(r rninfrn rlrnlnrnr,•iír• rir vnf.o: 

VPm a rnr!.<lr r• ,·. firln a Rnguirrfr, 
I 

' Drr·lnrr• lfllf' w.trd ('(Jnt,ra n nrr;amont.n da receita por 
·jgnnrnt '' rp.H· r·nrttf.m n r,r·r,pn~ir:.iír• rrJvinrla rfn Camara tfo~ 
:nr puf n rins . 

Rala r]a; ·''''~"''''· :w rir• rlr•zrrnhi'O rle tnH.-Pire,q Ji'l!'l'• 
rnirn.. 

O Sr. A. Azeredo '(pnTh. nrtlem.)- Sr. Presidente. per;o a 
V. P.x. qnn <r rliA'!lP r! r dar para nrdem dos trabalho rln sessão 
noef.nrrra. on _para a. rrrrlrm rio r!ln ria ~essão de amanh!i., a 
proposiçiír• reTntiva :l r.onvenç1ío T.it.tera.ria. que. ~e acha no 
Sennrln ha mnitn tempo, nrim de qn~ elle possn cumprir o 
Rru rlrvnr. 

ORr,:AMEN'I'O DÂ MARmN A 
# 

a· ri ÍRCUS8ãn ria ,propf)Si~ã<l da Cnmara d()S .Deplut.a,dos 
n • • 1 16, de 1911·1·. fixando a de.qpezn elo 1Ministerfo da Marinha, 
pnra o exArein de 1915. 

São lidas na l\!esa ~ apoiadas diversa~ emendns. 
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ANNAmi DO R EN.\ DO 

O Sr. João Luiz Alves - Sr. l'!'nsidmli.c, roi·0Vo-mo o Se· 
nntln. N:io (, minlm enlpa vil' tomut• al~utu tempo ti Hl.l':t a.l.· 
l.l'u~üo, em mornon/.o /.üo mlennl.ado, en1 hot·a l.:io IH'r.mctllc do 
Ht•u.<· /.J•nillllltos. V. llx, o o 'sonado Hlio l.csl.crnunilus i.le que :L 
llo!'a do expt.HJi.enl.n \'1..!111 fiemlo, lw longos din~, Ot!cupnda, or:L 
pelo ilont·ado Scnndot• pola Bahin, ov11 pelos quo. so lilo Rucetl
rlm•nnJ, Cln I'P~po~IIJ· llOH ~UUH disi;UI'SOS e, rhmlmenl.o, hn. Lres 
rJias ninrJii, polo ltunt·adú Sonndot.' pela B11hia, qúct• nn cxpe
clionl.c Idas StJSSÜP~ diw·nns, quw.· 110 expmlien!.c t.las sossncs 
l!Uci.UI'lHIS. , 

Ncsl.ns cond i(.•ucs, t•claLor rlo orçnmciüo dn AI III' inltu, 
presl.nndo ao alrnit.·nnl.o quo ndminisl.l'll ll.rJtwlla pus/.a n me11 
ob,wut·o, insiJ.ntifiellll/.0, 11111s dcdicudo o sincero npnio, nilo l.r.
nho pDtlidu n/.1l iloj'-! Jli'Ufct·it• nC]ui tmhtvt·n~ quo demonslrem 
a in.iusLil.:a Uns n.g~J'CSRÕPM do que olle l'ui vh!Lima .. 

PJ•ovnlot'O-IIIo da Ot!casiliu da diseuHsfí.o deH'le oi'Catncmf,o 
pn,t•a, etn t'arlitla ~ynl.hnse, r-umprit• uquillo qnc eonsilir~t·o, nfío 
:-;(J 11r.11 dcV<!J' de nrnizndo, mns, 111nois do guo isto, um dever dtf 
hontl'lll poli/.icn, quo uão pódo e não dnvo peJ•rniWt• que o. 
cr·crlllln!:iin dos ltOIIIPIIR pnhlidos do nosRo pni~. qt11J ,., poln•u· do 
ilontell~ pultlir:os, sl'ja l.odos os din~ ui,il'nda :i J'Un dn ~IIIH\1'• 
t;lU':t. 

\'. E', " o s,mndo saluún. quo, eomo mcrniJI'O da Com· 
missiío drJ Finnn1,•ns, unt eujos I.J'·nbnlho~ l.nnho l.onHtdo ns~idu:1 
pai'l.e. venho clu loilgos dins CXI\r.ssivnmonl.c /'alig:ulo rio <Jspi
J•if.o o dr eorpo, Snhe n indu. o Senado qno a isso l.udn Hl\lli'USt~O 
uma eh•mJlllHLanciu, todn de ordem possonl, ()IJO 1nn l't'rin 
/'undo n nlmn, consl.t·ngoidn nn sua Lt•isLcztt. 

Assim ufin mo é passivei, nJ,)m lh ul'gcncia do i.l•mplt l.'lil 
r1itc J'nllo, di~ol' l.nnl.•1 qunnl.o potlcri:t dizol' em 1'118/lORI.n :ís 
i nj usf.ns. , Hl'.l'll snr.uns • r e i l.ns no /tonr•mlo St•. Mi n islt•o d11 ~la-
rinlm. . 

· l~u .i:l dis~r. c repilo, Sr. Prc~idenl.c, (JUC os homens pu
hlieos niío podom sm• julgados, quer na sun acçüo p:!l'lnrnr.nl.a•r.', 
quer na siw arciio ntlminisl.l'af.fvn, pot• uma ou oul.1•a minucia 
rios seus :wl.ns, ]JOI'I/lW nenhum p1ldn se eonsidcr·m· imnccca· 
vc!, infnlli~el, incnnnz de r.J't'OH. '.L'odos podem commcLlm· o 
commcLI.om fnl;tlmonlo el'ros. ~l'alrcz os Lenha o honl'l!do nl
mirnnlo i\lexnntlt~no, Minis/.1'0 11a Marinhn; LnuLo m:iis qunuio 
ellc /.cm tido a T'HI'n /'orl.unn, que o dignifico, de adminislt'tH' 
nquelln pnsl.a a/.1·nv,1s do quaL1·o governos. 

Os homens publicas, purlu•Tioul.nrcs ou adminisi.Pndm·cs, 
só podem c si'> devrm ser• jnls·ndos com jnsl.ica, pelos seus COI'
religionm•ios o pnlos sr•us ad\'rt•sarios, no conjuncl.ci elo SU'a 
.nc(;iio, no l'osul/.ndo clolln, (]111111/.o :tos beneficio~ ou males cnu-
sndo~ no pnil. .... · 

Pór'a dnhi 11 fa1Jil n Cl'i/.icn .. a consum mordaz, a que Jlin
~;ucm escapa, por maior· que seja a ~;l'nnclc~n. de cspkilo o .a.·' 
erud!cilo dos que s1'.ium cnllocados na (Jirer.,;flo de um servlco 
r>niJitco. 

I 
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~i;SS.\0 !~)[ 30 011 DEZI~~ID110 D8 10 i!t 

P()l' r•.nnsequr•nnin a l't!Spo~l.a. qur~ (jl.Wl'IJ dar· :h; \lí~r~u~ar:iu~s 
1Ju tjtiH, :unri, l'oi viet.inrn o llnltr.·n JiinisLr·u da :\lm•inlJu, l.m',~Lu 
Jun· IJaHI'. o pontn de• \'i:.;ta ~Pt'n.l tlr' ~ua ae(:iio ndmiuistr·aLiva; 
t!Jit lodo o ea:-~o n~o Jtll.! podr!l'í!Í !'ul'tal.' a dnLallws. 

IJoltl.t•ltt ILilldiJ li Ttlllll'fltTIJ ~t!ltiltTOI' pula BaiJia I'Opei.iu Ufllfl 
jnjusl.a neett~ll!;i'írt fnitit ;'rqunllt! Jruw.l~Lis:;itllll adminiHLJ.•adoJ', 
qnu.n/.o a dnsvin dr: dirl'lrnit'n!-1 ptrhlir~n:-~, no pagauH•nl.o do~ corn
pr•orni:-;sHs r!xl.r~t'IHJ:-1, ~Pm .r·jtW llter:r.r~u~i·W da pat'LP rir~ K. Ex. 
a al.l.eru;.i'í.n dtwida a 1/f•fflf-lil, que o pr•opr·W .iornnJ; quo puJ.tlieou 
a a•·•~u,:u;rr ... ''"Jii.'ot.ilr~iu, l'awmln .iu.>l.iea ao illu~I.J't! aimiJ•unl.l!. 
]~ssa dl.•l'r!Slt r'• r~ahal n r:orJtplnta. 

Eil-n, di'. IHIT'i.r: a:-~ r·r)l't•rr!tWias de polenrirm .iot:nnli.o;Liea u 
1111 l.r!l.'l'f~llfl I!JPVado !'III '(!UI' 1!1.1 IIII! ljUel'l) (!OlJOCitl': 

« rf'Pitdo n (loVUI'IIU dt.diJIPI'i.Ufn a 1\(JT!:-li.J•ueç:io rJo « tenl/e/'1> 1 

)ta~H~' illfliKp!!ll~íiVf~J para fi:O:. ~11/1/neJ'."{iVIdS· anteJ'ÍOt'IIJüllLn 1!11-
f'.IJIIIIIII'Jtl/ai./o, a.-;.~igllOIJ u :0::1'. ~lini:o~/.l'o Bl~ll'or.'/, ViPÍI1H, Pnl IK 
dn .iannir·o dr~ 1!1/:J, o t'!!."iJIN:Iivo cou/.r·aetn, 1m.in elansnla ~:!." 
di~I~Jnl'tn. qw~ o pagamento r.Jn . .; /" •e 2" rn·o . ..;l.n!;Õos :-iL•t·ia l'oil.n 
:1·:-i dia:-; ilepni.-; · dn sua. a~i·d;.matnJ'íl .• 'inn l!;d:;f,inclo, fJ(J/'I~.rn. o 
iruliHJIPIL·HIV!d ~~~·~~dilo, parou. attf!Tldt'l' a t•:-;sa dcgfwl.a r.~ ·nfio o~
tnndo '' f!nngl'l'~i-lo J'f.'tlnido, o nvi:-;n 11. li, dA :!R dt.~ .ianl'il'l' 

!no pmzo l'.~tipulndn), rletl'l'lfli!loll :i r:nnl.nhilirlnrle fo"'' o 
ron~illtii'Jrl.o 1'1'/'f!r:l.llillln /HH' wrd.a r/n ""''"·~ílo t!N)JI!Ciil.l, Pntiío 
nxi:-~l.r•niP par·a f_, ~~u:-:IPin da~ ohl'as da E:-ienla de Gnrrnetn.;; nn. 
'rupr;r·n: PIIJ ::J dn u/n·il, l'oi l.arnlwm · anl.nt•jl.ndo, na~ mnsrna~ 
l',..,nr.Ji~;ii'!~, o png-nrnenl.(• da pl'irneil'a pt'l':·d,iq;üo da nova .·H:f~(~~~o 
rio rliqllt'. i\ffouw l'f'fllfff. 

li~ÍI!flll, t!ll/t.io, dr•:o;f'alenf.lo IJ d'!JIIMilo da jurpot'f,aneia. dü r·,··i~ 
:I.I~D:O:iri$. di~/.l'ihuidn pUI':t nu/.t·os l'i11>, eomo se rlernonsl.l'a: 

:I'' ~~ ~~· Pl'fJ:o{Ut!:liP."i do <{ l.1.•ttdC'J' :> l:t!rtí'fÍ, a 
/'r;. i:iO. 000 •.... ,', .. , . . . • . . ... . • • . . . . . Rfl.l :000$000 

'1u PJ'n,-;f.a(;lio da 11!1\'il seet.:-iin rio diqw~,. IHII'a."i 
1 L :nn-o .. o .................... ::. .. .... . . ::! tn :Sri'7$7i10 

DiiJ'ert•Jif;a rln ~:am/Jio, eolnlfliilsües dt: ~arrues o 
lelugi.'UllliiiU8 •. , ... . ... . . . . . • . . . .. . . . . . . • I H: 108*2:'i0 

1colal ...•...•... , .• , ....... , ...•... I. Uf!:OiíG$000 

em '!li dr! abril idr. IOJ:l),' o prnpJ•iu Gn\'0/'!lo, vendo-,,~ nn 
,nhrigaciio d11 rest:uu·ar a VI·Jr"ha abalaria. ~ulieitn11 ao r.!ongrcs~a 
Xaeinnal urn t:l'o'(lito fl:ll'll atl.enrlt:l', altilll o.J,, outro' pa::nmr.ntn~. 
ao f/111' antüeipnt·a dt!:-i:-ia frlrma: mas, s1i 1!111 I ,j. dt! janeil•o dn 
l!il·l, 1/llilndn ,i :i :l!inht.t·o o a/miran/.e ;\lexanúl'ino, · ''""' Ut!
u/wma inlt.•rferr.>neta lim•ra no ussum.plo, J'ni ·eoneedidrY o L'l'r~
rlil.o, uro total de ·~.iOI:illl~i·W, out•o," n:io no do• Oti!l:UiO~. 
nuJ'O, .,.-uno al'l'il'mn " lm.par,ial eontrastando. ali:ís, '"1m a 
IH'eeisiio t:om qtw aponta u numt>t'Ut;ão o\ data do~ aclos nna
Jyzados; de.'St) total tle ~. iOO: 000$,. apeua.< foi Jl<~dida a tlistri
bttiçüo ti, conta·bilidaclq da .im[)ortuncia de GGD.:l50$, ouro, ou 
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ANNAES DO SENADO 

:1. 1~11 :Oilll$, papel, em que f•)l'tt dosl'u.lcuda 11 voL'liB com outro 
duHI.illo o quu ,j1\ lJili'IL ussn fi111 l.iuhu sido proposilulnwnl.o 
iucluir.!JL.·IIO euluulu UJJJ'esunlndo 1lom tL u~pusicííu do motivos 
dll H<lU aul.uuossu1·; du t·usl.nnlu foi PIL!;IL pelo Thusoui·u Nncionnl 
ll impul'IHJIIJÍIL ÚU ;,a~ ;f>IJO*, Olii'U, CO!'I'OSJJIJJIÚCIII.O IÍS :J• I! 1' 

,. [>I'USI.ILCÚUS ctu • l.eudm·. Veai'Ú, c l'oguhu·monl.e uistriliuido " 
sul do do .L. r. ou :ouu~. ti IJeleg·nciJL .C' iscai 0111 .Lundt·us, pm·u sn
l.isfação duH UUJIJUÍS CUII!JJI'UIIliBHUS IL lJlll) SIJ I'Ui'Cl'ill O UI'OUii.IJ, 

Nuua nut'is J'ez, pois; u uul.un I Minlsl.ru tio que IIIIHUllaJ' 
a IIUlucipuÇitu .fuil.a, l'llJll!liUU IL quunJ,ia IJllflU aUCUtli.UU!lllliJIII.u 
e sal.isfawuuu cu111 esla "' euiiiJII'UUiissos o. que preclsauwul.u 
se dos Li nat'u, 

111.11' iLJii Hi! VV!'iJ'ien IJUiiU OlliJ.I!IliiÍUSll Ú IL aJ'fii'IIIUUÕIJ 1!1\ 
l.ol' ~ido desviada O III oult'UH J'ius a impurLaueia uc 1.12~ :UUU~, 
do~J,iJIUdiL Jlll JlllJ.(IIIIIOIIJ.IJ de IJolllllS VeJIIliuUS IIU Clll'l'Ulli.C lllli!U. 
A l•ro].>rin •mn~uua uo deill'olu 11. lO. li~;, é assim redigidrt: 
• AJJr•J uu Miuislel'iu dn ~Inriuilu, uo uxul'cluiu de 1\IJ.:J, u 
IJI'etl i Lu, u tu , » !Jus J.i uu va-HI.', 1 IIH'i.nn Lo, u. d es puzns ef J'ucl. u rulus 
o al.ú .ilt pUHU>, euu11.> se viu, uo oxurcieio de .lllla. 

1'111'11 I! pn~llllll'lli.u r.luH l!llltlns du.; estalcil'll; lwllumlu~e.;, 
]Jl'IJVIIOiuiii,UH dt! j>I'>!SIU~ÜUS do~ OILI'\'UCil'UH C t.Je Ulllll ll!lbl'UIL 
l'Juctuuul.c, Vi!IW!dus um III J.\ o n quu se rol'cre a aeesuacüo, 
CXislu 110 IWI.Uai UI'ÇIIIJIIJIJI.u 11 YUI'IJ.Il CUllljWl.euto (11, 30), !Iii 
importuncin de ~.úUO:OOU$, uut·u, a •Qual foi disl.l'ilJuiua.dil'O
oLamonlu 1\ dologncill do .Luudros, que é u repat'i.lciiu compc
l.culu ruu•n uJ'l'uiJI.um· esses PIIIJ'UIIIonlos, uiiu tendo o Miuistru 
ciJL Marinlillt inl.ei'J'eJ'I~IIIliiL tlil'l\UIIL IJCSSC ILSSllJHpi.O, 

Niuguurn iguoi'IL as dlfl'iculuudes que houve nu uomuco du 
uxerulcio l'inuHcuiro. vigcnl.o. Ape?.UI' dos crcdil.os veludos, 
varios pugrunonl.us 11fio forurn I!I'I'Pel.undos pu!' :i'ulla de uumu
r·ar•io nus l'i!pai'Licúes JJUgadol'u ~. I~i 11 meiarlos do 1111110 uor
runle, JJOI'Úlll, J.uriJI sido pussivul 110 Ouvcrnó Sllidnr esses com
promissos, si niio solirovicssom cil'eumsl.unoi!ls os(Jeuillus, como 
as dOCOI'l'O!Ii.us du uotuul gUO!'l'U CUI'OJJÚU. Ús jJBl!'ILifiOntos !LOS 
ustuloiros lwllnntlczos l.eriuru sido l'oilos, si nlio houvesse IHL 
admlnisLmciw fJUIJIII JH'ucurusso ucuuLelur os inlerossos na
oionaos. As IJlllll'i.US jli'I~SLUCÜOS da UUUl'OU O dos OUl'VOeil'OS 
seriam 1Jovidus quuntlu, I.OJu.lu sitio uueeilus, os oonstl·uclores 
os .l'izcssom tia Hullundu. A isso ulles se l'OilUSBL'am, preten
dendo quo o Govo1'UO dovm·in llssumir u rcsponsabllirlade da 
.viagOJn lJIU'IL a Qtllll os ros~ccl.ivos uontrnctos previam 11s con
dicõeR ossom1irws clu sugumnou. .Por uslo mol.ivo, a commissúo · 
naval l'OOUROU aul.ot•i?.Ul' 08 ]JIIf(ll!UOULOB COm O silllJlies deso,io 
elo o)Jtel' um resulf.udo: 11 [JIH'I.ida das embaroacuos pura Iii 
Hruzil ~. 

Nilo so UUIIIJ>I'i~lwndoJ•iJl qu•~ se fossem despender Oi di
nhcii'OS puhliuos cou1 ·um rnrtl.el'ial que nflo eslava entregue 
nu <itW, •mi.l'ol:[ut•, esluvn ou,ioilo a uma sério de incidentes,· 
r:omo uru·Jsionumeutos por uma das nações em .guerra,· ex
p,l~siío ~o a(,rav!Jssat; í!S ZO!JUQ mj!!a~s, ,etc.o~ · . ··-· ..•.. , • • , 
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, Queit'rlfn os IJOIISI.I'llf:IHI'ro~ rdtr·~nl' n um nccrlrdo pnru a 
r'nr·tidu imniUdiul.u rJus Clllilill '"";út·• l '-' o M.inisl.t:t·io da ~!n
l'luhu, eioso do suu.Y comprurniBHOH, uulorizar(t immcdial.amoul.c 
o pagarnoul.o. · 

Niío {Júde lmvor nwiiiOI' ,jusl.ificnciío pnm 11 udrninisl.racíin 
:uo !fUI) /J 1/UI.J OSC!'CVIJ 11 COJnllliHHfio liUVIIl IIII ]~Ul'Opll: 

• Nes.,u dnlu (~I riu HelumiJI'O) rucebi do V. gx, iusl.ru
ccüco pru·u o JJUgrunuul.u das eoul.us aqui o como eompr•ohomJi 
f/UIJ r·.•lo, llrTJf< w:~ ul'fecl.uadtr, em l'tJlacúo .nos nuvio8 na Jiol
lancJu, JHJl'der·iuuws l.ur.Ju. a pl'ulwbilidrulo do vel-us purl.ir pnm 
o Hrn~il, nnl.es dll l.emliniHIIl u gu<!l'l'll, pela m(t voul.ndu pelo~ 
fniJr•ienl.os "'" s/llijf'IWH' '' rwnl.rru:l.o eom rofcf'encia ft fl/1-
trogn IJO rtio, om vi.~tlt tlu accl'escirno do pr·oco 110 possoal 
o soguf'os, rosolvi cornmuuicnf' 1'1 fimm Srm1úlcrs rtnc estaria 
1'romplo a mrwdar J!lllftu' "" JU'CH/ar·fics dr:vi1la.•, si cUa cn
v·ias.~r· u cniJ!'fJa flfl"l'fl t1 !Jrazil, 1!, uo mr;srno tarnpo, me prom,
·,pti{h'flntlo (t 'ir ú~Jiollarula t!:npurinu.•nlo.r r: rnaebfJ'f" OR ca·n;oc-i'ro,;:, 
,çi 11UJ fu'ouu:l/e,,,.,, dc.<ptu:lwl-oR pom o flrazU im:m.crliala'mf:rt.tc, 
JJOjs nii(l vin. I'nZi'i(l pai'tL urna nxpfJL'inneia nns r~ondicõrJs actuaes, 
podendo sm· foil,n mn oecnsiiio oppof'l.una, si os navios tivessem 
do fiem· r,r·t:sos orn HrJttordnrn, Lnlvcz abandonados, tlc.•du qJtc 
Un.!t.ttm ,,ir/o rwceito,, e 1/!WHi truc inlcyralmenta pa(tos,, 

gis n íJUC se r·osumirarn os fantasiosos escandalo.~: não 
ltouvn desvio ria menor ,qunnl.ia para fins diversos por pur:c 
llo Ministro AlexrwrJriw•, nem mesmo lhe podendo ser iropu
l.ndns a.• irrr:gulaeidades que. porvenl.ura, outros tenham com
mot l.irl o ~ . 

Mais nfto preciso dizc.r·. (Apoiados) . 
.Foi aindn. accusnrlo o honrado Ministro Alexandrino po:· 

Jmvcr· deixado a Marinha !lespmvidn de meios de defesa, so
bretudn de torpedos, com rJun pudosso ser debellada a revolta 
da maruja em 1910. _ 

.Tá. a e~sa nccusar,ao deu resposta cabal e completa ,r) Mi
nistro da Marinha. 

Bastava r1ue os críticos le~sem a~ seguilltes paginas do 
'Relatorio r/11 Gmnmi.<sãn de Est!tdM das Jfarinhas Europtfas, 
no rrual diz o almirante AI!Jxandrino: ·' 

• Vejamos agor1< summariarnente si havia ou não torpedos 
em numero su'ffioiente. 

Datado de 17 rte maio de 1912, enviámos o seguinte officio 
ao :'ilinistro 'da :'.farinha: 

<Forçado, como ex-Ministro da Marinha, a defender-me 
das accusacões falsas feitas pelo ex-Ministro na introduccão 
do seu relataria da. maio de !OH, rogo-vos mandeis altest.ar 
quantos torpedos e:(i.ltiam nos deposil.os e navios de guerrn, 
no Rio de Janeiro, durante o mez de novembro de 19'10. Saude 
.e fraternidade~ • 

• 

I 
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~la11dudu ei'I'Lil'il~lll' poJo Jlli11isLI'u 11 llllii!IWJ dll Lui'Jicdos 
t•xisl.unLP~ Plll l.nl t''IHI~II, oJ•gauizoll-so n J.'lllw;.üo scguitÜl', ru.!. 
JJI'.iundu pnlo dil'Pl!tUJ' dn L'epul'f,içiio eot·respondeuLo, eapi!.ão de 
J'I'UI-Wia GonwH .f.i,PJ'I'nz ,, u~t'lignada pt~ln eapiliio-Leuentu u,iu
ilallt'• .ru~l.iun de Can1pos LomiJU >. 

(Semw-sr? 11. relfl(.'rfo rios torpedos e.âstcntr:s .. pelos wwius, 
th!JUJsilos e o((it:iuas, em 22 de uovellliJi'U de -1 VJIJ- cU. 1'1J!at., 
)III fi. !I) , 

g aee1''''ce11tn " allllii'UUit! Ale.~n11dl'i11u, cofu alutu villt·aulc 
l1 I~IJ\11 r~IIIO(!ÍIO ,ju~l.i J'ieudn; 

..:·~\ lJol'(fo dns nuvins liuvin, JHJi:::. dt!z~uure ·,;orJ)Cr.lus •. ,~T 
iillpu:;sivel eunr~ohr'l' quP, suh a vrn1Ludn J'it'lllr~ de wn clJefe 
l't'Stdntu '·' dehaixu da ll"l:õo di' 1111111 ul'l'il!iulitllltl" Stldcnta Jo 
nwtlitlas tlesai'I'I'UIII.adnl'as tio pl'e~l.iHiu da aul.ul'idudP, esses 
dt•7.cnow l.tll'petlns 11ôu pudesse111 tlenl.t'u du puUt\ilR hul'as l'i1:11r 
t.'lll t!01Hiiç.t1cs dP umu. ucçiiu ol'l'i1!1tZ eoliLI'U us 1111~ius J'uheldcs. 

Com <J UI!S:IIIÍIIW thL aul.lll'idntle nnnl tltJSIIIOl'nii?.uu-su a 
f.I'Htlier;.~n mm•i!iJIIIl dP nossa l.eL'I'U. Nuucn. urna sedil!.ãu (o 
111uilas houve) tlnixu11 dtJ R<'l' tlmnillntln, Plllt'IJ n<is. Vul'ios 
dos tlOSStlS ol'l'i!~ÍIIf,1H r!tJtllÍII:ll'ltlll lllOf.illS, 80111 Olll.t'O rdCtnllllf.O 
a llfio snr a I'UJ'l:a do Heu pl'esUgio c n evjtlenl!ia do seu valo!.' ! 
NHn f.mnos nol.ir~in de havei.' um elu~fc rcspnnsnvPI PJtl JJOstm 
,\J;.n·inha fn~id11 no dt!VCt' de n:t.níml' o f'(•l:o de Ullll.l l'l!iJelliiiil ! 

Pm· i!'~o. Jllu.la ,·~ mnis \'alioso do qtw o pJ·esl.i~io dn um. 
r.lwff'. No mililnl\ o rn·üsLigio ·~ eumo tlllln. atll'eoln. f]ne jJ
hnnina ,. l't'lll•.:a l.ntlas ns oul.i·as qualitlutles; <'• um alLI'ilml.o 
111w rrsnnw •'ln si mr.smo todo~ •ns dot~~~ ini.JivitlutteH; r~ 11111 
s)·lnhnln syntlll•li<'tl de vil·l.w.les, 1111 vitliL 1111hlieu; 1l 11 IJicmrml.n 
m)·stcrioso 11111' a~nmpanlm o homem snpet·iot· e IJUD o l'et·ea 
e.omo qn<~ tl•' 11m flnido \'ilmllil e <lominadm·. 

PaltoÍl '' p1·esti!l'io .•. 
·_r,)do :lQlWilt' qne VL~stn mna fm·da n aJ'I!Il. r~o111 n. L'ospon ... 

sahilitlRfit> tltt <'Oillllll\1100 1.0111 O rllli'CI' tlt! llJII'CSPIItlli'-SC llfldn 
n t'Xi;i:l nma drsordnm que eompi•omnLtlt o Sf~ll uornn ,_\ l~ 
ill1l~il'eza da dbr~iplina, :-JohrPtudo :whandn-sn t'lll cJW(IIJL', pnlns 
Jll•nporcií<1B d<t ;WliJ!.ecimrnlo, o 1'<'\1011111 Lia Stllt pal.l'ill. 

:\1ais t]tlt' 1\S raboças de i.OI'IH~fk•S f<ll'll llfJI!rssnriJt em l.nes 
llltJIIIt'n1oR uma enhr~.a de clwf~! · 

A eah••ca dt• torpedo fa7. lltlttl'ra.;~·· i,•cadiWII(Ihts; 111111~ 
ealw<:a <le chcfl' pôrln snlY:tr umn nação.» 

Bsta\'n, de nnlt'-lllât\ rcspondicln. n. aceu:-;uç:io e prr!viarnonl.n 
1l••l'••11tlido n emint'n1t1 adminisl.rndo1·-augcule do pniz po1• 
o,·,·asião dn J'I'VOII.a ,, dn amnisf,in ! l 

CrnstJI'<tn l.ambt11tl IJ honrado S<1nndm• pelu Ballia a lWi'ã" 
''" illusl.rt• ~1inis11·o dn ~farinha na abet•l.ura do inqueril.o pnl'n 
nptll'l\1' il'l't•.g.ulnl'idndcs na ndminist.raçiio naval e cenRurou-a, 
1•111 primrim Jogm>, ••m r<'incõo ;\ r.onst.il.uição tia eommissão do 
inqlltJI'ito, fazrndo uma i;I~ve in,iustica ;í pt•oiJidade, int.egri
rlndt'. ist'nt:iio de animo e independencia de caracter do velho 
ahnit•anle Gnrnier, que S .. Ex •. affirmou ser susceptível do cor-

• 
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.l'llP!!iw, por· prtixrio poliLiea nu ru•Ja insigrriJ'it'.JUJit• gr·nl.if'iellt;irn 
JIO,,l {lld.ll/1!, 

Ar~eusou t.uHJbf!Jn o I'.IHIJ/JIÍ.'i:-illl'Ío L1ml pelu musuu.1 motivo, 
o ru:rmsou o hnni'Urlo nudif.nr· rJe Mnrinhu, D1·. Bulnfio Viarma 
tliwm.ln lftJP l.nmlrcm se rleixnm eor·r•nmprlJ•, rruurdundv o Mi~ 
niHt.r·o tln. Mnl'inlllt rtl.l.mrder· a turra sua l'f!clnrnnção rJtlltnLo aos 
vcrwirumrl.o~ rJr nurlilor·, enrr11> si " moço dfJ r·urHHnt;õo fuHa 
'·' fm·madn, que Levn apeuus nesl.n. t[Uesl.iio 11 snt.isfur;iur do seu 
tlit·eil.o, fnss11 capuz rln fnll.or· 1í vt•r·dntlt' n oecuiLnr· J'nel.os nn 
irrrrue!'iln su,jeíLn r. suo "nnsei,rwirt rir.: rlitlud1io tJ rnngisL!'nrfn. 
·(ftlu.ilo !Jem.) 
· Mus, R r·. l'r·esidenl.t•, 1\. inl.el'eS<anl.iBsimn 1t psy"hologílt 
rrosl.n par'l.n dn nccusnçlio. J•r·nvnr·i~:nu o' MinisLl'O da MarilliH• 
pO!'fJU" nlllrJ[>I'ÍU urna sr•nt.eru.;n do .ludieiar·io t Mas uma. m:n
f,tmr;u .iudieinr·in em ouLrnR rtw,~tões "' uma r·ousa intangível. 
deve ~er· "lllflflr·irtn por· rnni~ nh~lll'Úil e llltJrr.~t.mosa qun .~~.ia t. .• 

A r:l"lsur·n rneno~ I>I'OCed(: si .~e nt.tender n est.n r:iNnrm
stnrrr:in: o almir·nntn Mini.qtr·n du Mut·intm ao tomar· pósst: rl_a 
pnsl.n, fllll'fl nsi;r:nlrorenr·-se rJu situa~iio do,, negocios a seu 
mwg,,, rnnmtou aplll'lll' ir'l'egutn.r·idrvles trnvirlas, snbr·r:t.ll.d<• na 
utt.irnn urlminist,l·aciío, em que urna wolesLia notol'ia t.inlta t·.orno 
tfiJO afast.ado n acr;iir• irrunedinl.a, naquelta. pasta, do Sr·. ntmí
rnut.e IlE'Ifnl'l. Vieira. A impr·ensa r'•Jclarnou, já eonstit.uida a 
mmmissiio, ([llf! devia sn estender• t:stn inqrwrif.o ;ís arlrninis
f,J•at;iir\g Alcxandrin(J, no ~WVPNJO l·'i1 T!fHI r· no governo ~iln, c 

• aLLrnrJr:ndo ;ís rrclnmar;tjt•s da irnpr·e.n,qn, .o rrrinlstro eommPt.Leu 
~i HH!.•unn r·ornrni~~ão, qw· niio Unha ~irft, nornr!ada para .inlga.r 
acf,o~ ::;r~tH, roas dfJ ouli·ern, a mesrnn ineurnheneia. em rP.Ia.;ão 
ÍL sua pr•sson. (Mrdtr, !Jem, , 

l'ür· eonMJ(fUf!(l{~in, a r~ommissão não roi C'on:-~t.Huifla ~~.orn 
idén prl•r·.oneehiúa dr apurar· nr:tos rlr1 adminii<l.raçiío .\lexan
drino. 

r.erto rrtw ao~ nwrnhros dessa nor:Hni~siín, qw·. trnhalhannr1 
rlur·nnte longuíssimos dia;, flíra da;; tJ.nras de eJ<pertit\nte, man
dou-se abonar, o rru~: ;;o .far. ern todas as rr:partições puhlicns, 
urna insiílnificant.e gratifkacão, rnrnr• nrn l>utr:<s oeeasiüe.< '~ 
fez. Ha, por ex,,mplo, uma graLifirmoioo cru r: aqui figura rte 
:t!í:OOO$ dada a um secrPtario rtc ministro. •'m vit'l.nde de ser·
viço.~ rJue ellc .iárnais prestou ... 

O resultado do inquerit.o foi examinado por pnl'l.o•s •' niín 
na sua totalidade. "nmo devia ser·, pal'll que n crit.i.:a J'os.~" 
Justa " merecess•: passat• á historia como uma rJo,ument.açfin 
dn verdade da ar:cusação. N~st.;u; r:onrliçi'íi\H J'al'~i inRerir no 
meu dÍi!cnrso .1 inte.r;ra eh inq·unril.o, quanto á adminis!.r•at;;in 
ria MW'inha l'ela~ivam•mte oás gestões Al•'xandrino. f.,•iill " 
Belfort. Vieira. :\~sim. Sr. PreRidP.Ill.t'. n hisl.ot·iarlilr', quandn 
a::.~ paixõF::~ do tempo :-ler·ennrP.m, veri·ri1mrá que a~ a~~~~u::~at;õm-l 
J'r,it:a.~ an almirante ,\Jr.xandrino de Altmear, em pt•f!JJPno~ ril'
talhes de um ou outro pagnm•mto, são JWccarlos Vt!nilP.~. qun 
r.scapam dian~e de outros maiores commr.t.tidos, .;obretllllo :~i 
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Nt~ )fl\'lll' P1l1 t•nntn, nn Jadn d1~HfH~i'l pt~qUCl\10.~ 1Wt~rtuln~ n."l nlln."' 
vil'l.udl).'l da ·'"a adl!lininl.l'iH;.~o. (MHilo lwm.) 

Pnt·a i~!-111, :--;,., lll't'!·ddr\tiLt\, hnt-~l.a ~nlit~JJinl' o ~Pf.;lliiiLP: n 
inqunt·ilu apllt'Oit. quo aH dOH\IL!Zns .J'r1HI~I'YIU.InR \+.' r~ pt•ror•i!-io qtll' 
:·H! unl.e q11P ~~~l.nH dr_•~poun-1 J'f!t-~t•t·rmln.~ +'1'1\111, nl.tí tmUi.n. nultr
l'iimdnl'l pol' lei 1\ tondu o .eut•nt•.Let• dn L1t':-1tH'VlldllH, HnllrP ~~lln~ n 
PndrJI' Lt•t-dslnLivu nl1tlil•n1·a do alli.<'-nliln o dir.,il.u dt• IJIIIllf!lll'l' 
illl'r•~J.i~lll~flu) illll'llllfl) \.IH IJIHli.I.'P UliiiUH 1'111 lf\11' l'ni ~linHI.1'11 da 
~lat•inllll, 110~ govPt'lln~ .Pomm n Nilo, o K1· .. Ait~XHJJdrinH dn 
All'liNII', i'Ol'l\11'1 ·du :lúH ;I.Hlll~ UII d1• Vil :IIOIJij\ )H.Il' 11111111. Nll lllilni
niHi.l'ill'iill rio 1'\1·. :ilrnii'HIIi.l' LrJiiO, di' rlnuH IIIJilfJH l'r~I'IIHI d1• 
:J!<fi:IIIÔO~ ou <li' J:lll:OtlOi!{ pot· annn. 1n 111.1 nchniui~l.•·rll;iín d1.1 
,SIJ.lll:foso nflnit'llllfl.! ]~I!IJ'OI'i,, eu,ja I)DliRUI'IL lllLU podelllliH J'nzl'r 
p0)1\ llOndi<;fi1.1 I!.Yfll'llilllisHiTIHI IOill f[UC llf!UOIJIL UlJUII. Íllff.'g'l'll HU 

vin oollocuda ..• 
0 811. 'fNIJIU lll1 HIIAZII,-Apoiutlo. 
O Sn .. Tn,;;o Lutz Af,vnH- ... fnl'um 2.1,:. :1100~. u11 di' !'I: is 

:ll\>:000$ pnl' 11.nnn.,. Ne;I.IIR ••nnl.lii)ÕII'-', ns dPHJIP7.n:; "" I'H
I'nuti!J' J•egnl'vadn, legnlm~nl,o f'nii.IIH, 1!0111 l.nilo n diroilo, p1•in 
J\Tinistro da ~Ta!'inhn, almirnnl.c All•xandrino, l'm.•nrn rio !IIJ:flllll~; 
:n·r 'rln R1~. nlrnir·nntt• :r·Jefíu, de I:.!II:OfHI$; fl n.-i do Kr·. niJnÍJ'fl!lle 
Hclfort, rJe :11 r. :OOillj: pm· 1111110. 

E' in.insl.o on).!'nl' no 1lolnllw mesqui111Jn 1]ns 1.1'1'~ l!nlll.ns dn 
r·r!is de 11/YI l'l'eihn puJ•a aK l!nJni'IIU/:::'PllR n ·r:r•t'f'a tln (iii .rl.f'J'ii\ÍII.I'FI 

d!L esqumh·a nme1·ieu!lu, 1)111! \'ÍI'I':tlll viRillll' '·' llin o quo suhil'lllll 
a .l>cl.t·opoli.,, v•wl<a ·eom rr•w 111111 s••· pnr.Jm•inm pngal' .ns n.ul.n- • 
ruriveis rnn rpw nnrlrn·nm, oq I.I'<!IIR I]UC l.orru\J'nlll, ol.i•.,, e).r!., 
quando n(•R .•nlwmns quo, niln p!H'n rcm;br.J• IL([UIJIJn IIOITHHiagem, 
g-r·nl.a no l:ntr.il, de uwa gJ'fLTHln PS(fllndr•n riP um JIOÍ7. nrnig.o, 
visil.rmrlo os no'ssn~ portos. mns, pltl'll :foHllis rl1•ssn~ que R" fn~l'lll 
JIOI' uhi, gn~l.an1-~e f-lll~~'mta'"l'.onto.~ o muis. só orn f'lill·e::; I 

A ·:wr;fio do mini;;Lrn Aloxlind1•in11-" ~~sl.o 1; 11111 J<Onl.o 
<1il[lil.nl J'IILI':t o sou ,inlgrnnenl.o plll'ltnl.n li .ftpiniiio pnhlirn, pP
I'nnl.e a !Jislm·in- p(tdo so synlllol.izne nn annlyso rio snu J<I!Uif.t 
nnvnl, na ol'l!a li iza1;iio adrnin i~i.J'ILI.ivn pDI' o li" foi l.n no m in is
l.nt·io, na I)Xoeuciio dn~ lois ""r;arnonlm·inH 1•., pt·ineipnlrnenl.r•, 
na mnnuton(;fi.o rio nspirito d1• rJisciplinn, I]Uil ó a proprin viria 
rln.~ rJinsse~ mTnadnH. . 

Oünntn ao progr·nrnma naval, como ú snb ido, o plano an-
t.••rinr consisl.in em: · · r 

:l navios eournr;ados do :1:1.000 t.onclnrlns: 
:J et•nzndOI'cs-r.ourncados de O. 700 J.onclndns: 
li MOn-LrH·pedP.iros de 1,00 t.onolndas; 
ti l.oJ•podoirm• do 130 toneladas: 
11 t,QrporltJiros de 50 tonelndns: 
:: ~uhmnrino~. .. 
l•:m ·:1 001, . .foi tnl Pl'OjrJCLo ·convllrl.irln mn lei, .Enf,rt)lflnln, 

n Tnglnt.rrrn j:l r!nnst.ru in nnv ins rle 1 n ,000 l.onlllndn~. fOI'mÍdn
vnlmonte nrmarlo.q. Construi a coul.i'll"lol'perleiNS de 800 lo
nelnclns. 
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O ''"''"' Milli~LJ·o, 1\fll l\IOi, conlpJ'idiiJIH.Iou lllllil.o hnlll qun 
o.o; 1111.v iu~ jJI'u.i,.etiH.InH nt·:un medior:rt!S, qtln u l'iOilliiiU que s1~ 
.iH KU.>;/.fiJ' lliiP HIJI.'iiL I:OIIlpUII:·;Hr/U peln. OS/)Pni1~ do llllll,tJI'ial f)tW 
~'' in ntlqu.it•il': I'IW\ o Bl'llzil IIÍLO suuiria flll eonHidm·ll~'iio da~ 
;potl!lleiaH por· nfi!-Hl aequisiçãn du navios fJlW ldnw .Htn•gir· nu 
~t:PIIaf•jn wsu·iLirno, :iti ant.irtuar/u.~·. J(t eondrrnnudns 111~/u. Sll!t 
:i n l't!l·iol'ir.lndo muni fllsl.u. 

O l.ypn do cnul'Hr;ndos nun iurrws iu.lopl.nl' di.IVI.'I'ia. H<J
I:Unrlo o rnlnl.orio 1111 Minisl.r·o dn i\lnrinhu, de enl.iL(I, Hl'l' iden
l.i~:~~ 110 1'1•ium.r,h, im;lnz, ou ao illll!"i'rlll. ltlena, ilnlinno. 

