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leria Augusto de Amot·im Caldas, rut'tll'rna na l•ll'ectil'irladc desse
posto. Pag. 690.
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N. ISO, de 1011, alll'indo credito ao Ministorio da Fazenda. Pagina 601.
N. 100, de 101·1, declarando em pleno vigor o decreto n. 1.6i3,
de 11 de fevereiro de ISO>. l'ag. 69!.
N. 210, do 1911, que estabelece bases pa1•a a reot•ganização do
ensino militar. Pag. 693.
N. 36, do 190i, antoJ•izando pagamento mensal á D. Clotilde
Austribcrta do Valle Cabral c irmãs. Pag. H59.
N. 91, de 1911, equiparando os prep:u·adoresdoCollegio Pedro 11
aos das Faculdades de Modicina. Pag. SüO.
N. 116, ele 1910, autorizando aposentadoria a José Barboza, ex·
servente do Tribunal de Contas. l'ag. 861.

Re:f"ormu:
MelhoJ•ada ao capitão-tenente da Armada Alvaro Augusto de
valho. Pags. 48 o 82.

Car~·

Relevu9iio de pagamento:
Ao Estado do Pianhy, Pags. HO c 240.

Relevamento de prescripçiio:
A' D. Mariana Ribeil•o Carrila, viuva do conselheil•o Manoel Fran·
cisco Corrêa.. Po~g. 2
l~eq uerilueu tos:

Do Dr. Antonio Marques da CDsta Rlb~iro, juiz de direito da 3•
Vara Civil desta. Capital, solicitando licença. Pag. 2.
De D. Mariana Ribeiro Corr~a. l'iuva uo consellleiJ•o Manoel Fran·
cisco Corrê a, idem relevaçll.o do prescripção. Pag. 2.
De Arlindo de Souza. e outros, funccionarios do Departamento da
Guemt, pedindo oquipaJ'ar;ão de vencimentos. Png. 38.
De D. Rosalina Carneiro da Cunha, vi uva do General Filomeuo
José da Cunha. Pag, 38,
De D. Lina Knese, pedindo uma pensão. Pag. 52.
De funccionarios da Alfandega de S. Francioco, S. CathaJ•iua, pc·
dindo equiparação de vencirnentos. Pag. 52.
Do Leopoldo Cunha Filho, solicitando pagamento de fornecimen·
tosá. Fol'Ça l'olicial. Pag. 122.
De Vinha. & Fernandes, idem idem. Pag, t22.
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De D. Antonia Lima Rod.rigues, viuva de Paulino José Rodrigues,
ex-thesoureiro da Alfandega do Maranhão, pedindo restituiçno
de quantia encontrada a maior no cofre especial do sello de
consumo. Pag. 225.
De Jules ~lontaron, pedindo concessão para construir canaes e
estradas de Cerro. Pag. 233.
De Antonio Geraldo da Stlva, pedindo concessão para construir
uma estrada de ferro, ligando o valle do Tocantins ao do S.
Francisco. Pags. 238 e 239.
De D. Maria Carlota de Azambuja Costa Pereira. Pag. 395.
Do D1•. Mario Pinheiro de Andrade, director do Laboratorio Anatomo-Pathalogico do Hospital de Alienados, pedindo pagamento
de aluguel de casa, Pag. 563,
1~eve~·süo

de pensões:

Negada á D. Abigail Amalia de Azevedo Albuquerque Andrade.
Pag. 63.
Sessão solemne de encermmento.do Congresso Nacional, Pagi·
nas 865 a 867.
Vetolil:

Do
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A.' resolução do Conselho illnnicipal que determina os vencimen-

tos do director addido ch1 Escola No1•mal. Pags. 2 o 860.
luem idem relevando prescl'ipçiLO ao Dr. Leopoldino Joaqnim de
F:u•ia. Pag. M.
lcbm idem melhomndo a UJlusentar,,llo do Dr. Feliciano de LimrDuarte, commissario da Hygienc e Asststoncia Publica. Pa.
gina 1'•8.
Idem idem sob1·~ a etrectividade de adjunctas. Pag. HS.
Idem Idem sobre provimento de ajtmctos no magistorio publico.
Pag:1. 234 a 238.
Idem idem relevando prescripção ao eng~nheiro aposentado Dt•.
l.~opoldino .Joaquim de Faria. l'ags. 238, 239 o 200.
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iü' SESSÃO El\f 1 DE DEZEMBRO DE 1911
PIIESIOENCIA DO Sll, QUIN1'1NO BOCAYUV/1, VICE-PREBIDENTB

EXPEDIENTE
~
A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,
Pedro Bor•ges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel
Salgado, Arthur Lemos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
Francisco Sá, '!'homaz Accioly, Tavares de Lyra, Antonio de
Souza, Walfr.edo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves,
Guilherme Campos, José Mni•ccllino, Severino Vieira, Moniz
Freire. Sá Freire, Laura Sodré, Bueno de Paiva, Bernardo 1\lonteiro, Feliciano Penna, Francisco Glycerio, Braz Abrantes. Genci·oso Marques e Alencar Guimarães (29) .
Deixam do comparecer, com causa justificada, os Srs.
J\raujo Góes, Silverio Nery, Indio do Brnzil, Paes do Carvalho,
.Tosé Euzebio, Urbano Santos, Ribeiro Gonçalves, Gervasio
Passos, Alvaro Machado, Gon~•alves Ferreira, Rosa e Silva,
Gomes Ribeiro, Joaquim i\!aJ.la, Coelho e Campo;, Oliveira.Valladão, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, João Luiz Alves,
Lourenco Baptista, Augusto de Vasconcellos, Alfredo Ellis,
Campos Snlles, Leopoldo de Bulhõcs, Gonzaga .Jaymc, A. Azered'O, Mctello, FeliiPiflC Schimidt, Horcilio Luz, Laura Müllor,
Victorino Monteiro, Pinheiro Machado n Cassiano do Nascimento (32).
E' ~ida, posta em di~>.cussão 1 ,o ~cm debate npprovada a acta
da sessão anterior.
O Sr. i• Secretario dú conta do seguinte

E:\:PEDIENTE

Officios::
Tres do Sr. Ministro da Guerra, datado~ de 30 de novembro,
transmittindo as mensagens com que o Sr. Presidente da ReVol, VI

t
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publimi' restitue 'dous dos nutographo.~ das resoluções do .Congresso Nacional, sanccionados, que l.lUtorizam:
a) a conceder um anno de licença, com ordenado, a Arthur
Gonçalves Dias, porteiro do ll·OSPi·tal Militar de Manáos;
/1) a ab!'ir· ao mesmo ministerio o credito especial da
2:474$008! para pagamento dos vencimentos a tres empregados
do, Arsena de Guerra do llio de Janeiro;
c) a que fixa a Jorçn do torra para o exercício de 1.912.Archive-se um dos autographos ·o commuuique-se á Camara,
remettoudo-so-lhe o ou L!' o.
Dous do Sr•, Ministm da Fazenda, da mesma da·ta, transmittindo as mensagens com que o Sr. Presidente da Republica
restitue dous dos aul.og-ruphos das resoluções do Congresso
Nacional, sanccionadas, que autonizam:
·
a) a abrir ao mesmo ministerio o credito .:le GO :000$, sup!Plementar ú verba :W do art. 81 da lei n. 2. 356, de 31 de.
dezembro de 1010;
b) a abrir ao mesmo ministerio o l)r.edito extraordinario
de 3 ::!27$200, para pagamento a Madeira & Comp. em virtude
do sentença ,iudiciar.:a.-Archive-se um dos autographos o
I)Ommunique-se ú Camtu•u, r·omettendo-se-lhe o outro.
Um do Sr, prefeito do Districto Federal, datado de 20 de
;novembro, romoLteudo a mensagem com que rsubmette á consideracão do Senado as r·uzões que o levaram a niio sanccionar
a resolução do Conselh0 Munieipal que determina os vencimentos do director qddidi da Escola Normai.-A' Commissão
de Constituição e Diplomacia,
Hequerimento do Dr. Antonio Marques da Costa Hibeiro,
juiz de direito dlL 3" Vara Civel des,ta CapiLal, solicitando oj.~o
mezes de licença para tratar de sua saude onde lhe oonvier.!A' Commissão de Fimmcas,
RequerimentCl do D. Mariana Rlibeiro Corrêa, viuva do
conselheiro 1\!anool Francisco Corrun, solicitando relevação da
prescripcão em que incorreu o seu direito para o fim de poder
receber no Thesouro Nacional a di!'ferenca dos vencimentos
~ue competiam a seu finado marido, na qualidade de prasddente
do Tribunal de Contas.-A' Commissiio de !Cinanças.
.
O Sr. 3' Secretlll'io (servindc de .2') declara que nlio ba
pareceres.
,
E' novamente lida, posta em discussão, que se encerra sem
debute, ficando adiada a votação por falta de numero, 11 redacQiio
final do projecto do Senado, n. 30, de 1911.

O Sr. Pires Ferreira -

Sr, Pros-idonte, ó baseado no Regimento ·e contando com a nímia benevoloncia que mo é dispensada pio president.o da Commissiio de Financas, que venho requerer a V. Ex. se digne incluir na ordem do dia da se.osão de
amanhã, ou quando julgar· mais conveniente, o Jlt•ojecte n. 21,
do 1005,
'!'ratando-se de. um proJecto que envolve assumpto Ul'gente,
,quo bem de perto c!Jz reiipeJto ao Estado que represento, ompo-
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nho-mo, Sr. Presidente, para ver si nos lo resto do
consigo dar-lho um cerlo incremento.