Oro, o t·,.iu.mph. B(, possuo rrunLI'O r:llllllõns iJfl Hl Jlillil!
~~~du.s. () llcfli:r/f/. Hlarw ,;, son, duvida. moii!OL': lem dou~ llfl
nllões rJe 12'' e 1~. dn 8". Biio nmhns navios dn 1~.000 l.o-
1/(lla!lns. 

Ri 'l.ivnsse1111Ji< adquirido nuvios idnnl.ieos, cst.nrinrn rlle.< 
nrl'i~endos, crn rmso de gLHll.'l'll, u. tn u. sol't.o dos murncado~ 
ttlll•mi!cs Sh.o,.11./wrst e GnrJi.wmou, afl!ndJHioR prJiüs inglezc.~ nn 
nll.ur·n das illla,; J•'ulkland, eom rclat.iva. Jaeilidarle. 

0.; ilous navios nllomilo;; t.inhnm oit.o llnnhõrs "" i\" r·.uda 
um " ""r·cn dro '12.()100 tonelada;; de dflslor,arnent.o. 

Ua.~l.ou qun a Inglaterra mandagsr. urna divi.qi'ío rlf• '""'
nu;allos, urn Jlourxi mais :t'ort.es, ist.,, •', de .navios ri(: 1;; .0011 

'1.úlloladas. para rruc sr• nxl.iuguisse o pnrlrJT' naval da ,\llr•
mantm no AL!antico Sul. 

. A Inglaterra l.arnbern pagou bem naro a rnanulo\n"'ão rir. 
navio;; mal al'rnarlos, eomn o GoorJ. 1/ope r o ,Vonm.outh., sern 
nr·t.ilf1arin gr·ossa, pois s6 o pL•imiJiro possue dom eanhões 
do D". 

Mas, si não nos rlevcrnos arJrnirar r1ue as grandes po!.en~ia; 
rnol.tnrn ern lir!lw de batalha os navios medíocres oon.ltrnidos 
nnl.os d:ts lições rla guerra russo-japoncr.a, seria, nnt.ret.nnt.o, 
est,·an/,n.vel qur. depois dessas Jir;õel, pr:r.~ist.issirn<J~ 1/l/) m·m . 
.l'oi.g hern, foi o almirante AlrJXardrino quem desse erro no~ 
salvou. 

O seu pr,ograrnma. nr<Val, d'rpois eTc quasi nove annos, aind~ 
nos homa com(> na0ão rnaril.imn. Foi o seguinte: 

3 tlreadnouah.t.• de 20.000 tonr,ladas; 
3 scouts dr, 3·, 500 ton~ladail (<:ru?.adol·es rapidos); , 

I 
JS rli:strayers de fiOO toneladas; 
3 submarinos. 

E.>ses 'fio ·•ls t.ypos lrnpreui:mli11nis de nm1ir!.< rle. fJU.f!rl'(l, 
como até hoje nos ·ensina a experiencia. 

Qua.~i todos r,; rlreadn.O?L(Ith.• das pl)l.encias navacs te"m 
até ho.i•; c~rca de ~O. 000 t.onelac!as e siio armados l!am mn iot·e~ 
canf,ii.;,, como l'iZ•'mns em relação ao Mi'M.• ~ ao S. Pau.~o. 

. .-\C1!re:3ee qu~ 1) novo P1'0g"I•amma t.r·azinl para n Gnvrwnn. 
urna reduc~ão de pt·e.ço de 10 %. 

Vimos logo ·~m .,eg:llirla a Inglaterra com1lJ;aJ' a eonsl.rui r 
crn1adoreô Jig,~iros e•Jmo os nossos. Os destroyers que logo 

... 
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ap[Js HC ·cnnstruir·um para os inglcws eram do typo adoptado 
por· ni'•s pela pt•i!noim vor.. 

Tivemos ninicialiva ar'lllando os dr1stroucrs eom eanhõns 
do rnaximo· calibre ·compelivel com a sua ft•aca Lonelngcm 
( quali'o polegadas) . 

Os francer.es inspirando-se no typo •ll·inas Geracs, wn
skuiram seus quatros navios .fcan Bart, Cou.l•bet, Franca, Pa
l'i.v, inteit•arncnte analogos aos nossos, aL•í mesmo com idculica 
dj:;posiclio do art.ilbaria, numero de cauhüos o calibro. 

Depois rlc nove annos, pois, os nossos nav1lo.ç são• aindtt 
1/Wdelos- de oricnto~;ão naval. 

Não achando sufficionte o deslocamento dn 20.000 tono
lactas pat•a o terceiro mieouraoado, !lOis, .it'r se prcscntia um 
Jli'Ogr•csso aeccntuado dentro de hreve prazo, o ministro Ale
xandrino resolveu allcrnt• o deslocamento do l.orceiro· navio 
pat•a :!1.000 toneladas, armando-o com canhões suneriores .;ws 
do Minas, isl.o ti, de '14 JlOIIegadas. Não J'allnram crilicos, um 
geral desaffectos ao ministro, que proflignsscm o que chamavam 
tauwrirlade tcclmica. Entretanto, ho.ic todas as erilic'as estão 
dcsll'uidas, JlOI'que o canhão de -13", H'' tl até os de calibres 
supcl'iot•es estiro adoptados geralmente. 

A guerra actual, senhores, tem mostrado a todos nós, quu, , 
onde quer que se apresentem om lula navios nllemiics ou in
glezes, o maior ·calibre vence. 

Entre nüs, muitos criticas nr•eferiam como 'lodos devemos 
estar· lembrados, o numero maim· de boccas de (ooo de mcnO'I' 
calibra, n um numero mais reduzido de canhões, nor•ím, de 
·maio1• calibl'e. , 

O m.aim• ca.Wn•e, tc'IJI, 1lcncillo scmp1•e. No combate entre 
os cruzadores Sudnt1'/J c Bmrle'lll, veuccn o Jli'imci~o. uwlhm· 
m·mado. O mesmo se deu no Pncifi.r!o, onde a divislio allemã 
ofl'ondida do longe, com seus canhões mais Jlossanlcs, sem ser• 
oi'J'endida·. · ' 

O mesmo sucr.odeu !lOl' seu turno, quando os Jli'opJ'ios al
lcmãcs tivfl')'nm que onl't·~ta.t• os couracn,:los lnglezcs, em 
Falkland. 

1\lns como o ponto do vista prinf!ipal do nosso osludo tí 
o t.ln des[leza, lcmlll'arcmos que o tn·ogl'nmrna Alexandrino 
Ll'ouxo uma c!lOnomia de ~ \102.500. . 

A economia foi dcvidn ú subsliluicão dos CI'U:arlm•us-rJO!I
mçotlos que emm cal'issimos, pol'que deviam nlliar qualidades 
do eourncudos o de cruzadores, sondo de notar que, na mesma 
ocr.asião. ent que o Brazil, se desfazia desse ·typo de navios, o 
Conselho Superior' .da Marinha Frauceza, reconsiderando sou 
voto de 1005, tl'ansl'ormava !llll 1\IOü, o rcSJJectivo JH\Qgramma, 
Sll p )H' i ln indo OS •Cl'liZlldOl'OS~COU!'IIÇadOS, . 

Si, nesta· irilJlUl'feita synthese, quo a ut·~cncia do tempo 
não pm•mittil'ia mais Ufll!lln, si verit'ir1a a elevada visão do 
illusl.rc ministr·o, ainda nos <Jumpr·o salicntnr a sua decisiva 
accão, um relacão no encourncndo R-i~ da Janeiro, cujas modi-
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1icacücs posteriores ú adminislra~ão Alexandrino o tornaram 
um unvio defeituoso. 

E' assim que o illustrc almirante. Alexandrino, desde a 
:Europa, onde estavil em commissilo do Governo, sobJ'O a qual 
puulicou um notnvol J'elatol'io, sn preocctJ]lal'a com a manu
tenção, por parte do Bra?.il, do llouracudo /lio de Janeiro. mo
dificado como fura e wnsidm·ado por· pessoas comp~lcnt.es na 
matoria, um navio imr•restavel. 

Pa1·tindo eu de Paris- posso dar, dissü tAslcmunllO
.fui JIOl'tadOJ' de eonselhos e conceitos seus para o meu illusll'll 
e!JfJl'c, Senador Pinheiro Machado, c para o hom·ado Min istm 
da .Jiazcnda de então, o meu pr·o?,ado amigo, Sr. Fr·ancisco 
Salles, aos quaes ·alie mandava dizer que o Governo do Drazit 
dnvia, não por economia, não por inlcl'esse mas opor· um ·dever 
do patl'iotismo, descartar-se daquelle navio. 

• Vindo para o Governo, S. Ex. mostrou a eohcrcncia do 
seu modo de pensar, nlliviando o 'l'hesouro de uma despeza de 
900 mil libras da ultima prestar;uo a pagar, fazendo ainda rc
vnrtrl!' no 'rhesouJ'O a importnncia de dous milhões e JOO mil 
lillt•as, cm uma quadra de nngust.ia par·a o mesmo 1'hesouro. 
E J'cz mais. Vendeu os J.rr!s ·monitores encommnndados, por 
desnoccssnt•ios, no valor do 500 mil libras. Fez mais. Sus
pendem cncommendas JeiLas pelo seu antecessor no valO!' de 
nm milhão do libras. E' assim que fn7.ia uma economia do 
I,. 500.000 libJ·as no ultimo per iodo do governo do Sr. mare
chal Hermes, '•. 500.000 libras· que significam uma entmda no 
Tlwsouro ele !i7. 500 contos de ré is. 

A sua organização adminisr.rativa, cjuc vciu vcmodelnr a 
administrar-ão naval, obsoleta c archaica, foi desfeita pelos 
~cus successores que crearam uma série de ministros no mi
nisterio, diluindo n responsabilidade ..• 

O Sn. PIRES FEnnEJM- Disso é que a Nação precisa sa
ber e V. Ex. esttí dizendo com muito patrioitsmo. 

O Sn. Jo.i:o Lutz ALVES - ... porque todos deliberavam 
sem audiencia do Ministro e podiam autorizar pagamentos, 

S. Ex. centralizou o servi~o. sem tirar a autonomia, 
abreviando a marcha dos papéis de sua repartição, assu
mindo, como cumpre, toda re~p·onsabilidade administrativa! 
E' dcllc a actual organilzaçiio naval que desafia a critica· o 
tanto assim quo ainda não foi criticada com procedcncin. 

A sua administrncão orr.amentaria póde-se julgar do se-
guinte modo: · 
Orçamento de 1910 ............ , •.... , • • . . 41.000:000$000 
Orçamento de i 91'1 ................ , • . • . . . 48.000:000$000 
.Orçamento de 1912 ......... ,,. .. • . . . .• .. . M.000:000$000 
Orçamento de 1913 ..................... ,. 47.000:000$000 
Orçamento de 19·1!• (período Alexnndrno). 42.000:000$00q 

Quer dizer que o honrado Ministro dn !\farinha, no pri
mei·ro nnno da segunda administração, fazia, além da eco-

---
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nomia de ti7, noo oonlos, a que mo referi, umn economia no 
orçumcnlo, do einco mil eonLos, ' 

W niudn ~if,'nificnl.ivo os. Lo pnt•nJJ.ol,o. Paru o exerci cio dtJ. 
1.0H, n proposl.u t.lo Sr. altnl·t·nnlo Hc!Jort ora do 53 mil con
tos, pnpcl, e :1.500 contos, OUl'o; segundo o ot•cnmento pura 
1!11-l a t.lospezn. ficou sonHo de 4:!. 000 contos, papel, o do 
2. Doo contos, ouro 1 . 

.E mais: cnt.J.'o n pL•opnsla .Bclfol'i. puro. HlU e o or~a
monLo ora om discusslio ha umtt diffot.•onça pnm nwnos do 
17.000 contos. papel, e ~. 280 coJtLos,. ouro I 

~l'udo isso, lotln essa gi'II!Hle oconom iu. sob u adm i n is ll'n • 
•· ct1o Alexandrino, •í t:onseguida no ospaco do um unJHJ I 

:Em relacúo ú Jorcn · uuval. depois do um bollissirno o 
pnt.L•iolico pa['oc:er rlo :;1•. lndio do Brnzil. como llolulot· dtL 
commi~são de Mm·inhu c Gtwrrn, o Sanado verificou, depois 
dosso notavcl o aprovcilavcl l.t.•nhullw, quo o. Ministro dn 1\la- . 
rinhu, ·por meu intermedio. eomo 11elnLor da Commissiio do ' 
Financas, redmin ainda o uffcelivo da força naval de 3. 300 
prncns. 

O orcamenlo deste anno foi reduzido ao minimo possível, 
o por iniciativa do S. Ex., do accOrdo, com o sr·. Presidente 
da Republica. Essa reducr;iío foi do G.OOO contos, papel. o 
2. 680 contos, ouro pois o projeclo actual ú do 36.000 couto~, 
QIJJando o orcamcnt.o vig~ntr. se elevava n ·12·.ooo tlontos, pa
pel o 2.900 contos, ouro. 

Mas, niio é só; no nnno de ·1007 o S1·. nlmirnnLe Alexan-
. drino cconomimn dn despezn arcada ''· 71,7 contos; no anno 
do 1908, 2. 9A!1 eun Los; no anno do won, ''. !l38 eontos; no nuno 
·de 1010, 2.1•70 eontos; uo auno de 191·\, 3.·176 contos, faltando 
o rnsultaclo fio a! do cxel'r Ir i o. · 

Entre a aut.orizaçúo que o Podor Logislntivo lhe dou paro. 
gastar e o que S. Ex. gaslou rluronte o periodo de sua nr!mi~ 
nislrar,ão, poupon no Thesouro Nnuional :l8, !,8!) t:ont.os, papel,· 
o · 200- contos. ouro, corno se vorificn das domonstrncões 
cotistnntós da contabilidade rio Ministcrio. 

E' sob essA Jlrismn, S1•. Pt·osidr,ntc, que deve sor upro
cindn com .iustion n gos1.fta Al~xnndrino, l)a .Porte financeira 
- pnrn. se tm· como it•J•ecnsrwfJI·a _sua probtdntlc, o seu pa
t.riot.iArno. o seu zHio [JOios dinhoit·os pnhlicos. (Mnito bom .. ) 

·R. l~x. gast.on com a imprensa, publicando oditaes, an
nuncins o artigos em defosn, não dn. sua pessoa, mas da admi
nistração (jo paiz, defesa· neeessnrin., pnrn so conlt•apôr Ou dcs
ercdil.o que os nossos ,iornncs prnetJI'nrn fazer no cstrnn~~il'n 
eonLrn a propl'in l.cr•rn nnt.nl. 

S. Ex. gust.nu um t.erco Jwmo~ do quo os seus nnlet~r.~so
ros, e gnstrm tnlvt!z muilo rncno.~ do quo muil.oi! nccusndores. 
A sun JH~Qiio, no ponto do vist.n dn disciplina - e pnrn mim 
Psso ó o ponto tmpil.nl da udminisl.rnçüo m!lita.r, porque a· 
rlis<lipllna, disso o repito, •l n vida das proprios forças arma
das - ahi está A.llcslnndo o quanto vnlo n ~na energi:\ in~ue
brnnlavcl .o o .~eu modo ao mnsmo tempo Hevnro o hallil nu. 
l:pudut:l.n (]e seus conunnndudos. Os c iL1co annos de sua n·jmi-



ui;;lr•tJi;iío om um período itgi/.ado da viela nacional, L', i'innl
rnenLe, em tlrn per·iodo ng-itnrli~simo, ahi cslfto revelando ti 
o !'li em, a Lt·arr~uillidndc daH J'or·tms da Marinha nncionul. . 

f;, Kx. snhiu c a revollit esl.n.Jou. Fnlluu o c.~pil'!r.u di~cr
plinmlor·. E' eonLm isto l.nlvcz·quo su rcwllnm os que o ag
:;t•idt•m, mas que niio abnLcrüo o seu nome. 

J<'iquo l.rnnl]uillo, norl.anto, o meu hom:adn amigo, por
que a sua ndrninislf'acão nnssnrú ít hisl.orin como. uma lilmi
uisl.ração prol'icua nos planos ux•;•mtndos, vnnLa,josa nns suu.s 
economias, moral nn disciplina mantida c de patriotismo pr,los 
t;lovnrJos intuitos que tem demonstrado. Honesto como O> que . 
mais o sejam, lcrrl como os quo mais o são, úisciplinador se
vem e no mesmo tempo habil, o illu~tro almirante Miui:stro 
da Mru·inhn, quando outros titulos não tivesse ~orno os CJUI' eu 
ar:nho d(J rlcmonstrnr, leria, parrr sagrnl-o, o ter mercrit!o a 
r'onl'ianr;rt rlo homens como Afl'onso Pcnna c como Wenccslúo 
Draz, parrL nüo citar os dous outr·os illustrcs Presidentes tão 
Uf(grcrlidos nesta Casa .. 

Hnsl.a isto para jusl.ifico.l-o das nceusacões que ·he fo
tnrn J'eit.ns, e para· dnr-lhe a tranquillidade de conscicnr.ia, 
fJUHndo wio o favoreccssll tnml.tcm o applauso ·com quo o Se
uatlo ouvo esta der:larar;ão, orn liOmenagem ao illustre Minis
i.t'r! rla. Mnrinha. (Mnito bern.: muito lwm. O orador i! cum· 
rmrncntaclo.) . 

O Sr. Presidente.-'- Não h a mai.~ numero no recinto. Vou 
rnnndar·. proceder (r ehamada. 

. Pr·oecdnnrlo-~1· á ehamarla, vcdfica-se a ausancia dos Srs. 
'l'el'J'é, Hibeirr, cJ.p Hl'ill.o, F:pit.aeio Pr,~on, Gomes Ribeiro' Ruy 
Burbr,~a. Sá Ff'oir·e, Bernar·d() Mont.eirn, Adolpho Gordo, Al
frMln :Eilis ri Gonmga ,Tnyme (H). 

O Sr. Presidente- Responrleram á chamada apenas 29 
Srs. Senadores; não ha num~ro. 

·Adiada a votacão. 

01\()AMI'JNTO DO IN'l'El\!OR 

3' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados nu
mero 120, de HH4. fixando a despcr.a do Ministerio do Interior, 
para o exercício- de i91'õ. 

São lidas na Mesa e apoiadas diversas emendas. 
·,\diada a votaoão. 

NEUTRALIDADE DO BRASIL 

3• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados nu
mero 1.26, de 1914, abrindn, pelo 1\finisterio dn Mnrinhn, o cre
rlil.o dr. ·l.OOO :0008, para attender ás dcspezas resultnnt.cs da 
neuLralirlac!o mo,ntida pelo Brasil na actual guerra européa. 

·Adiada a vota(iúo. 

·'•I 
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üiseu~Rão uniea dn L'llll'llda do St•nndo, l'l'.initndn pela Cn
llllll'n do~ D()pul.ndos, :í p!'nposiçiío 11. ti~. d•~ :1 !li :.1, que nbt•o, 
pulo' ~~ ini~tPJ'"' du J•'nwnun, o el'l'llito dn ú:? :liOfl$, Jllii'O pagn
uwnlo de ~O gunt•r.ln~ nret•eseidos 1111 AJI'nwl••gn de Pn!'to Aleg!'e, 

·Adiadn. n votncfio. 

O Sr. Prosldento- ·Niin 11Jl\'t11Hin llllll'II'I'O pnrn ns vo
IIIÇÕI!S dnR mnl.t•J•in~ nujn diswssãn s•~ nchn onl'!!l.'t'ndn, vou 

· Ievnnl.nl' n sussiio, ·t'lliiVnt~lllHin uma s••sslio nnduenn pnJ'll hn.lo 
:'Js H \{r hOJ'IIH dn Jlllil.u. . 

DeHiHIIO pnl'll nsl.n ~I'HHiíu it Heguinto rJI'dPm do din • 
.Volncão, e111 :l" diseussiío, tln pJ•oposiçiio tln CnmnJ'Il dos 

DPpul.ndos, u. lO~. de :l!llr., J'ixnnuo n despezn·do ~linisf.orio 
rhl Mtu·inhn, pal'n n l'Xl'I.'IJieio ri•• I !lHi (rJflll(. r•m.mrdn.v da. Com.
mLwio tle Fiuau(•ns, ;iá fllllll'Ol!rllins, r! orrlrns arn·csculn!lrr.~ 
r!nl. .'1") : 

Votnciío, orn 3" disrmssiío, da fll'OPOHiçiío dn CttrriiiJ'Il dos 
' Deput.nr.Ios, 11. 1:!0, du f!JH, .fixando n (!eSf11'7.1l do Minisf.m:io 

dn fni.••J•inr· jllll'il o I'Xlll'llieio dn l!lJr, (t'll/11. cmrmrlas da Umu
'ln.h·stio de Fi'nrm~·tt.v, ;iri r_tJIJl'rrrmtrfns, r! uulrns flJJJ'CRrmlmla.'i 
t~'lll. ,'Jn) ; , . 

Voluciio, em 3" rliscussiio, dn pr·oposiçii.o dtt Cnrrinl'll rios 
. Deputados, 11. ·121;, rlt•. J\111,, nbriwlo, pulo MiuisiNio dn Mn
l'in!Ja, o 1:1·r~dif.n "" I. 0011:0110$, pnt·n ni.I.Pmlm· fls duspnzns rn
,,ull.nute~ dn n••uf.l'niid:u.l" llllll1f.idn lll'in H1•nsif na nulunl gum'l'll 
~~1H'Ofli~U (iudu.itln ttmn JlfU't~rr!r) ; · 

Votnciio, '·'"' ·3· discusslio, dn pl'(lposit;úo dn Cnmnl'll dos 
Depul.ndoH, •ll, liJr,, de I!Hr., nhJ•irulo.t•nlo Mi11isf.t\l'iO dn Viação, 

11 m•edito "" Hll:iilií$~HII, plll'll ind•~n111i~n1' n Dr•. Ar•istnf.ülcs 
GonwH finlac:a ,, D. Tlu~l'l'Zn Hnl'lln8n dr.• Olivt•ÍI'n (t:orn pru•aer.r 
ria Com.m:i.wio tlr• F'hum("ts, cr.mlrario ri um.cuda tio Sr. l'ii'I!N 
P m~·m.ra) ; 

Votnciío, elll ~· discussão, da pt•oposiç.iío ria Cnmnrn dos 
·Deputados, n. 127, d" 1!114, quo nhru ao i\linisl.ür•io da Fazenda 

n . .; el'l)dilos de~ lHii:HG.~$:!!1:3, nu1'u, ~~ !.J.(iliH:5a·'t$ri·'lij, papel, pnl'a, 
a ~olucfio dP divida~ d11 exn1'1ddo:-c fimlu:-l, oonHI.nnte~ .das r~~
lacões uppi'OVtllla~ I"''" 'J'J•ihunnl ti•\ Cnntn~ (hrclu.ida .~crn pa· 
·r~cm•) ; 

VoLnciío, •'111 ~" lliscuRstio, dn III'OPO>~icãn da Cnrnnrn dos 
Deputados, n. n2, fln 1!11/o, al.Jr·irulo, pnln ~fi.nislerio dw Agri
t•ult.uJ•n, o ct•edilo dP 2:13 :Hfi0$21,7, llarn nf.f.enrlr.r nos eompro
missoR assumidos eom a !iquid<lciín ria Dr.fr.sn da Borracho (in· 
r·lwi!lii .~mn pnrecm•) : · 

VoLnciío, em •:!" discussão, dn ·propnsi!;iio dn Cnmarn dos 
.nrputndos, n. 12ii, dt• f!JI.I, nhl'indo no Ministerio da VInciío, 
" el'ei!it.o ele 32: lli2$8S3, put•n pnt;at• os vencimentos devidos 
unA diversos l'unt:Pional'ios aposronf.ados dos Gorroios ('incluidn 
.1mn parecer•) ; 

Vof.n•:fio, lllll ·:J• rlisr~ussiío, rlo ·proJecto n. 20, do 1911-ii, 
nlll'indo, pelo Minislcrio do Interior, o credito tlc 5:312$, sup-. 
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plomon l.nr :i vel'lm rln consignação « gl'nLi ricncõe~ ndd icionncs », 
rln r·trlll'irm ti" do nr·l .. :!" rln !Pi or•r;amenlar·itl vigenl.t) (of{erccülo 
pi!la Crnnm:i.v.wio rir: Policia " crun. parmJrJI' (rworwwl ria Com.
·mi.v.vrio de F'Í'lla'fiÇa.v); 

Volnçiío, f)IJI ~" diseusi<iío, tia pt'OfHJHit;iío da Cnmal'a dos 
.nuptrlnrlo.~ 11. '117, de 1!11 t,, que autor•rr.n a abrir', pelo Minis
lnr•io rln. Vinr;úo, o ut•r•dil.o do \l7 :000$, ~UfJplcrn"nlnr· :\ oonsi
gnnrJiio d)isl.r·iel.o t•adio-l.ele~;t·apltien do Amnwnns>, da Vtll'hil :J•, 
rnl., li 'I dn hd Ol'(;nrnnutnr·iu vi~f.lntr• (lndu.itln i~wm pm•er.t!1'); 

Vhf.nçiio, Prn :Jn diRflli~RTio, dn 1'1f'onosiçiin ria Camar·a do~ 
nnptr·l.nrloR n. 1:!1, d" Hill,, f]tll! aulm·izn a rihl'it•, pelo Minis
lrwio dn Fazenda, o rm•rlito r•Rpl!einl fin 7fl :8%$, pnr.'H oecm•rer 
no pagamento das drspnzn;; rrmlizHrlaH eorn o lrovantamento do 

·r·nrlaHI.r·o do;; pr•opr·ios nneimtai'H ''III .\linns e R. f'aulo, r• outrn.~ 
pe~r1u izns (im:lu.ir/a .wrn parer:t"', ; 

Vol.nçiío, r•m il' d iseu~~iio, ria p l'oposir;ão da Cama 1'0. dos 
nepul.ndos, n, ·118, rle 1'!111, rrue nul.or·iza a ahnrl.urn, pelo 1\fi
nj.,l.rrio rln ,Justir;n r• Negoeio., lol.r•r·iores, do ercrlito dr RO$, 
supplnmcnl.ar· ,; verba 1.5" tio nr·l .. ~" rlf• lei orr;amPnl.ar•tn em 
v lgor· (inclu.ida. snrn parncar) : ' 

Votação, (~m 3" dh;cussão, (Jn proposicão da r.a.marn do~ 
O!!plll.ado~. n. 11~. dP Hill,, (jttr• nu·IOI'iza a nbert.ur·n, pcln Mi
niM.erin rln nuer·ra, rlo nrwlito ri" fi:fi35$41G, sunplernenl.a:· fr. 
vr•r·lm ii", nrl. 20 rJn li' i ortnrrir•nl.nl'in l'rrt vigor· (irwl11itla ,qmn 
fiiiN!r:l!r); . 

. Votação, rm. :1~~ ri i~cms~fír.t, ela propo~icão rJa Cnmarn doR 
l'lrpu t.ndoR, 11. i>:l, dr I !I H, nu lorizn nrlo o Presidente ria fl.epu-

- tllien n. ahrit·,· prdo Minisl.el'io rln l"awnrla, um crorlit.o especial, 
11ft impor·taneia rlc 10:000$, para op.r.orrrr fr restituição, em 
virtudr do dr•rH·rlo Jegislal.ivo n. 2.7fiG, dr ·liJ de janeiro rio 
r:orrentr.• nnno, da nova rinnçn f)lJP pt·eslou o •f.lwsourei"ro rio 
pa.pel-mor.~Jn ria r.nixa rle Amnrl.iznr;iio. Antonio BarhosJ~D>.dos 
:O:twl.r•~ Undnitla srun pm'r!ccr) ; 

Votação, r•m :l" rl i~cu~são, da 11rnnosiçfio ria Carnnrn dos 
Drputnclos, n. IOii, rle I~H. alwinrlo, relo ~[inistrl'io da .Fa
zr.rtda, n crnrlil.o dr I :527$00!,, par•a pagamento a .Toaf]uim Au
gust.r> Prrlire, rscr•ipturario da •;\l'l'andega do f\io de .Janeiro 
(incluiria .~em. )Jarecer) ; . 

Vot.acão, rm 3• discussão, r.Jn. rroposiçãn da Gamar•a· dos 
nr,putarlos, n. '111 I, de I nH, nbt•indo, o elo 1\finisterio da Fa
zenda, o credit.o de 'ii :000$, pnrn or,eoncr no pagamento de
vido n RaymunrJo Augusto Maranhão, rm virtudr rir srntença 
.inrliciaria lin.cln'irln stml• pa.recm•): . 

Votação, <'m 2" discussão, da proposição da Camat'a dos 
Deputados n. 3, dr~ lD'l3, (Jue transfr~t·e nnra o cursn rle mn
r·inha os alumnos do cuvso de muchinns fJUC a rr.(Jtwrercm, um:'!. 
vrz snt.isfeit.os ns Prqnisit.os regulnmrntnrcs I""'" parr•ct••• fa
?JIJJ•m•r>l da Cornm:is.wio r/P Marinha " GnnM'a': • 

Votar;ilo, em 2" discussão, da nt'OPosiçiio dn Gamara dos 
Deputados, n. 8!, dt! 1914, qur' l':wulta o pr·ose;:;nimnnl.o dos 
rursos de al'tilhnria ,. engenharia ao:< alumnos qu" os estudam, 

.. ,. ' 
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mosino .iú. promovidos n prinwii'Os i,encnles (com 1ln1'C'-'''~' (nw-
1'aot'l rfa Crnnm:i.~.wio dr~ Jlrwinhn '~ .Gu.m•t•n): 

Votação, r•m 3• cliseusslio, dn pt•opoid,;lio cln Gnnw1•n. dos 
Dep11lndos, n. R·J, dn ·l!l.ll,, qun con,edo an conHervnclm· dn linl1n~ 
dn Esl.radn de FíH't'O Crnl.l'al do lll'asil, ;ros<\ Alves l'et'l'<!it·u, 
um nnno dr. liMncn, eom abono inLol:(l'nl d~ dinriu, pnrn tt'nlnr 
de sun saude (com. Jlni'CCIII' frwora:od da Cornrnlssrio ri<! Fi-
nanças) : · • · 

V()t.nt'lio, em s• rlisnuss•io, rln proposiciio ria Cnmal'U. dos 
Doputndos, n. 113, rio l!ll-\1 que nbrn ao Mini~lm•io cln Vinr;íio 
o crndito de l'G :GI,O$, .Jll\1'11 png-::unont.o rins vantagens que eom
pctem ao eng-ünfleü·o m:wnuHt.u OLm·o Uncluida sem )larnce,·); 

Votucão, ~~n' :J" cliscu•são, da proposi(:iío da Cumura dos 
Deputados, 11. 0-1, de JOH, antrll'i~anrlo o· Presidrmle da Ropu
blil:a a conceder ao D1·, Antonio Pedro Pimentel. inspector 
sunitnrio da Dil'enl.oi·in liel'a! rlc 8uurlo P\lblica. licenca sem 
vencimentos, por um anno, a contar. de 21 ele fev6reiro vin
douro, para t.l'OI.amonto de sua sande, onde lhe convier (com 
r•m•eco1• (avm•a:orl rio' Cnrnrm'ssão eh• F'irtrm('a.•): 

Votncíio. cm :J" discu:'siio, da proposicíio rln Cumnra. dos 
Deput.ados, n. 00, de 1011,, nbrinrlo, poJo 1\!inistel.'io dn Gucrl'a, 
o crodit.o de ô :0008, pura pagamento de vencimentos a Agrip
piniano .Barros. professor rio cxt.inct,o Arsenal rle ·Guerra dn 
Bnh ia ('lnrlu.irlrr .<em Jlnl'cr.e1') : · 

Yotaofio, mn discussão unica, da emenrln do Senado, re.ici~ 
t.adn pr.lu Camnra dos J;)Ppnt.ados, •\ propo~iciío n. G2, de 1913, 
qna abre, pelo ~T'ir!iSf.r.l'in tlrt Fazenda, ·O cradilo de 52 :600~, 
para pur;nnwnl.n de 20 ~:unrr!ns ncro~cidos mt Alfandega do 
Porto Aler;m !-i1wlu:ida s~m fiiii'CI'r.r) : 

· , :r'· discus:<ün. ela propo~i,;iín da Camnr:1 elos Deputados,. nu
mero J2n, de 1!11!,, nrcnndo n Receita Geral da Republica, pnl'a 
f91.5'' (irwlu.ida .<em parnr:cr): 

Discnssrto unica rins emenrlns do Scnarlo, rejeitadas pe!n 
Camnra rios Dnpn taclo;;, que fixn n rlespezn do 1\[inisterio rln 
~<\gricultura, Tnrtnst.ria c, C:~mmcrcio, par·á 1915 •. 

J,evantn-se a sessão ás 5 horas c RO minutos. 

193' SESS,\0, EM 30 DE DEZEMBRO DE 1.914 

l'llRSIORNCB DOR SflS. PTNHmno MACfi,IDO, I'!Cll-Prtl!8In'ffi'l'll, g 
All\U.TO GÓJil3, 1' SECRETAlllO . 

(Noctu:rna) 

A's 8 112 dn noite, presrntc numero legal, nl1re-se a 
sessfin, n que concorrnrn os Srs. Pinheiro Mnohndo, Ai'au,jo 
Góes, Pedr·o Bo1•gcs, Oonzngn lnyme, Gabriel Snlsudo, Ar~ 

'•. 
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thur Lomos, Tndio do Brazil, Mendes de :Almeida. José Eu~ 
zebio, PiJ·e~ Ferreira, Jlibciro Gonoalves, Francisco ::ln, 'J.'ho~ 
maz .\erioly, Antonio de· Souza, Wnlfl·eclo r.enl, Goncnlvcs 
Jrcrtí·ira, Ilnymundo do Mirundn, .Peroirn ·:~obo, ·\Lmiar c 
J\lc!lo, .roão Luiz Alves, lloJ·nal'dino Monteiro, Moni< Frcit·e. 
Erieo Coelho, Aleiudo Guunnbot:n, Sá l•'r•ciro, Au~uslo du ·ias~ 
·concollos, J3ncno do .Paivn. Her:nardo Monteiro, 'Aclolp!JO 
Gordo, Franeisco Glyeerio, ;Jnsti MU!'Linho, A. Az•:r<~.lü, XnvillL: 
da Silvn o Vicf.orino Montcit•o (3l,J, 

. Dcixa.rn do compnrceer eom ciliusu ,iusLil'ieudn ol ~;rs. Mo~ 
Lello, Si!vr!río Ncry, 'l'ol'fli. Luoro Sudré. Gorvasio I:'M.>lls. 
:r.:loy de Souza, EpiLncio .Pcsson, Cunhn J'crlt•osa, flibrll'O do 
BriLto, Si:::ismundo Uoncnlvcs, Gomes l\iheiro, Gullh''I'~nu C.·.m~ 
pus, Lu i~ Vianna, José Marccllino, Huy Barbosa, .~Jlo l'r:canha; 
Lourenço Bnptisl.a. Alfredo El!is, Leopoldo de rlulb:ies, ;d·Hr. 
Abmn tcs, Alencar Guimarães, Gnneroso Mnrquu>, MJ.Ion J:u~ 
pti.~ln. H~rr:ilio Luz c .Toaquim Assurnpçfto (25). 

r~· lida, posta cm discussão e, seiJI debate; nppt•tJva!Ia a 
aetu ria. sessfw anterior. · 1 

.o Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte 

EXPimiENn~ 

Officios: 
Da Camarn. dos Deputados, communicanrto ternm 

sido novamente rejeitadas ·aS r.mendos uo SenadtJ ao orta-
mento .da Viaf)flo. - Inteirado. · 

Outro da mcsmn: procedencin, communicando quo a 
emenda refercnl.e ao Instituto Hnlmemanniano do Brazil. ern 
3' diseus>·ão. 1'oi approvnda o, como tal, deve ser r:onsirtr·~ 
rnda no orçamento do Interior. - A' Commis~ãu tJtJ Fi
nançrts. 

O Sr. 2' Secretario declara que não h a ;lar~rer·os. 

' O Sr. Ribeiro Gonçalves - Sr. Pre~idcnte, pedi a pn lnvra 
apenas para fazer· ao Scnaclo, cm nome do Sr .. Senador Ruy 
Bar·bosa, uma dr.t,Jamr;ão. E etJ a l'ar;o, lendo a ·cartn que R. 
Ex. se dignou rle me dirigir e é a seguinte: 

• Rio, 30 de dezembro r! c Hll!t- Mr.u illustrc· colle::;a
Per;o-lhe a bondade, que muito lhe agradecerei, de declarai' 
ao Senado, que deixo rle comparecer <'• se'8síio desta uniu,, Jl"lo 
mütivo de que já informei o Exmo. Sr. Prcsiden:trJ. 

Outrosim lhe rogo declarar, cm meu nome, para que rln 
acta dos nossos trabalhos fiquo constando, que tenho concor~ 
rido para dar numero, mas que me terü10 abstido e continuo a 
me ab>to•t· de votar os. orçamentos, porque o Senado os tmn 
recebido todos, especialmente o da receita, a tempo rJc nRo 
TIOderem nem Stll' lidos. Niio posso vntnr mr.dirla~ que. se mo 
não rlá, siquer, tempo de eonhec~r.- R1111 Ba·rlw.va.' 

.. '·.: ·./ 

I 
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O Sr. A, Azeredo '(')-Sr. Presidente, sondo ho.ic o ult.imti 
rliit de nossos trabalhos, sou o!Jt•igndo a occu,mr· n· l.ribuna 
llt>Htfl momento, para não deixar som re~postn o cminr.nte Sc
nndol' polo Estado da .Bnhia, que ho.io .leu perante o Senado 
11111 hrilhanl.e discurso, cm replica ;i minha humilde oração 
snltr·n o r:oqum•imento de infoi•macões ultimamento votado. 

Nã-o me cnusnmm rnngua as pulavms do honrado Senador,. 
apczm· de suas ir•on ias. S. Ex. com moveu-me, ,., ccrl.o, pelo 
modo sensibili?.ndo eom que t'nllou das nossas anl,igas I'Oiacões 
inl.erl'OillJlidas, eomo bem afl'irmon uo Senado, duas vcr.eH, 
J•olnçõns intimas, nl imrmladas por uma afl'eição verdadeira
mente excepcionacs, [IOI' um devotamento o desinteresse ,jamais 
Jtll.raJJassado em ·om•inho c sinceridade. 

Não mm, S1•. Presidimle, a declumcão do nobre Senadot' 
de que respondi11 ao meu discurso pela ultima vez, ccrta
mcnt.o eu não .tomm•ia o precioso tempo do Senado, ao apagar 
das luzes,· no fim t.mbalhoso desta legislatura, para lumhmn 
razrr as minhas despedidas atol nova provocacão. 

No correr do sm1 discurso, brilhante, luminoso, littcrnria
m@l.n notavcl •pelo buJ·i lamento di~ phrase, pela ii'onia J'inn, 
das ~uns allusões, pela eloquencia de sua pnlavm, justummüo 
rll'gulhosu, o nobre Senador I'el'oriu-sc ao humilde o1·ador· c 
••u me senti orgulhoso lambem, c disso ao meu nobm collegn 
pelo .Estado do Par(t, ontrw ao mon lado, que me .iulg!lva feliz 
nm saber-me envolvido· nu primOI'Osa r•oça omtol'ia qtw des
lumbrou todo o Senado. 

Foi um verdadeiro monumento de oloquoncia e do nrte, que 
rmlt•am para os A•nnaes desta Casa, com o mesmo fulgor n 
J•etuhibancia eom que os discut•sos JH'OliUILciados cm llomn po1· 
Cicoro· eonti·J~ Verus, exactamcnto em numm·o de sr.te, lautos 
l]nantos o nobt'll Senadm' pronunciou con'tl'n V. Ex., entraram 
tlllrn os domínios da historia das lettms, •J só compaJ•nvel 1\ 
·peça omtOI·iu PI'omuiciada neste mesmo J•ecinto .pelo inolvi
davel visconde do.! lnltomlll'im, na mernot•twcl eampanha conl!•u 
o elemento servil. 

!\las o nohr·e Senador pela Bnhia l'cr. referencias que não 
podem passar Slllll contrudictn c, rlmbm·a S. Ex. cslc.iauusentc, 
sou forçado, pelo tempo escasso, a hoje mesmo restabeliJCOJ' a 
Vlll'dade, sacrifiendn pelos .arroubo~ orntorios do grande po
lnmista. 

Niio tomei notas, SI'. Presidente; procurei gunrdm• nn 
momorin-um ou outro ponto do discurso do illustro Senador· 
pela Bahia, e dcnLI'C cllos o que mais mo feriu foi incontesta
velmente nquellc em que S. Ex. nlludiu claramente II minha 
imprensa, mostrando-se magoado pelo meu procedimento em 
r••luoão ti sua eminente o i;espeitavel pessoa. 

Niio •l verdade, Sr. Pregidentc, que a minha imprensa 
l.•!n h a atacado o St•. Ruy Barbosa por occnsifio dn propaganda 

;feita JIOI' S. Ex. c pelos civilistas eontJ·n u candidatura do 
mnrrohal Hormes. :Então ou .niio tinha imprensa, ou untos, 11 
minha imprensa estnva entJ•rguc n outras mãos. Mc1.os antes, 
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t! veJ•dad••, esliv••J·a 1í l'l'ont" da 1'1'iln111a, jor·nal uaquella ópuen 
do minha ••xclusiva Jll'Oill'iodudo. 

Mas tndu a gente sul1o fiU" nonliuma intCJ'VOUCJio cu tiulli\ 
naquelle ,io!'llul, poJ•que, ol'i'erll.ivamontc, nu nrw podia ler. 
J~stava. de llUJOU, guardava o loit.o por onl'eJ·midade gr•av•~. c 
pa:;sei l.r·1~s nwzes sem me levnnfal\ mal ~~~odendo f!onveJ'•:m.t• 
wm alguns arn igoB que me fii'OCUJ'avam, laos m•am as lll'dens 
do illustre cliuico flUO se ineumbirn da minha llUJ'a, Nosso 
tompo, 81'. PJ•csidente, V, Ex. sabe, como todo o Senado, eu 
nãp t.inha a menor intel'vencfw na 1'ribwna, e tivo o rlosgosl.o 
mui lo mais l.a!'(le do vm· atacados niw Hô o Sr•. fiuy Bm·bos:~ 
eomo ainda outros amigos meus possones, como- permitla-trw 
o honrado Scnndot• pelo .Estado de 8. Pauln que mn J'OI'ii'U {L 
sua peR soa- eomo o illustJ•o St·, Adolpho Gordo. 

Tive tanta intervcn~üo naqucllc tempo nos ataqLIIl~ l'•lito~ 
· ao St·. lluy Bnr·bosa, ,como nos ataques feitos ao Sr, Adolr1ho 

UrmJo c u •sl'llS arnigDs de S. Paulo. Enfermo, sem podm· hi'r 
;iot·nai!S, sem poder eonvfJrsaJ' a J•espnito de politica, al.il'Udo 
eompletamcntc no Jeito, ,nfio podiJt ser r•esponsnvcl pelo que 
cntiw editava a 1'ribu11u e muito menos O Mal/ta. 

O Sn,, AoOr.PJJH.I Gottoo- V. Ex . .i :'i teve a gentileza de 
me dat• explicuçõc~ a !'espeito. 

O Sn. A. A~WmJXl- AgJ•adeco a V, Ex. o apal'Le quo con~ 
fiJ·ma a mini! a propoRiçfro. Si, pm•vrmtm·n, eu , estivessr. de 
J"wcôr·do eorn o proeedimentr) dos meus ,iol'Jlacs, nito pJ•oteslaria 
l'nl.;ío c mui to menos l1o,je, dopois d" cinco armas rrnssndos. 

Isso se deu, exactamente, no momcnl.o da campanha civi
lista contra a candidatura do mar·echnl Hcr·mes. Agora, ao 
contt•at·io disto, a imprensa do Sr·. Ruy Barbosa, Jornal diri
gido por S. ,Ex., o J)iario de Notir:ias, não consider·ou a minha 
sil.unr;ão para aggredit·-me violentamente, servindo-se do ar
gumento que, mais tarde, tive newssidade do rebatei' ern moia 
duzia de linhas quR fiz publiJlliJ.' em uma :folha desta Capital. 

QuFJm tinha, pois, mzão de queixa seria eu, do Sr. Se
nador Ruy Barbosa, nã6 o !Jonrado Senador de mim. .Fnr;o 
esta observação, Sr. Presidente, pai'U demonstrar ao Senado 
r1uc a intolerancin do nobr•e Senado!' 1í uma realidade. Sei bem 
flUO os espíritos liberaes não devem ser intolerantes, prin
oipalmente quando elles são ernitmntemente notaveis, como o 
Sr, Ruy Barbosa; mas a intolerancia de S, Ex. ó inilludivcl 
o o Senado lhe faz inteira Justiça. 

A intolerancia do eminente Senador se manifesta sempre 
e se manifestou quando S. Ex., ainda ho,je, vr.iu J'Cpctir da 
;,rilluna que a minha imprensa procurava ferir, S. Ex,,· quando 
ó cel'lo que, intolerante como é, entendeu que c;Jevia· ser eu o 
responsavel por netos por mim não praticados. 

No nosso prim1lÍl'O estromccimento .iii S. Ex. dora p~ovns 
fie ~ua intolcrancia c orgulho quando, POt' uma questão de 
idéas, rJe 'princípios, de direito, ou dissr.nti do S. E.x., que 
Bntiio J~l'll rJirr.ctor do ,/OI~lal do Bra.~i.l. Nessa {lllllUS111o eu ll!Wia 
e~ripto um artigo contra o almirante Wandenkolk, que to-

), 
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mt'u·n eh! ns~nllo o Ju.)lkl' e, discutindo, ~om .iúmai.~ offondet• 
ind ividunlmen lc •.íquelle i llusl.re almirante, clemonsl.r" i que o 
:~cl.o praticado p-or elle podia esl.nr ineluido no arl.. 301, do 
·Codigo Penal, HC porvt!nlpra ellc não fosse nlrniranl.e dn nossa 
!Armada o não pertencesse n. esta Ousa do Congrrsso. 

-Bust.on esse facto, cm coHLrario tí opinião do illuslre Se
nador, pura nuc S .. l~x. se rcvoll.nsse o entendesse, pela sua 
inlolcrancia, ficar estremecido commigo. 

ncfiro-m(J a esses deus incidentes da uossâ vida para de
monstrai' CJUU o cm ineutc Sen,ador núo teve mzúo quanrlo se 
referiu ao rompriment.o das nossas rolacõcs. • 

S; Ex. mostrou-se lambem irritado qu11rtdo lwje tomei 
::t Jihcl'dade de lhe dar aparte; mas todo o Senado' viu que 
;iámuis th·e a iutencilo de interromper o nutavel Senador na 
-leitura t.!o seu di~~urso. S. Ex. obrigou-me a esse aparte 
quauilo l'allou no incondicionalismo ~orn pessoas de sua :l'n
milia. O meu aparte foi exactamente mostrando, qrie nesse 
êJ)Onto cu dive1·gia, dando todas, as profcrencias á minl1a fa
milia, com a qual eu sou incondicional, e S. Ex. dizia que 
pt·cfcria a .. iustica acima do incondicionalismo na suo casa, 
qunndo a verdade é quo no fundo somo~ ig·ualmcnl.o incon-
dicionaes neste caso; . 

Lembrei, cnül.o, que :fura cu até quem suggcrirn a S. Ex. 
:Passut· um ttJ!egramm11 a seu filho, que se achava n11 Bahia, 
exactamente no momento cm que o Supremo Tribunal ,ití se 
11avia manifestado a· favor da maioria dn Assembléa daquellc 
:Estado, na sut>cessilo governamental do Sr. .Tos é Marll!!llino: . . 

Todos devem se rocot•dar elo que se passou naquelle mo