3
~essão
~

. ·, ·~

·~~

O Sr. Presidente- O podido de V. Ex. será opportunamento atlcndido.
O Sr. Feliciano Penna- Sr. Presidente, tendo-se ref.irndo
desta cidade o Sr. Coei ho e Call11pos, membro da Commissão
do Codigo Civil, deixando nella uma vaga, peço a V. Ex. que
nomeie um Senador que· o ~ubstitua.
O Sr. Presidente- Nomeio para preencher a vaga occorridn na Commisiiío Especial do Codigo Civil o honmdo Sr. Senador Artlm·r Lemos.
ORDEM DO DTA
AP0SEN1'AD0fllo\ AOS FUNCCION,\fliOS DE QUE 1'11.\TA O DECRETO
N. i. !51, DE 5 DIC ,TANEJflO DE 190.\

1' discussão do projecto do Senado, n. 51, de 1911, que
concede direito de aposentadoria at;>s funccionnrios aos quaes
se applica a disposição do art. 1", § G', 2' parte, do decre·to
n. 1.151, de 5 do janeit·o de 1OO>, com as vantagens de que
gosnm os da União.
·
Adiada a votaciio.
LICENÇA A CAI\LOS DmUCIO Dll ASSIS TOLEDO

3' discussão da proposição da Cnmnm dos Deputados, n. 79,
elo 1!lil, autorizando o Presidente da Hepublica a con~eder um
nnno do Jicenca, sem veneimentos, ao promotor da comurca do
Alto Purús, no Territorio do Acre, Carlos Domicio de Assis
Toledo.
Vom ú Mesa, ó lida e pos.l.a conjuncl.amente em discussão a
seguinte
EMENDA

Supprimn.-se a emenda a'[llprovada em 2' discussão.
Sala das sessões, i do dezembro do !Óii.-Sá F1·eire.F. Glyccrio.-Bucno de Paiva.-Jonatltas Pcdi'Osa.-Artltur
Lemos.
Adiada a votação.
LICEN(:A A JOnGE VOClllLllR

3• discuMüo da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 88, de 1911, nutmizando o Presidente da Republica a con-
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eodet• um itnno de licença, com ordenado c cm prorogacão, a
dtl Estrada do Ferro
Central do Brazil.
Adiada a votucão.

;rorgo Vogclcr, conducLoL' do .\" classe

1-JCgNOA A ,,NTONIO DIAS PAgs LEM:Il SOBRINHO

3' discussão da proposiciío da Gamara dos DeoputndOi&,

n. 00, de 1011, antm•iznndo o Presidente da Republica a con-

ceder üO dias ele lieeuou, com ordenado, a Antonio Dias Paes
J.emo SobJ•iullo, agente de 2' classe da Estrada de Forro Central
do Brazil.

3' discu:;,são da pr·oposil,;ão da Gamara dos Deputados,

n. 101, de HJH, nul.ol'izundo o Presídenlc da Republica n. allrn·
ao ll!inist.erio da Just.ir;a e Negocies Interiores o credito Je
32:2·10$, :-;upplom·CII!.ar i.i. verba ::J.lu, do art. 2° da lei n. 2.356,

de 31 rJe dezemiH·o de I !l 10, para ouco·rret• ás despezas de

lacão de um cloJvatiO!' cleull'ico no
Federal.
Adiada a votar;ão.

ediJ'i~io

ins~al

do Supremo 1.'ribunnl

O Sr. Presidenta- Nada mui! havendo a tratar, vou levantar a ~essilo .
Designo para ordem do dia da scguinl.c:
Votação, em discussão unica, da redacção final do projecto
n. 30, do 1!l!J, CJLlú manda enl.z•egar (t Municipalídndo do Dist.rieto Federal, p:u·a JogrnrJoui·o publico, o p;u·quo da Dna Vista,
antiga Quínla Imperial, mediante as eondiçücs quo estabelece;
YotaG:i·O', 011'1 1" diAeussão, do pro.ieclo do Senado, u. ui,
de 10H, (]UC coJJCerle diJ·,,il.o de apo.',rmtnliol'ia aos funceiouarios
aos quues se npplica a disposição do ttrt. t", § \i", :t" paric, do
decroto u. 1.1ií1, de 5 de ,iancir·o ele 1!101, com as vantagens do
que gosmll os lia União;
Votação, um :l" di~enssiio, da proposicfio da Cm~zarn dos
Deputados, n. 7ll, elo i!lll, autorizando o PrcslidenLo da Republica a cor1ceder· um auno do licenca, som Yoncimentos, ao Pl'Omotor da comarca do Alto l'urí1s, no 'J.'orrit.orio do A.cro, Carlos
Domicio de Assis 'l'oledo (com pccrcccr da Comrnissão de Finanças of{crecendo euumda ;iá CtJ!fu'ovada em 2' discussão e com

eracurla ria ?Jtesma Coumdsstio o({erccida em ;;• discussão);

Votacão, em a" discusstío, tlu proposição dn Gamara dos
DeputadOS\ n. fJO, do 1011, autorizando o Presidente da Repub!lca n conceder um unno de licença, com ordenado e em prorogncíio, a Jorge Vogele1•, conductor de 4" classe da Estrada de
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llorro Central d8 Bruzi! (com pm•eccr (av01•avel da Commissão
de Pinançru) ;

Votacão, em 3' ui~cussão, da proposi<;ão da Camara dos
Deputados, n. 00, de 1011, aul.ot•.izando o Presidente da fiepublica a cGnccder üO din;o. de licenr;.a, com ordenado, a Antonio
Dias Paos Leme Sobrinho, agente de :!" classe da Estrada de
}'erro Central do Brazi! (com parecer (avoravel ria Commissão
de Finanças) ;

Votacão, cm 3' discussão, da proposil;ão da Camara dos
Deputados, n. 101, de HHJ, autor.izaudo o Presidente da llepul•lica. a :tLrit• ao Ministcrio da ;Justiça e Ne;;ocios Inter·iores o
credito dr~ 3:!:2.\0~, supplementar :'t verba :H", do arl.. :!"na lei
n. 2.3Gli, de :H de dezembro de 10'10, para occot•rcr :'i5i despezas
de insla!lação de um o!ovadot· elecl.rico uo ecliricio do Supremo
'l'f'ibunal Federal (com parr:cc7' {avorn•:r:l da Conmdss(io de
P.inanças) ;

!:l" discussão do projecto do Senado, n. 21, de 1905, concedondo a subvenção nnnual de 100:000$ ao cidadão ou empresa
que J'izer a exportação de gados abatidos nos Estados do Maranltão e Piauhy, •pelo rio Parnahyba: pelo systema frigorifico (in-

clu:ido em. ordem do dia, independente de 11arece·r, a 1'cquerimeuto rio Sr. Pires Fen•e'im) .
Levanta-se n sessão á 1 hora A !o li rninu·l.os.

1fl~'
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PfillS!DENCIA DO Sll. QU!NTJNO DOC,\ YUV.I, VICE-PflllSIDENTE

A' 1 hora da tarde, pr·esente numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. Quintino Boeayuva, Ferreira Chaves,
Ped11o Borges, Candido lle Abreu, Jonnlhns Pedrosa, Gabriel
Salgado, ArthU!' Lemos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
Francisco Sá, 'l'homaz Accioly, Tavares de Lym, Antonio de
Sou~.a. Walfredo Leal, Ca<;,tf'o Pinto, Sigismundo Gonçalves,
Guilherme Camnos, Oliveit·a Valladão, Severino Vieira, Bernardino Monteiro, nloniz Freire, .Toão Luiz Alns, Sú Freire, Bueno
ele Paiva, Bernardo il!ontoii•o, Fclicinno Ponna, Braz Abrantes,
Generoso Mar·ques, Alencar· Guimarães c J.auro Müller (30).
Deixam de compnrncor, oom causa .iuslit'icnda, os Srs.
Amu,io Gócs, Silvrrio 2'\ery, lnclio do Brazil, Pnes de Carvalho,
Jos!! EuzeiJio, lll'!Jauo Santos, lliheii'O Gonr;alves, Gcrvasio
Passos, A!varo Machado, Gonralws l'el'J'eirn, !losn o Silva,
Gomes llibeiro, Joaquim Mall.a, Coelho e Campos, Josú i\Inrcellino, fiuy Bal'bosn, Lourenço Baptista, ,\ugusto rle Vnseonco!los,
Laura Sodró, Alt'r·edo E!lis, Francisco G!ycorio, Campos Sa!les,
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Leopoldo de Bulhões, Gonznga .Tayme, A. Azeredo, Metello,
J?clippe Schmidl., HeJ•cilio Luz, Victorino Monteiro, Pinheiro
Machado e Cassiano da Nuseimento (31).
E' lida, posta em tli.wussão, c sem dc!Jai·O approvnda a acta
da sessão nnlct•ior.
O Sr. i" Secretario d:í conta do seguint
EXPEDIEN'rE

Ofl'iciru:
Um do Sr. i\linislro das Rcla~ões Exteriores, datado do 30
elo novombJ•o, communíenndo haver o Senado da Republica Portuguc7.t~ inscJ·idl), o;n net.a de sua scssrto de 18 de outubro
ultimo, um YOI.o de agl'Udccimento pelas congratulaoõos do
Senado Bt·azileiro <POI' occnsiúo da ;pt•omulgação da Constituição
daquolla Rcpublicn.- lnl.eii·ado.
Um do Sr. Ministro da Marinl1a, datado de 29 de novembro,
transmittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica presl.a inl'ormncões no Senado :íeorca da pJ•oposicüo da
Camaz·a dos Deputados que rcgulà a nposenladorin dos patrões,
mnclzinistns, foguislas c z·emadorcs dos AMemws do Mnrinha.A' Comzniss;io de Mal'inha e Guerra.
'l'elegramma do Sr. Cerqueira Lima. ·1" vicc-prcsidente
do Esl.ado do Bspirito Santo, datado do 1 do corrente, communicnnilo haver assumido o Govcmo do mesmo Estado por ter
de nu.sentar-so • respectivo rrosidente.- Intchwlo.
O Sr. :1" Secretario (se1•vitulo de 2") declam
partlccrcs.

qu~

ni'ío ha

01\DEM DO DIA
VO'fAÇllES

O Sr. Presidente- Nüo havendo numero para se .proceder
tis votn~õcs constantes da ordem do dia, pussn-se á mat~ria. em
discussão.
SUDVENÇJO ..\ E~Il'RES,\ DE 1'11ANSP0n1'E DE GADO

2' discussiio do pro.iecl.o do Senado, n. 21, de 1905, concedondo n sul:von~iio nnnua! ele '!00 :000$ no cidndiio ou empresa
que fizcl' 11 e:-:;!lOI'lll~i'ío de gado'< abatidos nos Estudos do Mttrunhüo e I> muhy, 'Jlelo rio l'arnahyba, pelo systemu ft>lgorifico.
Adiada a votncno.