mento da prcsidencia do Sr. A:ffonso Penna. Todas as du
vidas surgiram aqui uo JUo· de Janeiro. pm·ejue não se sabia 
com segurança se u maioria da Assembléa havia .ou não se 
reunido para reconhll"cer o Governador eleito do Estado. · . 

O eminente Senador pela Bahin estava vacillante. não 
sabia mesmo que deliberação tomar, tão desencontrados eram 
os f.olegrammns que recebia, o como rJra sabido que o pen
samento do Sr. Presidente da Republica cru resolver do 
accOrdo com S. Ex., a sua responsabilidade crescia no mo
mento de se nianifestar; c então, amigo do honrado Senador, 
como cu era e deqe,ioso de vel-o acertar, eonfiante Lambem 
na palavra do seu illuslre . filho, pela convicciio de que elle 
rprestaria informacúes scgums e verdadeiras sobre os aconte
cimentos quo se desenrolaram na Bnhia, :wonselhei a S. :E."X. 
que a elle se dirigisse exigindo-nJC uma resposta pela Qtll\1 
devesse• guiar a sua aooão. · 
. O Sr. Senador Uuy Barbosa telographou immcdialamente, · 
e deanto da resposta do seu filho, então Deputado estadual, 
af!'irmundo que tinha havido maioria no reconllecimunto do 
Sr. Pinho, o eminertle Senador resolveu l'ncouhocer a lega
lidade desse Governador contm o Sr .. Tosta. 

Entüo, Sr. Presidente, S. Ex. agiu como eu af(iria: ~cndo 
~ucondioional com seu !ilho. Acceitand<J .como :verdaden·a a 

.. 
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inl'urm:u;r'lo CILIL\ 1.1:o;Le lho PI'PRI..{n·a, omJJOJ•a nuü~ f.n.J•de. 1.~0n10 · 
tudo u llllllldo saJJe, () eoutrat'ÜJ se. veiu .voril'.it!!U', isto ti, r{uu 
a 111n.iur·iu. ·d:~. Assombléa uü.o :;e havia reunhlo paru.. verifjcnt~ãú 
dn ]lllli<•res do Governador do J~slado. 

:\/as a. cldibu!·a~'üo estava tomada: o Sr. Aruu jo l'inlJo 
Uuha tiiclo Jlt'ocluumclo Guveruador, ot·a um facto' consum.
marltJ J 

.Aqui est:í, Sr·. Pr·r~sidet"ll.ü, a cxpl.icnt•i'ío que nu dr~via ao 
<!nlincnto i:ienudo!· pelo Estado ria 'Bahin, rruando <'.JU aparto 
lllU rderi no seu illuHt.rc :rilho justificando o nosôQ incondio
nulismo na familia. (Pau.ia..) 

O honrado Senador, com toda a violoncia de que fa~ J.imll.l'e, 
CJUflndo, porventura, alguom lhe ousa apartear, tovc em He-
SUJda os ta referenda: • 

«O no!Jr•e Senador, aproveitando o primeiro ense,io de mo 
escarrar aqni rosto a rosto o. que a sua imprensa me bimba
! Mm durante a minha luta poJa candidatura presidencial, n:io 
só. CJnalifica a nobilissima crur.ada contra a candidatura mi
litarista como «uma cnmtlanha dil'lí1matoria mnscm·ada pela 
bandeira ria regerwracrta, mas, atú, a incrcpa de hrwer, «crendo 
c acceit.ado a anarchia mi.litar », na qual S. Ex. filia a scdicão 
do. maru.in, essa mesma sedição cuJa origem o radiogramma do 
mar·echal denotava c>tnt• Jigadn. pelas supeitas do Governo ck 
entüo, á influencia rio actual ~linislro da llfnrinha. » · 

O que está publicado uo jornal de Casa e foi o que pro-
feri <l o seguinte: · . 

«No corriJt• tluque!Je dia, inolvidavJJ! varu os annaes da 
. nossa Armada e que marca cnvoz o ponto culminante da nossa 
anarr:hia militar, creada o acirrada pelos artigos de jornucs e 
pela campanha de di:f:fumacfio, mnseamda pela bandeira dJ• 
uma regeneração incompativel com a situação, outros mm·-
1.yres vieram l'nzor· companhia áquellas vic!.imas da horda mi-
litar.~ · . . . . 

Acredito que o Senado me faro justicn. Nüo é a mesma. 
cousa. E' intoiramento diffci•ente daquillo que o ·honr:1.do Se
nadot~ quiz pür na minha bocc11. 
· ~Ias, Sr. ].>residente, quem póde resisti~ á dialectica do 
'eminente Scnador pela Bahia? Ninguem; E ou mesmo, elevo 
doola·rnr solcmnemenl.e, muitas vezes acreditava que t.inhn o 
meu espii·ito inteiramente esclarecido c pretendia seguir um 
.tJclet•minado caminho; ouvindo S. Ex., entretttnto, me desviava 
dolle, pela fascinaciio que sempre cxel'Ceu sobl'r meu espirita, 
i voz autorizada quo me fnllavn. 

. ~!as cru uatuml. •Dovotadó como semp1·c :t'ni ao honrado . 
Sonadot•, muitas vezes tive de ceder á Pro cm inencia da seu es
lli!'ito, embora t.nlve?. l.enlm errado para acompunlrnt· S. Ex. em 
,suas manifostacões. ~ras, ás vezes, a razão pó do mn is quo o •co
r~üo, o dnhi n insnbordinnciio da minha pnrte c. 11 mnnifost.a 
jrrtolerancin · do honrado Senador .• , . . . _ . . . .. ... .. ... 

';. • '· · . .; r'';: .1 "'•'::.'• 
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Nosso caso mesmo do Bstado da Bahia, St·. Presidente, al.d 
n ultima hot•a, quando ainda o honrado Senadot· estava vaeil
lantc. cu tinha .ití i'irmado -o meu ,iuir.o ·a respeito de sua si
tuação politica, mas ainda assim no dia cm que a im!ll'enst\ 
·nublicou aH redarnncües do .iuiz federal da Bahia ao Supremo 
1.'Joil)unal para que a ot•dern de habeas-col'ptts fosse· mantida, 
dei prova il'l'efragavrl de minha dedicacüo ao ·Sr .. Ruy Bat·
bosa. 

Descendo ambos de Petropolis fomos Juntos (t redacção da 
1'1'ib1HW. onde encontramos .iá em prova um artigo sustentando 
o aelo rio presidente do Supremo 'fribunal, que em of1'icio di
rigido ao Presidente da Hepublica, reclamava provideneias . 
encrgicas ]l!l.l'a que fosse cumprida a decisão .indiciaria. o of
ficio que fóra enviado ao eminente Sr. Dr. Affonso Penna, cm 
Pott•o[Joli,q, ;foi pelo Sr. Pindahyba de Mattos, de saudosa me
mOJ·ia, mostt·ado ao S1•. Eduardo Salamonde, redactor da 1'ri
bu:ltCt. Em prcsen~a deste meu illustre amigo c collega que se 
'achava na redacção, depois de algumas considerações que fi
zemos, pedi-lhe que retirasse o seu vibrante artigo, para sa
tisfazer os desejos do nobre Sanador. Si não fôra este meu 
·procedimento, o pt'05iden!c do Supremo Tribunal não poderia 
ter consentido na retit·ada do referido officio a podido do Pre
sidente da Republica, a menos que não arrebentasse então um 
formidavcl cs-candalo pela documentação do fact.o. 

E assim 'r eonsummou o acto J'!agrantc da illcgalidadc no 
Estado da Bahia. 

Como esse, outi'OS casos houve, e a nossa amizade, que 'foi 
sempre mantida. POJ' mim, eom o maior respeito e pom o 
maior devotamento, nunca soffreu estremecimento emquanto 
prevaleceu a vontade de S .. Ex., mas dcnnte da menor con-· 
trariedade tmnspa1•ecia logo a ,,ua intolerancia. 

, Duas vezes o honrado Senador 1'allou em ingrato c ingrn
tid>1o;-com rmJ•I.eza nesses pontos do seu discurso S. Ex. não se 
quiz referi,,· a mim. 'fenh-o esta convicção, Sr. Presidente. poJ•
{IUe nunca 1'u i jngrato, em primeiro lognr; cm segundo lagar, 
cm relacüo a S. Ex., ou ,iúmais poder•ia ser ingrato. 

A ingratirlitn, bem sei, Sr. Presidente,. se verifica por di~ 
·ver•sas maneims, mas geralmente se refere ao esquecimento 
de se!'vicos ou attencões prestados, ao esquecimento do bene
ficio recebido por nlguem de outrem. . . · 

Devo dizer ao Senado que, neste ponto, ,hímnis poderia 
ser um ingrato em relação ao honrado Senador. Si entre nós 
!ta alguma cousa que mer'ec.a mcriminacão só si fõr por não 
tet• eu sabido corresponder ú amizade de S. Ex. indo atoí no 
iucondieionalismo, á climinaciio da minha independencia pes
soal e de minha individualidade politica. De outra mnneil'll 
nüo. Convivemos mais de 20 anl10s, sendo certo que fui cu 
quem foi procurar-a S. Ex., pela admiração que 8em!ll'f! mo 
inspirou o seu talento exll'llot•dinal'io, n ,as suas rxtJ•aordi
narius qualidades, para entregar a S. Ex. u direcção de um 
jornal que era enlüo de minha propriedade. Entreguei-lhe o 
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DiaJ•io âtJ ~voadas du:·H:l'il!ionaL'inmuntc, apenas me re~r~l'vandn 
o direito do c!'i~r uma colnmua 'l'!!pUIJUcana, onde propngun
rJistns rcpublir:nnos "omo Aristides ·Lobo, J~opc~ '1'rovrw, Silva 
.lnrdim, Xavier ela Silveim c outros pudcsson1 estender as 
llOSSUS idúas. "' 

.l)nhi pura eú a nos,;a ami~adc roi a mais· e~Lreib passivei. 
c a intimidado desse. a!'J'ee!.o er·a vaga com, .o mais sit1eoro e 
vivo desinteresse," com n mais J1!'ol\mdn c devotada afl'cioão 
pot• mim no eminente Senador. . 

Numcn fui ingrato. E' Vt\l'dadt\ que Lambem ,iúmab fui 
incondicional. qum· nas minhas relaoücs pessoaes, quer nas 
minhas relucúcs politicas. Fui sempre um espirita altivo, o 
disto póde V. Ex. dar provas, Rr. Presidente, tantas vc?.cs nos 
tomos encontmdo cm divergencia de idéns, em desaccurdo om 
questões de detalhes, sem .que V. Ex. tenha eonscguido im-

~ primir ao meu espirita a subservienr.ia ~uo os homPns inlolc-
rnntr,s pensam impOr uns amigos. · . • 

Tambcm não tenho sido inconclicionnl ·com os ::;o\'Crnos, 
•renho feito opposiCiLO, desde os Srs. murechnes Dcodoro I) Flo
'l'iano Peixoto, até ao Sr. Aff.onso Ponna sem que para isso 
fenha solicitado Jiccnca de quem quct· CfUIJ seja, nem procuradr> 
saber , a quem desagradava. Com o Marechal Flori ano, flm 
pleno estado de sitio fiz sósinho a propaganda contra .o adia
mento das elciç(ies prcsidcnciacs, pouco me importando com 
as conscquencias que me podiam advir. 

V. Ex. ha de se rr:cordar, Sr. Presidente, dos insistentes 
Lelegrammas que me transmittiu do Rio Grande do Sul, ao 
l.r,mpo do governo Campos Salles, para que eu. ni1o mo mani
festasse contra aquclle illustre brazilciro. Niio se terú esque
cido tambem de que quando V. Ex. rcg·ressou, foi (L nossa 
casa solicitar o meu silenci.o, c V. Ex., o Senado c o paiz sabem 
que não attencli :\s in,junccões dos meus amigos, conservando-me 
cm opposiçüo durante aqucllc quatricnnio. 

A minlm situação politica dcantc db Sr. Ai'fonso Pcnna 
foi a mesma. Rompi C{lm ellc, sabe V. Ex. c sabo o honrado 
Senador pela Bahia, por causa do Sr. Ruy Barbosa. Levantada 
a. candidatura do Sr. Campista, antes que essa se tornasse 
amadurecida, quem primeiro contra, e lia se manifestou, c por 
amor :i candidatura do Sr. Ruy Barbosa; foi o humilde orador.' 
Antes ,ii\ me havia manifestado, no governo do Sr. Rodrigues 
Alvos, contra a. candidatura do cmin~ntn chef~ Sr. Bernm·
dino de Campos, sómcnto porque u candidatura que me sorria. 
crn a do Sr. nuy Barbosa. Quando se levantou n candida'l.um 
do St·. marechal Hermes, ninguem ignora c V. Ex .. Sr. Pt·c
sidento, repetiu desta tribuna, o meu candidato ern o 81·. Se
nador nuy Barbosa, 

O Sn. PrmlR FEnnmiu- Todo o RPnndo sabe dissn. 
O Sn. A.' Azmimoo- Entretanto, emquanto cu assim pra

ticava C{llll a mai·or lealdade c d"sintercsse, os s8us conterrn~ 
ne,Ot; o nbnndomiv3Jll como deixei !'lrovado desta t.riliun·a. At:dra 
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mesmo, separado completamente do honrado Sr. Ruy Barbosa, 
.V. Ex. sabe como sabem outros Senadores que me ouvem, 
que ainda tentei dentt·o do meu partido levantar a candidatura 
do Sr. Ruy Barbosa, tendo até procurado o Sr. Lnarechal 
Hermes para dizer a S. Ex. que era o momento delle mostrar 
a grandeza de sua ulma, acceitando a candidatura do eminente 
Sanador. E êlevo declarar- apraz-me fazei-o- o Sr. marechal 
Hermes declarou-me sem odio nem· paixão, que acceitaria a 

' candidatura do Sr. Ruy Barbosa,. um !L vez que S. Ex. fizesse 
a declaração de que acceitava o programma do Pa1·tido Repu
blicano Conservador. Creio que V. Ex. sabe disto. 

~ -~,."'1: 

Portanto, Sr. Presidente, a minha admiração e sinceridade 
para com o Sr. Ruy Barbosa siio reaes e indiscutíveis, Fui da 
ma.:xima lealdade para com S. Ex .. e, estando agora completa
mente separado, não tendo preoccupações com a sua pessoa e 
a sua situaoão politica, não tinha necessidade de manifel:ltar-me 
desta maneira para justificar -o meu passado. O. meu. fim 
neste momento é demonstrar a minha despreoccupação pes
soal e o meu desinteresse politico, dizendo sem rebucos o que· 
penso e o que sinto. · · 

Sr. Presidente, fiz esta ligeira recapitulação de pOlitica 
a. respeito de S. Ex., para que ô Senado !'i que sabendo que, 
mesmo pela affeicão pessoal, eu jámaisfui parà com o Sr. Ruy 
Barbosa um ingrato. Em ·relação :i interesses politicas e in
teresses de outra qualquer ordem, nunca tive do eminente Se
nador a menor demonstração. Quanto ao si;u affecto e á sua 
amizade paguei com a minha lealdade e devoção. · 

Ninguem lhe. poderia fazer mais, a menos quo não qui
zesse abdicar de sua propria consciencia e personalidade. . · 

. ' . / ""1r.'. 
S. Ex. entendeu que eu fazia a apologia dos homens do 

Satellite, sem me importar absolutamente .com os que foram 
assassinado~ a bordo desse navio e então disse: 

c Como, pelo contrario, ainda nos vem. absolver a ca.rni
ceria do navio phantasma, qualificando aquelles assassinios, 
do !pais perverso ,e odioso caracter, como providencias .que se, ... 
pod1am tomar até em defesa pessoal? ~ · 

· .Ora, .sr. Presidente, eu .não disse isto. Já declarei que 
a. dJalecttca do honrado Senador . pela Bahia é assombrosa, 
sendo que S. Ex. tem o poder magnetico de .fazer o preto
branco, e ó quadrado-redondo, por isso me contento em re
petir que não disse semelhante barbaridade. (Pausa.) ·. 

Sr .. Presidente, acabo de ser informado· do que h a nurriero 
e não quero impedir que o Senado vote, e assim vou· restringir 
as minhas considerações, que seriam ainda muito mais longas. 
. Vou terminar, pois, a minha resposta ao illustre Sem1dor, 
dt!as vezes separado de mim e uma de V. Ex., de quem, 
ahás, no oomeco da nossa vida politica republicana, nfio era 
amigo, lembrando tambem as accusaoões' que V. Ex. soffreu 
no correr dos discursos do eminente Sei:ui.dor. · 

• .. 



SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1914 579 

Lembro-me n proposito do caso passado ,entre d eminente 
clinico francez Bouvard e Duelos, homem 'verdadeiramente 
notava! na Ft·anoa e que viveu u fazer diariamente epigrammas 
úquelle modico de grande renome no seu paiz,. Um dia Du
elos arlocceu gravemente e receando a morte mandou chamar 
BouvaPd, incontestavelmente um dos vultos mais nolaveis da 
medicina francczu, para examinai-o. Bouvard ficou muito li
sonjeado c aLtendeu logo ao chamado. Ao chegar á casa de 
Duelos, disse: 

«Sinto-me muito lisonjeado de sua confiança e della sm·
prehendido ao mesmo tempo, tendo razão para acreditar qúe 
isso nfto lhe era agradavel. · . · 

- Isso lá é verdade, respondeu Duelos; mas, por Deus· I 
eu não qu0ro morrer. :~o . 

Imaginaram, Sr. Presidente, que V. Ex. pudesse se tran
sformar em Bouvard, para fazer o milagre de .levantar o 
enfermo impenitente, cu.io mal, é incuravel e como V. Ex. 
não conseguiu ter essa fortuna, as maldições dos deuses ca.
hiram sobre a sua cabeça. 

Não admira, portanto, Sr. Presidente, que V. Ex. seja 
hoje' o alvo de todas as accusacões, seja apontado como o cri
minoso maior da Republica, como o umco responsavel ·por 
todos os erros que temos pratica:do nesses 25 all!ÍOS. E' natural 
· que os homens se revoltem contra o chefe do Partido Repu
blicano Conservador, que aos olhos da opposicão não passa 
de um criminoso e contra quem todos os olhares se voltam, 
procurando fulminar, para que a Republica possa ser grande 
e prospera. · . 

Pois que façam de S. Ex. •Carthago e revivam os Gatões 
a bradar é •preciSo demolir Carthago•. S. Ex., insulado na gran
deza do seu patriotismo e ·do seu valor civico, ha. de resistir 
como resistiu a heroica cidade africana que passou á hi!torit. . 

. (Muito bem; muito bem.) 

ORDE!i DO DIA 

Votação, em 3' discussão, da proposlcão da Gamara' dos 
'Deputados n. 116, de 1914, fixando a despeza do Ministerio 
da Marinha para o exercício d~ 1915. 

Siío approvadas n.s seguintes 

IDONDA8 

Accrescente-se: . ' ' . 
Mt. Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar 

·o cidadão Manoel Sylvio Pereira Baptista no mesmo ou em 
cargo de igual ca!Jegoria áquelle que E\Xercia na Secretaria da' 
Marinha na época em que foi exonerado, sem direito algum nos 

· vencimentos ai(nzados. . 

' 
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Accresconte-se: 
"-rt. O ~'Governo fica nutoriz!lldo a conservar os Lres 

auxiliares do auditores do Marinha, rom os vencimentos an
nu!lles de O :000$, si isso l'ôr indi~pens!wel ao ~erviço, abriudo 
os nccess:arios creditas. 

1 Art. . Fica o GoV!erno autorizado a aposentar com os 
vencimentos que estiver percebendo, rAlso o solicite e seja jul
gado invalido, o funccionario deste ministerio. Ignacio Ara
nha Moira do Va~conccllos, maior do 70 annos do idade, si 
contm· mais de 25 annos do serviço publico. 

E' rejeitada a scguin to · 

EMENDA 

Qualquer membro do magistcrio eLa Esrula Naval que, 
além do desempenho de seu cargo, reger intr,rinamente ca
deit•a ou aula, de aecôrdo GOm o mgnlamento vigente, cm vir
tude do impedimento ou falta do respectivo docenlu,. terá 
direito t~penas a um accrescimo de voncimentoA igual ao que 
deixar de 11eceber o substituído. 

Approvada: vwu ser envindtt a Commissiío do Redacciio., 
Votnçüo, em 3" discussão, da proposição da Cnmara dos 

Deputados, n. 120, de 1014 fixando a c);)speza do Ministcrio 
do Interior pura o eXJel!'cicio do 1015. 

Siío npprovadas as seguintes 

EMENDAS 

A' .verba 15' em vez de: « Para os officiaes -e pracns quo 
so reformarem; etc.,, diga-se: '«P:wn. os offiCiacs o praças. 
(]Ui~ so reformarem, ou ,iú reformados o que nfio estejam no
minnlmento mencionapos nosLn tabella - 63 :~69$048 •. 

Sala ®s s:cssões, 30 de dezembro de ·1[114. Erico 
Coelho •. 

Na verba 22" - Accrescente-se 1\ emenda approvnda em 
2' discussão: 

«Para um guarda sa.niL!llrio, a quantia de 5$ diarios, de
duzida da sommn do 8:030$ das gra~ificncões por serviços no
cturnos,, 

Snln dn~ s~süe~. 30 de dezembro de 1914. 
Coelho. 

Eriçl) 
' ,, ...... J 

' . 
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E' o Govcmo autorizado: 
A conceder um anno de licencn, com ot•iJt:nado, ao ju!7 

substituto no Terril.orio do· Acre Dr. Mathin.~ Olympio du1 
Mel! o. - Pires Ferreira. · 

Restabeleça-se a disposição do 1trt'. ,,. corn esccpçúo. dos.\ 
§§ 1' e 2'. . . . . r 

Verba 15': 
Accrescentem-se 13:687$002, para o 'tenente-coronel João 

Bernardino da Cruz Sobrinho, reformado. 
, E' annunciada a vota((iío da seguinte 

EMENDA 

Ao art. 8' - Substitua-se n <monda npprovada em 2' 
âiscussão pela seguinte: 

Art. A reorganizar n Brigada Policial, nos limites das 
verbas orcnmentarias., assegurando aos Cl'rficiacs dessa mili~ia 
os commandos, cm commissões, das unidades Affcctivns, bem 
como todos os cargos de administração, nas suas differentes 
repartições, sem pre,juizo dos officiaes do Exercito que o.e
cupam actualmente taes cargos, em quanto bem servirem. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1914. - F. Mrmdes de 
Almeida . 

• · O Sr.\ Mendes de Almeida (pam encaminhar a volaçtio) 
. - Sr. Presidente, trata-se nesta emenda de dar aos Ófficia.~s 

da Brigada Policial o direito do accesso n todos os postos, 
sem ·prejuízo dos seus íllustres coll~gns do ExN·cito, que al!i 
exercem as suas funcçõe.s. · · 

E' rejeitada a emenda. • 
E' nnnunciad!l 3 votru:.ão da seguinte 

EMENDA 

Inclua-se onde convier o ser;uin.te: 
.~t. Fic!l o Poder Executivo autorizado, durante o 

interv!lllo das sessões do Congresso, n tomar as providencias 
que ~ necessidades do ~ommercio, industria e agricultura 
em geral exigirem n!l execução da loi n .. 2.895, de 15 do de
zembro de 1914. • 

Bala das Commissões, 30 de dezembro dr. 191 4. - Ray
m.undQ. de Mircmda. 

:· . .,. 
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O Sr. Adolpho GDrdo (') - Sr. Presidente, não posso 
apprehender bem o pensamento desta emenda. Tomo pois a 
liberdade de pedir ao digno Relator do projecto de orçamento 
alguns esclarecimentos. · 

Quaes síi.o os intuitos deste dispositivo? Quaes siLo as 
faculdades que o Congresso vae de)egar ao Poder Executivo? 
Prorogar a morn,torin? Pelos tcrm:os em que ella se àchri for
mulada, não comprehendo os seus intuitos. Pareee-me que este 
dispositivo é completamente unodyno, e como a lei não póde 
!Conter qisposir;ões inuteis, o Senado ·não· póde approvar a: 
emenda. Qunes são essas faculda:des? Em ussúmpto coino este, 
a dolibera(}ilo deve ser precisa parti evitar úrri J:egimen 'de du-
vidas e de incertezas, muit.o pre,iudiciaes. · '· 

Penso, pois, que o Senado não deve approval-a. 

O Sr. Presioonte - Realmente esta emenda não podia: 
ser incluída nest.o orçamento, porque elln declara expressa
mente que .fica o Governo autorizado a tomar ns providencias 
que a necessidade ·do commercio, industria e :all'ricult.ura em 
geral exigirem no exercício dn l·ei n.· 2.825, de'·f.órma que··se 
refere a assumpto completamente extrnn)lo ao Ministerio do 
Jpter!or,

1
tque n~q ~e!lJ nad~ que ver com o colllli)ercio e com 

a agr1cu ura. 
_ Eá~ omen~a . foi ~pre~cntada peran~e a Comfi1issãó, .. ~as 

nuo teve ass~tliiiento,, · , . . . :. · ~~·;.; :'·'A'~:u.il . ,_. -·' ' ' ' ' -. . 
O Sr. Raymundo de Miranda (') (para encaminhar a 

votaçQ.o) - Sr. Presidente, quando 1ú1 discussi1o qo projecto 
sobre a mornl,oria apresentei urria r-monda' sóbrii as' duas dis~ 
posições, fiz sentir a necessidade que o Governo Linha· ou 
deveria ter de uma autorização .qualquer no orçamento do 
Interior, quando no inoorvnllil dás sessões parlamentares 
occorressem duvidas· so)lre a execução qa !Eii, afiiri · dà que · 
pudesse agir do modo ti' ovit.ar o ·fracasso ijas classes· coo:.. 
servadoras, das menos protegirlas <ln sorte e das inenos di-
nheirosas. . · · · · · · · · · 

Nessa mesma ordem de consideraéões entrou o Sr. Se
nador Alcindo Guanabar11, que demonstrou, com· a pro1licien
cia que lhe é pecuhar, a necessidade de ter o Governo uma 
autorizaciio nesse sentido. 

Si apresantei a emenda no orçamento do Interior, tra
tando...se da 'moratoria, é porque, como· V. Ex., sabe, a lei dn 
moratoria é rubricada pelo Sr. Ministro. da Justiça· e as 
questões deli a decorre'ntes 'são todils de ordem judiciaria 
e'ó'qU:e' é de ordem' jUdlóiaria pertence ao Ministerio da .Yui<!poa. , · ·· · ,. · · · · · · · ·· · · · · 
' '· Filrfliii estas ns razões pelas quaes apresentei a emenda 
no orçamento' da Justiça~ ' · ·' · · · · · 

' 
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E' rejeitada a emenda. 
E' annuncinda a votação da seguinte: 

,,., 
EMEND~ 

Verba n. '(Subvenção a institutos de ensinos) : 
Thcstabeleca-so o que foi consignado na proposta do Poder 
Executivo, com a diminuição feita pela Camarn dos Depu
tados. 

Sala das sessões, 30 de dezembro dol 191-1. - Lauro 
S:odré. - Pereira Lobo. - Francisco Sá. - José Euzebio. -
Gabriel Sal(Jado. - Ribeiro de Brito. - Ay1tia1• e Mello. -
Bernardino Monteiro. - Ribeiro Gonçalves. - i\!uniz Freire . 
...:. Gonza(Ja Jayme. · 

O Sr. Erico Coelho Sr. Presidente, a «:Jommissão de 
Fiii!ancas estudando o pro,iecto conseguiu n reducçií,o do, 
2.000:000$, dn imrortnncia vot~dn pela Gamara, a qual já ti
nha diminuido 2.063:000$ da proposta do Governo. De modo 
que neste· momento Cnrnaru e Senado eliminam das despe
zas '•· 000 :000$000. Não se dirá, J}Ortanto, que o Congresso 
Nacional não se compenetrou da. necessidade de re'stringir 
dispendios. 

Si ·a emenda apresentada agora com o fim de liberali
zar mil setecentos c tantos contos pelos in&>:tutos de ensino 
aos docentes estranhos ú ordem administrativa fõr approva
da, desapparecerá quasi a economia que a Commissão de Fi
nan,~as apur{lu, comparativamente ás de,sp.ezas fixadas no 
projecto da Camnra. 

O parecer da Commi,ssão é de sustentar a reduccão do 
:!. 700:000$ approvadn em 2' turno do pro,iecto. 

O Sn.• JoÃo Lurz Ar.vms ·- Sr. Presidente, o honrado Re
lator do orçamento do Interior não tem razão. A Commissão 
trabalhOu até ás 7 e meia horas da noite estudando as emen
das n.us diversos orcamentos. e, eu provoquei o pronuncia
mento da Commissão ·sobre essa emenda, llOntrn a qual eu 
me havia manifestado em 2" discU.ssão e a Commissão una
nitmé manifestou-se ll'elo restabelecimento da. verba. contra o 
voto do Relntor. S. Ex., estava ausente. 
, · O SR. E arco CoELHO - Sr. Presidente, não é a expres
são da verdada que a Commissão tenha deliberado a respeito 
da emenda.· · 

O SR. JoÃo Lmz ALVES - Ahi estão presentes os Srs., 
membt•os da Commissão. 

O SR. Emco CoELHO - A Commissão níllo tomou delibe
ção alguma sobre a emenda. 

' ,· i~· 
'. 
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O Su. ;ru,\o LUJz ALI·~~ - J>cwdlio. gu é .CJUC uiío posso 
ficar por mcutiroso. Appcllo pum os Srs. mcmiH·n~ da 
Comrnissüo. Y. Ex. linha so ~·cLimdo. 

·O Sn .. Emco Com.uo - Eu me rcti.rei quando lodos os 
membros dn Commissfio cxnm:nnvnm o p!'o,iecto da rer:citu. 

Chamado poJa ~}esa para votar, na sessão diurna, vim 
t.rnr.ando as emendas até cnlfio apresentadas ú Commissão, 
todas rubricadas pelo Senador Fmncisco GJyccrio, umas com. 
approvncüo c outras sem assa nota. 

Esta cmeudn não voiu da Commissüo, J'oi apresentada 1í 
Mesa directamente. · 

O Gov>crno delibera c o Congresso -executa. 

O Sr. Victorino Monteiro (-") - Sr. Presidente, s6 pelo 
facto de ter sido invocado o testemunho da Commissfio J:oi 
que pedi a p~Jnvra. 

' A Commissão reuniu-su hoje Jogo após a votaçilO dos 
orr,amentos por parte do Senado, e, ao invés de continuar~m 
a discussão do Ol'Camento do Interior, não sei por que motivo, 
preferir·am os seus membros estudar o orçamento da receita. 
Já no fim deste estudo, ás 5 1 ~ ou 6 Jwras da tarde, retirl<u
se da Commissrro o honrado Mlator. Dada a ausencia de 
S~ Ex., mandou-se um empregado procurai-o por toda a casa, 
Imo sendo, po!'ém, encontrado. · · 

A' vista disso, os membros da Cómmissão presentes tro
caram idéas na ausencia de S. Ex. e chegaram á conclusão 
de que realmente assa economia era mais que fantastica, 
porque em vh·tude da reforma do ensino o Governo nomeuu 
grande .quantidade de doc0ntes, o os pl'oprios institutos, auto
nomos .iú, usando de um direito que Lr.ern, propu~eram nomes 
ao Govcr·no, que os acceitou tlcsrle Jo:;o, expedindo os respe-
ctivos· tilulos de nomencüo. • 

.Orn, assim sendo. tratava-se· de uma economia irrisoria, 
uma eeonomia que absolutamente niio póde existir. 

Para melhor ,iustificaJ' o CJue affirmo, sou forcado a .de
clarar que o .proprio Dr. Rivadavia Corrêa, autor da reforma 
do ensino, solicitou elos membros ela Commissiio o seu apoio 
paru que tal supressão não fosse nceeita. Acho, pois, que a 
emenda tem o assentimento du maior·ia da Commissiio .e deve 
ser· upprovada. · 

O Sr. Sá Freire ( ·) (twla orrleltt)- Sr. Presidente, venho 
abundar· nas mesmas considcrn~ões que acabam do ser. feitas 
pelo nobre Senador pelo Hio Gr·undc rlo Sul. Apenas quero 
fa?.cl' mnn reetiJ'icnr;fio: a appr'<ll'n<;fio niio :J'ni unnninw. Houve 
votos contra rios. 

Antes de terminar n reuniiio ela Commissão, ·o Sr. Senador 
João .Lnir. Alves Jli!CliH que dr.Jiberasscmo~ n l'l'oposito ele di-_ . 

(') Este discurso niio foi revisto pelo orador . 

• 
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veJ•sos aBoumptos, o pl'incipulmonto sobre esse que está neste: 
momnnto oeeupando a nossa altenoüo. 

Acccdcndo ao pedido do honrado Senador que estudou o 
assumplo, a emenda por maioria absoluta de votos presentes 
foi adoptada, não havendo ,portanto, unanimidade como ar
firmou o meu honrado collega. 

J~ra o· que tinha a dizer. 
Approvada. 
E' annunciada a votuoúo da. seguinte 

EMENDA 

Ao art. '1", n. 25 -(Escola de Bellas Artes). 
Em vez de: - augmentada de 1 :200$ a r;ratificàcãó do 

conset•vador de quadros, diga-se: - augmentadas as gratifi
cações de dous conservadores, um conto e duzentos cada um. 
-Anton'io de Souza. 

O Sr. Erico Coelho- S1·. Presidente, como V. Ex. e os 
ho'nrados Senadores ouviram, a emenda antecedente· e esta 
outra foram apresentadas á Commissão de Finanças sobre I> 
orr;amento elo Interior estando cu ,ausente. 

O· Sn .. Plll>SIDEN'I'E- Esta emenda J'oi apresentada ú l\Iesa. 
O Sn. J~mco CoEr,uo --Pareceu-me ser uma das ta~s 

.emendas, como apparccr.ram •ho,ic. de surpreza para mim, pois 
me retirei da Commissüo fatigado, ao cahir da noite. 

O Sn, Jo.\o Lmz ALVES- Não apoiado. 
O Sn. Enrco CoEr,uo- Nesta situacão, Sr. Presidente, 

diexo de cmitt.ir parecer sobre a emenda c demitto-me de 
Relator deste orçamento. 1 

' 
O Sn. PRESIDENTE-A emenda não tem parecer da Com-

missão. Foi apresentada á Mesa. 
O Sn. Jo,\o LUIZ ALVES- Foram todas á Commissão. O 

honrado Relator guardou-as e teye necessidade de se retirar. 
O Sn. Emco COELHo -·As que o , Rel!itor trouxé á Mesa, 

apresentou-as na sessão diuri1a. 

O Sr. Presidente - Attenção. Esquivando-se o Sr. · RP.
Iator a dar parecer. sobre o. emenda, vou sujeitai-a á delibe
ração do Senado. 

Os senhores que approvnm a emenda queiram se mani~ 
j'estnr. (Pausa) • 

. • Foi rejeitada, 
' 

'," 
o' 
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E' nnnuncindn n voluçií'b da seguinte 

EMENDA 

Ao orr,nmento do Tntm•iot•: 
Art. 2", n. li- Sr.eJ•ntaria elo Sonndo Fodr.rnl: 
Dorluzn-sc (la vrrhn- Mnl.r.rinl- n imporl.nncin do Péis 

2: ltOO$, dr.stiundn ú gral.ificncão elo .funccionario que sorve 
,junto :í Commi~~iio do .. Financns r.omo sou secretario, nn rnzlio 
d~ 200$ mensncs. 

O Sr· Araujo Góes ('i-Sr. PPesiclonto, a Commissfio do 
Policia sento proftmdnmen!r. dis~r.nl.iJ', nesse momento, rln do 
Finanças. 

Não sei mesmo, SI'. Pl'osidente. n que motivos, a que 
oP.dom/clo ,c?nsir\crnoücs nccr.Havcis tonlm obedecido a Com
mJssfio de :Fmnn~ns p~ra a]lroscnl.nr esta emenda. 

E' preciso J'r.flcctir que a emenda, crl)a uma silunçilo ex
•ccpcional, privilegiada Jlat'a um rios funl!cionaJ•io~ rlu Secre
taria, collocanrlo-o cm dcsigunldud~. ali:ís r.m superioridade, 
<Jm reincito nos oul.t·os. Por que ha rlc o Se1wctnrio dn Com
miss~o tJo Finanças, quo .i:'1 r remunerado como oJ'!'icial da 
l'lccreturi'a, 1N umn :;rnüficar,ão especial pelos serviços da 
Sceretm•ía? Pm· irlontidadc ile razi)cs, dever-se-h ia antes dnr 
gratificação a todos ·os officincs da Secrolariu ~uc servem 
nernntr ns Commissõrs. Demais. n Commisstln rir. Pnlir:in, na 
l'corganizaçfio ~uo ncahn de fazer da Secretnt•ia do Sonnd<J, 
determinou a verba material esfJ•ictnmente necessnria, tnl, foi 
o pensamento do economia prcponrlcrantl\ no seio. Desde que 
desvie rlcssa vrrba uma ccrln quantia pnm gratificar um dos 
funccionarios dn Sr.crcta.Pia, essa verba, assim desfnlcndn, no" 
,eessnriamcntr. ha de rosonlit·-se c os serviços por ella custencloR 
fatnlm'entc hão de soffriJr. 

, 'Nestas condiçõe,q, peço altl, em nome dn Commissão do 
Policia, que a Commissão de Finanr,ns 'retiro a sun emcndil, 
porque ·r.Jla nflo ohcdecr a nenhum Rcnl.imenf.o llc ,iusf.içn. Ao 
contrario, como .i:í dis~e r. ropit.o, ó in.iustn, porquo estnbclcee 
nma qcsigunlclnde entre os officiacs ele Secretaria, colloeando 
um em pbsicão superior nos 'outros. 

:mrn o que tinha n dizer. 

O Sr. Victorino Monteiro (~)-Sr .. Presidonto, a omendn 
foi apresenf.ndn por iniciativa do illustre Presidente da Com
misMo do F'inancas. 

Todos nós sabP.mos que S. Ex., rocto c intransigP.l)te como 
ó, niio teria procedido deste modo, si motivos de ordem muito. 
c lAvada não o obrigassem n assim proceder. 

. ' 

( ·) Este discurso niio foi revisto pelo ~rador •. 

• 
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A Commissiío do Fin!Lnças l.rnbalha bastante, com muito 
osforco, oxigindo l.arnbom rio ~ou soeroLario grande somma de 
serviços. 

E' nal.ul'lll que assim ponsando o Sr. Presidente da Com
missiío, como o mais compef.onl.o para poder avaliar do me
recimento, do osforco do Heerotat•io desta Commlssüo, tivesse 
inl'luido nu uprcsentncüo rlu emenda. _ · 

Considcm oxl:raot·diJJut:i~monl.o .iustu a ornonda da iniciativa 
do Presidente da Cotilmissüo do Jiiimncns, o até me admiro 
que eilu seja combatida um nome rlu Corrunissüo de Policia, 
chegando-se· nl.ó no ponl.o do nos iniporcm a roLiruda dessa 
cúu~nrht, rlespi·estii;int'u:Jo assim u l'r'esidonLo du Cornmisaiio do 
Fin1~~cus, que Julgou a rnc4iqu alJ.urrwnto neco~suria, justa o 
rec ,u. , 

ro Sn. AtiAu.ro Gó!!S- Mas is~o é dar direito t.ambom aos 
. oul.t·os secL·el.nrios de CornrnissiTo a J'nwL·érn igual pedido. 

Si a providencia ngom Lon1ada pela Comrnissão de Finanças 
fOr upprovuda, ficurlt dosurgunizaclo eomplotamenLe tudo o quo 
se lern feito . 

.O Sn. VJr::•ronLNo MDN'mmo- Niío dcsorganizaNí c:ousu al
guma; esse argumento é ad-tm·rarem. 

Empatada a votaçãq. 

O Sr. Bueno de Paiva (pela ordern)- Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. m•gencia pal'll. que ,qe,inm diséu tidas ns 
emendas do Senado, que niiu l'ot"nHt aceei~as pela Gamara do~ 
f.lejmLados, no ór·curnóiito ·-d.ú 4f!l'icullura~ · 

E' approvacla a ·urgcncia. · 
' q • ' ,, ' ';' 

ORÇAMI!N'J'O DA AOiliCUJlJ'UIL\ 

Discussiío unicn rlns emendas elo Senado, reJeitadas pela 
Gamara ú proposição que 1'ixa u dcspozn do Mir1isLerio da ,\gri- · 
ouiLurn, IndustC"in o Commerc:io para 1015. 

O Sr. Bueno de Paiva- Sr, Presidente, as emendas ap
pf'Ovndns pelo Senado e' oüo nocoil.ns pela Cama r a foram, como 
V. I!Jx. sa1ie, Jongament.o esLudadns pela Commissão de Fi
nanças do Senado. 
· '' Tive~nm assentimcn~o unanime da Commissão e foram 

tambern ailrirovadas unanimemente pelô Senado. 
Creio que o . Senad~ nho. póde deixar de manter a sua 

resolução. (Muito bem; muito bem) . 
São mantidas as emendas unanimemente. 
Votacão, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 

peputados, n. 126, de 1014, abrindo, peJo lfinisterio da Ma
rinha, o creditQ de 1.000_;000$, para ~tteiiqer ás despeza& r!'l-

_, .. 
' ' 

,, 
' 