O Sr. Presidente VL\ntur a soss~o.

Nada mais hnvondo n tratar, vou lo-
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Designo pnru ordem do dia da seguinte:
Votação, cm discussão unica, da redacção final do projecto
n. 30, de 1011, que manda entregar á Municipalidade do Districto Federal, para logradout•o publico, o parque da Boa Vista,.
antiga Quinta Imperial, mediante as condições que estabelece;
Votação, ·Cm i' discusoão, do projecto do Senado, n. 51, do
1011, que concedo direito do aposentadoria aos funccionnrios
aos quaes se applicn a disposição do art. 1', § ü•, 2' parte do
decreto n. 1.151, de 5 do janeiro do 1001, com as vantagens de
que gosam o:~ da União;
Vola,..ão, cm 3" discussão, da proposição da Camara dos
De;pul.ados, n. 70, do !DU, autorizando o Presidente da Repu-,
blica a conceder um anno de liecuça, sem vencimentos, ao !promotor da comarca do Al·lo Purús, no 'fcrritorio do Acre, Carlos
Domicio de Assis Toledo (coM, 1Jarecer da Commissão de Finanças o{ferecendo emenda já approvada em 2' discussão e com
emenda da mesma Comrnissão offerecida cm 3' discussão);

V•otacüo, cm 3' discussrüo, da r>roposicüo da Camara dos
Deputados, n. 88, de 1011, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anuo do licença, com ordenado e em proroglljJfio, a Jorge Voogeler, eonduclot• de 4" classe da Estrada de
Ferro Central do Brazil (com ]Jarecer (avoravel da Commissão
de Finanças) ;

Votacão, em 3" discussão, da proposição da Camara dos
Deputadas, n. 90, de 1911. autorizando o Presidente da Republica a conceder 00 dias de licença, com ordenado, a Antonio
Dias Paes Leme Sobrinho, agente de 2' classe da Estrada de
Ferro Central do Brazil (com, ]Jai'Ccer {av01•avel da Comm:issão
de Finan('as) ;

Votação, em 3' discussão dn proposicão da Camara dos
Deputados, n. 101, de 1011, autor.izando o Pr~:~südente da Rlllpublica a abrir no Ministerio, da Justiça e Negocias Interiores, o
credito do 32:210$, supplementar ti verba 3·i', do nrt. 2•, da
lei n. 2.350, de 31 de dezembro de 1010, para occorrer ás
dospezns de installacüo de um elevador electrico no edificio do
Supremo Tribunal Federal (com parecer favoravel da Comrnissão de Finanças);
Votnc!lo, em 2• discusoiío, do pro,icet.o do Sonndo, n. 21, de

1905, concedendo a subvenção nnnual do 100:000$ no cidadão
ou em preza que fizer a exporta<;ilo do gados alJat.idos nos Estados
do Maranhão o Piauhy, pelo r·io Pnrnnhybn, pelo systema frigoriJ'ico (inclu:idot em o1•rlcrn do dia, iHde}Jendentc de parecer, a

rcqum•imcnto do 81•. Pires FC!•reira);

ConUnun\•fto da 3" discmsão do projecto do Senado, n. 50,
do 1!!11, nulol'izando o Presidente da ne,puhlica a conceder doJs
mews do liccnçn, com todos os veneimontos, parn completar
o ~ratumcnl.o do snu s:1Ude, mecliantu inspeecüo, no Dr. Epitncio
da Silvn Pessoa, Ministro do Supremo 'l'ribunal Federal (offe•
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ncido Jlcla Couwt;i8;·ão de Finanças c com jJareccr da mesma
Com1fi'Í8são {avom·vcl á Cl/lcuda do .Sr. l'iJ•cs Pcn•cira);

Continuação da 2" discussão da proposíuão da Gamara dos
Deputados, n. 1:11, do 1011, nutoríxando o Presidente da Republica a coacedel' um anno do lícenca, com ol'denado, ao bacharel
Domingos Amor·ico elo Carvalho, desembarg-ador do Tribunal
do .\ppollaçiío úo 'l'tJr•r•iLorio do Aura (com Jlat•eccr tla Com,missllo lia F'iuan(:as offcrecendo cmeu da e {a-ury,•a-u<:l á do Sr. Mendes
ele .4.lmcida).
Levanta-se a sa>são ü l hora e 1G minutos.
(

!ti:;"
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EM 4 Dl~ DE%1~!\lllHO DE 1!Ji1

PllllSIDIIXCI.\ IJO SI\, QUIN1'JNO DOG,\ YUV,\, VICE-P!lllSIDENTJl

J\' 1 l!ora da tardo, orcsontc uumtll'O legal, abre-se a sessiio,
a que concoz•f'em os St·s. Quinlino 13ocayuva, l"erreira Chaves,
Pedro Borges, C:mdido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel
•Salgado, Arthur L·em-os, lndio do Brazil, Urbano Santos, Mende~s
do Almeida, Pires Fm·reira, Frnncisco Sú, 'J'homaz Accioly,
'l'avares do Lyra, Antonio de Souza, Alvaro Machado, Walfredo
Leal, Castro Pinto, Sigismundo Go.nçalvcs, Guilherme Campos,
Oliveira Valladão, José Marcellino, Seve1·ino Vieira, Bernardino
Monteiro, João Luiz Alves, S:i Freire, Buono de Paiva, Bernardo
Monloi!'O, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, }crancisco Glycerio,
A. Azeredo, Genel'Oso Marques, Felippe Schmidt e Lauro
Müller (35).
·
Deixam de comparecer, com cau.~a justificada, os Srs.
Araujo Góes, Silverio Nory, P~es de CaJ•valho, José Euzebio,
Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Gonçalves F•e!'l'eira, Rosa
o Silva, {James Ribeiro, J·oaquim Malta, Coelho e Campos, Ruy
Barbosa, M<miz l'roire, Lourenço Baptista, 1~ugusto de Vasconcellos, Lauro Sodrú~ Cnm:pos Salles, Leopoldo de Bulhões, Braz
Abrantes, Gonzngn J ayme, Motello, Alencar Guimarães, Hercilio
Luz, Victorino Monteiro, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (26).
.
Jil' lida, posta em discussiio o 15;em debate approvada a acta
d!l scssfio ~tnterior.

O Sr. t• Secretario dú conta do seguinte
Officl!l.~:

EXPEDIENTE

Um do Sr. Secretario da Gamara dos Depul.ndos, datado
de 1 do co!'l·ente, romottondo os autographo~ das resoluções do
Congresso Nacional, sanccionarlas, que autorizam a concessão
a'.l licença no bacharel Honorio Cnrrilho da Fonseca o Silva,
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procurador da Repu.blica na sccoiw do Rio Grande do Norte, e
ao Dr .•Tosó de Lima Castcllo Branco, inspector sanitario da
Directoria Geral de Saude Publica.- Archivc-se.
Um do Sr. Ministro da Viação o Obm;1 Publicas, datado de
2 do corrente, Lransmil.tindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica reRtiLne üous dos autographos da l'esolucão
do Congresso Nacional, sanccionada, que concedo ao aprendiz
das ofl'icinas da Repartição Geral dos 1~clegrapho.il Ildefonso
da Silva Proença urn anno de lícenca, com dous terços da respectiva diaria . - Archivc-sn um rlos auf.ographos c cornrnuniquc-se 1\ Cu mura, remettcndo-se-lhe o outro.
Um do Sr. lllinistro dn.Tustíoa o Negoeios Interiores, datado
d~ 1 do corrente, tranlianittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica restitue dous elos a~ltogrruphos da resG>luoão
do Con:;l'esso Nacional, puhlieada, que prorogn a actual sessão
legislativa nl.é :31 lln dezembro do corl'onl.c anno.- Archive-se
um dos autograp!J·os e cornmuniquo-:.,r. (t Camura, remoltendose-lhe o outro.
O Sr. 3" Secretario (servindo de 2') P·roccdc tl leitura dos
seguintes
PARECERES
N.

40~

-

19i1

Rcdaer,ão final do pro;iecto n. 37~ de 19.11, que applica a disposição do art. 6' da lei p. 2 •.189, de .f ele jmneiro de I9U,
aos o{fidaes elo reaistro hupothecario, especial de títulos
e rlocuuwntos, )n•otesto de lett1•as e dos escrivães dois juizes
serJdnnaes- su.ústituth!O do p1•ojecto n. 16, de 1.911.

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' applicnvel a disposição do nrt.. G" da lei
n. 2. 38!J, de ;, de Janeiro do corrente anno, aos officiaes do
registro hypothecario, ei~Jjlecial de f.Hulos e documentos, 1protesto
de lett.r·ns c dos escrivães doR Julws seccionaes; revogadas as
disposições cm contrario.
Sala das Commi,ssõcs, 4 de dezembro de 1911.- Wal{redo
Leal.- Bernardino Monte'iro,
Fica sobre a mesa para, na sessão seguinte, ser discutida,
depois de publicada no Diario do Conarcsso.

N.

~04-

1911 .