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Ru!J.un!.os da nrni.l'nlirlnrl'· 1111111tidu ,wJn H1·nsil nn ncl.ual guerra em·opl'n. 
Approvndn, vw• sn1' RUÜIIInl.l.irla 1í snneç<io. 
Vol.ncilo, cn1 .1" diHeussüo, du pt•orosicfio da Cumarn dos 

Depul.ndos, 11. 1Uii, de lnH, a!JJ•inrlo, pelo Minisl.crio dn Viação, 
'J eredil.o lle Bü:i;Ji;$~80, pura indci)lnir.aJ• o Dr·. Arisloleles 
Gomes Cnlncn e D. '.l'ilrn•c/.n Bm•bosn rlc Olivoii'n. 

Approvada; vrio sm• submcllidn á sanccilo. 
Vol.n.cüo, cm 2" discussão, ria PI'Oposiçfio (Ja Cnmnra dos 

Depu~ndos, n. :127. ele 1914, que nbre no Minislerio da Fa
~Bndn os crodil.os de 180:8G4$2fl3, OUI'o, c :J.OGO:u34$u11i, 
papel; pnrn soluçü.o do divida,s do exerci cios findos, conslnnLcs 
rJa,s J'olacüos n.pprovndns pelo 1'ribunal de Contas. . 

Approvndn; dispensado o inl.orsticio' a J•oquorimento do 
Sr. Arthur Lemos. 

Votn.çüo, em 2" discussão, da proposição dn Cnmm·n dos 
Depu todos, n. !12, do I !JU, 'nhrindo, pelo l\lin istorio dn Agri
ouJI.uJ•o, o crorlilo do 233 :SG0$247, pnrn n.tf.enrJm· nos comrll'o
misssos nssumido,q cnm n Jiquidncüo ,da Defeso. da Borracha. 

Approvnrln. 

Votoçüo, em ~· discnssüo, da proposição <la Carnnm doa 
lJopulndos; n. J~r;. do 1lHt,, nhrindo no Minisl.erio ria Vinl)ilo 
o m·ndil.o do :12: lli2$883, pnl'n pnrmr os vencimentos devidos 
a rl1iYm·sos rmu:cionnrios nposenlndos dos Correios. 

Approvndn .. 

O Sr. Presidente - De acr/lrdo com n m•gcncia concedida 
pelo ScnnrJo n I'IJqucrida pelo ST'. S(t Freil'c, vou mandar PT'O
ccrlcr :'t leltm·a do rliveT•sns J'edneçüos finncs que se acham 
sobro n mesn. 

O Sr 2" Socre111lrio pmccdd 1\ lcitum e siio npprovndos os 
seguintes 

.. 
PARllOilnllA 

lN. 210-·'1914 

lledacção. (1:nal d.'lS emendas do Senado d PI'Oposiç/J.o da Ca
. nm!'a dos Do1m.tados n. 116, de 1914, (i:r.ando a despc::a 

Jlinistm•io d(l Mm•inho )JU1'11 Q e,?:C!'Ciciv de 1.91/i 

N. 1 

Ao art. 1", n. ·t G - Supprima-ro o augmento de 18:000$ 
doslinndos nos lentos vitalicios da Escola Naval e redu~a-se , 

·a wrba 11 ~.4-IS :202$400. · 



t I 

N' " . ~ 
Ao nt•t. 1 '• n. 20 - Brn vnz do «proveniente da su.ppres

siío de sois escolas de aprenclir.oE•>. diga-se: proveniente da 
suprn·essiio do numero do nlurnnüs das escolas do aprendizes. 

N. 3 

Ao nrt. 2', n. TV - Supprirnnrn-so ~·S palavras .:pae·snndo 
pnrn ü rrundro extmordinnrio, f!trl.>, ntli o Jirn do citndo nu
mero. ''' ,. .\ • 

N. ;, 

i\o arL 211
, n. V - ~UPPl'irrÍn-se. 

N. ti 

Ao art. 2'. n. vrr - Supprin!U'-RO. 

N. G 

Ao art. 2". n. O - Supprimn-se, por esl.nr· no n. ,. 

N. 7 

'Ao art. 2", accroscon to-so: . 
XVIIT. A roorgnniznr, com diminuir;üo do pessoal e dn. des

peza, o quadro elo funccionnlismo ela directoria do expedientAJ, 
ficando addidos, com os voncirnonlm·. até que sejam aprovei
tados cm cargos do categoria irJenl.ica, os funccionarios que 
niío forem mantidos nos respectivos quadros. 

N;S 

Ao art. 6' - Su.pprimn-se. 

N. 9 . ". 
I 

A·r'L. Fic<l:' o Governo autorizado .a rescindir, por ac
côrdo, todos o~ contractos pará construccão de obras que po
dem ser adiadas. liquidando-se ns importancias a pa~ar, por 
meio de avalia,;ões A caleu!ON procedidos por engenheiros na
vaes designados pelo Ministro para tae~. fins, abri·ndo-se os 
ncCfi)IJsarios c:re·dilo~. 

, 

'' 

,!i 
' 

. , 
•\ 
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.. · .. ~ 
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50() ANNAES DO SllNADO 

N. 10 

·' Vor·bn n• - Auditoria da Marinha - llestnbolocn-so n 
propo~Ln do Govct'HO. · t 

N·. 1J 

Na vigeHcin da JH'oseul.o lei não soril<J ehantai.IOs .;1 F•et•viços 
r.los eonsolhos do fl'UCrrn os offieincs reformados, tlcvonrlo tum
bom· ns vngns IJno ostos deixarem nus repnrL•icõe~ dn Mrtl'inhn, 
por morte ou domissüo volunluri.Q., ser preenchidas por offi
cines cffoeLivos da Armada. 

N. 12 

Thcstnbolccn-se a quol.n âc GO :000$ que figura na ver
ba 7' - «f:OI'PO dn A rmnda o ClnSF•es AIIUO..'CUS» - no orçn
menf.o de Hll/o c que se destina ás gratiflcncões aos <Jfficincs 
1·oformados exercendo commissões do offieiues da activa, do 
conl'ormidutlc com os rcgu,Jnmonl.os vigente~. 

N'. 13 

Acercscon!.c-sc onde convier: 
Arl.. O cargo de rerlactor-secret.ario da Revista Mm·i-

tima· será sempre exercido por officiul da A!rmnda, reformado, 
nomeado por decreto do Poder Execuf.ivo. 

N. t.\ 
. I 

Art. Ficn o Poder Execul.ivo autorizado a aproveif.nr 
o cidadão Mnnocl Silvio Pereira Baptista no mesmo ou cm 
car~ de .igua I categoria áquello. que, exercia n'a. Secretaria de 
Marinha, na época em que foi exonerado, sem direito algum 
aos vencimento.s atrazados. · · 

N. :15 

Art. O Gilverno fica autorizado a oonS'crvar .os tres au
xiliares de auditores dn Marinha, com os vencimentos nnunes 
de 9 :000$, si isso fôr indispensavel ao servioo, abrindo os 
neoessarios credif.os. 

' 
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~ N. 16 

Art.. Fica o Governo autorizado n aposentar com os 
vencimentos que estiver pe!'l'ebendo, ca.so solicite c seja 
.iulgado invalido o funccionurio d•esto Ministcrio Ignucio 
Ar•anlla l\loiJ•a de V:.Jscorwellus, maior d·o 70 annos de cdndc, 
si cont:n· mais de 2G unnos do .servico publico. 

Saiu das sesslics, 30 de dozemlJro do 10111.- Gabriel Sal
gado.- Aouía~ a Mallo.- Wal{redo Leal. 

N. 'ziJ- :!OH 

llarütação final da.~ anwnrlas do Sl!nado oá 1lroposiçr1o da Gamam 
dos Dapu.i.ado.~ rt, .f2ti, de .f!i/4, (l:caurlo a daspcza do'Minís
tcrio da l<'a:uurla pa'l'a o u:cr:rcicio de .f 9 I li 

N. G- 'rtwsouro Nacional- Material- Directoria da Dospe1.n. 

Aecr·osccntc-so: diminuída do ;, :ooo.~ooo. 
Di rocl.orià da Receita: , 
Diminuída de 1 :000$000. 
Directoria do Patrimonio: 
.Diminuída do 1:000$000, 
Procuradoria Geral: 
lDiminuida de 1 :000$000. 

Moveis:- ComJ}ra e concertos- Accrescente-se: 
Directoria do Gabinete: 
Diminuída de 1 :000.$000. 
Da DesJ)r:za: 
Diminuída de 1 :000$000. 
Da Contabilidade: 
Diminuicia de i :OOÓ$000. 
Da Receita: 
Diminui da de 1:000$000. 
Do Patrimonio: 
Diminuída de 1:000$000. 
Procuradoria Geral: 
Diminuída de 1 :000$000. 

. 

. 
'\ 

.. 
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. P11IJiien~ües 11 iuJpi'PRHüe~: rJo ,n•t;IIIIH!nl-o, halnuco, elnho· 
J'll<;õo P impt'elsiio do J'clalul'io: 

Aeel'esceul-r!-su: dimiuulda tln :10:000$000. 
Acquisi~fio u nnnun1·ios IJ revisl.n~. tllmiuuidrt drJ l :000$000. 
No tiJ,uln-Despu7.11S tlivei'SU~- em \'U7. ilu diminuída, 

J o : ooo~. di gn-su: 1 !í :000$000. 
N. 7- 'J:ribuual de Coutas, · · 
nlollifique-se pela f(Jrma seguinl.u ll disl.t•iiJuil)iio do inn-

lm\inl, sem nugmr.ul.u de dcspc?.n. , · 
Ela!Jm·n~üo t! impl'essfio de rr.lulorio, 8:000$000. 
Acquisit;lio de I ivros u nssignnlUI'rtS de ,im·mws gciuntificos 

Jllll'll n hlblioLhcen " encm·dcna~ão, 1, :000$0011. 
Auxilio rí impr'rJusn pcln puhlienç,fio do uXJII!tlicul.e, réis 

:1:1100$000. 
N. 8- necelwdorill. do Dislri!ilo Ferlm>nl- nccrusccnlo-s~: 
Mntcriul- Expediente- Acquisição c uncndot•naciio rl~ 

livros,·pnpel, etc.- Diminuidlt do 2:000$000. 
N. !l- Caixn de Convet•sno- Expediente: 
,Acquisiciio de livros, pennns, tinta, sarcos, ele. Diminuída 

cm mnls 3:000$000. 
Supprimida n vcrl11t l'f!intivn !'t gmlifimu;iio por ussigrm

tut'll de nolns. 
, N.!lt- Ar.lminisll•al)iio ,,) euslcin tios proprios c :l'n?.cndas 

nneiunucs material pnra lcvnntnmentn rle cndustt•o rios pmprios 
nncionucs: dimirmidn de u :OOO$tiOO. 

N. 17 -Alfnndcglls -'fllt!hinrn-sn no qn:uh·o do pessoal d11 
Alfnndcga do nio de .Jnnciro é>S eonfcr~ntes rlc enpaln?.ius, d~ 
1' c 2" clnsscs. · 

No qundt·o rlo pnsstial da~ l'itpnl.a~ias Lia All'undega do Uio 
de .Janeiro, dign"sc: « UíO tmltnlhnrlm•es, inclusive .2u oncnr
regndos dos guindaslt~s c clcradnt•os h~·dr·aulicos, ou 2G encar
regados e 'i 2ii Lt·nllalhar!oJ'')S, t'ntn a rlint•in de G$000. 

Da J'or•:n• rios gnardns- Gt•ntificnciin' annunl pnrn fnrda
menlo: dlmimti1ln no nio d1~ .Tnneit•o (Cupil.nl Federal) 
"'11:000~: E•pirito Snnt.o. :J:llOM: Hnhin, 1:1:01!0$; Anrncnjú, 
2 :000$: i\lncei<l, ~: 1,00$: Pr.l'!lnmbtwo, 1 ~ :000$: Pnrnhybn, 
:l:OOO$; filo Grnnrle rlo Nortr, 2:000$; Cent•:\, I, :200$; Pnrnn
hyblll, 2:200$; Mar~.·híio, 4:200$: 1'11.rá, 1.2:0(}0$; 1\tnlll\os, 
17 :200$; Santos, ~8 :?OOiil; Pnrl.nlll!'llli, G :000$; Santn Cathll.
rinn, :, ;(JOO$; S. Ftnncisco. 2 :800~; Porto Alegre, S :000$: 
Uio Gr11.ndc do Sul 10:000$; UruguaynM, \1:600111; ::;antn 
Annn do Livrnm•mln, :\ :000~; PGiot,ns, a :200!!!; Corumb:\, 
8:200$000. . ~ 

N. 17 - Cnp11tnzias - Angmonlc-so no pessoal dns f:npa
t"ziM: mn.is 50 opera rios, mnis cinco nrmndO!'es o mais cinco 
nbridorcs. 

N. 18 - 1\fcsas de R.mdns o Collcctorins. 
Grntificnc,ão annunl para fardamento: Diminuída c;n 

Sergipe, GOOS; Maranhão, 1 :200$; Porto Velhu, Snnto Ant.omo 
do Mndllit·a, ',100$; Ca)mc~tr., ~00~; Alto Acr~. 1 :t,OO$; :\l!oO Pu-
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l't,ís, I :400$; Alf.o .Tilt'llli, I ;1,00$; Macnhé, SUO$; Pal'aná, Anto
'!mn, .J :400$; 1~01. de Ir;uassú, 800$; Santa Catharina, It~>jahy, 
600$; Posto l•'iscnl de Snmbnquy, 800$000 
. Art. 2", n. 1 O - Supprimn-se doMe a. palavra «modifi
llf!n~o,, até a pa.lavm calfnnduga>, !ica11do o artigo assim re
digido: A l'ogulamcntnt· {I ~orviço do& d~pachQs nas alfande
gas o me.~n do rendas, <JstnbclecendtJ regras segut•as para a 
boa arrccrtdacüo dos direitos c acMtclamcntQ dos intcr~ses 
fiscnos, · 

Art. 2", n. 1 J - Suppt·ima-bc POJ' haver disposicão idcn
ticn no orcamen to da llcc~ i ta. 

Ao nrl .. 2", n. 12 - Sullnt.itu:t-so pelo seguinte. 
Pico o Govomo autor·i.mdo n. rnvor· o cont.racto do arl!cn

damrmlo dos serviços do b1W8 do por·to do Rio de .Janeiro, llQillO 
cnlemlrJr convcnicnlo aJ.,~ inl.cress·cs du commorciQ o do 'l'ho
souro. 

At·l. 2", n. 20 · -· Aecr·cs•Jenl.l•-sc 1lopois da palavra ccrn
{Jrêgar·», as seguinr.cs: cno inspector c» 

Ao nt·t. to: .·,~rn vo1. de <poderá contribuir~. diga-se: ccon-
"VJ I'VIll'IÍ», 

AQ aJ•l, 13- Supprima-sc. 
Ao a ri.. 2J - Supprirnn-s~. 
Ao BJ•I., 22- Supprima-se. 
Ao at·l .. ;y,- Supprimn-R•J. 
Âr'i.. 2H- Suppf'imo-se todo o s,gundo per iodo, desde 11s 

Tlllhlvr·as • das dividas do imposto dr. 1:onsumo •· alé o fim. 
"'' nl'f .. 13- su,,pr•ima-so. 
Acer•escenl.e-s1: onde conviei': 
MI.. O~ eontrncl.og eelebr'lldos eom os poder~•s publico;; 

silO nullos de pleno direito si niío conslm· flXJll'Pssarn•mle dn 
suas clausulas n cil.açim da disposição da lei que os autori1.a 
e a vcr·hn ou eredilo por rmde d.fl11e rmrr·er a· re;pectiva des- • 
pcza. · 

Aecl·e~centf~ .. ~H onde conviei': 
Ar·l. Na r·r.forma do~ sor·vicns, os operarios da Uníiio 

•lu" contarem mais de 10 nonos dr, sr<~•vir;o terão prnferencia 
·pnr·a ser aproveitados c mant.idos nos quadros que forem orga
nizados. 

Art. Fica mantida na 1\lcsn de Rendas de Ttaeoati:íra 
11 respectiva lancha com o seu pessoal, c bem assim o numero 
de seu~ trabalhadores, continunnrlo a !Ilesa de Rendas do Porto 
Velho, no Rio Madeira, onde tem ,iá a sua séde. 

Art. Fica o Governo autorizado n aposentar. na f6t·ma 
fia lei e após inspecção, o Sr. Lui1. de Oliveira e Silva. eon
rcrcnle de descarga da Alfandega desta Capital, por C()nlnr 
r, l annos e mez>Js de serviço efrecth·o, sem ter gosado nenhuma 
liccnca e sem haver commettido falta alguma. 

Sala das Commissões. 30 de dezembro de l 911.- Wal
fr:edo Leal.- Gabrié'l F. Salaa,lo. 

Tol, IX 31 

-
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N. 21.:.! - .I !I l·í 

I 
lktlrwçtio {iuul d11s t'llll!llrlas do Suuw/o ri Jl/'n}Jbsir;tio da Gamam 

•los IJ.:JIIUa.r/o,, 11, /20, r/,., //1/.1, 'i't.e (i;JHJ. ,, dtJSJI!!Za do• ,1/i
ni.!kl'io r./o ln/IJrim• }1111'1! 1!1-/IJ 

· \'ei'!J:L :1" ·- AIIHtllr.•uLadn doJ 2o :200.~ pnr•a J'l'PJ'o!sentnr:~o 
rio:; mernbr'(IY da~ Uusus Uivil e rlllliLut•, 

VoJI'ha ll"-- SUpJH'i1111tlu n vel'bn 11111'1\ publicn,~fio de « du
eumoutus Jlal'lamenLarcs >, 

Verba lf>"- Elcvudo. de 7>0 :000$ a .192:000$ pura ex
ei!u\;no do eontrheto de ennducc.üu de cni'ePmos. alienados e ca-
daYares .. 

'· 

A vo~J·ba 1G"- J~m voz ti<·: • Pum os offieiacs e prncas que 
"' rcJ'm·maJ'mn; r!! e.> d l,;a-sr': « l'am oR ofl'icincs e Jll'ncas quo 
'e l'efor·mm•rJiu, ou já J•oformatloô o que não osLe,iam nominul
menle mcnc i o nados nos ln Labclln -ll3 : ~69$0" H. 

lles!abo~leeida 11 quantia UO i>IJ() J'l\is, pelas liiat•ias t]Od 
guardas eivh! de la classe·~\ 

AcDre"cidn de :Hi :~.00$ no « ~lal.crinl> tia 'J!Jseola .Pt•omu
nit.oria Qninzo• de Novembro, tlisl.t•ibuidos velas r.livct•sus suh~ 
wnsig-nncões, manlendo-srJ a vtJJ'bn do or~amonl.o vig·cul.e., 

\'l)rhn Hl"- .AccroJsccnlnm-se l:l :G8i~O!l2 pura o l.onon!.c
"oroncl ,Toiio HePnm·dino da Cruz Sobrinho, reformado. 

Yerbn 1 i"- Elovl\da de 12:000$ n Hl :000$ pnra illumi
·na~ão dos edifícios. 
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i\fanl.idn n cunsi!,1.Hiçlio do 200 :000$ para a Escola de ~f•;
IHJI'I~; Almnclonuclus. 

\" ol"im !8'- Jluuresuiua úu !O: 000$ a quantia de 7 4 :1()00$, 
Jllll'll ulimunto, vustunl'ios e sulurios do.~ sentenciados . 

. Vm·lm :!1"-Supprilnidn ll Qtwnl.ia de :l:·lDil$ para au
Hmenlo rlo aluguel da •mgn do medico nlicnisln uns colouias n:~. 
.li hn. rio Governador. 

VrJr•IJn. 2.:2' -Af!IH'oscenl.c-Ro I :800$ Jll\l'll os dous r·ema
r/on~s do escnler. 

Nu. vcrl.m 22'- Ar:crc~ecnle-se :í. emenda anprovada cm 
~· rliscussúo: · 

• Pnrn um guarda snrJitul'iW, 11 qunniin. di! 5~ dinrios, rlcdu
r.irln da sommn de 8 :aoo.~ dus g-t·at.il'icar;i.ícs POI' srwvir;os no
ot.urnos,, 

Vr•rbn 23'- Atrgmcn'l.adn pnr11. i l :008$, dis/.ribu iflil'í·.~" n 
rlolar;iío rio seguinte modo: 
.PJ.•esidente rJo consBiho .. · ...................• 
~onr·r.tnrio ........ , .... , , ... , .............. . 
A-rnanur.HJf1(' . ..........••. , •........... , ...•. 
Por·l.olm sor'Viudo do l!on/,inuo ............... . 
Mn.l.cr·inl rle. csel'iptn ......•................• 
Par·a ~rnl.ificacito nos sois dii•oel.ores do! in-

s/.it,utos docentes, rio nomcaciío otfieinl ... 
.; 

20:000$000 
9:&00$000 
2:400$000 
2:1,00$000 

608$000 

36:000$000 

V cr·bn :.w - .l'nrn vcneimen./.IJS do material official e auxi
linr·es rll\ en.~iuo dPSS() cnr·nct.m· c mais funr.cionarios ndmi
n isl.rnlivos: 
Faculdade de Direito de S. Paulo .......... . 
l''aenldad" de Ilirrdlo do lleeifo ... , •.....•... 
Faculdade dr.• ~fedi_ei.na do ltin (lO .ranPriro ..... 
Faculdade de ;}[fJdl.cma .da Babm ..•..•..... 
Escola Polytechnir:a do Ui o à c .Janeiro ....... . 
Col1ogio Pedro II ............................. . 

• 

310:106$000 
322 : j j 6$0010 
õ65: Mi$000 
526::008$000 
.359:588$000 
.\31:148$000 

2.525:573$000 

• 

• 

i 

·~. ' 

' •. 't· 
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ANNAEB DO SENADO 

V~rba 25'- llosillbcler;a-se a ve1•bU: ouro, para pagamcuw 
dos prl:'rnios nos alumnos que já· estejam ao goso delles. 

Verba 28'-Mantida a quantia de 2:400$ para o cirurgi!o 
dentista. 

Verba 38' - ·Soccorros Publioos, a qual o .projecto niio se 
J•cfcre. 510:000$000 . 

Verba 32'- Suppl'ima-se desde a palavra «destacadas • 
attl o fim. 

Verba 33"- Accrescentem""le os 48:000$ que a· verba eli
minou. 

Verba 31'- Supprimam-sc os üO :000$ de augmento. 

Art. 2•, § -1"- Substitua-se pelo seguinte: 

Seriio nomeados os directores de sois institutos de in
strucciio superior e secundaria pelo Poder Exeeu'tivo, ú sua 
livre escolha, dentre os cathedratieos do magisterio .official 
ef!eetivos ou jubilados. 

§ 2• -·Substitua-se pelo seguinte: .. 
/~ · As gratificações dos directores dosses institutos docentes 

1erão deduzidas da verba 223'- Conselho de Ensino. 
~ § 6" c 7•-Supprimam-se. 
~ !J• - 'Supprima-se. 
§ 10-Supprima-sc. 

-
Lctt.ra h do § H - Supprima-se. 
Art: 3"- S.ubstitun-se p~lo seguinte: 

. ' 

Em toda a escola publica de i·nstruccão primaria, gra
tuita ou nfio, é obrigatorio o ensino da língua portugueza . 

. -
,. 

• 
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Restabelcca-se a disposioiío do art. 4' com excepoão dos 
§§ 1" e 2'. 

Al't. u,•- Supprima-sc. 
Art. 6"- Supprima-so. 

Art. 6", § 2" -Supprima-se. 
§ IJ• -.Supprima-se. 

Art. 7'- Supprima-!e. 
Art. s• - Substitua-se pelo seguinte: 
A reorganizar a Brigada Policial, nos limites dll. verba: 

orcamentaria, !IISSegurando· aos offic1aes dessa miHcia 011 
commandos em commissiio das unidades respectivas . 

§§ 1", 2', 3', 4", ~·. o• c s• - Supprimam-se ~ •• 

Art. 9• - Substitua-se pe,Jo seguinte: 
Fica o Governo autorizado a rever- o regulamento ·dei 

Corpo de Bombeiros, no sentido de diminuir a· despeza, ex
pressamente revogados os artigos do regulamento que se re..
ferem no inspector geral e no assistente do mater.ial, que de
verão ser ol'ficiaes da propria corp-orncão. 

Paragrapho unico. Na revisão que o Governo fizer do· 
regulamento dessa corporacão, serão expressamenw revogados 
o art. 248 e seus §§ 1• o 2•. . 

Art. 10 - Substitua-se pelo seguin,te: 
Fica o Poder Executivo autorizado n l'Cd'ormar a actual 

ndministracão do Territorio do Acre sob as bases seguintes:! 
. a) será mantido c decreto n. 9. 831, de 23 de owtubro 

de 1912, com as seguintes modificações: · 
b) entende-se concedida com n presente nut()rizaçiio a: 

npprovnciio legislativa exigida pelo art. 432 do citado decreto 
pnra que entra cm vigor o cnpi-tulo VI do titulo II; 

c) são ampliado~ os prnzos referentes no alistamento, 
elcicüns c recur~os clcitoraes de que trata o titulo II; 

I·, 

• 

'' 
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tl) sfío :unplindns ns nl.l.l'ihnl(;lios do Jui~ de pn•, no suu-
1irlo de podm· l'uueeiomu· no~ JH'Uer,ssus de .iusl.i!'iencüos dn 
idade pum l'ins tddl.ot·:Jl'S o fnzcr enlt·egn dn, ULulas dos olioi
l.umH llll.>tlinuL" l'l'eiho dPsLc~; 

•J) o pt·ocu~so pm·n allstumunltl 110 Lerl'il.ot·io SiJI':i u es
·lnhnlecirlo nu l'81'cJ•idn doorelo JHll'il as cleii;ücs municipaos. 

~ 1." O l,tJI'ri.loJ·io clr.get·:i quntt·o t·ort·cscnl.aul.cs :'1 Ca
mnra d·os Deputado,, 

§ 2." O p1·oeesso para alist.nmonto c elei.r;.ílo tlesscs J'•C
pl.'osenlanlcs é o tnusmo do cil.ndo. docroto. 

Ar L. :11 - Supprimn-sc. 

'-
:Art. 1.2 - Supprima-sc. 
Art. 13 - Supprimn-sc. 

Art. H - Supprlmn-sc. 

Art. iú - SupprLmn-sc. 

Art. 17 - Supprimn-sc. 

Art. 2â ·- Suppt•imnm-'c us palnvrns «O Govr.rno .J)l'O
vidnuciur:í depois t.la guct•ra, ele.>, nlt> o fim e uc,~rcstlcntc-sc: 
<suspensa n eont~t!:~sfio tle 11ovos premias:&. 

Al'l. 2< - Supprima-se. 

Art. 25 - Suppl'imn-sc. 

Oudn convi~J·: 

At'i.. Fiea o Oovr.rno aut.orizndo a despcndN' nté n 
IJ111llll ia tk ·100 :ooo~, t'lll !H'Oseguinwnto cln~ cdnsl:t·m·cõcs parn 

,, 
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ns eo!rlflias rll' :J!i,.nnrlr•s "" l'n~rontht do l~n~;lmho !\'ovo, sit.a em 
,ln en r·t~ pllgtJri . 

f'trr·au-t•nplro 11nico. l•,ir~u. fi1Jtl•nsirll, aul.ol'izatlo n ~'lPiJ· o.s 
qualt'O flllvil!tfíi'R ri~> !uh~>t•eulo,<n,, do JluHpílal ~. 'll'lm,l,::iu pn
deudo dr·sp'-'tttlf.1f' ~~~IIJ :1100~, lliJ Jnn:drnn, lii~HS•~ ~nJ'Vi<.;o 

Acm·csommle-se: 
Ond.n convir!': 
AL'I. As IIOntoar;ões pnr·o. ns vngo.s de pt•umol.<ll'u~ pu-

blicas r• rJe cur·aclorrs rlo I.Ji~Lt·into .li'Prlor·nl srriio f·JiiM H" 
IJLlflrl:·o dos ad.i:n!lrJs dtJ pt·rm:ut,:·, pnt· 11nLiguirlnrle. 

'·" Ondn convier: 
Al't.. Q,q ,iu i'eq drJ rli:·eil,o dn ,iuslir;a loc~! rir• Disf,J•icl~• 

Ticdornl Sl\l'ltO rwrncados drllli'e n,~ rnernhC'OS rlo minisl.r•t·iro 
ouhlir,o da rr:r,srr:rt jusUr;n, [l!'elor'rs o ndvogndo,~. (III" CJ!'nvn~ 
rem lot· >:~is nnnus, prdo menos, "'' prnlien for·eMe '!Orrt~rn
vada, hnhilitnrlos rio eonl'tll'mil]ude erH" u rJisposl.b nr, ltl'L li•, 
~~ 2". 3" o "'' dn dr,er·eto 11. !I. 20D, tle 2R tlr dezP-mhro r'e 1911. 
· · PaJ·ngT'Itfllrll nnir·o. :\primeiro norneitr;fio se-r·§ ~ar~ " prr.•
>irlenein do Tr·ihnnal do .T:rr·y c havendo mnis rJe r.rnrll ''~g~. 
tnmhern pnr·a n~ '"J'.r'HR vnr·ns cr·imin.n~s. nbservarla n ~L'g~tlnf.n 
propor·r;fir• all~rrrndnrrwllf.fJ: um t,err;o t!Antrr. o~ prrlnre,q IJ 
rncmhru~ do min i~l.er·io publico lollftl; Ufll terr;o (!entre o~ pro
tores: urn te:·r;o dentre o~ membros do ministerlo pnhlico 11 

ndvogados. 

Subvenr;fio n. insLii~Jtos do onslno: 
ne~lnhnfer:n-~r· o que foi eon~i~nndn nn, l)l'Opo!!tFJ. t!o Po

der Ex~rmlivfl. t•Om n rJirnlnniç»o feito po.Ja r.~rn1l.r;, r!O'l 
Do pu t,a,<)OS. 

r-:• o Governo autorizado: 
,'\ ennr~rlr.'l' um nnno dn llccncn. com orrknndo, ao juiz 

~nb~f,il.uto no ·r,~r·ril.or·io do 1\crn Dr. ;\l~thio~ Olympio r!;; 
~!Alln. 
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000 • ANNAT':S nn AlmAnO 

'' eeresccn te-so onde convi c r: 
1\rl;. Aos pr·ctor·es ~crito nhonrtdns euslns, eomo nnterior-

rnenLo ti u!l.inm r·el'or·nru dn ,iusLit;n reuernl local. 

1\CCI'CSCCil{C-SC: 

Vcr·hn. 22' - Dil'eetol'ia Gcl'nl do Snudc Publicn.: 
Da vcrhn dcsl.inndn pnrn grnlificn!)ÜO nos inSJJCC!I)rcs dlt 

policin snnif:twia do porto, pcln visita aos nnvios cntrntlos (t 
noite, dcslafiuc-sc '" flLIO'nl.in de 8:000$ pnr·a igual grntificnçilo 
no r:cssonl da Jnnchn, ollcdcccndo ti l~tbcHn. scgnint.c:. 
1 pn~LJ'ú.o n t,$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. :~00$000 
1 mnchinistn n r,~ .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1 :1,00$000 
2 fognisl.n n 3$ . . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. 2 :Hl0$000 
4 rr,rnnrlorcs n 2~ "''............... . . . . . . . . . 2 :n20$0ü0 

Tot.nl ..•..•..•••••.•... , .. , .• ,., .. · 8 :OR0$000 

Ao M't. f', rubrico !l' - Sccrctnrin do Scnn.do - do pro• 
jcnto de orçnnwnto do Minis!or·io do Tnf.crior: 

Suhstitnn.-so toda n rubrico poln. scgui·nLn: 
Soct•ctm•in. do Senado - Pessoal - um 

ilii•cctor, 18:000$; um vice-dirnctot•, 1ü:OOO$; 
um bibliol.hncnrio, 12:000$; um nl'chivisLn. 
12:000$; sel.r. officinr.s (n:GOO$ cndn tfml. 
li7.:200$: um officinl cncnrrr.gndO dn nctn, 
0 :ilOO$; um rhcf·e dn r•r.rJncciío dos debates. 
O:tJOO$; t.rcs rcdnclm•r.s de dchntos (0:000$ 
cndn nm), 28 :SOO$; um rcrlnctor rios· A'nnarJs, 
0:000$: um conservador dn biblioLhccn, 
7:200$: dous pm•lr.iros (7 :200$ cndn um). 
:11, :400$; dous njurlnntlls de nor~eil'o (5 :700$ 
cnda um). H :ü20$: 12 con!innos (t, :752$ 
f1ndn um), ri7 :021$000 .................... . 

Pnrn grnf.ificnções ndrlicionnr.s: de 15 "I" 
no vicc-direct.or. rl dous officiues o n. cinco 
ronlinuns; de 20 "I" no officinl oncnrrr.gndo 
rins netos, no pot•toi,ro dn SccroLnrin n n dous 
r•nntinnos; de 25 "I", no diroctllr, n rlous offi-
cines, no chefe dn rednccão dr. rlohnt.r.s, no 
rnn~ervndor dn hihliot.hecn, no porteiro rio Rn-
liío e n nm continuo; de 30 'I". no nrchivistn, 
n 11111 nfrir.inl, no J'Ninct.or do~ .4•1lnl!cs, no n.in-

~71 :OH~OOO 
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.• 
danle do porteiro dn Scr~J'I!ltwia c no njudanlc . 
do pcN·I.ei J'O do tilll~ o ..................... . 

Disprmsudos rio Her.·vico: um director·, 
10:GOO$; um ol'fieinl, 12:000~; um continuo, 
U ;OIIOij\; urn conl.inuo, o\ :7G~$000.: ••.•••••.. 

43:~58$000 

3!l:2G2$000 

35,.1 :454$800 

· Mnlm•ial: impressão e rmhliencrw cm cinco mczc~. 
fi2 ;úllfl$; sm•v iço J.ndrygraph ieo, O li :000$; re
visão doR rlelml.fiR, · I :l·:llOO$; oh,iccl.os de mc
perlier!l.rJ, de., 211 :OilO$; conHer.•vncão n lim-
1"~~~~ doA mnvrJiH, li :OOIIl$; snlnrio~ de i2'ser
venles, rlous oh.a.nffr:ww, rlotJH aJudantes de 
"lum(fmtr.ç, '•li :HOO$; custeio n rcpamção dos 
lllli.oJnovniA dnRtinndos 1\ eondue~;ão do Prcsi
t.lenlc o Virw- ProsirJmtl.c rln Senado, 1l'i :000$; 
rJvauLunns, 2ií :000$: consumo rlt• agua, ano$; 
lnxn dn f'~gol.rm, I OOljHJOO ..... : • .. • • • .. • • • • 28iJ :500$000 

MO ;1050$800 

-
Onde convier: 
Ahri-nrlo o Clwlil.o dn Qnnnl.in de I :000$ para p:Ígnmcnl.o 

da li.ÍIIdn du rm~l.n dn Srmndm• Dr .. Jrmrl .Joaquim Pereira Lobo., 

Sala rins ~flAsíins, :Jil rio nnvomlll'n de I !l14,- A(lttiar e. 
,1{,1/b,- Gnúri!!l Sal(lndo,- n'al{r"do T.r!al. 

Votação, rorn 3' rJiscussii.o, rio proJecto n. 20, rJe 19H, 
n!Jr•indo, pelo Minisl.rwio do lnl.oriol', o r:rcdito de 5:312$, sup
plrnwnl.nr· í• v~r·lm da ennsignnciio • gr•nLificacões arldicionaes .; 
rln r•u!Jricn ii' dn ar!.. !!" rla lei <:Jrçnmcntaria vigente. 

Arprovnda, var. ser enviado (I Commissiio de Redacção., 
E' annuncinda a vol.nciío, cm a• di~cussllo, da proposiçiío 

da Cnmara dos Deputados n. li, de 1914, que autoriza a 
abrir, rnl(:l Minislcrio dn Viação, {) credito de !l7 :000$, supple
mcnl.nr (t oonsignacão c Disl.ricl.o rndio-telegraphico do Ama
~onas >, da v~r·bn 3', arl. Gt, da lei orçamentaria vigente. 

O Sr. Presidente- Não h a mais numero para as vota
r:íi~s. qur. ficam adiadas. 

ORI).~MENTO DA RECEITA 

3' discussüe da proposicão da Camarn dos Deputados, 
n. 129, de 19111, orçando a Receita Geral da fiepublica para 
·1915. 

·, 

' 

.j 
' . 
I 

. i 
i 
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60.:: ' ANNM~S DO SllNADO 

~iw lidus JJU mesn c apoiadas as seguinte~ 

llMI!lND.\S 

N. II- lrn:posto de consumo: 
' Ao n. 10- Onde so diz «cigarro por muco de 20 ou· 

fruc(;úo de 30 ré is, diga-se: c 20 ré lu. 

Ao mesmo numero- Fnmo desfiado, picado ou migado, 
do proccdencin. nacional, por 25 grnmmas ou fraccfio, em ver. 
de 15 róis, diga-se: iO róis. 

Ao n. 21- Reduza-se a 200 e !00 róis por metro o .im
posto de 400 c 3'00 réis lançado sobre u seria c borra de s·cdn. 

ner.luza-sc de 50 % os impostos lançados sobre arlefacl.os 
de lr.cidos de malha. 

N, IV -lrnpostos sobre o renda: 
Ao. n. 31: 

Tabella 

·-
Vencimentos até 200$000 ............ . 
Vencimentos até 300$000 ............ . 
Vencimentos ntó ;,.00$000 ............ : 
Vencimentos até 500$000 ............ . 
Vencimentos nt6 600$000 ............ . 
Vencimentos até 700$000 ............ . 
Vencimentos até 800$000 ......... · ... . 
Vonolmenl.os até 900$000 ............. . 
Vencimentos ató 1:000$000 ............ . 
Vencimentos até 1:100$000 ............ . 
Vencimentos até 1:200$000 ............ . 
Vencimentos ntó 1:3100$000 ............. . 
Vcncimenf.os até 1 ;!,Q0$000 ............ , . 
VoncimentM uté 1 :500$000 ou mais .... , 

O mais como nn proposicilo •. 

2% 
3% 
4 o/c 
5% 
6% 
7% 
s·% 
9 .Yc 

iO% 
H% 
12% 
13% 
14% 
ii) % 

• 
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N. :J3 - Accrcsconte-sc: imposto de 2 '112 'I' sobre o lu- . 
oJ'O clils ~pl'raçfics dr credito bypothecario urbano. 

N. 3ü - Ondt~· se dh~ - fO 't\ di-ga-sr~: 2 o lo. 
N. 3i - Aeer•Jsccn·te-sc: imposto de 5:000$ nnnuncs so

hro cada eom[lanhiu thcaLral não permanente o de GO$ dinrios 
sobre cada cinomnlographo en,ia lotação se,in superior a cem 
cudeil'as. uns c outros ne,sta Capital. 

· N. TII - 11endas indusll'iaes. 
N. 50 - Mnnlcnhnm-so as taxas do orçamento vig·ento. 

· 1," Supprimam-se as palavms: «SiLo excluídos• · at.ú 
caci'antifica• c substituam-se pelas seguintes: 

A l.nxa modica do 10 réis por foOO grammas ou fracção . 
desse peso fi.ca extensiva n todas as publicações do distribtii~ 
ção gratnil.a, destinadas a annuncios, desde que tenham oa
rncLer do revista; r:ontendo ini'ormaciius do intet•esseo geral, 
J ittorarins ou soiontif.icas, publicadas pelo menos uma vez por 
trimestre, com titulo especial repetido em cada publicação. 

N. 51 - N. i. Redija-se assim : 
. Restabelecida a tnt•ifn constante da alinea 17 do art. 1• 
'da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 10CI9, mantidas as 
taxas terminal c do transito do orçamento vigente, exceptua
da a tnxa inter-urbana, mantida n taxa urbana para Petro
polis e addicionando-se as seguintes taxas: 

O ma iR como e!tú na proposta. 
Art. 2.': 

N. i - Em vez de 50.000:000$, diga-se: 100.000:000$000. 

N. 6 - Supprima-se: 
N. 1.2, § rv - Os fabricantes de rumo e de cigarros ficam 

todos suJeitos ao registro, que será gratuito para os que atr. 
agora não oram a elle obrigados. · 

N. VIII, § 15 - Onãr se diz •n eontrnctnr eom quem 
mnior·cs vnnl.af(ens offereccr o servieo de), diga-se: <n orga
l!ir.nr· comn ff>r mais conwniente o serviço de». 

N. VIII, § II - $upprimam"sc as palavras: <sempre que> 
etc., até o fim do paragrapho. 

. .1' 
Aocrescente-se onde convier: 
Fica elevada n' 20 r•~i~ a contribuição de caridncle um 

beneficio do Hospitnl Ge·rnl da Snnla Casa de Miscricordin ~~ 
os dos .Lazaros, a que se r,~foro o art. 6J O da Consolidação das 
Leis dns Alfandeg-as e Mesns de Rendas. 

Snln das Comtnissões, 30 do dezembro de 191·\.- F. Glu
cerio, Pt·esidente. - tilcimlo Guanabara, Relator. - /?rico· 
Coalho - Vir.lnriuo Monteiro. - .Totio Lu.i: .11-VI:s. vencido em 
tudo. -- Sá F.r11ire. - Gonça.lve.< F'm•rcú•a, com restricr;ões 
quunto ao ttlcool u aguardente, 

. . . ~: 
'· 

. ·.• 
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ANNAJ~S DO SENADO 

Ao orcamcn to da Rccciia: 
Onde convier: 

Supprima-so o imposto do· 000 réj,s sobro o fumo contido cm cnda milhoiro de cigarros, · 

Supprima-so o imposto sobro 'o alcool, ultimamente vo~ lado pela Camara, · . 

Sal~ dns sessões, 30 de dcl'lcmbro do 19U, -·Ribeiro dD ~~ . 

A Commissilo não acceHn as omendns por não consultare~ ·os interesses da Rcceifn. 

-
Art, E' vedada a isenção do direitos para material im-1 

portado, salvo disposição de. contracto. 

. Sala das sessões, 30 de dezembro do 1914, - Pires .Fer~ .r01ra. 

A Commissão não acc,•itn n emenda, porquo a matcria j~ cst1í regulada cm lei, · .J 

-
Ao orçamento da 1!1azcnda: 

Emenda á tnbella de imposto sobro vencimentos, ponsõea
1 etc. : · · . 

Do 1 00$ a 200$ inclusivo, 2 o 0 , 

De 201$ a 300$ inclusive, 3 • •, 
Do 301$ a '500$ · inclusivó, 5 o ". 

Do 501$ a 800$ inclusivo, o • •. 
De 800$ a '1 :000$ inclusive, 7 °/0 , 

O que exceder de 1.:000$ pagara mais 2 •j•. 
Sala das sessões, da dezembro do 1914. - Pires For~ r<Jira. 

Esta emenda a Commissiio não adopta por ter proposto 
outra soluciio ao Senado. \ 

Ao nrt, 2•, n, XIT, 1' parte (I-otm•in·s), - Supprima-so. · 
Sn ln dns scsscios, 30 do dezembro de ÚH4, .,... .r Ó:io Luiz. 
A Commissiio niio ncceitn esta emenda, cont'ormnndo-so 

com a delibornciio da Camarn. 

As emendas lof.lrn11 a, b o c, nssignndns pelo Sr. Senador 
Moniz Freire, agitam, com 11 competoncia que lhe ó gernlmento 
l'Cconhecidu, graves questões, para cujo estudo falta totalmente 

• 
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o tempo ;, CoiTJmissão, que recebeu c~tc pr•ojccio na vcspe!'a 
do onccrranwnto úo Congr·csso, 

Ao proJecto de areamento da Receita: 
Onda convier: 

Al-i, O fundo de garantia, r·ooolhido á Ca.ixa de Convcr·
são, será incorpor·ado a ella at.ú a concurrencia da somma nc
cessarin para prof.azer o lastro da emissão convorsivcl, na 
ba.so legal do 15 d, J;I,Ol' 1$000, Sobro as somma~ que entr•ar·em, 
depois do saLisfelto osso compromisso, poderá o Governo, 
(JUnndo ,julgar opportuno P 'conveniente, fazer emit.tir notas 
conversíveis do mesmo padrão legai, para o fim exclusivo de 
substituir c resgatar papel moeda. · 

A!rt, Si o cambio, dumnto o período em que ficam in
terrompidas as operações da Caixa de Conversão, elevar-se 
.acima da taxa do 16 d., iicn o Governo autorizado a fazer· 
'emitt.ir notas oonvcrsiveis para compra de Iettras de cambiv, 
por intermedio do Banco do Brazil, que

1 
no prazo do 120 dias, 

recolherá 1í Caixa o ouro correspondeme. 
Art, O Governo es·tudará o oJ'forecerú no Congresso, na 

prQxima sessão, um proj(•cto de lei tendente a pr•ohibir o 
acaparamentll dns notas d11: Caixa do Conversão, por encaixes 
bancarias que excederão :1 ,justas [JT'oporcões, de modo a ga
rantir a livr·o circulação das mesmas notas, 

Art. · No caso de. escassez notaria da receita, durante o 
cxcrcicio regulado pela presente lei, o Governo fica autorizado 
a suspender ou supprimir quaesquor serviços, dando imme
âiatamento conta do seu acto ao Congresso, · 

No titulo om que siio discriminadas as r·ec~itas., ac
llresccnte-se, onde convio~·. entre as verbas de seno: 

1 O 'I' sobre o preco do bilhete de admissão a espectaculr 
publico de qualquer natureza, ficando sujeito á multa de 50S, 
paga .pelo annunciante do espectaculo, o bilhete ou r.arta de 
nssignatura- que soe nppr•ehender sem a respectiva estlmpilha; 
quando a admissão fõr garantida por qualquer· outro processo, 
c annuóciantc, justificando o prer;o e o numero das entradas, 
poderá pagar o imposto na estação fiscal, no dia post>lrior ao 
!)spectaculo, por sei! o de verba, sob pena de multa de ij00$000. 

Onde convier.: 

Art. E' o Governo autorizado a mandar concluir a apu-
ração do toda a divida fluctuante da União, proveniente de 
obrigaw;ões fundadlls em dispositivDs legaes, contrados ou 
ajustes l'und.ados em lei orr,nmentaria, e a. pagai-a por• meio; 

a) de emissão de apolices a 5 •j•, feit"a ao typo qu~ a.~ 
circumstancias do mercado per.miLtirem, ou 4 "[•, ouro, com~ 
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i.:,n
1
\o qur! o pognmnulo ~r.ia fllito cm ouro, e este recolhido 

:: Attxa do C:otwcrsiín paru os clevirJos arfo i los. Serrro pre-
1 nt·trJns .. na ordem do~ flill!amrmLos; os ct'tJdores que aceoHnrcm 
us apolwea ao pat• ou a l.ypo IHliWfl almixo dcsl.n; 

b) de loll.t•as elo 'J'IteSOUI'Il, no portnr:lor, de ~00$ t' -L :000$ 
iL ~f.I!S! ·J~. ·18,, 2·í, :JO, ao~.·Í~~ o Mi lllfl1.e8; ~CI.H!<P·nilo :U:4 Ue ppnzÓ 
SUJ)CI.'IOl' a SOIS me~~!~ O ,JU/'0 rJo 3 ") 11 nddWII)TlUdO 30 VfllOl' dO 
lil.ulo: essas lol:l.ras l.c•t·iío J'or~a liberaloria nas Lt·an~ucrões de 