Rcrlacçtio final do )n·oj,Jcto n . .1!1, de 1.911, qtu: att.tori:a a concessão de mn anno de licença, co•m todos os venc'imentos, ao
tn•ofcssor das Bscolas Polytl!c/mlca c Naval :luausto Saturnino da Silva Dini:.
'

O Cong!'es.~o Nacional resolve:
Al'!Jigo unieo. Ji'íca o Presidenlc da Republica autorizado 11
concodol' até um armo elo licon,,n, com todos os vencimentos dos

to
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respectivos cargos, no ;professor d11 Escola Polytechmca e Escola
Nav11l Dr. Augusto Saturnino da Silva Diniz, mediante inspecção
de '>Jaude; revogadas as disposições om contrnr,io.
Snln dns Commissõos, 1 do dezembro de 1911.- Wal{redo
Lcal.-Berna1'dino Monteiro.
Fica sobre a mesa para, na sessão seguinte, ser discutida,
depois de publicada no Diario do Cor~oresso.
O Sr. Severino Vieira di rtí algumas palavras- sine ira
ac studio- c interromperá as suas considerações logo que esteja
esgotada a hora do oxl[ledientc.
Todavia, si se alongar mais do que espera fazei-o, pede
no Sr•. Presidente que o advirta logo quo esteja esgotada a hora
destinada ao expediente.
Vem 11 ü·ihuna, antes do mais nada, para rectificar um
incidente que se deu na outra Casa do Congresso Nacional
quando orava o talentoso Deputado pelo Estado da Bahia, o
Sr. João Mangabeira.
Nossa occasilio, um outro Deputado, tambem bahiano, o
Sr. Ubaldino de Assis, em aparte, declarou que o Dr. Domingos
Guimarães, candidato ao cargo de governador daquelle Estado,
affirmara a Deputados pelo Rio Grande do Sul que, si' o Sr. Marechal Presidente da R~>nublica apoiasse a sua candidatura,
poderia contar de·sde então com o apoio da bancada babiana
solidaria com a situnciio estadoal.
O orador tem razões muito sérias para affirmar que esta
proposicilo, attribuida ao Sr. Dr. Domingos Gu:imnriies, não ó
verdndeft·n. Em tprimeiro Jogar, porque si, o que do boa fonte
consla ao orador, é corto que o Dr. Domingos Guimarães, encontrando~se na Europa com o honrado Sr. Marechal Herme:S:,
então Presidente eleito, teve a manifestação dos bons desejos
deste, objectivando a sun eloicão para o cargo de governador
da Bnhia; si é verdade que, ainda aqui, depois de empossado na
presldencia da Republica, o eminente Sr. Marechal cogitara
dessa candidatura, até como meio de approximar os elementos
que teve ao sou Indo, na Bnhia, na campanha de sua eleiclio,
não é menos certo que, desde abril deste nnno, já sabia o
Sr. Dr. Domingos Guimarães, ao menos pela •induccilo dos
factos e tpor um con.iúncto do circumstancins, que o honrado
Sr. Presidente da Republica deixava entrever "uns preferencias
por outra candidatura, mui! o embora a do Dr. Domingos Guimarães não pudesse ter outra expressão si não a de uma bandeira
d.c tr'OA'Oas e conciliação, não só na politica do Estado, como na
s1tunoão tpolit.icn fedcr•al, em relação no Governo da Republica.
Sendo esta, como póde affirmnr o orador, n impressão do
Dr. Domingo~, Guimarães, não parece crivei que osto fizesse a
um ou mnis do um J)oputndos pelo Rio Grande do Sul a confidencia que lhe foi nl.tl'ibuida.
Em segundo Jogar tnmhern tl corto, e disso pódo dnr testemunho o orador, porque mais de umu vo~ tem conversado a
respeito c,om o illustre Sr. Dr, Domingos Guimarães, quo