vnlot.' igual on supnt·iot• e set•ito t•er.ohidns nns ' ' .. ·ões ·riscnes 
nl.[, a cntwut•r•mtlift tle um quinto dn importnm·iu a'pagnr; ., 

. c) rln. vonda 011 nrt•ctHinmnnto rio quaosquer h0n; ria p·li·· 
fll'tuilat!o lndorn.l. 1:orntanLo q11o, nosle uii,J}llO •.. t~O. c1 nnendn
lu.t•io pnf]ue pl'r.sl,nção nrlnantadn. em diplwit·o I! 0 p:.·azo do 
fil.'l'Oilf)nmonto IIÍLO í~XI!Oda fl HllÍS Hl1tiOR; . 

d) rlaB solH·ns r:lo wl'lJIIH não npplicnr:lus ou da p:v•trJ t!Bs
IM f]Hn o não frll', c cios snldns OI'QtLllliJnl.at·ios, suspnnsns as lois 
qne n estes rlr.l.r.t·minum oult•os l'ins. até set•r.•m cxtinc:las r.ssn 

·divido o as lntl.t·ns do '.Chesouro cmit.l,idns p:u.·a o I'Psncc:l.ivo 
pngnmrJn to. , 

Parngrnpltn nnico. O Governo ó igualmente anwr•tzadtl n 
a!Jpit• OS Cl'edif.OS llQC()SS[Il'ÍOS [IHI'a O l'CS!;lÜe rJnR lrJttr~R C(UO SO 
fot·cm vencendo no cxm:cicio desta lei. - Moniz :Pt•f'iJ•r.. 

O Sr. Moniz Freire- Sr. Presidente, o Congresso -não 
est.ú fazendo obra patriotica na confecção dos oJ•cnmenlos: O 
.Brazil se acha cm llllllL si tuucúo de fallencin notaria, frnncn
menl.e confcssar:ln. que se cm·nctorizu no exterior pelu sus
pensão de seeviço de .iu I'OS c amortiznçfio · dn quasi. totalidade 
ela nossn divid:t alli collocada, .no interior pm· UJTI[L formidavol 
massa do oltt•igu~ões veneidns, oxig·ivcis n hoc"n do cofre o 
ptLrn cu.ia pagamento o 1'ho~ouro se aclta inophmdamenlo des
appnrclhndo, porque osso pnssh·o collos~nl excedeu lodos os 
t't•editos Ol'çnmrmlurios, sobrepu,iou todas ns verbas· o foi su
perior n toda" as nossas receitas orrlinarins de um anno. · 

Ptll'U fa~ut' fnoo n osst\ avalanclie do nxi(;omcius, pensou-se 
om contrahir um vasto omprcslimo exLm·no, de 15, 20 ou do 
:;o milhões de libras, ninguem sabe precisamente de quu:nto, 
ompresl.imo IJ11r n nonflngracão enropén veiu felizmente mnl
logrnr; c disso (cU;mente porque est.á U!'ora. se vnrificantlo que, 
mesmo nr hypol.lwse,. pouco provavel ali:ís, r:ln havnr o estran
gPit·o ,iogu.d.o, no t:estri rolo dos nossos eonl:umazcs dcsperdicios. 
os l.rinl.a milhõo's cslcrlinos que a inscnsal.c~ dos governantes 
•:licgou n prel.cnrlr.r, nindn assim l.orlos os compromissos nn
t:ionacs não l.i)::inm ficnrlo pnftOS. l~s:;ot.ados os soberanos de 
ouro, depois d1.• se linvercm igunlnwnl.e esgotado todn n Pl':itn 
c todo o nickcl 1lespojndo;; em ~arrocadas de ounhetr.s nesse 
1111\'0 tonel das Dannidcs, ainda continuuria gravitando em torno 
da antiga run do Sacramento um enxame de c~ndorcs, de cnrn 
:\ bttndn, com ns contas desdobradas, t\ espera da hora de serem 
ntlendidos. · 

Creio núo lptvor o menor exaggoro nestn nffirmaoíio. Com 
erreito, burlado pclu guerra o recurso ao credito externo, !em-
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!Jron-se om má hom o Congr·osso ele varrer· a rlifi'icnldnt.iu 
vnlundo-;;o do meio fnr:il e harml dos g-owrno~ lraucarrotoirn~ 
impenil.uules, cmiLlinrlo pupcl-mocdu, isto ú, títulos pelos quaes 
ulles se descartam do credor euvlo e determinado que os pcr
Reguu cum a sua cxigeneiu, lmnsp01't.ando n divida I) o crcrlif.o 
par·n a rnassrt de rn:edor";; incertos e resignados, passivos c sof
l'r:udor·es, que síio a ·nar;fio inteira. Os 250 mil coutos l>mitt.idos 
rmtl ehe!;amm para f.upar os primeiros buracos, c ainda lm 
po1wos dias o Sr·. J'r'o!sido!nle da Hcpuhlien, ulludindo <c g-ra
vidtvle do momento, declar·ou eom a mais nobre frnnquer.a aos 
delegados da A~sociacão Cornmercial do Hio de Janeiro. por 
occnsião da visita o1'l'icial dosLcs ao Cattetc, que o passivo a 
solver ainda nüo era conhccidD, que, de apurai-o c eõlabolc
ner•-llic a ext.cnsrlO, os min isl!·o' de todas as pastas eslavarn pot· 
gua ordem ü pot•fia, quo por t.odos clles chovem nt<l cslc mo
mento as. rrelamaçõcs, " quo al.oí infeli?.cs magistrados do Acre 
purgam lrn. seis mezes a :falta de seus vencimentos. 

A que ciJ'rn at.t.ingii•(t, pois, esse ·passivo? · 
Falia-se cm 200, cm 300, c até cm /JOO mil contos. Diz-se 

que tmdam em cerca de 100 r,nil sô as responsabilidatlos ori
umlas das setüenoas cm que a Fazenda foi condmnnada, por 
motivo do lesões a direitos individuacs: Os abusos do Govet·no 
rrassndo, nesse pal'Licular, tivm·am tal latitude, o :foram tão 
omnivortcnl.es, que ó impassivo! imaginar a quanto se saldam 
afinal os rombos que, sob essa cpi,.,:mphe; possa ellc Ler dado 
no 'rhcsou.ro. 

' / 

Mas, emfim, que se.iam 300, ou mc~mo 200 c oitenta e 
tantos mil contos, segundo a versão ultima da imprensa, o 
que nos resta de divida de todas as origens à liquidar. Como 
il'cmos proceder a essa liquida(:uo'! O que devemos fa?.cr para 

' desbravar o campo da viria financeira nacional dessa vogc
taoüo o que a empolgou e lhe cmharnça to dós os surtos? 

ncincidir no erro anterior, emittir mais papel-moeda, 
.~cria uma loucura.. Os poderes publicas do uma acr,iio nã~. 
podem pensar, cm assumpto tão grave quanto· este. como a 
massa das pessoas incultas. que niio comprchendein, c acham 
mesmo nimiamente si'ngular, Cftl!J nllcgue difficulclades de 
rlinheiro quem possue a auloridatlo miraculosa de fabricar 
com lauta facilidade um papel pinl.aclo, bem acccilo prrr todo 
o mundo,' requestado universalmente com tamanha avidez, fn
?.cndo a felicidade do todos; c cm particular dor. que o toem na 
nlg-ibeira. Todos quantos resolvem crises financrira.s por meio 
desse instrumento raciocinam exactamente como qualquer in
dividuo dessa massa. Pois quem gosa de>se privilegio de se 
libcr·tar sem 11agar juros vac so endividar por seu gosto. au-: 
gmenlnr inutilmente os proprios encargos? ,\ oriniiío vulgar 
deve considerar isto até i:Omo .um systema de pouco juizo. 

. Entretanto a verdade sabida, pelos qu•) •·•ludam e me
ditam, ó que não ha processo liber•atorio mui' o•nt•o, mais con
traproducente, mais pernicioso do que este: porque· importa 
em um assalto, em um verdadeiro ~a!!Ue, mal presenticlo, sem 

··~ 
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duvit.lu, mns llfllll pO!' i:-1Ru 11WI111H !'ea1, n l.ndng a~ ent·l.oir•m; e n. 
lorlns as economias. 
. .Pei'Llii'hr.m-se Lodas ns J'uin~úus, eninmcllam-se as nntis 
lnnnillmulus impontualidades, mns ni\o se nggrnvcm as pcrlut·
!Jações da cii'culuçiío, sobi·eLurlo de umn <dl'culnciio ,i1í eslcinda 
<!ll1 !Juscs liio fmgcis. I~m casos tncs, é prefci'ivel. que os go
vemus 1·i•spondnm nos sel\g ei•edores eomo ~unlqum· partieulai· 
:wossado pelos Ctll.ln1!C1'r.s: «não tcnl10 dinheiro, e não hei <le 
pinl.nl-o pam lhe pagar>. 

Niío ,; que cu commungne, S1·. Presidente, uns eonvlccõ<~s 
tios vnlm•i?.Itdorcs <ln papel-moeda, dos QU<l nindo sonham <!lllll 
o <mmbio 11 2i, tios que ligam n eadtt altn cambial u relnçii.n 
necessuriu de um nwllim•nmcnlo na ~il.uar,ão economica ~o pui1., 
eomo a de causa n r.ffeit.o; e.onsidcmm a alla como con
di<;iio on c~poentr. eerto dessn melhoria: Pombalem llOJ' todas 
essas J'H?.íics, dando a Cnixa de Conversão como n quebm do 
padrão monelario, e fawm tio fundo de gnmnLin o peito de 
*odo o seu mecanismo, eomo um nnrificadol' da cireulac;li<' 
exisl.enlc. Para rlles toda a emissão <lum mal, porque, augmen
tando o volume circulante, diminU<] a quol.n da nm•ifieacão o 
fatalmente acnl'!'rln o dceliJI!io das taxas enmbines. 

Muito mnis m.'!'O!lea consiuero a doni.J•inn dos empíricos 
do pupelismo, qno pedem muissúos n endn pns~o nnrn ~nf~COT'J'I~l' 
as praças, qmmdo os hnncns J•ol.rahem ·os desconl.os, pa1'a 
soccorrer a lavoura quando baixam n eal'<\, o as'suenr ou a 
borrnehn, para liquidar as dividas do Govc1'11u, quando esl.<' ntL" 
tem dinheiro, parn li!Jert.nr os pr.odnet.os das <'Specnlnçõcs do 
comprador estrangeiro, para dar lnsi.l'O S<'nlJll'lJ Cl'Csccnte tís 
uperacões, ·tí medida que o ciommcrcio r as indrust.rins AP 
dosonvolvam. gucs querem cambio haixo pal'a prol.cgoOJ' n Jll'n
ducção, clivagem abm~dantementc soh!'C as taxas que r,onvecm 
•ou não convecm an pai?., pcrclcm-sc em prot'uridns cogil.ncõcs 
na faina de dntei·minar o qunr1tnm. de cii,<mlação de que pre
cisamos, c condcmnam, por clevndn, a tnxn clevnda ndopt.ada 
para o nosso nst.nbelecimento eonverso1', · 

gm numerosos artigos do imprensa c rl iwrsos discursos 
nestn Cash, ,ití tive n honra de expor n l.beorin em que me fundo 
pam cJ•it.icm· Iodas essas opiniões, muit.aw das quaos frisam a. 
vordade por um 11risma, ent.rct.aJJto, fn Is o, o examinei-as tí lu?. 
dessa theoria, qun se me at'igum il•refutavel, pelo seu assento 
mnthemnt.ico. · 

A lei das variações ·cambiacs p6dP- sm· synLhol.iznda por 
uma. relação do quociente, cu,io outros membros Riilo, de um 
lado, il tótnlidnde das nossas dispnnihilidada~ bxtornus <'rn 
endn momento dado, c do out.ro o con,iunl.o das ne<lcssidades de 
lndn a Ol'dom qu•• os· di~putnm. 

Não viria nqui n Pl'oposito ·t•nprtir n smL demonsi.J•nciíu, 
n quo tenho o pt·o,inct.o de dar um dia, mais amplo desenvolvi
monto. Pm•n vorifienr-lhe o neerto, no cnso particular que <'11 
ltnvia abordado, !Jasl.a cot.e,iar o seu critol'in, rclativnnwnl.n no 
mal das emissões, 11om os dos que ns condemnam pela sua in
!lucncia decisiva pura a QUeda do cambio. Nem lodn n omissão 

.- ' 
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· aaurrcl.n necnHHaJ•iamonl." essa consequencia immediala, cowu 
f.nm!Jom 1\ l'órn dn uuvirln que a alta das taxas nem sempre 
J'OfH'cseula um nsl.arlo ''"111/urnko satisfac'torio. O mom<ll1lo actual 
(, suggt•sl.ivo, O l.l!'llZil ,i!unais at.r·avcssou uma phase de tão 
fundas rlrsg''"~""- fali ido pol'aul.ll ns credores estrangeiroR, 
que lhn 1\llfwcrltwam """'al.ol'ia; fallido perante os !'.redores 
mwiMmns, que ·aüu su!Jem aiuda. como se hão do cobrar· do 
alf':tllli:IH 1\fllll.nllaA du lll illtarcs de contos; l.enclo as suas duas 
JJI'iueipue.~ pl'OdueçiH's lllllnbal.i!lus, o oafé, ainda ha pouco 
""tado a l"'oços inFimoH 'l'W só u!Limamoml.o vüo alcançando 
moll/01'11, '' 11 }J()I'I'IIIlhn fnridu no prnco " ""' trancamento dos 
r;ra11des mm·1~111Jo.~ Wll~lllll ido1•es; l'e<:eil.as publicas, fedcraes e 
l!sl.ndum•,,, I'PI}Ill.idnH ti 11/f!ÚliJil 011 a· mono~. e, pol'l.anto, 1:om . 
todos IIS se11s orç11menl.n." doS(HJUilibr:uJos; llUuado :'t necessidade 
im.lcclirw.vr~l dn 'itrl'lpmnl1•r· n· deHor·gauizur grandf~ numero de 
."lfll'Vi(;ús JHtblieos JHH' 11fin ter enmo I!Ui'il.etiJ-oR, e eom ~~~so 
golpe ii·J·r.mndiavel nlasl.l'andu its pt•ivações em umaH rJlasses 
" 1i JIIÍ"'·''ill IJJJJ nul.ms; subjUt.;IHJo, cm sumrrHt, por um !HlSSivo 
!IUO o ''·"'"11gn, pl'OCisallllllll.o na occusiiio· em quo mais se lhe 
tlepdtw~ t.odH tl vitalillatlo Cl~onondcu. 

I~n t ml.a nl.n, l.ud'' f11z flHJlCl'at' qu'' o mercado rJ1J cambio, 
inl.eiram1H1tr. inl.l<J'J'OillJJillo ao primeiJ'O abalo da hecatombe 
pl)anl.n~Uen. a lfWJ assi~l.i/rt{)M, mnnl.enlm as posiçõeR que re
atlrtuil·ill r alearwfl rrJilSIII" do 11ovo a anterior. Por que'! Porque 
o mtl1•'· 1 .ri f/(' i pai ~IArn1•n l.n das 11os.~as rJispi:>nibilidades cx.te
rim·,~. lf!ll'l r·eeupnrarln 11111 potwo o seu \.erl'lmo, n. borrachr• 
mwionat so r~nrnprnsnr·{t r!m er~rt.n medida. nom a clirninuioão da. 
nolH.H.Il'f'f\rwia n~l.rnngr~int, e oui.I'UH aJ•Ligos arrovoítar·ão a crisr! 
JIIUHdiul, pura vir"m s11ppril· ns immensas dcfinienc:ias da 
J•roducçiío estrangeira, enntribuindo assim, para '' cleMo 
daquella rlisponihilidade não desça muit.n da média da sua l!ifr:t 
normal. Po1· ,,ut.t·o lado, as nnecs~idades em ouro do Gov'"'"" 
dem·oseerarn wrn a moral.oria alguns milhões esterlinos; as 
rlns cmprfl;o:a.~ ncssnram, por ostarern aqui suspensos quasi todos 
os omprehenrJimentos, " na r:uropa dcsol'r;anJzada~ ou fechadas 
a. maioria da~ l'ahricn~; a~ do comnll)reio c de grande numer.o· 
do ind11~trias ~" acham imrnHnsamoni.IJ decrescidas, não só por 
esta. dnrradeira r:au~a. como, c sobrol.utlo, porque a Naçii!o, 
llrnpobrnr.ida. por t.oda~ essa~ ratalidades, ou se limita a só 
abnsteeiJr-~e do imprnseindivel para a conscrvaf}ão da exis
I.IJ/tcia. '"' poupa. avarame11t." os seus J'flWI',,os na conlemplaoão 
dos perigos que a amr.af}am. 

Vista sob esHA aspecto, a firmeza eamhial logra uma e:tPli
ear,ão perfcit.nmenl.c Hcient.ifica; " igual explicação comporta 
o raet.o da eoincidencia desse pbenomeno com a infeliz derrama 
elos 250 mil cont,os de papel inconversível, accrescidos ao meio 
cil'llUlanl.''· • 

Será, D•H·é.m, licito <:oncluir dahi a innocuidade do ~eme; 
lhanle !lroce.sso, para recalcltrar no 11rro, o attender aos que 
por tão variados motivos ·rL'Cltunan! e,;sa solução co n!UI!ll ex
pediente salvador, como balsamo de vi·rt.udes mirificas quo 
cada soffredor qüer applicar á sua ferida? 
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Passemos cm revista, Sr,· Presidente, dentre todas essas 
solicitações, D:qi.wllas .que podem offcrecm· uma· l'eiçfio mais _ 
engano~a . .Se.ia para começar a necessidade invocada de valor 
ao commercio c a industria :t'aciliLa•udo os descontos, que o~ 
bancos se recusam a razct•. IMas o que se cstít dando aqui acon
teceu, acontece ll acontecerá cm todos os paizos do mundo c 
em todas as épocas. Qual era a ra~ilo por C!UC os bancos se re
traem, siniio o sim·ples bom senso que lhes aconselha urnu · 
prudencia levada ao cxtt·cmo, para não serem arrnsfados nu 
corrente? Pois si o commcrcio está paralysado, si não vendo 
porque todo o mundo foge ·de comprar, si não se abasteue 
por que tem o justo t·eceio de não podal' csc>oar os seus sloclos, 
si todos os commerciantes participam do so.l'J'.rimento geral ,c 
quando, sob a pressão do todas essas circumstancias, o Con
gl'eso Nacional acaba de votar uma prorogação de moratoria, 
afim de evitar que naufraguem no tr:mporal todos os que 
tenham elementos para delle se salvarem, quaes são os com
merciantes e os industriaes que estão insuspeitavelmente so
lidas, por que desconfiar destes c não desconfiar daquelle's, 
para se negar a uns, c facilitar a outros, os descontos que 
pedem? Ora, convenhamos que os bancos devem saber o que 
estão fazendo. Retraíram-se? '1\las este é exactamenteo seu 
papel e o seu dever; é assim que hão do defender o seu proprio· 
cabedal, indispensavel pára o reerguimento opportuno das 
forcas nacionaes, e o cabedal particular que lhes está con
fiado, tão digno, pelo menos, de ser tratado com infinita cau
tela, quando poderiam ser dignos de amparo muitos interesse~ 
legitimas que elles contrariam com o seu retrahimento, por 
medo de pór em risco esse deposito sagrado. 

Em con.iuncturas taes, seria nCé o caso de suspender a 
faculdade emissora si elles a tivessem. Em toda a parte do 
mundo, onde ha financas sériamente organizadas, ··o primeirn 
e.ff.eito das crises eommr.rciacs é diminuir a circulação .. U:' 
difficultando os descontos . e forr;ando dr.st'arte o augmemo 
dos seus encaixes que os bancos as conjuram. J,úmais houve, 
entre nações de boas finanças, espirita equilibrado que para 
resolver !lriscs se lembrasse de .UJ~onselha·r e facilitâl-os. 
Allega-se que com essa retracção soffrem as praças, soffrem 
os productorcs, soffro em consequencia toda a gente; não ha 
duvida. Si não soffrem, é que não haveria crise alguma; . si 
soffrem, é devido a ella, c não ao facto dos bancos se pro·· 
caverem purn não . aggravnl-a. arremessando ta1mbem ·ti. vo
ragem os haveres seus c os alheios entregués a sua gunrdn. 
Receitar emissão pura erear forcas no meio de um· cataclysmo 
como o que alt·avessnmos equivaleria a receita!' uma feijoada 
a um enfermo que se núo pudesse pôr de pé, devido a uma 
anemia pro.fundn. · . · 

E' sinf(ular que nquelles me~mos que reclamam nestes 
casos a emissão como unicn medida salvadora sc.inm os pri
meiros a assignalnr que não 6 por falta de numeraria que os 
estabelecimentos de credito se abstenham· agora de descontar 
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os papeis do commeJ'cio. As suas caixas accusam com eJ'fcilo 
saldos supcr•ior·es nos de época correspond~nte em annos an
tecedentes. Mas não lm a·t•gumento melhor ·do que e"te contm 
a emissão: ou c!la ficaria igualmente sem app!icacão, por 
subsistirem os mesmos motivos que deteem nas caixas banca
rias o numer·ario existente, o seria, p01·tanto, um favor inutil, 
ou induziria esses estabelecimentos a relaxarem as suas pra
ticas cautelosas, e seria levai-os com todo o paiz a. um hrak · 
de proporções assombrosas. . . . 

Não ha duvida alguma que a falta r!e um Inst!luto emtssot· 
•í um grande entrave no progresso do· paiz, ao giro do s~u 
eommercio, ao surto das suas industrias ;í circulacão das met·
cadorias, ';í elabomção de todas as produccões. Um povo 
~ue trabal•ha precisa de quem diariamenle lhe forne~a o in
strumento á. mercõ do qual as riquezas se mobilizam mesmo 
antes de estar• completa a sua forma•;,ão. As emissões só apro
veitam ,quando feitas a jactos eontinuos. E' por isso que nos 
paizes de curso forcado do papel inconversível, onde esse· pro
cesso se torna absolutamente imprestavel, nunca o numeraria 
ú suWciente por lhe faltar clasticidaclc; quanto mais emis
sões se fizessem mais insaciavel se tornaria a sêdc de !las. · 

Si entre nós se quizesse ainda tentar a cxperiencia aos 
primeiros 100 mil contos que, ficariam· dentre em pouco 
estagnados, fôra mistér accrescentar mais 100 mil, depois 
mais 200 mil, c assim cm uma. proporoão infinita porque os 
vicias de ,origem que tornam sempre necessarin, mas sempre 
inutil, uma nova emissão, iriam recrudescendo e se aggravando 
·com essa th erapeutica. 

Ha quem pretenda que para defender a produccão na
cional contra a especulaoüo estrangeira, pcrmittindo dar os 
p1·oductos até forcar o comprador ao preço razoava!, poclrr
se-hia. impunemente fazer emissões que seriam lastradas por· 
esses productos, e recolhidas á medida que elles se escoassem. 
A actual safra do ca~é brnzileiro, por exemplo, vendida a um 
determniado preco 'Que todas as circumstancias demonstram 
sez· passivei e razoavel, internaria no patrimonio nacional a 
somma x; ao passo que entregue ao comprador estrangeiro, 
por falta· de defesa, as cotações quo este impõe, apenas attin
girão a x- y. Dando n y o valor que calculo será. de duzentos 
mil contos o nosso prejuízo, que conviria a todo custo salvar. 

,Qol!ocado nos s~us t~rmos theoricos o projecto, e sup
pondo realizadas todas as suas previsões, isto é, a venda do 
cafó ao preço desejado, o resgate severo e completo da sommu 
emitLida, ~ incontestavel qu~ a opemcão nada teria de con
demnavel. Elia redundaria rim um lucro certo, sem deixar 
responsabilidade a liquidar. Jlfas, pondo mesmo de par!P. o 
que ha precario e aleatorio nessas supposicões, o. processo não 
ó tão simples o innocente como (L .primeira vista poderia pa
recer. Releva antes notar· que por sua natureza isso deve!' ia 
ser de prcf'eren~ia uma operacüo de wm'l'ant. Realizada, en
tretanto, sobre a base da emissão de papel, por mais que esse 
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papel revesl.i~sc qunsi Lodos o~ tmracleristicos do um bilholo 
convorsivel, uma vc~ Jogado na cireulaçüo, sua inl'lueneia so 
confundida com n de Lodo resto da massa de curso forcado. 

Pelo proprio dosLino da operação geradora, a prescnca de 
scmclhanlo circuluciio representaria o adiamento mais ou 
menos JH'ülougado da vunda de um urLigo de exporl:u;ão, ele
mento essencial o prima~ do nosso activo .de disponibilidades 
externas, importando consequonlcmontc, de um lado; desfalque 
tcmporario c immudial.o desse activo c de outro ludo, no for
nüc"imcnlo antcciJJUdo t.le uJn alimento novo,. ao accelerarnenlo 
<Jus Lruusuccüe~ inlernucionaes, at'fercccndo lastro cxlem" 
poranco ,;1 satisfação de Lodos os pagamentos· relativos a estas. 
Consoante com a minha formula, seria simultaneamente uma' 
diminuição do t.lividendo c um augmenlo do divisor, duas 
causas concomilanlcs pum o enfraquecimento do. quociente. 
A queda do cambio seria neste easo fatal, exLraort.limmamenle 
sonsivcl, mesmo nas cit·cumst.ancius acluaes cm que todos os 
factores lmtnmlmcnle favorecem a alta. ·~luis tarde, por oc
eusiúo de. su liquit.l:ll' o negocio quando coincidisse com a venda 
e exporla~ão do !H'oduclo a .retirada do numera rio por cllc las
trado, dar-sc-'hia pelo:~ molivos oppostos o phenomeno inverso 
uma alla não menos fatal o nolavel. A perturbação circula
t.oria cm ambos os casos seria um mal maior do que o benc
i'icio porventura colhido, o a quem aproveitaria afinal cssu 
beneficio, é muito diffieil prognosticar. I<'orçosamenlo a parle 
delle mais got•da ficaria cm mãos dos bancos estrangeiros que 
aqui operam. · . 

Não ha, pois, como ,justificar nunca .uma nova emissão cm 
re:gimen de curs() forcado, mesmo quando todas as pre
sumpções sejam de que clla não tet•á accão immcdiaLa sobro 
o mercado intcrnucioual, como presonlement.o ao caso. Essas 
emissões prejudicam uo ]JUiz, não pelos moLivos a que atraz 
alludi, não porque todo o decrescimo de quantidade de papel-
11110eda Lenha JlOI' con.,;equcncib. uccessari:~ um augmento offc
clivo de val()L' da quantidade restante. ,o ~ambio não ú absolu- · 
Lamento uma fnnccão t.lo quantidade do papel-moeda: ha mistót• 
·nunca perdei" de Yista este principio, norque é r•igorosamento 
sciontiJ'ico l' i.t'lll um gmndc alcance pratico. O papel-moeda ó 
um instrumento subslancinlmcnte nocivo. Com a mesma quan
tidade dcllc mais ou menos avultada podemos ter os cambias 
mais opposlos; com quantiduiles difforentes, podemos ter cam
bias perl"eitamente iguaes. A quantidade é um factor pura
monto accidcnt.al que só inJ'luc quando, por um accrescen
t.amento inopinado dclla, ou por uma retraccão occasional, 
as necessidades externas se excitam- ou se contrahem. Toda 
a quantidade desse ngcnlc pcrtubador é ma, e qualquer 

· quantidade sensiYelmcntc npreciavel pódc produzir cffoitos 
desastrosos os mais extensos. O augmento de quantidade d,. 
pois, sempre condemnavcl, sejam quncs forem as circum
stancias, por essas duas razões fundarnontaes: 1', porque im
porta em um maior afastamento .do todo o plan~ .de _olimi-

• 
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nnciío gradual desse agente, e, portanto, aggrnvn, consolida 
e dilata o mgimen do curso forcado, causa: essencial de toda 
a nossa :l'r·nqucza cwnomica: 2", porque quanto maior fôr 
essa qunnl.idade, maig difficeis são de manejar os correctivos 
capazes de uttenuar as suas fluctuações. · 
· São esses, cm synthesc, os motivos pelos qunes jámais · 
ou daria o meu voto :í Jiquirlat;ão do formidavel passivo actual 
~a. União por· esse .proecsso criminoso,. que é um attcntacto · 
msidioso coutt·a todag as economias .e contra todas as classes· 
lahoriogns da Na•;ão. l~u St'llllll'O suppur. qnr, dados os pro
fundos males que nesse rcgimen o papel-moeda- tem infligido 
ao Ht•azil, ltoUVt!SSC. ,i:í urna PSpcdn dP pacto mais ou menos " 
l.ncito entt·c todos os politico~ brnr.iloiros, em virtude do qual 
ninguem ousal'ia mais lembrar-se siquer de Sflmelhnntc re-

. curso rspoliador, orn eireumsl.nncin alguma. •Parecia que esta
vamos J'adicalmenLn curarias da pra!l'a de uma tal t.entacão, 
porque at'ill!tl isso não 1\ um remedia, não é ao menos um 
pallinl.ivo para situação ul0'1lma; é apenas uma escapaf.orin 
escandalosa par•a fugir ú obrigação do pensar na cura, por 
meio rle urna auLo-iuLoxicaçiio que nos priva de· todos os sen
tidos c deprime ainr.l:t mais todos os elementos de resistencin. 
de nm or·gnnismo .i'•i fortemente compromettido. 

Como, ro~riin, havemos de subir desse ·impasse, em li
J.wrtar o 'Phesourn ria tl!'cssão esmagadora do .exercito de. seus 
credores? Eu não vejo, e niio •hn ouLJ•a sahida nessa actua
lidade, sinão os recursos or.·camcntnrios hnuriclos na economia 
ri·gorbsissimn de nl;:uns annos, e como nntecipncão delles ex
citar o crodilo. inl.crno n fornccor os meios immediatos, 
Emittam-se lctl'Us do· Ttlesouro e apoliccs da divida publica, 
m·rende-se, si .rlir mistl\r, a Central do Brazil, por prazo curto 
c uma lar!l'a pr·cstaçiio adoantada, arrende-se o Lloyd e quaes

-quer outras propriedades que possam fazer dinheiro de 
prompto, embora com sacrifício, c renunciando n maiores van
tagens passiveis em outro momento, Letras do Thcsouro a 
prazo rln tres ·mezes a quatro annos, d~ juro progressivo, com 
11odor libcmt.orio para as transacções do importnncia igual on 
superior. Apoliccs ao typo que f~r. possível para attrahir a~ 
economias afcrrolhilrlas, comt.anto que se mnntm1ha n taxa 
rle ,iuros: são rr.cm·sos que talvez possam bastar para resolver 
a sit.uacão. Ob.iectnr-sn-'ha· .que a cotação rins npolices já ó 
tão inferior ao par, qur. essa novn emissão · for~aria uma 
deprcciaçüo ver;:onhosa. Ora, pelo que respeita no nosso crr.
dit.o, es~c argumento não tem n menor import.nncia, porque r.Jlc 
não poderia fira r mais cliluido do que se acha; é exaotamr.nt.c 
de rcsf.nlll'al-o, paulatinamente, n golpes ener;:icos e reso
lutos. que ·ho.ic se deve cmdtnr. Os t.itulos dn .divida publica 
são cm t.nrla a parte papris de repouso. Todos ns procuram. 
não pela vnot.ngocm dns sNIS juros, que· rm reATa são inferiores 
aos de quncsqucr out.rns empregos de r.npitnl. mas pela reln
t.i.vn firmeza de suas "otacõcs o nela fncilidnde de sun reali- · 
znciío l'lll enso c!t• tJN•Ps.>.itlnrlo, Quando r'sns duns cond!cücs 
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t'OLI'nm n fnlhni· c se J'a1. cnLr·cLanto improsclndivcl haver por 
meio dcllcH r·eem•sos J'irmrweiJ·os, niio lm remediu sinfio o1'1'e
rceel-os pelo uf.tr·rwl.ivo rio r•ondu, e como ú de Lodo o ponto 
irwonvenientc ull.rmu· o typo de ,juros esl.alwlccido, n solucrw 
unleu é lmixur· u pr·e~.IJ da emissão que, pr•oporcionando (r renda 
maior· margem, deHJwrta simultunenment.c no capital a cspc~ 
rnnca fundada de um uugmento mais ou menos proximo. 
Acredito, por'Lantu, na cJ:I'icaein desse meio pnrn solver os cre
ditas que, conJ'omw srm nntmczn o importnncia, não posHnm 
ser solvidos pelo pagamcnl.o directo em letras do 1;hesouro, 

, ou nesse mesmos titulas 11. um typo do emissão superior. 
Ao rJon~rnrio do Po·der Executivo sómente parlem ser con

fiados os detalhes desta liquidacfio accidcntndn, o elle ncccs
sar·inmente o J'nrrl procurando Lirnr da situacito !los .credores 
todo o partido passivei. . 

rAli'r\s o pre,iui1.o que dessa emissito possa provir sorti 
em grande parte compensado pelo resgnlc de somma igual do 
titulas cm circulncão, cm um prazo bastante curto para que 
aR suas cotações não se tenham demasiadamente elevado, como 
Ro elevarão, rlevcmos espr.rnl-o, com n reslaurucüo finnl das 
nossas finnn~as. J\las, pm·a Lodos esses resultados, forçoso rí 
que aproveitr!nws a folga dn nossa mornl.oria externa c cum
}lrnmos, com rl10ncstidnde e lisura, o dever de· niio applicnl-a 
a outro fim. 

E' humilhante, desairoso e immoral que um pniz honrado 
ha 1 O .nnnos peln confinncn de seus cJ•edorcs que, purn remo
ver-lhe 'uil'l'iculdndcs dr! outro modo invcneivcis, oonce
deram-l'hc nma suspensão t.ricnnnl dos seus pngnmcntos cm 
espccie; tendo atravessado Lodo nquellc período de 10 annos 
cm }llenn paz, sem passar por nenhuma dessas crises inelu
ctnveis que l.ndo subvertem; Lendo chegado a fruir uma longa 
tempomda rio ampiciosa prosperidade, durante n qual, niío 
obstant.o o r:urso i'ot'Ç.ado, o seu meio circulnnt.e, grncas ao 
novo appnr•cl h o qm> crn boa hora crr)ou, Leve a firmeza do 
das nações de solida lllOC!da, volta no fim desse tempo u esses 
cr•cdorcs pnm sn confessrw fallido, com um passivo assobct'· 
bnnLe de úOO ou GOO mil contos, c impor-lhes umn segunda 
momtoria do mesmo prazo. Tsso, depois de haver louenmcnLe 
dissipado todas as r•ccci!UB desse pe!'iodo, todos os depositas 
}Jroprios o nlh~ios, confiados :'t sua guarda c todas as reservas 
rlcsLinadas n l'ins espcciacs, inclusive o l.hcsouro ·sagr•ndo de 
ll'i ou 10 milMes esterlinos, Riniio mais, rio fundo de gnr~nt.in 
do papel-morda, vendidos pela Nncão, schillirro n. scldllirra, 
como uma eonfJ•ibuicão onol'Osissima, ar·mncndn ao seu Jlll· 
l.r·iol.ismo, sob a prornessn formnl de quo ,il\mnis se t.ocal'in 
nesse deposiln, ri<' qur t>llo ficnr•in ronstiluindo o Jlonhor in
violnwl do inl(r'esso dr'l'init.ivo do Brn?.il Jllll'll n classe dos 
plai1.r•s dt• moeda sii. ~rt'in, porr\m, mais ~ue immornl, sorin 
ignohil, sol'in vil: seJ•in a prova provada da nossa incapncidnde 
r•: lal\'1'7. um passo lJ'r.•mendo pam o ca)ítls tlimhrutio dos nossos 
l'rlr•os rir• povo lil't'r'. si no t.er•mo da nova r'Oncordn!ri,. n que 

. . . 
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os nossos credores sr. submetlcram resmungando, com uma 
rcsi'grmr;ão !'orçada, de que a conf!agracfto universal i'oi-nos, 
l.alve~. fnel,oro l'avoravel, não nos senl.issimos apparqlüados a 
a l'ttsl.ar· tle todas us cogilar;ües a possibilidade de se l'Cpcl.irem 
tafJs syncopcs. 

!Hasta, enLr·cLanl.o, um rapido golpe del vista para de
nwnsl.r·nr· que J.crnrli'UJ'io J'rlra quem ousasse esperar esse rc
sull.ado, sem o concurso de abnegar;õcs heroicas c uma energia 
J't'•J'a do cotnrnum, . 

Ao l'im da rnor·atol'iu de 1898 o inventario dos nossos 
csl'or~os paLr·ioLicos accusava os seguintes haveres; um ot·
~mncnl.o JIIJJ'I'cil.amcnLe equilibrado com os seus serviços ouro 
r! papel admil'llvclmenLc discriminados e abastecidos; Lres cx<>r
l'icios enecn·udos uom saldos; a receita publica accrcscida 
de uns 50.000 eonl.oo, rJom os novos impostos de consumo c 
n r·cgulnmenLnr;üo do sello; oH primeiros tres milhões csl.er
lifios do fundo de gamnl.ia amontoados, cambio firme, mais 
de JOO. DOO rJonLos de r•apel resgatados; Ludo, cm.fim, irrcprc
hcnsivelmenLe ordenado para que o paiz retomasse a. sua 
vida normal, sem u menor perigo de dcsfallecimentos. 

~las o qun hn. de comrnnrn cnLre o Brazil de 1898 e o 
!llrazil de 1914? cll. er•isc de 1898 foi uma crise de papel
moeda: as baixas successivas de cambio, alimentadas prlo 
vicio da eirculaçiío, pela queda dos preços do café c pelas 
cxplorac;iiPs rln espccula~ão, toda a vez que o Governo se ap
proxirnavn do mercado, foram, pouco a pouco, nos absorvendo 
as receil.as no cmsLeio elos pagamcmtos externos, até tornar 
mnLerialmenl.e irnpnssivel a continuação desses pagamentos. 
Com n retirada do Govm·no desse mercado, durante tr·es 
annos; n crenciio de recursos ouro, permanentes, até entüo, 
rlesconhrcidos; o r•e.~gal.n de 100.000 contos papel; a conso
Jidaciio de nossn posiçiio orçamentaria; o desconcerto final dos 
espceuladorcs, era possível corrigir esse mal, e corrigiu-se. 

A crise actual, porém, é uma crise de dissipações, de 
\'Ui nas, de crimes e dn anniqui!amcnto, · 

Em 1808, nós não Lin,hamos um grande passivo a li
quidar. Em 10ft. apurou-se c ainda está a apurar-se um 
passivo que asccndor(t, talvcr., a 1T.ais de .500.000 conÍ.o>, 
muito superior a todas as receitas de um exercício financeim, 
Em 1808 a divida federal externa era inferior a toO mil'hõrs 
de esterlinos; cm 1914 é de 105 milhões c irá a 120 milhõe.~. 
dCJlOÍS de emil.tido O novo {undin{}, 

Em 1808 a circulação de pRpcl-moeda era de 780.000 
,contos; cm HJI·\ clla vae aLtingir n 850.000 contos. Em !898 
.nós não possuíamos ainda nenhum apparelho capaz de contrr 
,as fluctuac;ries cambiae;;, nem recursos em ouro de cspecie 
alguma; cm 1911, depois de haver crendo, po-;suido c des
J'ructndo .com immcnsa vantag~m esse apparelho, e d•mois 
de haYer sabrnmentn accumulndo recm•sos daquclla urdem, 
que estariam hoje elevados a mais de 15 milhües de librns, 
provavelmente, levámos esse apparelho, pelos nossos des-

•; I 
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nlinos, á siLuaclio dcplornvcl do estÍir ameaçado do dcsappa
reccr definiLivamenle, apenas renllrir-Me, e quanto aos re
rmrsos ern onru, após 1hnvel-os saqueado c varrido ntó o ul
timo pennhi{J, nindn iH'erJisnmos do ccr.cn do um milhão o 
Jllcio de lihms, pnm r:omplolar us garantias da circulacüo 
eonvorsivoi, o não sei, porque ninguern sabe, prccisnmcnlc, 
quantos milhões 11 mais para rcfnzot· depositas alheios ori
minosnmcnt.e apropriados o consumidos, 

Em IB!JR 'foi pnssivei dilatar n scára fiscal o ct·enr novos 
elementos do receita POI' cerca de •uO.OOO contos; em 1U11! o 
l.nrrono, onde essa mrlsso ft·uctificou, cstll balido, assolado, 
queimado nl.ú ús enmarias de seivas mais profundas a nossa 
~apaoid11dn t.ribul.:u·in foi muil.n ult.rapassadu, c a Nação cx
hausta ·cnnelanm f! implni'U quo a nllivimn rln unrga C]tlfl j:i 
a desanca. 

Em ·18!18, apôs a IIIOl'al.ot·ia, lodo o paiz voll.ou-sc con
J'ianl.u pnl'a o li'ahnlllf), ~m·gimm inclust.rias, o cnfú duplicou, 
quasi triplicou de prcc.o, a boi'l'achn teve poriodos hrilhanLcs, 
as dryspezus puhliens deseel'tun assomhrosnmcnl.e, CJhcgúmos :í 
vorl.igem rios tlr.slumhl'nmrml.os ~uc nos deixaram obsccndos: 
cm 1!!14, as l'alll'icus sr• l'ocliam no l.ralmlho, o operariado eu
minha pnt•a 11 miseria, o cafr'' perdeu as vantagens do suas 
mll.ct•iores eol.acões, a hOI'l'llllha nacional ·cst.á sob a ameac:L 
de ficar sem mci'CIHios, u renda das alfandegas desceu a quasi 
urn quarto rias suas oi1'1·us normncs, o mundo inteiro ost.á 
prostrado ~ob mn sopro dcvastmclor, Ludo cmfim é rlesuleuto 
e desconforto, abal.imenl.o c desespero, actividade sem em
prego, economias qne sn evaporam, inccrte?.as que opprirnem 
n faliimenl.ns 'lJllfl arruinnm. 

São tremendas as responsabilidade que assumiu o i:
Just.re St•. Dr. Wcnccslúo IBraz; .i•á mais homem de Estado as 
eonheceu iguaes, c ,idmaie alguem enfrentou ldiffiouldades 
iguacs para poder vencei-as. A sua situação merece a mais 
viva sympat.hin IJ o mais profundo respeito. · · ' 

.E é .cm uma situacão destas que o Congresso Nacional ' 
cst.:í a votar um OI'Cament.o que, segundo a propria evidencia 
dos seus algarismos, leva no bojo um deficit ostensivo de 
70 mil contos, muito mair deantc uma analyse rigorosa desses 
müsmos algarismos, ,\!lega-se, para justificai-o, que t\ mistér 
não dcsorgani?.ar 110r enmplcto os sol'Viços; quo proseguindo 
nas aparas, pelos I.J•I)s :mnos da moratorin, chegaremos ao 
termo do prazo enm um areamento equilibrado; c é quanto 
hast.a, 

Horrcsco rt,(CI'enR 1 lllas quem é que vno pagar qualquer 
novo deficit que sn Jlretcnda nccrescer aos nossos desastres, 
si ainda neste mnmcnlo se está n dar tratos a todos os en
genhos parà dr~snobrir oomo o por que milagres ~lavemos de 
l'a?.cr honra aos l.t•nwnlos ou quatrocentos mil contos que nos 
asRobet·hnm? DcsfH'oani~ar t~t)r\'icos? Mas <I infinit.nmcnto p·rc
l'crivcl dcsorg~tniznr servi<.'<>s a desorganizar a Nação em seus 

. t',' 
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.fundamentos primordiaes c a tramar a desorganizacüo conse
quente da o!Jr•a secular dn nossa indcpendencia. 

Par·a ~vil.at• snmellmntes desgraças o Governo actual não 
p6rle tr•r· outro Jll'ogramma, em que o dever do Congresso 
serú. coneor·r·nr· eom ell1!. sinão cortaf, cortar fundo, corf.ar 
dosapierlarlrunent.e nas rlcspczas, até deixar apenas estnvel, 
seguro, ~ohrnncr!iro ao temporal, o lenho da barca onde nos 
havemos rlc salvar e qun nos· cumpre conduzir illesos a bom 
porf.o. Não ha dinheiro'! Pois não se gaste. Esta, ·que é a 
mgra de l.otlo homem ~wnest.o, não póde por igual deixar de · 
ser a de l.odo n Nacfio honesta. 

:Sinfin entrarmos resolutamente na faina de aproveitar as 
folgas da morntoria, para cxl.inb'liir, até a ultima, as respon
~abilirlnücs ~xt.raordinarias que nos arruinaram, e os titulas 
que p01· forca dcllas se "l'earam para J•epm• os depositas vio
lados e int.eg'l'nJ• a Caixa de Conversão no seu lastro hasico; 
para rea!Jsorvel' o r·er.onl.e .iaclo de papel-moeda com que se 
irrigou a r.irmrlar;fíu ,j'1í por· demais inflada; pa!'a guardar 
usurariamcnl.c todos os novos productos do ':fundo dil garantia 
c proscguir sern qnnhra de nontinuidnde no resgat.e de torlo 
o papo! ineonvct·~iVI'I: pn!'a fazer· funccionar, desde .Íií, o 
nosso orçamento Pquilibrndo, como si a moratoria não exis
tisse, ennalizaJI(Jo pat•a os l'ins apont.nrlos os saldos rlisponiveis 
que cs;m folga vciu facultar; para assentar esse equilibrio 
sobre a hnse innl.nenvel da ahsolul.a subordinação das despezns, 
complel.a c insufficienlernent.e fixadas, ao elnnco das receitas 
;lronestas c escrupulosamente avaliadas; cm summa, para ter 
'l'cit.o neste ll·icnnio a cxpnricrwia cabal rlc qual a média .iust.a 
das .rcccit.as com qun se pódc contar c fi larguc~n maximn. 
rins despezns que ella pcrmit.te, rlc modo a cohibir os cre
ditas de !.orla a nat.urcza c os orcnmcnt.os parallclos. mais 
nvultarlos rts vezes do que o principal; nesse caso, não haverá 
mais nada a esperar para o Brazil, pois teremos desmc
r·eeido rlo r·nspoit.o do rnundn r• nos .revelado mn pnvn srm 
capacidade para se gove!'llal'. 

Releva notar I'JUC, mesmo cxccutnrlo sem trans!genclas 
esse carregado programma, ainda estaremos longe de haver 
alcancado o l.errr.no relativamente solido,. sinão .tivermo~ 
sabido forlalcr.er o instituto admiravcl rlc omnimoda defesa, 
I'JUC é a Caixa rle Conversão. Tudo quanto.contra clle se tem 
rlito é illogieo c aberra da boa t.heoria. Não é esta uina op
portunidade para reabrir discussão em que já me tenho des
protenciosamentc empenhado, procurando com clareza sa- . 
lientar o assento pcr:feitamente scientifico desse salutar appa
relho. Gracas a elle. nos milhões que rubi se nccumularam e 
om gor·ande pat·te serviram indirectamente de pasto á 1'om1l 
de dissipações destes ultimas annos, ninguem póde calcular a 
que tn:rns,infimas de cambio nos terias degradado as loucuras 
desse periodo ~~ a bancarrota a que elle arrastou o paiz. 

Tenho a 'honra de me haver opposto, com o meu 'i·oto 
contrario largamente fundamentado e uma emenda suppres-

,, 
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siva impensadamente rc.ioil.ada, ao inreliz dispositivo do pro
.iocto do que nasceu essa instituição, em virtude da qual se 
lho abriu a ,crise de 1010, quando os dcpoisitos aLLingirum n 
30 milhões esterlinos, com francas tendcncias pura muito mais. 
Se a min'ha humilde opinião ·houvesse então sido ouvida, o 
deposito Leria talvez se elevado, Jogo naquclln phase, acerca 
de trinta milhões, tcJ•iumos evitado a pre,iudicial fluctuacão · 
de taxas quo se seguiu a inhibioúo das cntt•adas, o poupado 
ao 1'hcsouro n snngl'ia do 40 mil contos approximudnmcnt.c, 
cmqunnto importou o desacerto da medida adoptada, a CJUe 
só ou no Congresso dei combate. 

~o nppnrelho se Mlm ·iJo.ie seriamente nmeacaclo, c não 
fôra a lei patrioLiea elo Congt•csso, interrompendo a dupla 
pressão, du nossa dcbuclc interna,· c dos grandes mercados 
monotarios do mundo, trabalhados pelo gigantesca confla
gracão. Essa pressão vac se tornar longa c uontinua. Pre
cisamos acautelar-nos o resistir. Diz-se que é uma violenciu 
e uma quebra da fó dos contractos. E' possível; mas todn~ 
as gl'i!ndes- nar;õcs do mundo não estão rlando neste momento 
o exemplo c u licão de que, mesmo na vida dos povos não 
h a lei superior ú da conseJ•vacão propria. A Caixa de Con
Ycrsão descmprmha pam nós nesta actualidade, c continuur!t 
a desempenhar por muito tempo,· o papel do um precioso in
strumento de eonservn.~ão. Sem clla, sem os seus· correctivos, 
o Brazil não poderá sustentar por muito tempo, após o termo 
lia mo rato ria, o peso de l,oodos os seus . encargos externos, com 
a divida fnderal tJlcvncla a cento c vinte milhões de libras, 
a dos Estados a quusi cincocnltt milhões, e com uma balan~•a 
internacional srnsivclmente actuada por um con,iuncto de cir·
cumsl.uncias desl'avoraveis, como sejam, a enormidade dessas 
dividas, muito supm•iot·es aos nossos J'ecursos, c n miseriu 
de uma organiza,r;ão economica que, n troco do dous. ou tres 
productos, que não são todos do primeira neces·siclade, vae 
ató pedir no estrangeiro o pão e uma grande quantidade das 
cttrnes qutJ nos nutJ•em, a luz que illurninn a maiorm dos 
nossos lares, as t•oupas que nos vestem, ns drogas que nos 
curam, ,os nossos mais ru,dimcntnres ul.cnsilios de trabalho, 
uma boa porcüo . do alimento com que cevamos os nossos 
animaes. o ' 

,O ,i!lustre Deputado i101' S. Paulo, Dr. Cincinato Braga, 
cu.ia intervenção J)lls discussões destes assumptos ó sempt•c 
um grande clarão proJectado sobre o estudo dolles, demonstrou 
hn dias na Cnmam JH'Oficienlemente com rlt~dos irrecusaveis 
om apoio, que o os elementos de activo representados j)OJ' 
aquellcs pJ•oductos, ficarão mnito longe de bnstnr, daqui, hno 
tJ•cs nnnos, :Is cxigmwins deelinU\'eis dcsst) passivo intcrn·a
cional .fm•midnvcl. Si desde .i'1\ não formo~ adoptando e en
r·nminhanclo as JH'OYidencins que o de~cm•tino poJHico .fur sug
f\'t~J·indo, podemos a priori aprazar nnm nova erise de eu1·so 
forcado, muitissimo mais gmvc que n de 1898, e desta feita 
irrcmcdiavel. 

\ 
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Entro as que mais urgentes sp mo antolham, e de mais 
faeil indicação, sobresahem as que se referem .ú defesa da 
Caixa de Conversão; nito porque e lia seja um to nico de restau
ração economica, mas porque prolongar a resistencia nos dias 
máos adverte O[lportuamente da proximidade do perido, o 
enceleira para a época das vaccas magras os saldos da co
lheita das vaccas gordas, impedindo que elles se dissipam 
!nfructiferamente. 

Como meio do fortalecei-a, tenho a 'l10nra de lembrar 
a convcnioncia de recolher a ella o producto do fundo de ga
rantia, destinando as primeiras entradas a extinguir o de
bito da respectiva dr1cular;ão, no valor approxima-do do um 
milhão e meio de libras, .e conseguido isto, applicando as ou
tras, om momentos opportunos, ao resgate de papel-moeda. 
t.lém de ser este um paradeiro ás tcntacões condemnaveis de 
assaltar-se o fundo de garantia em todas as occasiões de· 
aperto, expediente criminoso, ignobil, de cujas repetições nada 
nos poderá premunir uma vez que ficou impune apenas uma 
ou outr·a vez lembrado com censura, o uso reiterado que dello 
se faz ató de todo consumil-o, ha a vantagem de ir-se abas
tecendo paulatinilmente a eircular;ão com um, bilhete com·er
slvel ao mesmo tempo que se apressa a retirada do ouro. 

Todas estas providencias ainda não bastarão certamente 
para impedir o esvasiamento da Caixa de Conversão apenas 
se reencetem as suas opei;Uições. A pressão maneta ria ocea
sionad:r pela guerra se. prolongará por muito tempo além 
desta, durante o incaleulavel período das infinitas reparacões 
do que a guerra houver dest.ruido. Ora, é sabido que os bancos 
estrangeiros · eslabclecidos no Bmzil, prevendo, . como toda a 
gente atilada, as conse<ruencias · inevitnveis dos dcscalabros 
1'in!lncei-r'os em que nos íamos afundando, ha mais de um anno 
entraram ·a se pr•cpara.r pm·a a rel'r,cga, colhendo úvida11ncntc 
na circulação c prendendo nas suas caixas todo o stock pas
sivei de notas conversíveis. Elias se· sumiram por completo; 
ninguem as vê nas trnnsaccões quotidianas. Essa represa con
stitue o supportc de outras tantas bombas de sucção, a mercu 
das qunes, prcce~endo ordens das rpspect.ivns ma trizes, todo 
IJ..t ouro da Caixa, reaberta esta, se trnnsportarú accelora-
uamcntc para a Europa. . 

l\luittl gente pensa que isso é perfeitamente natural e 
lt:lgitimo. Os bancos depositaram o seu ouro: estiio no di
reito de iJ·· reclamal~o ·quando lhes parecer eonvenient.e e 
dar-lhe o destino que: lhes. llJlJJl'O!!ver. E' puro engano. Este 
oU!'O não pertence nos bancos, nua fornrn elles que o pro
duziram, a importação delle por seu intermedio !oi um fnc.to 
meramente uceidr.ntal. Nenlhum banco cstrnnl:'!'ciro fnz vir om•o 

. da matriz para o seu gyro commercinl; alguns ha que nem 
possuem o seu capital integralizado; todos ellcs são sue
cul·saes que atimentnm as sédes, longe de set·em alimentados 
por o lias. 

. . 
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Esse ouro •é propriedade exclusiva da Nação, representa 
os saldos da nossa balanca cconomica, o excesso da compra 
sobre a venda das lcttras do cambio. As lettras de cambio 
são o producto em ouro do café, da borracha, do fumo, do 
todos. os artigos que exportamos para o estrangeiro. Si no 
,jogo da ot'ferta. e procura desse producto, ·fica uma parto 
dellc em ser, porque n~ necessidades nacionaes não o absor
veram, este ex~esso, que os bancos importam em especie para, 
~onvertendo-o em papel, supprirern no movimento das suas 
transacções a cspccie ib'Uillmento papel com que pagaram as 
lettrns, ~onstitue precisamcnt'e, positivamente, uma economia 
da Nação bt;aziloira, do que os bancos 1'oram simples inter- · 
mediarias. · · · 

Portantó, o açambarcamento que os bancos fazem dessas 
notas é senf contestação um attentado contra o gyro normal 
·ua nossa moeda, e contra. nossa segu1•anca economica. E' 
mistér que a lei rompa esses diques. Nen'lluma nacão forlr. . 
os supporlaria, mas fortes. são todo;; os que se fazem res
peitar. Canalizada para a ·'circulação essa massa de papel 
conversiYcl, dispensada por todas as pracas c todas .as algi
beiras, muito mais solida o firme tornar.-se-ha a posicão do 
estabelecimento emissor, e muito mais prolongada se fará a 
resistencia que lhe incumbe oppOr cm todas as crises even-
~aM. . · 

Não me animaria a propOr 1\enhum alvitro no sentido 
dessa defesa imprescindivcl, nem mesmo a suggerir o que eu 
aconseltharia. Penso que ao Governo se deva deixar todn 
iniciativa rlc semelhante rMponsabilidade. 

Não acredito, entretanto, que todas essas ·medidas aqui 
esboçadas se,iam decisivas para . sustentar indefinidamente a 
Caixa contra a precariedade da situação financeira do paiz 
o a misr.ria nl'f;aniea 'rJe :ma vida oconornica. Será voltando 
para ahi as yistns. ·que abriremos o .caminho da nossa dol'i
nitiva reconstituição inonct:wia, a que a Caixa conservada e 
prospepa vil'lí prestar o mais inestimavel concurso. Mas, para 
corrigiJ• uma situação financeira má, o passo essencial é um 

· orçwJrrlto ho11rl, r. como· tal só se deve considerar aquele! qnll 
reune lodos os caracteristitcos enunciados h a pouco. Ora, o 
que estamos elaborando, das despczas publicas, equivale iu. 
uma confissão do impotoncia o a renuncia manifesta a toda 
amende honomble dos. passados e~ros. · 

Si roalment r nfio h a onde cortar nas despeza.s, Pllira con
lol~as no limito •lstreit.o das receitas, sem tornar o paiz 
in:governavel, ·entiio ó que· .i·á somos um · paiz ingovernavPl, 
porquo outro remedio presentemente niio nos assiste slnão 
thaurir cm tal fonte o nosso restabelecimento. 

Niio é a mim, !Sr: 'Presidente, sem a menor autm•idade 
nesta Casn que vou deixar, posto, ha tres annos, fóra da 
S]la Commissüo de Finanças, da qual, R;elator ás vezes, ou 
simples membro, por diversos annos, tome1 parte, sem nenhum 
brilho, é verdade, mns sempre com .as minhas convicções 
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fundadas, nos debates de todas as questões graves aqui susci
tadas nestes ull.imos de~ annos, não 1! 11 mim, repito,. que ca
beria assumir as odiosidades e os desgostos de uma campanha 
vela reducoão .das dospezas. Nessa campanha, porém, que nl
b'Uem lm do dar, porque não ha fugil-a, quero.- como Scbytha, 
al.iJ·ando 110 JHIJ'lit• a dm·mdoka sét.a do meu patriotismo, as
sumir o quinhão que este me inipõe, pela franquezu de umas 
I igcira.' ohservneiles 1:0m que me apressarei n condu ir. 

Eli não RUffrago absolutamente a opinião dos que não 
vcem por onde reduút· mais as despezas sem desarmar por. 
eomplel.o a administt'U!iÜn. Penso que as 'hu em bando a re
duzir, desafiando a attencão publica pela sua inutilidade. Sem 
referir-me •ÓS que resulf.am de abundantissimas leis de favor, 
<lo eseundulosa~ J<l!l!tl•lll•ulações :L cuja ~ombra se pódr.m consti
tuir fortunas :í. custa do Thcsouro, de officios, commissões, 
serviços e obJ•as, possivelmente uteis, mas evidentemente adia
veis, J)lll quasi t.odns as pastas, eu, pergunto porque não se 
far. resolutamente uma profunda economia na da Guerra, 
e não se supprime por alguns annos a de Agricultura. 

Sou muilo pouco versado em assumpto militares, e não 
tenho a menor 1mixfio por elles, não obstante ser um ent:hu
siasta de lodos os ·fr.randr.s capitães da historia. como dos seus 
altos feitos, P ue·L"edi!.ar que n. gueJ'ra, a grandr' guerra, foi 
e inl'elizmcnl•J ainda ri um dos maiores factores da civilização 
humana. Não ha nada que se compare como estimulo ao 
.aperfeic.oarnenf.o dos at.tributos moraes superiores de nossa 
cspecic, e, portanto, da sua sociabilidade, com esse vasto im
pulso, soberbo, rmpo!gnnt.c, enternecedor, quasi trugico, que 
ar!'asta miJihõcs de honwns, milhões de J'amilias, a se sacri
ficarem desinteressada e abnegadamente pela pntria, uns indo 
morrer anonymnmcnf.c pm· ella, scientes c alegres, nas fileiras 
ou nas trincheiras, outros deixando partir para a morte, entre 
palavras c gestos de animaciio heroica, todos quantos lhes 
são o encanto, a rar.ão ou o amparo da cxistencia. E' pban
tastico c sublime. 

Quem conhece, por•ém, · a historia c · ns leis da evolução 
·humana, sabe que a •America está fatalmente isenta das con
t.ingencias desse processo aperfeicoativo. O continente quE\ 
habitamos, principalmente a parte delle que é a nossa, pre
cisa apenas de ler .iui~o para vive!' livre de toda preoccupação 
militar; c a melhor f6rma de ter .iuizo é precisamente renun
ciar a essa preocl1Upacão. Esta ·guerra titanicn que nos as
sombra, senti mais um penhor para nossa tranquillidade, 
porque seu resultado final será necessariamente pôr termo a 
todas as guerras. . 

Comprehendo que o Bra?.il pela sua situação geographica 
de um pniz ele immensa costa, aberta ao continente onde for
montam as grandes ~ml!icões de domínio do globo, tenha 
pJ•neur•ado J'm·rn:JJ' e cnnscrvc uma marinha mais ou menos 
sufficiento, siquer para fazer pensar ostas ambições antes de 
se exporem a vir po!' cá perder forcas. Em terra, o que nos 
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.falta, para sermos um povo forte, é tudo inclusive as fontes 
moracs cm •quc.o patriol.ismo se retempera, e que a pratica 
deste regímen !.em corrompido c cnvencnac!o. Não sm;ú corn 

, esse effectivo de 'iS. 000 homens, mantido ainda agora, Pelo 
orçamento h a dias· approvado, que havemos de suppril• esta 
lacuna impJ•eenDhivel. Para. manter as bases de uma orga
nização· militar, pois outra cousa não é o que )emos, penso 
que bastaria possuirmos um pequeno corpo de instrucção mi
l i lar• bem al'!'cgimentado, bem npparelhado, cavaz de servir 

·de nucleo, cm qualquer momento, a uma formação mais 
vasta: conio elementos nccessar·ios dessa formação eventual. 
deveríamos contar com as policias cstaduacs devidamente mi
litarizadas, sob commaudos militares, cm torno de cada um 
desses nucleos, por lodos os Estados, as linhas de tiro ern 
.que t.od11 a mocidade brazileira fosse obrigada. a ir 1'azcr o 
exercício das armas, ao menos como elemento de educação 
p'hysica, tão necessaria mesmo para lastro da vida moral. 

!Sinto-me sem competencia para d~senvolver estâ sy·n
..these de minhas id1éas abstractas sobre semelhantes mater·ia, 
mas o que acima de tudo julgo indispensavel é realizarmoo 
reformas liberaes que hão de restituir a este paiz· as suas 
energias perdidas, para que o Brazil .não continue a sei.' o 
patrimonio de uma ou dilas duzias de homens que, a ti
tulo de politica republicana,· e devido aos effeitos palpnvcis 
das instituioões, dispõem a seu talante dos destinos de todos 
os brazileiros. Não me canso em assignalar· os perigos dessa 
fallencia institucional, muito mais . graves, muito mais da
moinhos que os da fallencia financeira, porque ferem todos 
os sentimentos fundamentaes da dignidade 'humana, e estiolao1 
nas almas todos os estimulas pntrioticos. Um homem Vl"r
dadeiramente livre não 'póde amar uma pat.ria em que se 
sente escravo. Tivessemos nós a Republica fundada sobre n 
liberdade, dirigida pelo voto de uma nnelio livre, e nenhum 
governo teria a audacia de praticar os abusos, os desmandos 
e os crimes que nos arrastamm. a esta ruina·pavorosa, da 
qual só poderemos reerguer-nos· n forca de hr.roismos, de que 
só cidadão de um paiz livre são capazes. · 

Lamento, 'Sr. Presidente, ler me referido . t\ necessidade 
de supprimir-se. a pasta da .A!gricult.ura, nesta occasião ·em 
que ella é dirigida por um homem do tão grande valor, nom 
todos os predicados para imprimir o maior brilho, niio só a 
esta como a qual,quer outra, e do qual se deve esporar uma 
verdadeira baJ'rolla em tudo quanto ali i so tem feito, para 
começar vida inteiramente nova; tanto mais o lamento, quando 
estou convencido de que ó da agricultura, dos cultivos dos 
eampos, que ·es~ú dependendo decisivamente a sórte do iBrazii.. 
O Governo que não tivesse outro proJ;Tamma sinão fazer agri
cultura, seria Justamente o mais avisado. 
, O problema essencial do Brazil, aqQellA om que todos· os 
outros se encerram, é produzir, sunerproduzir, mas produzir 
demais, sobretudo, tudo quanto li indispensnvel· á sua nlimen-
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tar;iio o ao vestuario das classes prolctarias. ü que nos cumpPe 
é opct•ap rot· csstt surerpt•oducciio, intelligentcmente provo
cada ao JH"itwipiü em Y.onas convenientemente e~~Dlhidas, c 
depois por tàdo o pair., o barateamento generalizado da exis
teneia, que cm parte alr;uma do mundo é tão cara. Si fot·
Jte.ce!'des a todos os ope·!'UI'ios o pão, us co.rnos, os ccroaes, a. 
prccos inJ'imos, poderios coutar com trabalhador a modico 
salario pum as culturas m·enos remuneradoras, para o serviço 
de todas as industrias, para os mais custosos emprcll'Cn
dimentos, pam as obras do toda a ordem. Si o alimento ó ba
·l'!lto, o vesl.uat•io larnlJr.nt o scril, porque o ulgidão Jll"oduzirlo 
barato, a fabricação do tecido custeado a modi"ff salario, rariio 
o producto das fabl'icas iog:uillmentc baratear., O lar, o aio" 
jamcnlo so obterão por igual a prc~.o inferior, não só porque 
o fJt"OprieLario participa do beneficio geral quauto à smt 
propria subsi,;tencia, conto porque o immovel J.lw swhiu muito 
1nnis fllll .1:nnl.n, n ~~npil.iio ucllr~ Bmprr.gado foi 1111H101'. devido 
a terem sido menores o custo da mão de obt·a, do Li.iollo, da 
r:al, da matleira, de quasi lodos os matr.rines. Nuf,rir.:iLO, ves
tuario, haiJita(!Ü.o ao nlcanee das bolsas 11ll'l1iR pat•r,u,,, Jl<'t'mit
tirão ao~ podct·es ·publicas reduzir vencimentos, reduzit· ot·
r,améntos, IJuixar os impostos o portanto, desafogat· ainda mais 
ó commercio e a iHdustria, dando legar a que o con1mcrciante 
possa diminuir os seus preços e o industrial entregue o seu 
producto cm condições mais favornveis aos seus J'reguezos, 
em livre concurrencia com o estrangeiro, c portanto, renun-
ciando ús tarifas proteccionistas. 1 , 

ü coneurso uniforme de todas ,essas circumstancias para 
o mesmo resultado, terá como consequencin a maior accumu
laçüo de economia. e augmcntq das t•iquezas e dos capitnrs, 
a estabilidade e desenvolvimento do credito publico, a nm
plinc.ão do particular, a explornçfto continua de novas indus
trias, a extinct;ão do proteccionismo, a multiplicação das acti-

, vidades no augmento imprescindivel dn nossa producçüo, 
finalmente n J'undar;ão ·ur. uma nova pat.ria, pt·osprml e eco
nomicnnte independente. 

E' na r·osolucão sabia, ct·it.criosa, paulatina, desse pro
blema, que consiste todo o segredo da .nossa tonificação eco
nomica e financeim. O Governo que a encaminhar com acerto 
será o melhor de todos os· governo!!". 

Um sem numero de questões economicas, om torno das 
quacs surgem pai· ahi além tantas theorias e indicações ex-, 
travng:mtcR, encontrart\ nella sua solução natural. · 

Mas, que é que neste particular tem conseguido a nova 
Secretaria da Agricu!Lura, quaes são os productos que nos 
custam lto:ie mais bumto'/ quaes ns culturas novas iniciadas? 
quacs os artigos que não mais compramos ao estrangeiro, ou 
compramos em menor quantidade? E' cxcusado perguntar. 
Niío duvido do patriotismo, a r•cspeito dtt capacidade dos í(ue 
n tem dil'ig-ido. mas u verdade é que aquillo tl apenas um 
apparelho burocrntico, ajuntado a tantos outros que já nos 
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~obrecarregam, prolil'ico do. regulamentos aparatosos, que 
talvez fosse bom guardm· para o Brazil de 1950, mas que 
inl'elizmento ua hora afJI.unl, não edificam coisa alguma. 
•rransplantam-se para cú, com muito. talento quero crer, bol
lissimas instituicões, ue oobcrbo exilo na Inglaterra, na AI-

. lemau'ha, ua :França, ou nos Estudos Unidos mas esquecem 
que essas ot·ganiza~ões ~mnplicadas não se adaptam ainda uo 
!!Osso estudo economifJO, onde não !la, por ora, sinúo um caso 
muito simples a considerar o que se resolve fazendo brotar 
do nosso terriLorio, crn quantidades supei·abundantes, tudo 
quanto é essencial para nos nutrirmos e para nos vertirmos 
sem luxo. 

"" Percamos 'por ernquanto de vista todos esses problemas 
estranhos, que preoccupam os espíritos nos paizes ricos, de 

. civiliza~ão adiantada, de bastos capitaes, de immensos mate
riaes accumulados c poderosa utilagem em todos os ramos 
da aoLividade. 

• 

O grande estadista niío é o que sabe como i'unccionam 
na Allcmanha o credito territorial ou as caixas ruraes, na 
Fran~a os syndicatoti ou as cooperativas, na Inglaterra o livro 
cambio, c nos Estados Unidos os trustee c o liome-stead, 
mas ó aquelle ,quu sabe perceber em conjuncto as necessidades 
do sua patria e.m momento historico de sua accão politica, 
c faz convot-s:it· para a satisfacão dellas os meios cfficazes 
suggeridos pela sua capacidade. O nosso problema é muHo 
simples e dispensa todo o luxo de erudiccão, Todos os povos 
comecaram instinctivantente por elle, Baratear a vida para 
tornar lucrativa Lodo o trabalho o passivei a existencia das 
culturas o industriati menos remuneradoras, exportar, par
tanto, mais e imnort.ar menos, aubmentar ·por essa f6rma a ri
.Queza, eis a Lrave .mestra em que precisa apoiar-se a nossa 
organização economica. · 

Si os com ou cento e tanLos mil coutas, gastos em tanta 
babuseira pela pasta da Agricultura, nesses seis annos de du
racão, tivessem sido applicados . áquelle objectivo, mediante 
um plano methodico, superiormente concebido, cuja execução 
fosse entregue a technicos .competentes e efficazmente auxi
liada por um certo numero de Estados onde se fizesse iniciar 
a experiencia, é possível que muito dinheiro se :houvesse dis

pendido infructiferamente'porque tal 6 a contingencia de todos 
os ensaios, sobretudo dessa natureza; mas acredito que .iá to
riamos longo carn inho andado na direcção de um fim pratko 
e essenc!ulment.e ut.il. . · 

Eu sou, portaulo fl'ancameute poJo lemma- Rumo tí agl'i
cuiLurn mas, não a agl'icu!Lul'a do papelaria, das ospectaculo-. 
~irlacles e do~ institutos pr,;ndos, com que as nacões 1'orles. teem 
eompletado a sua ,;ol ida construcciío social. Vamos começar 
do •principio, fazendo o lll'canhou~o de um plano, e a~sentando 
os alicerces. Pa'ro. desempenho do semelhante tarei' a, bastaria 
como centro administrativo um deparLamento ~ompetenLemente 
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dirigido, o nlgumns l.ui·mas Lio luehnieos houcstos bem itlculi
l'icados com o pensamento central . 

. A minha .humilde opinião ú que assim se faria melhor, 
rca!J~ando ma1s uma grande economia, em beneficio de nossa 
posioão orçamentaria, tão falsa que a Camara dos Deputados, 
pelo orgão do illustre Relatot• da sua Commissão de I•'inancas, 
sentiu-se obrigada a dirigir um ardoroso appello ao Senado. 
pedindo-llw que revisse patrioticamente os pro,iectos de lá 
enviados utó eompt•imir as üesJJI!ZUs publicas.no leito, de. onde 
e!las sempr·e tr·ansbordam das t•cceitas depauperadas que lhes 
hão de fazer· face. · · 

Pela apuracão feita nesse documento, os totaes orcamen
tarios representarão uma· despeza de 61..138 contos, ouro, e 
35ü. O;).i contos, papel. A Camara fez na proposta do Poder 
Executivo uina reduer;ão de 17.000 contos. Longe de ampliar 
essa reduccão como oe lhe pediu, parece que o Senado tem 
maniJ'estudo tendencüts para- sucril'icul-a em boa parte, quando 
é certo que na elaboração dessa lei não se levou absoluta
mente em conta o monstruoso· passivo que ainda resta solver, 
c quando todas as potencias permittem prever que as cifras 
da receita arcada não serão aWngidas pela arrecadação do 
exercicio de 1!H5. A guerra européa o a subversão universal 
por ella produzidn, ~e prolongarão ainda pot• muito tempo: 
nossos principaes productos de cxportaciío persistem sob a 
influencia de causas depressivas; os rendimentos de toda a 
collectividade brazileira estão condemnados a infinitas e mais 
ou menos dolorosas restricções. Esperar, nestas circumstancias, 
que realizemos um total de receitas approximado do normal, 
é pretender o absurdo. Basta olhar para o quadro das rendas 
alfandegarias neste~ ultimas mezes, para renunciar a similhante 
· vellcidade; c pelo que elle nos indica, pelo que dahi decorre 
em relação a todas as outras fontes abastecedoras, porém que 
seremos ainda felizes, si ao fim do cxcrcicio tivermos alcan
~ado dous terços da r·enda, que ora se presume. 

E' pois uma situação que dispensa outros cornmcntarios. 
Os que eu poderia fazer, fil-os mais copiosamente do que 
tel'ia desejado para niio fatigar a attencão do Senado. Agora 
todos os meus votos são para que cu me ache em erl'o o para 
quo a clarividencia dos que melhor pensam esteja realmente a preparar para o Brazil dias menos tristes do que o meu 
pessimismo prosagia. (Muito bem; muito bem.) 

Eis as minhas emendas : 
Ao projecto do areamento da Receita. 
Onde convier: 
Art. O fundo de garantia, recolhido ú. Caixa de Con-

. vursão, sm·á incorporado a ella. ató a concurrencia da. somma 
necessat-ia. para perfazer o lastro da emissão conversivo!, na 
base legal de 15 d. por 1$000. Sobre as ~ommas que entrarem, 
depois do satisfeito esse compromisso, pQderá o Governo, 
quando ~lgar opportuno ·.e· eoll'Ven~enta, fruer érnittir ?o~ns 
~n • 

•' 
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·conversíveis do mesmo pudrão leg·ul, pura o fim exclusivo dQ 
subsLiLuil· c rcsgaLat• papel moeda. 

ArL. Si o cambio, dumuto o pol'iodo cm que ficam irll.or-
rompidas as operacüos ·da Caixa do Conversão, elevar-se acima 
da taxa de olü d., l'ica o Governo autot•izuuo u i'ttzm· mniLlir. 
nuLas conversivois para compJ•a do letras do cambio, por in
termedio do Banco do Br~.&zil, que, no prazo do 120 dias, rc
oolherú ú Caixa o ouro correspondcnLe. 

Art. O Governo estudará o of!erecot•ú ao Congresso, na 
proxima ~essão um projtJcto do lei LondenLc a prohibip o 
acaparamenlo das notas da Caixa de Conversão, por encaixes 
bancarias que excederão 11 Justas proporcües, do modo a ga
rantir a livre clrculacão das mesmas notas. . 

Art. No caso de escassez notaria da receita, durante o 
exercício regulado pela presente lei, o Governo fica autorizado 

·a suspender ou supprimir quaesquor serviços, dando immodia
tamente conta do seu acto 110 Congresso. 

No LiLulo em que são discriminadas as t•eceiLas, accrescon
te-se onde convier, entre as verbas de sello: 

lo % sobre o preço do bilhete de admissão 11 espccLaculo 
publico de qun.lquer natureza, l'icando su,i cito á mulla de GO$, 
paga pelo annunci11nte do espccl.aculo, o bilhete ou carta do 
assignatura que se apprehendcr sem 11 respectiva estampilha; 
quandó a admissão fôr gtiranLida por qualquer outro processo, 
o annunciantc, ,iusLI!'icando o preco o o numero das ontrad~s, 
'poderá pagàr o imposto na estàcão fiscal, no dia posterior ao 
espectaculo, por sello de verba, .sob poM de multa de G00$000 .. . . 

-
Oh de convier: 
A.rt. E' o· Governo autorizado a mandar concluir a 

apuração de !.o da a ·'divida fluctuante úa União, proveniente do 
obrigações fundadas em dispositivos lcgaes, contractos ou 
ajustes fundados em lei orçamentaria, o a pagai-o por meio: 

a) de emissão de apolices a 5 %, feita ao typo que as 
circumstancias do mercado permittirem, ou 4 %, ouro, com
tanto que o pagamento seja feito em ouro, o este· recolhido á 
Caixa de Conve~são para os devidos effeitos. Serão preteridos, 
na ordem dos pagamentos, os credores que acceitarem as apo-. 
!ices ao par ou a typo pouco abaixo deste; . 
· b) de letras do Thesouro, ao portador, de ·500$ c i :·OOO$ · 
a 6, i2, 18, 21,, 30, 36, '•2 e 48 mezes, vencendo as de prazo 
superior a ,seis mezes o juro de 3 % addioionado ao valor do _. 
titulo; essas letras terão forca liberatoria. nas transacc~es de. 
valor igual ou superior e serão recebidas nas cstncões fiscaes 
até n concurrencia de 115 da 'importancia a pagar: 

c) da venda ou arrendamento de quacsquer bens' da pro
priedade federal, contanto QM, nesse ultimg caso, o nrrendn
tario pague rrcstncão ndcantn.da, em dinheiro e o . prazo de 
atrendamento não exceda a sets annos; ·' 

·I 
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ti) r!ns sobras de vor!Jus não appliaadas ou da parte destas 
CJUC o uao ror, e ·dos saldos ort;amcntarios, susperusas as leis 
que. a estes del.orminam outros fins, ató serem extinatas essa 
dtvJ(ht e as lcLras do Tlwsouro omittidas pam o respectivo 
pagamento. . 

, l':>I'Ut;rapl!o uuico. O Governo ó igualmente autorizado a 
nbt'lt' os urcdlto.-; ncaessarios para o resgate das letras que 
se fot·um venaenllo tio exeraiaio .desta lei.-Moni: Freire. 

~ Sr. !li cindo Gl)a•abara como J•elator tio areamento da 
llec,c> la teria al:;umas olJservac;ões a fazer, ma~ a hora já está 
muito ndeantada e o Senado evidentemente exhausto. 

Assim, requeria que a discussão ficasse adiada·, sendo-lhe 
l'esei'Vada u palavra. . 

' , O ~r .. Presidente- Pelo adeantado da hora, fica diada a 
diSC.US::iitO. • 

Nada mais l>avendo a tratar vou levantar a sessão e con
voco o; SI·~. ,s.,nadorcs pura uma' sessão extraordinaria amanhã, 
ús ·li homs, afim de serem ultimados os ·orcamentos. 

A' 1 hora da tarde deverá ter Io:;ar a sessão solemne de 
~IWCI'I'amenJ.o. 

A ordem do dia para a sessão extraordinaria é: 
3" rliseussão da proposição da Camara dos Deputados, nu

mero 12!1, de 1fiH, arcando a Receita Geral da Republica para 
1!115 (hwluüla ,,em parecer); 

3' discussji.o da proposic;ão da Camara dos Deputados, nu
mel'O 127, de 1914, que abre ao llfinisterio dw Fazenda os ore~ 
dil.os de 18G :Bü4$7D3, ouro, c 3', 666:534$545, papel, para a 
solução de dividas rJe cxemicios findos, constantes das relações 
avnrovadas pelo 'rrihunal de Contas (incluida sem parecer):. 

Levanta-se a sessão ás 12 horas e 10 minutos. 

!94' SESSÃO, EM 31 DE DE2lElM.BRO DE 1914 

(llxttaordinaria) 

' PR~SID~NCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDtNTE 
' . 
A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a ses

são a QL],, concorrem os Srs. Pinheiro Macluldo, Araujo Góe!, 
Pedr·o P.nn!'•:~. ~lefelln, Gonzaga .Tayme, Gabriel Salgado, Lau
ra Sodr·rl, Arllwl' LtmJOs, Tndio do Brazil, Mendes de Almeida, 
Jostl Euzr•bio. Pires Ferreira, Ribeiro Goncnlves, Fran
cisco :'::í. Thoma~ Aecioly, Antoni•o de· Souza, Epitncio 
Pessoa. \\'all'redn Lenl, R:iheiro de Bri.t.to, Gonçalves 
Ferreira, Rnymundo do Mirnnda, Gomes Ribeiro, Pereira Lo-

• 
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))o, Aguiar e 1\Iello, J•oão. Luiz Alves, H~rnardino Monteiro, 
Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Sá Freire, Augusto do 
Vaseoncellos, Bueno de Paiva, Bernardo Monte·ivo, Adulpbo 
Gordo, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, José 1\lurt.inho, 
A. AJ.et•cd·o, Xaviet' da Silva e Victorino Monteiro (39), 

Daixam de comparece~• com causa justificada os Srs. Sil
verio Nery, TeJ'fó, Gervasio Passos, Eloy de Souzu, Cunha Pe
drosa; Sigismundo Gonçalves, Guilherme Campos, Lu,iz ~~~ 
anna, José Marcellino, Ruy Barbosa; Moniz Freire, Nilo Peca- · 
nha, Lourenco Baptista, Francisco Glycerio, 'Braz Abrantes, 
Alencar Guimarães, Generoso Marques, Abdon Baptista; Her
cilio Luz e Joaquim Assumpcwo (20). 

E' lida, posta em dis~ussão e, sem debate, approvada a 
Ullta da sessão anterior. . 

O Sr .. 1.' Secretario procede ú leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios do Sr. i• Secretario cia Camara dos Deputados 
communieando qu·e foram l!Jpprovadas . todas as emendas do 
Senado aos orcamentos da 1\larinha, da Fazenda, d•o Interior 
Q da Agricultura. - Inteirado.· 

O Sr. 2" Secretario lê o segwinte 

p,\1\Et::ER 

N. 213-1914 

Redacção final do projecto do Senado n. 20 de 19-14, abrindo, 
• pelo Ministerio do lnte1'Í01', o credito de. 3:3·12$, supple

mcntar d ve1•ba da consignação « Gmtificaçües addicionaes ,, 
da 'rubrica 6•, do art. 2• da. lei orçamentaria vigente 

ü Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1i.• E' o Presidente di. Republica autorizado a abrir, 

pelo 1\linisterio da Justiça e Negocias Interiores, o credito de 
5:31,2$, supplemcntar á verba da consignação c Gratificacões 
,addicionaes ,, da rubrica ô' do art. 2• da lei n; 2.. 842," de . 
3 de janeiro de 1914, para: pagamento de accrescimo' de.grati- · 
!icacão, correspondente a 5 o/o dos respectivos vencimentos 
a que tecm direito no corrente exercício, um official, de ·1 ·de 
janeiro a 27 de abril, 15GB; outro ofl'icinl, de 1 de janeiro a 
27 de julho, 27·6$; outro official, de 1 de maio a 31 de dezembro, 
320*; um redactor de debatqs, do l do setembro a 3i de de
zembro, 120$; utn au:cili,!lr...da: r~.daccão da~ actas e dqs Amtaes, 

' 
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ôe 1 do Janeiro a 21, de maio, !H$; o porteiro da S~Jcrelarin, 
do 1 do !llurço n 31 de dezembro, 300$; o porteiro do salão, 
d,c. t etc ,Junho a 31 de dezembro, ~80$;- pagamento díl gra
tifJcacao de 15 o/o sobre os respectivos vencimentos a um ofli
e!al, de i de janeiro a 31 de dezembro, i :400$; e a um con
tmuo, de 't de janiero a 31 do dezembro, 712$800; a outro 
continuo de 1 de junho a 31 de dezembro, 415$800; a outro, 
do 1 de setembro a 31 de dezembro, 237$600; a outro, de 1 a 
:31 de dezembro, 59$400,- e pagamentD da de 20 o/o a um cDn
t.inuo, de 1 de .ianeirD a 31 de. dezembrq, 950$400. 

Art. 2.• •ltevogam-se as disposições em contrario . 
. Sala das .Commissões, 29 de dezembro de 1914.- Walfredo 

Lea!.- Gubr1el Salgado.- Aguiar e Mello. · 
Fica sobre a mesa para ser discutido na. sessão seguinte, 

depois de publicado no Diario do Congresso. 

O Sr. Raymundo de Miranda (sobre a acta)-.Sr. Presi
dente, o Diario do Congresso de hoje, na parte que se refere 
a uma emenda que o meu patriotismo c a intuição nítida que 
tenho dos deveres de representante da Nacão determinaram 
que apresentasse perante a Commissão de Finanças, nD orça-
mento do In&erior, é muito deficiente. . 

Em primeiro Jogar, omitte o texto da emenda, que é o 
seguinte: . 

« Ficru o Presidente da Republica autorizado, durante o 
intervallo das sessões do Congresso, a tomar as providencias 
que as necessidades do commercio, industria e agricultura om 
·geral exigirem na execução da lei n. 2.895, de 15 de dezembro 
de 1914, e anteriores.» 

· Em seguida omitte tambem a circumsbancia de que essa 
emenda veiu da Commissão de Finanças com parecer favoravel; 
essa emenda, conforme ordena o Regimento, alterando dis-

' posições da lei ordinaria, não podi·n, ser apresentada em mesa 
por nenhum Senador, por isso veiu da Commissão de Finanças, 
e, portant(l na hora em qU:e ·a honrádo Vice-Presidente do 
Senado aprouve considerai-a rejeitada, já não era minh·a e 
sim da illustrada Commissão de Finanças, que a adoptot.P. 

• Eu disse mais em minl1a explicação na sessão nocturna 
de hontem que me desobrigava do compromisso espontaneo 
que contrahi perante o .Senado com as classes conservadoras, 
da Nação, apresentando essn emenda perante a illustrada Com
missão de Finanças, porque declarei na sessão de 15 deste 
mcz, além de muito mais, na discussão do projecto da mora
teria ho,ie lei n. 2.895, de 15 tambem deste mcz, o se!l1linte: 

O meu proposito ó accentuar bem o que se vae 
vobur ás pressas, sem tempo para reflexão melhor na 
Qlnboracão da lei, prevemndo males, acautelando as 
classes conservadoras com providencias efficazes, e · ao 
mesmo tempo lembrar não só ás Commissões de Fi-

\ 
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' nancas do Congresso, como ao Poder ExccuLÍvo, de cujo 
pwtriotismo estou amplamente convencido, para que, na 
lei de orçamento, que vae .ser ulLimada até 31 de de
zembro, seja consignada uma disposioão que col'l'i,ia o 
desastre e' a deshumanidade contida no art. ~" desta lei. 

Relatl~mente á razão de ordem juridica por que a apre
sentei no 'orcilmento do Interior, está direito, porém, faltam 
apartes, dentre os quaes recordo-me perfeitamente de um do 
illustre Senadqr Sr. Victorino Monteiro, em que S. Ex. decla
i!'llVB: <Votei contra a: emenda,· mas o parecer da ma· i o ria da 
Commissiío é favoravel.~ · · 
. . Reportei-me a quanto disse desta tribuna nas sessões do 
:14 e :15 deste mez. , · · · · 

Aguardemos as desastrosas consequencias do acto da re
cusa ao. patriotico Governo da Republica dos !•ecursos indis-
pensaveis .constan.tes da emenda. · 

· Feitas estas ,rectificações, cumprido o meu dever, confio 
que ellas ISerão tomadas na devida consider•aoüo. · · 

O Sr. Presi.dente- As rectificações que acaba de fazer o 
nobre Senador serão tomadas na devida consideraciio. Poste
ll'iorment~ no Diario do Conrrresso ~erá publicada a emenda 11 
qu'e V • .llix. se referiu, bem comi) outras que, pela urgencia 
de tempo, não puderam ser publicadas hoje. 

' . . ' 

O Sr. Erico Coelho (sobre a acta)- Sr. Presidente, pedi 
a palavra, não pa,ra fazer. observacões sobre a acta mas soli
citar á· Mesa se digne mandar inserir no Diàrio do ConurassQ, 
de amanhã, o escripto do· Rel~ttor da Commissüo de l?inancas 
~()brte. o O'rçamento da Justiça ll Negocies Interiores, como ?Pre-
sen e1.. · · 

O Sr .. Presidente-O pedido de V. Ex. será sat.is.feito. 
O Sr. Alcindo Gu~~onabara- Sr. Presidente, eu pedia · a 

:V. Ex. que, fizesse corrigir a declaracüo constante do im- .• 
presso· para a ordem do dia ele hoje, onde figura a 3• discussão 
âo projecto da receita, ·com w nota: incluído sem par·ecer·. 

Por essa nota póde parecer que {) Relator da receita não 
cump11iu o seu dever, múo ·grado a extrema exiguidade do 

•tempo1 . pois, que, esse projecto de receita chegou no Senado, 
ás'·S noras da tarde de hontem, entrando em discussão sem 
parecer; No intervallo da 2• par li ·a 3" discussão, po'r<ím, a 
Comniissilo reuniu-se, tomou conhecimento do proiieclo, es
tudou' ·as' omenda's que aqui lhe foram apresentadas, aprc
se:iib'ondo outras. Ora, isto 6 'pom um parecer da Commissüo. 
· V OEr~io, portanto, ser .razoa v e! o pedido que acabo de· dirigi,!' 
·a . · x. 

' . 
O sr: Presidente- V. Ex. tem razüo.-A nota tem tanto 

menos razão de ser, quànto é corto que ás emendas apresen
tadas pela Commissiio . de l!'inancas· •no proJecto de Heceita, 
!)stão P.ublicadas no Dicn;o. elo Conor.esso, de hoJe. Opa, si a 

.; ' 
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Commissiio apresentou emendas o essas estão publicadas, ipsÓ 
facto a Commi::sii.o .interpoz parecer sobre o projecto. . . 

E' approvada 11 acta. 

O Sr. 1" Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr. 2" .Secretario declara que não ha pareceres .. 
' ORDEM DO DIA 

• 
3' discussão do proposição· da Camara dos Deputados fi

xando a receita geral da Republica pa.ra o ·exercício de 1915. 

O Sr. Alcindo Guanabara- Sr. Presidente, a Cnmara dos 
Deputados enviou no Senado o projecto do orçamento da re
·Ceita na tarde da vespera do encerramento das sessões . do 
Congresso. Dizer isso equivalo a dizer que a Camara dos Depu
tados dispensou o, col!nboração ·do Senado na mais importante 
das leis annuas. De facto, si a. lei da receita, é sempre da 
maior gravidade, na situação act.ual essa gravidade é de tal 
ordem que se· nüo concebe como e porque a outra· Cas11 do 
Congresso resolveu tomar exclusivamente sob~e os seus hombros 
a missão de confeccionai-a. , 

· Infelizmente, Sr. Presidente, não ·podemos nos resi!roar •a 
isso sem protesto, não só porque dessa arte fica o Senado 
privado por um ardil de cumprir o seu dever .constitucional, 
como porque a proposição da Cnmarn não sati.sfaz as necessi" 
dades da occn,siüo. não attende e 'não resolve os multiplos pro
blemas ~uc aotunlmcntc a todos. nos p~eoccupa, Estudando ha 
dins o aspecto dos orçamentos taes como .a Camnra os elaborava, 
solicitei para o caso a nttenciio da Commissiio de Finnnc~s. 
fazendo-lhe 11 exposição que vou lO r ao Senado. 

«No tumullo dcst.a ultima hora, cm que deve o Senado de
sempenhar do seu dever constitucional de eollaborar na lei 
orcamentnrin, niio dispomos ainda de todos os documentos que 
nos habilitem a uma. vista, do conjuncto sobro ella. Acredi~ 
tnndo, porém, que ns ultimas modificações que porventura 
ainda lhes po~sam ser feitas pelo voto da Camarn dos Depu
tados niio serão. ess·enciaes. podemos npresentilr ti. Coinmissíio 
de Finanças do Senado as despezns c receita, votada pela outra 
1Casa, nos seguintes termos: · 
'Ministorio ·do ·Exterior· . . . . 13 ,1530 :obosooo· f. 400 :000$000 
1\finistério da Marinha . ~. . 220 :.D00$·000 35.948 :0008000 
~~linisterici da A:griculturliv.. 290:000$000 9. 982 :.000$000 
-Ministerio da Guerra ·..... .... .... . .. • .... . 64.!i45 :MOSOOO 
Ministerio da Vincão .. . . . 11,060:000$000 fOO. 042:000$000, 
Ministerio do Interior . . . . . ............. • .• ld.O.St,:000$000 
1\!inisterio da ·Fnzend11 .... · 50.265:000$000 100.146:000$000 
!Applicncüo da rendti 'espe-
. cial .. .. • .. .... • .. .. .. 20,265:000$000 21.530:000$000 

. Totaes , •• 1•1.,.,., ••• , 83,5~1 :OOO$OQO 37 4 •. 667,_:ooo,o~o 

· .. ' 
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A' dospczn, cm oum, r.umpi'o ncr.po~ueni.nJ', pnrn o RCJ'Vi~n. 
dumnl.c o nnno de 19Ju, dos l.ilulos cmitl.idos em virtude do 
coni,J•ntd.o l'cil.o cm .Londres pelo Governo a !9 do oul.u!l!'o do 
19H. uom os Srs. N. N, nolschllcl & Sons: librns 281. tOS ou 
2.u2u :401$U4, ouro, r- mais pnt•a .iuros de r, "I" sobJ•c lel.rns 
•}o 'l'hesouro no vnloJ• do librns 2tl7. 1,99-19.7. ve.ncivcis em 
mnio do 19·1u; lihrns 0.087-10, juros de 7 •j•, sohJ'o lilwns 
1 ,,.00.000 crn Jel.rns vcnrivcis em ngoslo do 191u; JibJ•ns 
!!8.000 jm•os do 7 •r• sobJ•r. libi·as uOO.OOO vencíveis cm se
tembro do Hl15. librns 35.000 ou so.inm o tof.nl do lilw~s 
139.087-10-0; 1.21,1:000007, ouJ•o: tol.nl: 3.707:071$111. 

H1ío do se fnzcJ', por(nn, ns seguintes deduções: 
Dn V·erhn 'I' - Dh·idn. externa - n ímpm•l.nncin corJ•es

pondenl.e ;\s nmm·tiznções suspensas 11m viJ•I.ude do mesmo 
contrnct.o do 1 !l do outubJ•o do 1913: Líhrns 1. 301.715, ou se-
jam 12 .lO" :133$333. ouro: · · 

Da veriJn sr.~unda (Hcscisson Bonds) n importnncin cor
respondent,G :\. diffrmnr.•n do· amort.i?Jn~ilo. suspens-.t pelo 
rncstno contracto, f: R3.096 ou sr.jam 7·38 :631$112. ouro. 
• Do numero G da anplícnGãc dn renda r.specínl (Fundo 

pnr<1 obras de port.os) a import.ancia corresronden.te :\ nmorti
zncüc>. tnmbr.m snRMnsns nela mesmo contracto, ~ "!lO. 729, 
ou se. iam ,.,O!lrí :~!18$888, ouro. 

A importancin correspondente ;\ commissões e correta
gem, rtc. sobre juros c amoJ•t.ízar,ão T"·ns verbas ncinm refe
ridas e que dosapnnrroem pm• forca rlns disposições dn a llu
dTdo o!,,nt.J·~clo rir. Hl dr. oul.nbro, !! 53.577 on sr. iam "76 ;2qú\$, 
our:~,. total ;C 1.!159.H7 ou sojam 17.11" :373$333. ourn. Dc
duzinrl<' desse total o de 3.707 :071$111, teremos n (fiffcrenr.a 
rir. 13.6~7 :302~222 qn<l'!, dr.nzidn dn dcsp·r.u\ to~al cm ouro, 
redu~ esse total a G!1.!133:ô!17~778. nn hypothesc de que na
gnsscíno' ·em ouro os Juros rln nossa rlividn, que vão sc,r pagos 
cm t itulos. Corno mont.n n 1,2.090:000$ n somm11 de ti tu los n 
r.mít'ir. devemos dcuzir essa somm'-1 dn•quellc tol.nl; teremos 
ont1io parn. dcspczn onro, rr.nl, '27.81,3 :6~7.~778. 

1\ Rrrcil,,, nlf! n 3' di~cu~si!o. é n seguinte: 
Onrn l'nfl'(!l 

llrcrtit.n gor·rn I. ...... . ii3 .. 100 :0'00$000 ~S!l, 966 :000$000' 
nrnrl,, Mnccinl ..... . 20.136:000$000 21,,.02:0~~000 

To~1.J...... 73.536:000~110 311.,.68:000$000 

r;om a dr.snczn t.otnl. é ourn. 2.7.Rt,~:697$778 n nnp~l. 
· !l7/j.GG7 :000~, temos como resulto do final: 

Em ouro um snlrlo d~ qfi.692 :3n2~222. , 
Em pnpel, um tfc('idt do 63 .Hl!l :000~000. -
Qonverf.rndo o Rnldo ouro cm pnpel no rnmbio dr, 16 i:t 

i'or mil r~is, ·f•errmos o snldo em .P!!Pel olevndo. a 
77.095:759$999. Deduzlndo,se dolle q de(1.c~t papel, na un-

. . .... " 
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POI'i.N.wii; rio r.~.:l on :000$, teremos um sn•ldo cm p~peJ d~J 
:13.8.1 • :7u0$000. · 

rp J ' .. n o o aspecto do orçamento que nos foi enviado pela. 
Cnm 11·n. Cumpre Jouvnl-n pelo esforço, tenacidade e patrio
tismo eom que omprehendeu e levou a effeito esta obra. 

Mas •. Pf!_l'ccc-rryc que cu não cumpriria o dever que mo in
cum!w ~~ n.ao po~IIssc n nl:tenç.ão ja Commissão de Fnanças do 
P.onndo para n _ mrcUimstancia de que, ainda quando esse saldo 
f~s~" J•cnl,cllcnuo nos poderia sntisfazer,porque não é siniio de
VIdo uo c9ntrnel.o que fizemos com os nossos .credores para. 
P?B': I' os ,Juros da divida com tiLulos da nova divida como 
mnda í'orquc é do todo o pontr insu.fficient~ para fazer' face á. 
nossa d_ividn fll:!c\unn•ln no estrangeiro. que deve ser paga, e 
no ~m·vtco da diVIda flucl.unnl.c interna que o Governo deseja. 
eonsolidnr. O cmincnl,c Relator da Receita na outra Oasa do 
Congwrsso, cnergica e patrioticamente empenhado na regu
lttrizacão da nossa situação financeira, no relotorio com que 
pl'eC•l•ku os seus pni·eceros sobre as emendas em terceira dis
cuss~r· l'r.z um vehomcnte npp·cllo ao Senado para que melho- • 
I•nsse n lei do orçnmcnLo, nliminando despezas na im.porta.ncia. 
do ~O n 30 mil conLos. A eliminacüo de despezas que realmen
te so ,,~o podem supprimir e que hão do ser feitas, apesar de 
não l'i!lurm·om na lei do OJ'çamento, como com algumas jó. se 
tom l'cil.o (o ~uc nos lovn a di1.er que o saldo indicado não 6 · 
rcnl• n~o sondo mais que móra fantazia em nada concorre 
pnrn n solução r·r.nl do problema que nos occupa. Não julgando 
passivei a r:onst.I·int)ãn insl.anl.anen das despezas, só me parece 

' possivr.l um nlvil.rc: o do nm.,;linr ainda mais do que fez a 
llnmm·n o enmpo da t.ributnc~o. Examinando atLentamonto os 
divot•sr.s· l.itulos rln nccciJ,1, afigura-se-me que só ha um que 
ness>t ~il.unçiio póde ser com proveito o sem maior vexame am-

,plindn de modo n clol.nr o paiz com os recursos de que ello 
insl.nnl.emcn Lo carece: o do imposto sobre n renda. 

:'ii•.icil.o, pois, preliminarmente (t consideração da Com
miss~n, a qur.st.~n d·r sa1l'CI· si ella· acha ner.essario o conve
niente, que demos a esse imposto uma maior amplitude, ti
rando delle ·n· somma precisa para chegarmos ao monos a um 
equilíbrio real como n despeza; ou si prefere suffragar o orça
monto da ·Receita como a Camara votou, deixando n situaciío 
rnnis' ou menos, no pil cm que esl,ú.» . 

Corrigidos os calculos e examinadas as rcduec;õos fmnes 
das proposições, da Cnmarn, verifica-se que os calculos con
stantes dessa exposiciío eram optimisto.>. O saldo papel a que 
so chegará ãepois dessa série de opm·nções il inferior úquone· 
que eu então previa. O /orna! do Com.mercio, cm uma 1:ari!l, 

'hn dous dias, inserindo calculas que expressamente attribma 
no eminente Relator da Rcceit:t da Cnmara,, fixava-o apenas 
cm S.G13:2I3$714. Tal é o aspecto do~ orç~monl.os, como a. 
Cumam nos enviou. O Jm•twl, nessa varia, fnzm volos pnm que 
o Senado nilo borras.1c (sic) esse quadro.' EnJ.J•cLnnl.o, nem tüo 
digno de admiração .e~·n ~~~~. Ante.s de tudo •. esse saldo de 
8.000:000$ não proviria SI,nuo da Cil'OUmstnncla de havermos 

' 
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Sl,ISPenso •OS pagam9ntos em ospecie dos ,iuros da nossa di
:VIda externa. Depois e sobretudo, esse saldo não é de modo 
algum real: nll!~ce de simples pinceladas u.rbitrnrias para or
namentar o quadro em que era imprcscindivel que o Senado 
não tocasso para não borrai-o, Não é real, porque reaes não 
aão nem os elementos da .receita, nem os dn· despeza de que 
elle se origina, Em relacão á despeza, os orcamentos conteem 
córtes meramente ficticioso, irreaes, · convencionaes, despezas 
que, sujlprimidas · agora, hão de por .forca ser feitas a seu 
tempo, o que serão consignadas por creditas supplementn·res, 
que se terão de abrir do segundo ·semestre do exercicio e que 
eliminam toda a probabilidade de acerto nos calculos orça-
mentarias. 1 
· Ainda outrõ dia, perante a Commissão de Financns, o 

director dos Correios, reclamava 2. 000:000$ a mais na do tacão · 
'de -~ua1•eparticíio para despezas que realmente não podem ser 
cllminndas, com alugeis do casas para· agencias, conduccão de 
malas, ,etc., e o Sr, director da Estrada de Ferro Central de-

• clarava quo era absolutamente impàssivel administrar essa es
trada com 35.000 :'000$ votados e reclamava mais 7,000:000$000. 

Quanto li receit.n, póde-so at'firmar que ag avaliações do 
imposto que, por assim dizer, lhe sorvo do base estão do tal 
modo afastadas dn. verdade provado, que se póde dizer que 
não' lm receita or~ada. ,No que respeita á renda ouro, baseia-se 
á proposiciio da Cnmara na quota do 50 o/o. e ,iú ha' muito es
tames cobrando 35 o/o, na .fórma da lei, pois que h a mais. do 
10 dias o cambio está abaixo de 16 o não é de .suppor que se 
levante, si ~ont.inun1r abandonado t\ sanha da espoculacão. 
Em relncão ú receita' papel, o calculo do areamento tambem 
não il J•eal, porque para ello so tomou como base uma rc
'duccílo dti t,O o/o na rend~ aduaneira. Era mais ou menos essa a 
redur.çfio existente na época om que se confeccionou o pro
,jccto; mas, dnhi para cá, essa reducçüo tem-se aggrnvndo de' 
modo visivel, orcnndo hój e pelos 70 % e, como tudo faz crer 
que a grande ·guerra, motivo determinante dessa reducoão; 
não tenha. termo no exercicio do 1915, não ó de mais calcular 
qtie n renda aduaneira produzirá t.a!vez 30 % menos do cal, 
cu'lndo no· orcamento da· Receita. Ora,. si ainda admittido que 
n avnlincão dag· rendas fosse exacta, o só excesso da despeza 

·bnstari:t para supprimir o saldo de 8.000:000$ e abrir o ca
pitulo do deficit, que se dirá vendo-se que a columna da re
cliita assim se diminue e amesquinha? Não foi sinão porque 
ora' assim que via, como todo o Senado certamente verá, o 
·verdadeiro aspecto do areamento 'que nos .vinha da Camara, 
que, nüo querendo illudir-me com fantazias, suggeri á Com
missão de Finanças o alvitre de procurarmos receita effectiva. 
c real, nmpliando o imposto da renda, ,iá oonsignadp na pro- : 
posiciio da Cnmara. · . . ·o Sn. AnTHUR LEMOS- Suggestão muito patriotica. ' 

O Sn. AT.CINDO GU.\N.\BARA- As reformns tributnriaR não 
s!l fazem Hiniio exactamente em momentos. de difficulddaes 
~orne aquel!as com que lutamos. Em momento de abstencru 

" 
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e de folga, ninguem pensa em orear, sinão em produzir e sup
primir impostos. A pouco e pouco, o imposto sobre a renda 
foi-se introduzindo em todo~ os paizes: é o imposto cm, que 0 
Estado mais póde confiar; cujo producto é mais certo e se
guro, menos sujeito ás variantes que tanto perturbam, os im
postos indirectos c sobretudo o ma-is ,justo dos impostos. · 
. , O Sa. Al\THUI\ LEMOS -Apoiado. E' o mais equiLativo ílos 
1mpostos. · ~ 

O sri. ALcrNoÔ GuANADÁM- Mas, como, Sr. Presidente, 
cuidar de . um assumpto desses quando a Gamara dos Depu-

. tados não se digna de nos remetter o areamento da Receita, 
sinão a . tarde do ultimo dia• da .sessão legislativa, dia 30 de 
dezembro, vcspern do encei~ramento do Congresso Nacional? 
Não deve dccultar ao Senado que a Commissão de Financas 
recebeu com reserva a minha suggestão, entendendo alguns 
de seus membros que ao Senado fa1tava competoncia consti
tucional parn a reforma pretendida, devendo restringir-se a 
sua accão a approvar, re,ieitar, reduzir ou aggruvar os im
postos votados pela Gamara. 

Dada a extrema exiguidade de 'tempo, impossivel se tor
nou qualquer tentativa para modificar es~a opinião e chegar 
a que é verdadeira c exacta. Todo o debate foi supprimido. 
Recebido o orçamento ús 3 horas da tarde de !Jantem para 
ganhar tempo, a Commissão requereu que olle fosse' dado 
para ordem do dia independente do parecer cm segunda 
discussão c, no intervallo da sessão diurna para a nocturna, 
reuniu-se e elaborou seu parecer sobre as emendas que estão 
sobre a mesa. Está claro que foi um exame perfunctorio, nem 
poderia a Commissão proceder de outra fórmn. Examinou-se 
o que veio da Gamara. · 

Pouco pôde o Senado accrcscentar, de sortr. que os vicias 
capitaes que inutilizam este orçamento subsistem tues quncs 
vieram. Duas das emendas apresentadas pela Commissüo me 
parecem importantes, interessando á situacão social de um 
lado e ú propria receito do outro: Uinn deli as é a que so 
refere. ao imposto sobre o fumo. A Coml!lissã0 de Finanças 
da Gamara adoptou cm regra o systema de aggravar extraor
dinariamente as taxas, pm·suadida de que o excesso da tri
butação determina o nugmento de renda. E' uma illusão de 
que n cxperiencia dos factos já deveria tel-a curado. O facto 
é que a taxa excessiva açula a fraude, suggore processos e 
ardis para se escaparem ao imposto c grande total produz a 
diminuição da reco i ta. Ainda agora, ha de se ver, pela aggrn
vacão das taxas sobre os cigarros, elevadas a 2$100 por rni
lheiro que todos os cigarros que se vendem n 100 róis o 
mnsso: largamente consumidos por toda n grande massa pro-
Jetaria, vão desnpparilccr. · · 

Não podendo mnntcr o preço de 100 reis. os fabricantes o 
clcvnriio, c, como ~~$ consumitlot•cs nijo podm·iío ncompnnhnl"os 
nessa a !ln volverão naturulmcnte no que faziam outrora: :1 
,bolsa de fumo e ás mortalhas, fabricando cada qual o seu ci-. 
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garro, o que im~orta~á n~ dimin:uiciio da renda, pois a taxa 
do fumo 6 bom mferJOr a dos c1gnrros. Neste particular do 
fumo,, a conqomnnciio da tnxn excessiva resulta do uma sim~ 
pie~ ,mspecc~o sobro os algarismos oJ'ficines. Os rolntorios 
offlCI~es. onsmam-nos que, durante o exerci cio de !fl/3, só 
no DJstJ•Jcto Federal, fornm desfiados 12 milhões 0 700 mil 
lt.i)os do fumo. s.ujeitos no imposto do SOO réis por Id lo deve
riam ter produzido 10.1GO :000$000. Entretanto a nrrccadaciio 
effoctuadn Rela Recebedoria deu a renda do '2.4!7:205$250 
o a da AI nndegn .......... , .......... .'.. 210:169$100 

\ 

. 2. 636:434$440 
Nós propuzemos que a taxa fosso r.eduzida a 400 réis o 

arrecadada no sahir das fabricas. Arrecadado o imposto :\ 
sabida das fabricas na base de 400 rées por kilo, para o 
fumo desfiado, tomos: 
12. 700. 000. 000 ldlos a 400 ré is.. .. .. .. .. . 5. 080. 000$000 
•romando-se dous tercos dessa quantidade de 

fumo como sendo applicada em cigm·
ros, correspondem a oito milhões do 
cigarros, os quacs, sollados, como a 
Commissão propõe, n 20 réis a carteira 
ou o massa de 20, devem produzir... 8.000:000$000 

e mais a renda das fabricas locaes do cha-
rutos . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:000$000 

toremos, que Ró no Districto Federal, o im-
posto de fumo deve produzir. . . . . . . . . . 13.130:000$000 

Se dermos para os Estados de Minas Goynr., 
, S. Paulo e Rio Grande do Sul . .'.'...... 8.000:000$000 
o para o norte.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. o. 000 :000$000 
c mais as fabricas de charutos de nort.o 

a sul... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000:000$000 

teremos. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.130 :000$000 
que é quanto deve produzir o imposto do fumo qur. a pro
posição da Cnmarn orca cm· S. 000:000$, isto é, cm muito · 
menos do que deve produzir só no Districto Federal. segundo 
os nlgnrislll<ls offinines. A outra emenda suggeridn pela 
Commissiío de Finnncns •! n qur. corrige a t.nbelln de imposto 
sobre vencimento do funccionnlismo publico. Relcvn preli
minarmente observar, Sr. ·rresident.c. que ·n tnbclln proposta 
pela Commissão de Financas do Senado não altera o qttuntu.m 
calculado pela Cnmara com a tnholla qw propõe. Es1~o quantum ó de i2.500:000$000. Um calculo, porém, me 1-
culosamonto feito evidencia que ollc é de dczcscis mil e tantos 
contos, quasi quatro mil contos mais do que a Camnra 
orçuo. . · t , 

A Com missão de Finnncns do Senado não se robollou co~ ~a 
esse imposto: revoltou-se, sim.· contra n in,juslicn c n ldm
quidllide da tabelln dn Camnra ·que o transforma em ver ~
doiro confisco, ,, Copnnissão ncccitou o principio que havHt 
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siuo ndmilLidu muito eJ•ileriosanwntu pelo E~lado do S. Paulo .. 
O CongTcsso dcs~<J gslndo, prooccupado igun.Imente com a 
solu0ãCl do· pJ•oblemn financeiro e procurando haver roceiln. 
do imposto sol.Jt·e o verwimonto, em vez ·de far.cr uma tuxacão 
nl'bilJ.'uriu, po.sitivamcn.tc desaguai c ·i·niquu. como fez a éa ... 
mura do~ Deputados, assentou cm uma Lnbol!n. Pl'OS'l'cssiva, 
Ja•u.cnndo o imposto na rn·opot·~•üo o na justa medida do que 
cada um ganha. · 

Foi a osso mesmo .pJ·irwipio que obedeceu a Cammissão 
· de Vinuncns do ScnnJ.!o, elabora.ndo uma tabella cm que o 
impos•lo ,; lan<.;ndo na. proporcão do que cadu um ganha, indo 
desde ~ "I" sobre 200$ até 15 "I" sobre 1:500$ ou mais. Essa 
faliolln deve proiluziJ• &Jnsivelmcnte, não a somma de iü mil 
conlus, que ti IJUUnl.o produzihi a. lubc!la du Camara, mas a do 

' i2mil, que ú quanto eonfcssadamenle a Commissão da Camari\ 
pretondc haver. Não ó possível que a iniquidade que a tabella. • 
da Carnura enuorra venha u pruvalecer; não 6 passivei que o 
Eslado caiu. a. fundo sobre os aeus servidores, tirando-lhes a 
peile e . o sangue. O Estado não póde pedir sinüo aquillo quo 
so lho póde dar e nunca mais do que aquillo de que ello 
earecc. 

Foi por isso que a Commissão. de Financas substituiu a 
labe!la da Cumu.ra. esporando q.ue o Gov.erno nn applicacão 
dclla inlm'[H'etc com equidade o texto, não cobrando o im
rosLo sinão sobre aquillo quo e!'fectivamenle o funccionai•io. 
recebe. E' clara que um funccionario licenciado, percebendo 
só 2[:3 do vencimento, nrto deverá pagar o imposto sobre os 
seus vencimentos inlcgrues, em cujo goso elle não se achtt, 
Estas foi·am. Sr. Presidente, as modificações mais impor
tantes Q\IC, nn anguslia. do ~empo, n Commissiio de Financns 
.iulgou necessnrio introdur.ii• na lei da Receita. 

Absteve-se de mais, pois que a Camara collocou o Sanado 
na conlingcncia de approvar o que ella votou, sem disci'O
pancia. o sem o menor exame. 

O Sit. Am·uun LE1IOS - Mas lambem sem I'Csponsabili-
Jade. ,• 

0 SI\, ALCIKDO GU,\KABAilA - Da responsabilidade níio 
está isento. S6 o ficará si .li Senado declarar explicitamente 
que foi coagido n votar o orc.amento sem exame. E' dess~ 
responsabilidade que estoq isentando a Commissiio qe Finança~ 
c a mim mesmo. nn qualidade do Relator da Rec01ta, que; s1 
não cumpri integralmente o seu dever, foi porque m'o não 
rormittiu a escassez do· Lempo .. N~m foi poi' outra raz~o que 
a Commissão se absloYc do emJttH' parecer sobre as Jmpor
l.anles emenclns que o illustro Sr. Senador Moniz Freire. com 
n compelcncia especial que todo o Senado lhe reconhece, 
aprcscnlou. ngUn.nrlo S[}luçües para problemas que toda n. 
gente st.l :;urpJ'uhCitdcr:i ,do n.ão encontrar no orQamonto da 
rcceila r!e~se anno. Asslm a!;mdo, a C.d111Jl!ISirl!O ·fez o que . •· 

• 

' 
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J!ôtle; u, dnmlo esta satisl'ucfio no Senado, sô tomos que lho 
podil· que nos JH!l'dl>ÍJ, si mais nfio pudemos l'nz!ll' nns cii'
GllinHlnncins que nos fol'l\111 et•cadus. N'i\o fi~t!mos o quu que
ríamos: Ii~omos o que nos foi passivei. (MuUo I! em; mttito 
bem.) • 

O Sr. Pires Ferreira (')-Sr. Presídonlc, dosotjava que 
.V. Ex. me mandasse Lra~or as emendas que apresentei tí 1\[esa 
o 1\ Commi.ssf\o do Finanças, cm relação u cslc D!'Camento. 

O Sn. PnESIDEN'rJl- As omcmlas constam do Dim•io do 
Cona1'esso; os originaos ainda não foram devolvidos pela Im
prensa Nacional. As emendas estão n11 pagina n. 4.ü03 do 
Diar.io do Conaresso. . 

O Sn. PmEs FEnnEIM- Apresentei h ontem ú !\lesa para 
quando viessem os papeis da Cllmllru, wna omend11 mandando 

' que não fosse pngo aos Senadores o Deputados o subsidio 
nos dias cm que não comparecessem ús sessões, s11lvo mottvo 
do molostia, ou liccmca. Não é demais que se devo aqui 11 mou
rejar Lodo um anno para chegar ao ultimo dia de dezembro 
e não podO!' siquer ler o orçamento I Tudo se tem feito de 
afogadilho, não se tem respeitado os direitos dessa Casa, tem-se 
exigido de nossa sande de homens velhos que trabalhemos 
de uma hora da lar de tí moia-noite. 

O Sa. lN oro no BnAZlL- Nesse ponto do velho V. Ex. 
falia por si. · 

O Sn; PmEs FERREIM- .. . e com que vantagem? Para 
estarmos a. golpear as leis e o Regimento desta Casa, por 
que nós, não tivemos um impresso dos trabalhos da Gamara 
para nosso estudo. . 

V cm os que a Commisslio de Finanças usa de direitos, que 
o Regimento não lhe dil.- imitando-se o parecer verbal: -
« essa emenda n, Commissão não acceita ». · 

Senhores, é preciso mais respeito a cad11 um de nós. A 
Commissiio tem o direito de aconselhar a rejeição, alteraciío 
como a approvação de emendas; mas é de seu dever dizer 
porque assim entende. Esta ucceitaciio, alteraci\o ou re,ieicíio 
deve ser sujeita ·ao. plenario desta Casa, para que nos extar
ncmos ·a respeito, approvando ou rejeitando a deliberação da 
Commissiio. . · Iii · 

Mas ·a.qui não se diz nada. Falia-se protesta-se, em vão. 
!E o povo que vO esses exemplos diarios, Sr. Presidente, que 
dirá o Congresso Nacional? Que diri\ esse povo· que vê os 
seu~ direitos trucidados ·com impostos vexatorios, quando não 
vC em leis. desse Congresso se mandar metter na cadeia os 
dolnpidadores da fortuna publica? Onde estão os processos 
cont.rn nqucllcs que Mvusinrnm o Thosouro da Naoão, 8(11 
subvcncõcs quo .~o não reoommendam, c etc., et,c, para hOJC VIr 

'(') Este discurso não foi revisto pelo orador. 

. ' 
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perturbar o socego desta Nação, ,iú tão attribuladn pela eu
resl.ia da vida,. que nos trouxe a guot·ra ourop<\n, onerando a 
clo.;sso nrolelaria com 5 o/o sobro seus ordenados·? t. .. 

Uma das minhas emendas n o~sc respeito, bem sei que o 
Senado não approvará; clln, porém, registrará o meu protesto 
]~' a scr;uinLe: • 

<i·F.menda ;í tabella de impostos sobre vencimentos, pen-
sões, etc. : 

Do '100$ tt 200$, inclusive, 2 %; 
De 201$ a 300$, inclusive, 3. o/o; 
De :101$ n 500$, inclusive, 5 o/o; 

· De 501$ a SOO.~. inclusive, ü %; 
De 801$ a 1 :000$, inclusivo, 7 %. 
O que exceder rle 1 :000$, pagará mais 2 % , 
Da maneira porém, por que está feita a tabella, ficam 

oneradas as classes armadas pl'incipalmento, jú por si tüo so
brcca!'l'egadas pelo seu fundamento tüo caro, etc. Não sei, 

· portanto como se possa aconselhar a sua approvacüo. 
Ao tempo do Sr. Affonso Penna, apresonl.ci uma cmcndru 

ao orçamento da Fazenda, mandando que ficassem vedadas as 
dispensas de direito para Ludo quanto fosse importado, salvo 
aquillo IJUC estivesse expresso em contracto. O Senado bateu . 
palmas a essa emenda encarregando immediutamente, creio 
quo o nobre Presidente desta Casa, então Senador pelo Ma
mnhão, do esl.udal-a c modificai-a, de modo que não houvess~ 
desfalque para a Fazenda. 

A emenda foi discutida e votada nesta Casa·, mas o que 
8C votou foi innocuo. As dispensas de direito teem sido con-
tinuas. · 

0 Sn. VICTORINO MON'l'EinO- A Cooperativa Militar não 
tem isenção de direitos? 

O Sn. PmEs FEnnEIA.A-Não cogito de .militares neste 
momento. Estou commentando os facto's em geral. 

O Sn. PRESIDENTE- Attencüo I Peco que nüo interrompa; 
o orador porque a hora. está quasi a findar. 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO- Eu apenas dei um aparte., 
O SR, Pmlls FERREIA.A- As concessões e dispensas de di

reitos teem augmentado diariamente. Ainda hoje, o Diario Of· 
ficial consigna algumas de lias. 

Por uma estatística feita por um velho empregado da 
Alfandega p6de o Senado ver que talvez imporia cm um deoimo 
da renda da ncpublica o que se dispensa de impostos aos 
protegidos. Todos requerem dispensa de direitos, o quasi todos 
a obtem. . . 

Calcula-se de 25 a 30 nu! contos, a qunntm desfalcada ús 
alfandegas com a dispensa dos. di:eitos. Pois entiío com quo 
razüo se onera o povo com ma1s Impostos, oom os córtos nos 

' ' 
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~cus _vencimentos, quando pela l'altu de pagamento dos direitos 
quus1 que as alfandegas da Republiea chegam a. reduzi!• o nu
mero do seus armazons . 

. A Commissão diz que assim se procedo porque o assumpto 
seru ~o~uiado. Reguladas estão Lambem muitas ouLt•as lois om 
oxerCJcws, entretanto u Commissão aacoita uomo simples 
emendu uma reforma radical na aposentadoria dos funcciona
rios publicas, prejudicando as classes armadas. 

E' de lastimar que u · Commissão de Finanças da outra 
Casa. do Congresso tivesse ferido tüo fundamenl.e os interesses 
da Nacüo, attingindo muito do porto os direitos sagrados das 
foi•ças militares da Hepublica. E nem se diga que ti minha 
defesa a essa classe o neste momento, ó motivada. por pre-
tcnções que não vizem o dominio da lei. , 

l'reciso defender aqueiiÚ a quem não se quer permittir 
o direito da reunião pnru t.rat:lrom de seus interessaR. A 

• Constituição da Republica garante esse direito em toda. a• sua: 
plenitude, a todas as classes . sociacs. 

Em um desses dias passados só porque, no Club Milita!'. 
intm muros, se pretendia discutir um assumpf,o que inte
ressava. á classe, mandou"sc immediatamentc dize!'· que não. 
era possível essa reunião para tal fim. 

Nós repTesentanles dos Estados, do povo brnzileiro, não 
podemos nos divorciar das forcas armadas da Republica. O 
povo não se divorcia de nós porque nós estamos com ellc e 
vimos deli e. · · · 

As forcas armadas da Nacfta esperam quo euidemos dos 
seus direitos, eom mais attencão, com carinho porque cllus 
'llão representam mais do que umas tuteladas da Nação. Não 
toem ·liberdade, mas devem ter direitos/ porque quando o 
Governo ordena, ellas cumprem, o apezar do muitas vezes os 
seus representantes se a·charom com a razão perturbada ou 
com o coração amargurado, não deixam de obedecer. Por que 
pois niio se tratar essa corpoPaciio com o zelo que ella me
rece? Por que pois considerar sempre como um espantalho o 
direito do militar? 

Por se acharem muito fatigados os meus honrados ·cal~ 
legas, não pude hontcm fazer-me ouvir como desejava, pre
ferindo deixar que fossem acceito todos os absurdos .propostos 
pela Comroissão de Finanças de outra 'Casa e aoceitos pelo Se
nado. 

Doante do desacerto da outra Casa do Congresso e desta, 
nu parte que fosse pelo Senado npprovada, .recorreriamos aos 
tribunues na defesa dos nossos direitos, certo de que a •lor
poracão legiSlativa não póde fazer pouco caso das vantagens 
e direitos que de ha muito veem ·sido utilizados e gosndos 
pelas classes armadas da Republica. · 

O Alvará do 1846, deu nos officiues do Exercito o da 
Armada o direito de, quando reformado~, o serem no .Posto 
immediato1 desde que tivessem 35 annos de servico. Fm esse 
~iP.I)ito mutilad() pela lei de apos.entadorin dos civis,, a qu~l, 
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apczar• tlc ucclurur· que ~ú n estes se r·cfel'ia veiu no seu 
ultimo a!'tigo apunhalar o direito dos ol'ficiaes: 

Querem agom por abaixo o decreto patriotieo do Governo 
Provisol'io creando a compulsaria, utilidaclc cvidf!nte cm todos 
os exercícios permanentes do mundo I 

Senhores, quem quer· urn exercito permanente, não quer 
um exercito de invalidas, e quem não quer um exercito de 
invalidas devo .necessariamente ter uma lei regulando a re
forma compulsaria obl'igatoria. 

A lei da compulsol'ia já ·chegou até os jui~cs .. Como querem 
agora trancar esse direito adquirido pelos officiacs do Exercito, 
lia Ar·madu e das clus.ses annexas? . 

O Governo Provisorio reconheceu cóm just.il;a o soldo inhe
rcnto ris patentes dos oi'J'iciacs. Era uma concessão da Nacão 
feita ao Exercito c ti Mar·inha, Policia e Bombeiros desta 
Ca:pital, que são seu8 tutelados . .Pois, bem. Foi por terra 
essa lei. O Dh Nilo Pecanha, então Chefe do Poder· l~xecutivo, 
mandou, por um acto de violencia, fulminar o· noooo direito. 

Fomos aos tribunaes. O Supremo Tribunal a quem o 
mesmo Dr. Nilo Pecanha se apega neste momento, mandou 
que se respeitassem a lei, o reconheceu o nosso dil'eito. 

Então eu disse ao Sr. Nilo Pecanha que o nosso capital 
já nos havia sido entregue, mas que os juros. el!es haviam de 
pagar e bem caro. 

São assim as cousas, Sr. Presidente. 
Re,icita-se, Sr. Presidente, por uma pequena differenca, 

o direito de muitos, allegando-se que a lei que concedia esse 
· direito é uma lei immoral. 

Não. A lei não ó immoral, a lei é uma lei critel'iosa. 
Si alguma cousa contém de vexatol'io, .de excepcional, essa 
alguma cousa ú o producto da collaboracão da outra Casa do 
Congresso, qu& agora vem ~cpudiar a. sua obra. 

0 Sn. VICTORINO 1\!0NTEIÍl.o....:Rcalmente, a lei do V. Ex. 
era boa. 

O SR. PIRES FERREIRA- O projecto que apresentei ora 
equitativo o ,iusto, e dentro de alguns dias, virei, pelos jornaes, 
pôr ú evidencia a injustiça que a cada passo me 'fazem. 

O Sn. PRESIDENTE- Lembro a V. Ex. que a hora da 
sessão está finda. · 

o Sn. PIRES l!'ERREliL\- Sr. Presidente mais cinco mi
nutos do tolerancia o terei concluido. E' natural que haja um 
pouco de tolerancia por parte da Mesa para um daquolles que 
mais concorreram com a sua presença para votar muitas cousas 
que o proprio Senado· desconhece. 

Paz-se ab_aixo, Sr. Presidente, o Collegio lllilitar alle
gando-se com esse gesto avultada economia. Pensarão P.OI' 
ventura os que assim Pl'Ocederam que o predio onde funcciona 
aquelle satubelccimento do eusinCl ó um proprio nacion'a! '? 

Puro engano. Aquelle predio pertence l!ou e á Associação 
dos Invalidas da Patria, que o comprou por não querer ver 

Yol, IX '1-
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· os i'ilhos dos velhos patriotas atirados á primeira esquina, 
installando alli' um eslubelecimento de instrucoão. Voiu depois 
o Sr. conselheiro Thomaz Coelho e com parto do capil.al ào 
patl'imonio dessa associacúo, adquiriu !lquellc predio, reser
vando o resto do patrimonio ao ,seu custeiO. 

E' verdade que tem havido abusos: mas os abusos qnc 
teem sido commettidos, Sr. ·Presidente, não o te em sido pelos· 
alferes, tenentes ou. capitães, mas pelos que dirigem os ser
viços. 

Depois, Sr. Presidente, niío é já conhecido o facto de em 
uma determinado ·anno terem sido admittidos no Collegio 
Pedro II, extra lei, 227 alumnos gratuitos Que muito é, pois, 
que no Collegio 1\lilitar tenham sido admittidos filhos do mi-
litares? · 

Sr. Presidente, eu sei que nest11 Casa ha quem seja l'adi
culmente contrario aos collegios militares, Pois bem: essa 
opinião não impede que eu continue a declarar que fui sempre 
vropcnso aos collegios 1:om caracter militar. 

A Gamara dos Deputados, Sr. Presidente, conservou os 
collegios. O Senado, porúm, não trepidou cm pol-os abaixo. 

Voltando :íquella Gamara· o areamento da Guerra, mui 
patrioticamente, discordando do Senado, a Gamara os man
teve, não deixando que esta pequena valvula de que dispõem 
os militares para educação de seus filhos, como muitas outras 
lambem desapparecesse. · 

_ Depois, Sr. Presidente, não será klom certez& com o 
~custeio dos· collesios militares, quo se arrastará o paiz ao 

abysmo; não, o que arrasta o paiz ao ahysmo, o que já o 
arrastou, são as grandes sommas despendidas com essa ll!adeira
Mamoré, 'contra· a. qual todos 1;ritam, não impedindo, entre
tanto, que o dinheiro para ella se escoe; são os saccos de apo
llces que são enviadas á Estrada de Ferro S. Luiz a Cax1a.s, . 
a qual, Sr. Presidente, por. um requinte de. debique, talvez 
á direcção dessa estrada, segundo me informam, telegraphou, 
mandando que se puzesse uma placa em determinada. ponte 
com o ·nome de Clotilde de Vaux I 

Sr. Presidente, é assim que se vae o dinheiro publico: 
O que a1rrasLa o paiz ao abysmo, o que já contribuiu para 

a penuria em que elle se acha, sfio essas estradas de Goyaz, 
Noroeste do Brazil, Rio G•rande do Norte, verdadeiros sorve-
douros do suor do povo. . 

. Agora feito o mal, procura-se saber quaes os responsaveis, 
o em falta do outl·os, pagam os civis, pagnJU os militares,· que 
são duramente sacrificados com um imposto vexatorio. como 
este de que cositn a proposição da Gamara. Entretanto, ~~·. 
Presidenta, ninguem impede que o fisco perco! rios de dinheiro 
com isenções de direitos, outras cousas, que por ali~ pass.am 
sem deixar um ceitil nos cofres publicas. E tudo ma1s ass1m: 
Sr. Presidente. · . , 

. Vou terminar. Preciso porém, dizer -que não nos enga
nemos, quanto á situacllo que nos espe~a. A fome bate as 
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portas da população desta cidade e do pniz emquanto o Con
gresso dosnpiodadamonto arranca a polle dos funocionarios civis 
o militares; omqunnto o Congresso se entrega a esse pagode 
de córtes, sem rosullado, não se cogitou .de um serviço pu
blico para amparnr o povo, entregue ·á fome; não se cogitou 
de uma obra publica, que viesse amparar o brazileiro, para 
que olle possa_,..levar o pão a .seus filhos. De manoira que o 
pobro oporario, ao regressar a seu lar, encontra a mulher 
em pranto e os filhinhos na ohoramingueim, por esta maldita 
lei impiedosa. 

Sr. Prosidonte, eu oslou evidenciando os factos, taes quaes 
silo, com o viS'or do nm velho soldado, que o paiz sempre am
parou, para lhe dizer hoje estas verdades. E' preciso attendor 
tL grita de misoria, ao rumor do dOSS'Osto, nas classes civis e 

. inililaros, a respeito desses córl.cs; é preciso que os attenda, 
porque o Congresso Nacional não tom o direito de proceder 
desla muneil'a pal'a com tudo e com todos; deixando o murf.yr 
de tudo isso, o .Presidente da Republica, que afinal é o bóde 
expirutorio, onde se vão concentrar todas as queixas c todos · 
os desabafos. 

Providencias, Sr. Presidente, providencias 1· O momento 
acl.ual é do dõr; esses córtcs voxaLorios não v cem salvar o 
paiz, porque níio temos a coragem de metter na cadeia os 
que desviaram os dinheiros publicas que ... 

I 
O SR. ALFREDO Er.us- Não haveria cadeia que cheS'assc. 
O SrL. Pnms FEnREtr\A-:,, sahiram por estas portas, 

com . n approvncüo dos embaixadores ·dos Estados, sem um 
protesto l · 

· V. Ex, me releve tudo isso, 
0 SR., VICTOrLINO MONTll!RO- Está obstruindo, 
O SR, PIRES FEMEIRA- Nilo fosse a minha falta de saude 

o a fadign. que me domina, eu continuaria, durante mais duas 
ou Lres horas, n verberar actos da ordem dos que ;estou tra
tando. Mas. vou atl.cnder e o faco com appello para V. Ex. 
que ó um dos eleitos da Republica, para. V, Ex. que é o Pre
sidente desta Casa o com. a sua proverbial moderação, com sua 
proverbiar providencia deve considerar tudo isso para que 
não tenhamos dias· a ioda· mais amargos do que esses por que 
esl.nmos passando, E' o que tinha a dizer, 

0 SR. ~fENDES DE ALMEIDA- E' O canto do cysne'. 
O Stt. Pmlls •FERILEl'rA- Este anno, Porque pura o anno 

v, Ex. hn ·do mo t.or aqui novamente e assim será emquunto 
. houvet' eleitores no Piauhy e 6 penn. que todos não se ex
tornem desta mune ira. (Muito bem: muito bem.) 

' 
o Sr. Presidente - Vnc~se procndor ú votação dns omcn

dns aprnôontadns pnln Commissiio do Finanças ao orçamento 
cm rliscussãn. 

Emenda 11. L (U.) 

.. 
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O Sr. Alolndo Guanabara (pela 01'dem) - Sr. Presidente, 
a Commissão do Finanças, o creio bom que o Senado todo, 
prol.estn, mais uma vez, contra n situucüo quo lhe foi CI'oada 
pela Cumnt•n dos Deputados, impodindo-o do tornar cl'fcctivn 
n sua colluboracüo constitncionnl. (ftluito bem.) Na urgencia 
do tempo cm quo estamn,<, separados de. alguns minutos da 
horn om que devemos encerrar a sessüo legislativa actual, ti 
ovidcnto que não é possível que o Senado exerça o seu direito 
do collabomr nesse orçamento. , 

Em nome da Commis•ão, pois, peco a V. Ex., Sr. Presi
dente, consulte o Senado ói consente na r.ctirada do todas ·ns 
emendas· que foram apresentadas. 

O Sr. Presidente - Os senhot•es quo approvam o reque
rimento que acaba de ser formulado poJo Sr. Alcindo Guana-
bara, queiram se manifeslur. (Pattsa.) · 

FJi approvai:!o. 
Emorlda do Sr. Ribeiro do Brito: 
•Ao areamento da lleceita: 
Onde convier: 
Supprimn-se o imposto de GOO róis sobre o fumo contido 

em cnda milhoiro de cigarros. · 
Supprima-se o imposto sobre o nlcool, ultimamente vo-

tndo pela Gamara.~ · -

, O Sr. Ribeiro de Brito (pela otdem) - Peco a V. Ex. con
sullB o Senado si consonta na retirada da minha emenda. 

Consultndo, o Senado approvli o requet•imonto. 
' ' Emendn do Sr. Pires Ferreira: 

«Art. E' vedada a isencilo de direitos para mnt~rial 
importado, salvo disposiçlo de contrncto~. 

E' rej eilada. 
Emenda do Sr. Pires Ferreira: 
«Ao orcnmen to da Fnzenda: 
Emenda 'á tnbella de imposto sobre vencimentos, pen-

sões, etc. : 
Do '100$ n 200$ inclusive, 2 "1". 
no 201$ n 300$ inclusivo, a 'I'. 
De 301~ a 500$ inclusive, 5 'I". 
Do tiO!$ a SOO$ inclusive, O "I".' 
De 801 n 1 :000$ inclusive, 7 'I". 
O quo.excedor do 1:000$ pagará mais 2 •J·.~ 

•• 
O Sr. Pires Ferreira (pcln' ó\•dem) -Sr. Presidente, 

chegou o momcmto fnlnl rlossn votnr,ão. O imposto que vem da 
outt·a GnRa do Congt·csso sobre o funccionnlismo é de tnl or-

.. 
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clem que m~; obrigou a ap.rcsenl.nr esta emenda. Para ella 
peco a V. Ex. que consulte o Senado si consentu na vt~Lar;i1o 
nominal. 

O Sr. Presidente - O S·r. Senador Pires Ferreira re
quer votação nominal ,paro. a emenda. 

' . 
O Sr. Pires Fcrr9ira - Pet•o o. V. Ex., Sr. Presidente, 

que leia a emenda antes de sujeitalca (L approvação da Casa. 

O Sr. Presidente - A emenda j(~ foi lida. 
Os senhores que npprovam o requerimento do Sr. Se

nador Pil'es Ferreira, queiram so manifestar. (Pausa.) 
,J?oi rejeitado. · 

O Sr. Pires Ferreira-Nem ·podia deixar de ser.' Quem 
vol.a com o rtegimento fechado e ao apagar das luzes nüo quer 
votação· nominal. · 

O Sr. Presidente - Attenção I Os senhores que appro
vam a emenda apr·csrmtadn pelo Sr. Pires 'Ferreira, quell'llm 
manifcstar-sa .. (Pausa.) · 

Ji'oi rejeitada. 
Süo rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

«Ao art. 2•, n. XII, t• pa.rte (Loterias) . .,.... Supprirna-se ,, 
' «Ao proj ccto de areamento da Receita:. 

Onde convier: 
Mt. O fundo de t;'arnnl.ia, rncolhido á Caixa de Convcr .. 

são. será incorporado n elln ~té a cnncurrAncin dn sornmn 
neccssar-ia para perfazer o lastro da emissfin rnnvm•sivel. nn 
basr lr.11al dr 15 d .. por 181100. f'.nhr·e ns somrrías qu~ AOtl'~
rrm. depoi;: de satisfeito rs~r rompromisso. porJrr:í o Gn
vr.rnn, quando jull(nr opportunn P ronvonir.ntr.. rn?.er rmit.f.!r 
notas eonvRrsiwis do mrsmo padri'ín lAgoa!. para o fim exclu
sivo dr. substituir e resA"tllar pnpel-moedn. 

Art. Si o cambio, durante o período em que ficnrn 
interrompidas as opeJ•aç~rs dn Cnixn de Convr.rsno. elnvnr-~r 
arimn da taxa d-r 1G d .. fica o Govm·no nulorizndo n fnzr• 
ornitl.ir notas convrrsivei~ pnl'a eompr•n de lell'as de cnrnbio, 
por inteJ·mNJio rio Banco do Brnzil, quo, no prazo de 120 dias. 
J•ncolhrJ•ti ú Caixa o ouro correspondr.ntn. 

t\J't.. O GovcJ•no rRtndarú r. ofl'r.J•nccJ•:\ no Con~N,Rsn na 
PJ'oximn ~~ssüo. um pJ•o.icl'to dr lei lAndrntr a pJ•nhihir• o 
nrnpnl'amcnto elas nota~ ria Cnixn rir. r.nnvr:·síio. pOJ' rnc•.nixrs 
bancur·ios que rxrNlrl'iiO o imtn~ tll'nnnrQrirs, rJp modo n ~n
rnntir a livro c.iJ•culncuo das mesmas notas. 
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A!'L. No .caso do escassez notaria da rócoitn, dur•ante o 
oxcrcicio r•ogulado pela pr•esente lei, o Govcr·no fi.cn nut.ori
zndo a suspender ou suppr•imir· quaesquer servicos, dnndn 
immeclin Lamnn lc conta do seu neto no Congresso. 

No' li\.ulo om que são discrirninndas as recoit~s, nc
m·esecntc-se, onde convier·, entro us verbas do seJlo: 

"' ' 
'10 "I" sobre o pr·eco do bilhete de udmissiío a espcctncu\o 

publico ele ~unlqtwr· natureza, ficando su,icito ú multa de r,r,Jil, 
pngn pelo nrrnuncinnlc rio cspoc\,atmlo, o bilhete ou caJ•in dt• 
nssignntura que su appJ•ehcndCI' sem a. respectiva esta•npilh.l; 
quando a arlmis~fio fOr gaJ•anLida por qunlqueJ' outr·o PI'Ocess.J, 
o nnnnncinnte, ,iustifimnrdo o JH'eco e o numero das eni.Pnda~. 
poder:'< JlagaJ' o imposto nn esLnçüo l'ista\, no dia post.cwioi' ao 
ospccl.acu\o, prJr sello Jn v.ePba, sob pena de mull:t do 
ti00$000. 

Onde c.onvinr·: 
ArL. E' o Governo nutori?.ado n mandar concluir• a 

apuração de t.odn 11 divida l'luetnantc da União, provr.uien1e 
do obriga(;ücs l'undadns em dispositivos lcgaes, wntr·:u.·.tns ou 
[ljustc~ fundados Dlll lei or·canrcnturiu. e n pngnl-n pnt• Jnr!iO: 

a) ele emissão ele upolices a ú "I", f.eiL~ no lypo (JI11! a,; 
ciroumstaneins do nwr•cndo permittirem, ou 4 ''l" ouro, ~um
tanto que o pagamento se,in feiLo em ouro, o n>.'.o J'P.tollud·o 
á 1:at~a do Conversão para os devidos c\'feitos. HtH•n .J Pl'efc
l'itliJS, nn. ord1!m dos pngamontos, os cr·edores l]u:~ ncnniLnrPm 
ns apo\iccs ao par• on n L)•po pouco abaixo deste; 

IJ) de 'let.r·as do 'l'hcsonro, no portador. do 500$ c ·I :000$ 
n n, ·1~. 18, 30. :Hl, 42 o !,8 mc?.cs: vencendo as de pr.·aw ~u
por·iOJ• a seis nwzes o .iUl'O de 3 •1• addicion.ado nú v,tlo!' do 
titulo; ustns Jol,rns J,m•ão forca Jiboratoriu uns trn.•l.i:tC\lÜü:; d~ 
valm· igual on snper·iot• ·~ serão recebidas nus esLaçíí•Js risca•.\~ 
:rl.é a r.oncur!'enclil dr. liG da ifnportancia n pngnr•; 

c) dn vendn ou nrenr.lamonto de quuesquer b•m~ ,:Jn p1 o
l'I'icdnrle fedel'!ll, coml.nnlo que, ncsto ultimo caso, o IIJ'l'CII
dnln.rio pague JWCsLnçi\o ndoantnda cm dinheiro ,, o IH'l'!rJ d•J 
mrenrJanrento nãn oxcedn a· seis mezes; 

ri) dns sobras do verbas não npplicadas ou dn pnrlc dos
l.ns que o nilo fôr, ~ dos saldos orcumontarios, suspensos as 
leis que a cst.cs determinam outros fins, nt.6 s-et•em e.xt.inclas 
ossa divida c as lr.l.l'as do" Thosouro emil.tidns Jlnt'a o respe-
el.ivo Pllll'amonto. . -

Pm·ngr•npho nnico. O Gove1110 t\ igualmente autorizado n 
aiJJ'ir os m•edit.os nr.,r.ssnrios para o resgàtc das Jctt•ns. que 
se 1'rwom \'Jlllecrrrlo no cxrr•cicio dcsln lo i. - llfoni?. Freire. 

Approvadn.; v~c u 'proposiQiio ser $Ubmettida á sancctio •. 

•• 
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SESSÃO EM 3i OE DEZEMBRO DE i9i4 

Veem á mesa e são lidas as seguintes 

DECLARAÇÕES 

. D~claro que votei contra o augmento de t.uac~o dos vP.u
cime~:.os dos · l'un~cionnriog publicas civis e mililares. 

8hJa das sessoes, 31 de dezembro de 191t.. ·- Gabriel 
Sal.gaa~. · 
· Declnt·al!los que, só para não deixar o Governo sem a lei 

de. lni'JOS, nuo emendrunos o orçamento da Receita, conforme 
I 01 votado pela Camara. 
• I''BniJ'!•OS de nccôrdo com as id&as adoptadas pela Comrnis-

~ao de .Fmanças desta Casa, que satisfaziam ·lOS interesses 
rio T 1 1rs~uro, r:om mcn,or gravame para o contribuinte e pata 
o lun:monnhsmo P•llbl!Co."' 

Sala dns s~~sões, 31 de dezembro de 1914. - Victori'llll 
:l!ont3·t.ro, - Epitacio Pc.1sor.. - Augusto de Vasroncellos. -
A.ntO?rio de Sou.:a. - Jo,çé llfarÜJ Metello. - F .. '11e11des de Al
meida .. - Pereira Lobo, - :ltmiar e Mello. - .'1/ar.oel Gomes 

• Ribeiro. - Gonçalvr:s Ferrei1·a. - Arthur Lemos. - Gabriel 
Saloa•IIJ. - Bernardo Monteiro. - Francisco Sá. ,... Anton·iu 
A:er~:ao. - Pires Ferreira. - Erico Coelho. - A. lndio 
ao Bra:il. - Xavier rla'~ Sil·va. - Bueno de Paiva. -
llilmiro de /Jrito, - Sá Freire. - Leopoldo de Bu!Mes. ~ 
Wa!{t"d'' f,eal. - ,1l(rcdo. Ellis. - Adolpho Gordo. - Alcindo 
Guanabara. -João Lui: Alves .. - Ribeiro Gonçalves. - Ber
?tardir•o Monteiro. - Thoma: Acciolu. - Moniz Freire. -
Gon:,j(JO Jaym.e. - Pedro Bomes: - Manoel ,de Araujo G6es. 

·. CREDITO I'Ait~ Eli:ERCICIOS FINDOS 

!l' discussão da proposição da· Camara dos Deputados 
n. 127, de 1914, que abre ao Ministerio da Fazenda os credites 
de !8ti :SG/o$293, ouro, o 3.G!i6 :534$545, papel, para a solução 
de rl'vidas de oxercioos findos, constantes daa relações appro
vadil3 pelo Tribunal de Contas. 

Approvnda; vao ser submet.tida á sancçiio . 

. O Sr. Presidente - Vne-se deliberar sobre urna emenda 
referente {t verba cMatcriab da Secretaria do Senado, hontem 
empa'ada na votação, e que diz: 

St>crctnria · do Senado Federal. 
Deduza-se da verba -· Material - a importanoia de 

2:400$, destinada á gratifiaacão do funooionnrio que serve 
junto á Cornmissüo do Finanças corno seu secretario, na razão 
do 200~ mensaes. 

O Sr. Viotorino Monteiro- Sr.· Presidente, quando a 
Commissiio apresentou essa emenda, foi a exemplo do que já 
sa tem feito em relnciio aos· funccionarios da Secre~aria.. 

Essa emenda é justa e P<Jdia ser mnnt idn, porém; a pe
dido do inl.eressndo, para não collocnr em situação desllS'l'a-

.. -,. 
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dava! um empregado exemp.Jar pelos seus servicos prestados 
nest~ Casa c . t\ Commissiio, e para que elle fique perfeita
mente em uma situação regul·nr, e não possa incorrer no des
agrndo da Commissão de PolLcia, da qual depende a Commissão 
de F inancas, peco a retirada da emenda. 

P..~tirada a emenda. 

O Sr. Pedro Borges (pela ordem) :..... Peco a V. Ex. con,
mlle o Senado si concode urgencia para ser discutida e votada 
immediatnmenle a. redacção t'inal do projecto do Senado u, 20, 
de 1914, que foi lido hoje no expediente. 

E' lida n:1· mesa a seguinte 

INDICAÇÃO.,: . ,. 
O Senado da Republica, ao encerrar os aeus trabalhos, . 

resolve inserir em acta um voto de so.lidariedade e louvor aos 
seus Presidente• e Vice-Presiden,Le pelo patriotismo e sabe
doria que sempre revelaram no exer:cicio de Lüo arlf.! uns 
funccões. 

Sa.la das sessõllll, 31 de dezembro. de 1914. - F1•ancisco 
Sá. ·- Antonio Aze?·cdo. - 'Alcindo Guanabara. - E1•ico 
Coelho. - .Titomaz Acciolu. - Xavier da Silva. - Pedro 
Borges: ..:_ iJJanoel de A1•aujo Góes. - Auyusto de Vascon
cellos. - Gabriel Salgado. - JOão Luiz Alves. - Sá Freire. ' 
- Gonçalves· Ferre'im. - A1•tlmr Lemos.- lndio do Bmzil. 
José Murtinho . . 

O Sr. Presidente - O Sr. Pedro Borges 'requereu ur
gencia para a discussão immediata da redacção final do pro-
jecto do Senado n. 20. de 1914. . 

Os senhores que approvnm o requerimenLo queiram le
vantar-se. (Pausa.) • 

Foi concedida. 
· Entra em discussão unica a redncçúo final <lo projecto do 

~enado n. 20, de 1914, que é, sem debate, approvada e vae 
ser remettidn á Cnmara dos Deputados. 

· O Sr. ·Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou Je .. 
vanlnr a sessão. 

Convido os Srs. Senadores n permanecerem no recinto, 
afim de approvarem a acln da pr·esente sessão . 

Suspendo u sessão por alguns minutos para ser lavrada 
a nela. · 

Suspcnrle-se a sessão ós 12 horas e :•o mi!}utos. 
Reaberta a sessiio, é lida, posta em drscussao e sem debato 

npprovadn .a presento acta. 
Levanta-se (I sessiio :\s :t2 horas o 45 minutos. . . 

I 

. I 

. ' 
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CONGRESSO NACIONAL 

Acta da sessão solemne de encerramento da terceira sessão 
da, oitava legislatura do Congresso Nacional da Reiluhlica · 
dàs Estados Unidos do Brazil, realizada aos 31 de dezembro 
de 1914 

. . 
PRSSIDmNCIA DO SR. Pl'NHEIRO MACUADO, V!CE-PRES!DRNTI> DO 

SENADO 

A' 1 horn dn ta~d'e, achando-se presentes no odi!icio do 
Senado Federal os Srs. Senadores e Deputados, tom~m ~ssclnto 
nn Mesa os Sr. Pinheiro Machado, Vice-PresídAntr, do Se
nado; Arau,io Góes, 1" Secretario do Senado; Sirntl;\O Leal, 
1" Secretario dn Gamara; Pedro Au!;Usto Borges, 2' Sec,r,etnrio 
do. Senado, e Annibal de Toledo; 3' Secretario dn eumnra . 

' O Sr. Presidente - Está aberta a sessão., 
Srs. membros do Congresso Nacional - Em cumprimento 

do que drspõe o RrJgímento 'Commum, cnbe-me fatot·-vos uma 
brev-e re1cnha do que ocr.orreu nas duns Casas rJo Congre~;;o, 
durante o nnno que hoje finda. 

Aberta a 3 de maio a sessão legislativa ambas as r.a-
. maras procederam li eleicão das respectivas Mesa~ e demais 

Commissões permanentes e passaram n tratar elos ~s,umptos 
que já pendiam do suas deliberocQeS e dos ·que lh~ fOI'nm 
sendo submcttidos no exam~. 

Su~pendondo os seiis trabalhos ordinarios, a ~2 dfl ;ulllo, 
reuniram-se no edifício do Senado, para n ajmt•nçfio !a olci
cão presidencial, que se I'ealizára a 1 do março. 

Em poucos dias logrou 0 congresso dar con tn •1c;se se~
vioo, reconhecendo, na sessão de 30 de junho, r.leit.<l.i Prcst
dontc c Vicil-Presidente da Republica, para o quadri.mnio de 
191·1 n 1918, os Drs. Wenceslúo Braz Pereira Gomes e Urbano 
Santos da Costa Arnu,io. 

A 15 de novembro, reunirnm-se ·novamente us duas Ca
maras pnra, cm sessiío solcmne, dar n esses cidadãos posso dos 
altos cargos que lhe~ .confiou n Nacão. 

• 

' . 
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Em julho, recebendo do Poder Executivo· as ,cr.impetentes 
tabollas, encetou n Gamara a confeccão das leis orr.n.mentarias, 
que; para serem ultimadas, exigiram fosse n sess~n legisla-
tiva prorognda quatro vezes. , . 

Sensíveis )}Crdns sol'freram no correr do anno, o Senado 
· e a Camara, pnlo fnllccimenlo de alguns de Eeus mPmbr·os: 
os Srs. Christinno Cr·uz, Deputado pelo Maranhão; .Tosé Pe
.-eim llodrigues Por•to Sobrinho; do llio de JanP.iro; e J!'eli
cinno Allt;Uslo de Oliveira Penna, Senador por Mina" (ic!'nes. 

Em tempo ns duns Casas do Congr~sso prestar11rn á me
moria dosses dignns e illustres brazileiros as rlevirlns hom~-
nagens.. . 

Al6m das que rcsultnr·am desses .fn.llecimentos, w; Canmra · 
abriram-se mnis cinco var:as, por terem renunciado ati man
dato OR Sr•s, El'ico Coelho, Deputado do Rio de .Janeiro: Sa
hino Bnl'r·oso " Pnndii'L Cal geras, de Minas Geraes; "'lom,~l'" · 
Baptista o Carlos Maximiliano, do Rio Grande do Sul, 

Qunsi todas esrlls vagas e outras que exi::rtiam, r•1r•am 
preenchidas, nn Cnmarn, com a eleição o reconhe0im~nto dos 
·Srs . .Tofin Pedro de Carvalho Vieira, pelo Maranhiio;- \.ntonino 
da Silva Freira, pelo Pinuhy; Alfierto. de Albuquerrrue Mara
nhão, poJo Rio Grande elo Nort.e; Sergro Nunes dt• Magalhi'íe.•, 
·POT' Pm·nnmbuco: ;rosé M,eirelles Alves Moreira, pnlo Di~lJ'it,to 
.l!'edernl :· Pcdi'O dn Mn.LLa Machado. por Minas Gemas; Fran
cisco Ay1·es da Silva, por Goyaz; Francisco Alves do.s Santos 
e Cesar Lacerda rle Vergue iro, por S. Paulo._ 

No Senado, no abrir-se à .sessão, havia tres vagas, uma 
na representação do J~stndo do Rio de Janeiro, que ficmT 
preenchida com o !'econhecimento do Sr. Erico Coelho; ou
tra na de Serg-ipe, 11ue o Sr. Serapião de Aguiar e Mello pre
encheu: e out.ra ainda, na do Rio Grande :do Norte, que fJi 
vreench ida pelo Sr, Eloy de Souza 

Quatro mais se abriram, treR por haverem renunr.iaci<T 
no mandato os Srs. Felippe Schmidt, .Oliveira Valladiio e Au
g-usto Tavares de Lyra, e n qu!lrta, por haver o Sr. Urbnno 
Santos da Cosf.n Arnu.io assumido o exercício no cargo clf.\ 

• Vice-Presidente da Repulblica, .. 
.Para preencher n segunda foi ·eleito e reconhecido o Sr. 

Dr, Pereira Lobo,. continuando abertas as demais. 
Durant.c o nnno celebrou o Senado tres se8sões secref.os, 

nas qunes approvou as nomeações do Dr . .Tesuino Ubalcln 
Cardoso ele Mello, para o cargo de director do Tribunal de 
Contos, e do Dr. Francisco Regis de Oliveira, para o de em
baixador r:! o Brazil em Portugal; os netos assignados pelo rn
presentant~ do Brazil na Conferencin de Washington, para n 
protecção da propriedade indusb·ial, celebrada em maio rlc 
f nH. e pura a proteccfio da propriedade litternria, 

Pnra ndeantnmento rlos trabalhos órcamentarios, a Cn
mara dos Deputados precisou celebrar H sessões extraordi
narins c o Senado sois, tendo n primeira realizado f.IS ses-
sões ordinarins e o segundo 187. ~ 

Grande numeJ•o de projectos teve andamento na sessão 
lcgislativn, ficando muitos delles npprovados ou rejeibdos I :.: 

I~ 
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definitivamente. Cerca de 80 se tornaram leis da Republica, 
J~ntrc estas, além dns que orcam a I•eceita e fixaram a desper.n 
pura o exorcicio vindouro, c das que fixaram as forcas d1; 
terra e mar, muita~ se contam de real importancia, pois que 
entendem corn os mais vivos intr.resses do paiz, como sejam 
a que regula n propl'iedade das minas, a da moratoria, :t du 
susponsiio do lr·oco de notas da Caixa de Conversão e a quo 
autoriza uma emissão de papel-moeda, etc. 

· Afór·u os que vieram a ter· solucão final dos muito3 as
sumptos dr. ordem elevada, cogitou o Congresso, deixando 
adeanlado o estude attento que reclnmam, e, portanto, em vin 
de solur;ão, ilS prohlernus que elles envolvem. 

1'6dem citar-se eomo pertencendo a esse numero o Co
digo Commorciul, o auxilio á industria pastoril, a revisão d~~ 
conti·actos !lc estl'adus de ferro, v. re~ormn da lei eleitoral, 
os r.ont.ructos cntL·e patrões c operarias, re:;imen penal c sys
lcma penitencial'io. 

Para o estudo ele alpuns desses assumptos relevantes. a 
Camurn c o Senado ,julgaram acertados nomear commissõcs 
especiacs compostas ele ~enadores e Deputados, as quaes, logo 
que eonsLitui,Jas, sn consagr·aram eom esforço ao desempenho 
do encargo que lhe> foi confiado, lo~rando já dei.~ar alguma 

·cousa effecluadn. 
. C,oncluo cst;l muito succintn resenha dos trabalhos lo

gJslatJvos do nnno n0rrcnte, tendo a honra de vos dit•igir, ::!rs. 
meJ'!lbros do Congr:!sso Nuciona!,. as minhas respeitosas sau
dncoos. - José Gomes Pinhf:iro Machado, Vice~PreSidentc. ' 

O Sr. A. Azerodo - Em duas palavras, Sr. Presidentr., 
wnhn ,insLil'ir,m· umn inrlicur;.üo talvez platonica, mas que re
JH'e>eol.;( plürWntc:rlc os nossos votos c as nossas boas inten
cõcs d(' paz e rJr, or·dorn, na Europa como em todo o mundo .. 

Bem Hei Cflll1 nenlluma influencia· podem ter os nossos 
deseJos no R dos !.i nos da gucr•ra que ensanguenta a Europa, 
que espullm a dôr e o lul.o por toda a parte. Mas, que ao me
nos, os nossos protestos possam chegar n todos os recantos do 
mundo como a expressão do sentimento do vinte e cinco mi
lhões de bra:dloiros, que desejam ver terminada essa tre
menda Iuc tu como .jamais houve igual nn historia da huma-
nidade. · · 

Os no.;sos doso,ios siio para que cessem qunnto antes o 
exterminio · do homens e a <lcvnstncão do sua obra secular, 
para que n r:iviliza,;lio c o progresso niio se- interrompam por 
rnnis tempo, conlinuundo as nações a l.rnbalhar pelo seu ~e
scnvolvimento intellectual, moral, commercial o industrial, 
crn tiio m:\ hora inter·r·ompido pelas ambições dos homens o 
prla fatalir!nde llistoricn. • 

E' prccis(l que pal'e o morlicinio; que so spspenda a des
truição dos monumentos r. das cidades; que so interrompa u. 
clcyuslaçiio clmr villns e dos campos, que. repres~ntnm n. f~r
tunn dOR .~eu,, hubilanles; que se respeite a lei e o direi\O 
de cada um; e que se estabelecam emfim a paz e os prínci-
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. pios proclamados nu Convenciio de Haya, essa bel! a conquista 
nlcnncnda pelas nações civilizadas. • 

A mmna, incticac,,no poaera ser plntonica, mas represeu:it 
bem os deseJOS do paz de uma nacão inteira. 

' Vae. ú Mesa o é lida a seguinte · 

li!OÇÃO 

O Congresso Nacional do Bruzil reunido hoje para o en
!lerramento dos seus 'rabalhos, inspiratlo nos sentimentos de 
soljdariednde humana e nos dictamo~ da civilização modema, 
tão fundamente feridos pela conflagraçiio que convulsiona 
neste momento as nacões da Europa, espalhando a dõr o o 
luto por toda parte, faz os mais ardentes votos pelo resta-

. belecimento ·da paz no velho continente, voltando ao seio dos 
paizes ·em lu c ta a harmonia e a concordia indispensaveis ao 
desenvolvimento da sciencia, do commercio, do trabalho e da 
,industi-ia universal. . · 

Sala das sessões do Congresso Nacional, 31 de dezembro 
de HH4. -A. Azcredo. -José Mar·ia MeteUo. - F. Mende11 
de Almeida. - ;llcindo Gttanabara. - Bernardo Montei!'O, 
- Alfredo ElUs. - Adolpho Gordo. -.A. Indio do Brnzil. 
- Laura Sodré, - Bueno de Pai.va, - Annibal de Toledo.--
Sime<io Leal. - Ctmha VasconceUos. - Hosa'nnah de Oliwi
ra. ·- João Ped1•o. - Arthur Lemos. - Epitacio Pessoa. ' 
- Joiio Lui: Alve.1. - Gonçalves Ferreira. - Sd Freire. -
Augusta de .Vawconcellos. - Ft•anci.lco Sd. - Dias de Bur
ros. 

O Sr. Presidente - Os senhores que ap)ilrovam a moção 
que acaba de ser lida, queiram levantar-se. (Pausa,) 

Foi unanimemente ap.provada. 

o Sr. Presidente-,Renovando as minhas homenagens do 
snudacõcs rcspei tosas · aos senhorlll! congressistas, far,o votos 
pela felicidade pessoal de cada um delles. 

Declaro encerrada a presente· sessão legisfativa. 
Levanta-se a sessão. ' ' 

FIM DO NONO E ULTIMO VOLUIIIE 
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