SESSÃO Ell! ~ DE DEZilli!BRO DE i9!i

u

S. Ex. não pretendia •para a sua candidatura o apoio positivo
do honrado Sr. Marechal Hermes.
Nesse ponto, S. Ex. procedeu com toda a correcção, porque
é de boa doutrina constitucional e do sã moralidade politica
que um candidato ao govorno de qualquer Estado não faca
depender a leorte da sua eleição do apoio do Presidente da Republica, apoio que não se faria valer si não por uma intervenção
mais ou monos disfal'çadu, como ainda porque osso acto por
parte do Dr. Domingos Guimarães fazia crõr que S. Ex.
admittin que o Sr. Marechal Herm()S fosse capaz de mentir no
~cu Pl'OB'I'ammn de governo, intervindo no Estado da Bahia para
fazei-o eleger seu governador.
Acrcdit.a ainda não ser verdadeira a confidencia attribuida
ao Sr. Dr. Domingos Guimarães a representantes do Rio
Grande do Sul e o honi·ndo De•nutndo pol' este Estado Sr. José
Carlos de Carvalho, peremptoria e incisivamente declarou que
n ollo não houvera sido· feita tal confidencia.
Verdade é que nessa occasião, dennto de tão formal resnlva,
o Doputado pelo Estado da Balda a quem se referia o orador
citou o nome do i!lustr·e representante do Rio Grande do Sul,
Sr. Dr·. Domingos Mascarenhas, dirigindo a este um appello,
sobre o qual a prudencia parece tol-o aconselhado a silenciar.
E esse silencio, porém, não está nas condioões daquelles de
que se presume o consentimento tacito.
Cúm effeito, observa o orador. si ha caso em que não p6de
ter applicac;i\o o qu.i tacet consentire videtur, é aquelle em Qlue
foi pelo inte!lprctanl.e collocado o Dr. Domingos Mascarenhas.
Bastava, portanto, o silencio do illustre Deputado pelo Rio
Grande do Sul, na ltYpothese, para se deduzir logicamente que
n declaraci!o nt.tribuidn ao Dr. Domingos Guimnri!cs nfio tinhll
sido feita ao referido Deputado.
Accresce que se não tratava de obter um simples consentimento; mas, ao nm vez, a resposta a uma interpellacllo formal,
um depoimento que não surgiu para abonar a affirmativa extornada.
Houvera ainda a notar que o appello dirigido ao Dr. Domingos lllascat'enhas foi foit.o pelo Sr. Deputado Ubaldino de
Assis, em termos formaes de constrangei-o a niio fallar, desde
que a sua palavra ni1'0 vieso•e em apoio da assercão do Deputado
balliano; uma vez qu·e essa I'es·posta não confirmasse o que
avançou o Si•. Deputado poln Bnhin, estava extincto, por effoito
do renuncia, o seu mandato do Deputado.
A ncgnt.ivn do honrado DI'. Domingos Mascarenhas nessa
emcrgencia tiraria no Sr. Deputado Ubaldino de Assis o goso
das vantagens -e regalias de representante da Bahin na Cnrnara
do9 Doputndos.
Nestas condições, n delicadeza, os habitos do oavn,lheiris"*'
o atei os sentimentos de colleguismo não podiam aconselhar ao
honmdo Deputado rio-grnndense outra 1porta de sabida sin!o
a do silencio.,"

Niio pr.cciôiO insistir neste ponto, pois acredito ter deixado
bem elnro QUe a confidencia aUribuida no Sr. D1•. Domingos
Guimarães não é Vül'dadoi'ra.
E' passivei QUe S. Ex. Lcnlta conversado sobre o assumpto
com aquellc seu illustr·e collcga na Camara, podendo Ler feito
alguma referencia, uüo no ~enl.ido da que lho foi attribuida
pelo Sr. boputaclo UIJaldino d.c Assis, sinão concernente ao
facto de poder uma vez eleito, o desde QUando não era adversado
do Govel'llO elo honrndo ~>r·. Marechal Hermes, ao contrari•1,
/Pertencendo ao numero dos que na Bahia mais se esforçaram
pelo exiLo do sua eandiclntura tl sustentaram a eleição do actull
I'rosid,.nte da llepnblica sem jamais Itavcr ct.iscrepado da corrente dos que apoiam o mesmo Govrr·no, tendo, outrosim, o
aquelle eminente cidadão, homem correcto o criterioso, prupositos inabnlaveis de motlcracão, de paz o de conciliação; um:l
vez eleitos nestas condições, governador da Bahia, procuraria o
Dr. Domingos Guimarães empregar lodos os meios ao seu
alcance para harmonizar', como é ainda agora seu desejo, a
poJ.itica do EM.ado com o Governo da Republica.
Que assim se tivesse expressado o Sr. DI'. Domingos Guimarães se compreh·ende; ·O que se não comprehende é que
aquello eminente cidadr1o, hom~m corrocl.o o critoric~110, prudente e experimentado, houvesse avancado que conseguiria o
apoio da honrada Deputação situacionista bahiana ao Governo
do honrad·o Sr. Mal•echal Hermes da Fonseca desde que este
quizesso prestar apoio :1 sua candidatura a governador da
Bahia.
O que sabe em relação a este mssumpto é que o grande
favor, a alta graca com que o Sr. DI'. Domingos &uimarães
conta dn parte ·do Sr. Presidente da Republica ó a promessa
do S. Ex. não intervir no pleito eleitoral, abstendo-se por·
completo de qualquer interferencin que possa influir na livre
manifestar..üo das urnas.
Era o que tinha a dizm·
ORDEM DO DIA
VOTAÇÕES

Votação, cm di,s;cussão unica, da redacção final do projecto
n. 30, de 1O11, que manda entregar t\ Municipal,jdade do Districl.o Jccdernl, pnrn logradouro publico, o parque da Boa Vista,
antiga Quinta Impel'ial, mediante ns condições que estabelece.
Approvuda, vnc sor t•cmottida :1 Camnt•a dos Deputados.
Yol.n!)ão, em J" rliscussão, do projodo do Senado, n. ~~.de
!.OH, que concedo direito de aposentadoria aos funccionarios
aos qunes so npplica a disposição elo nrt. 1", § ü', 2' parte do
decreto n. 1.15'1. do ~ do ,ianoiro do 1!10.1, eom ns vantagens
do quo gosam os du União.
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Commiti~,,ão de Justiça. e Legislação.

Votaçã•), em 3' discussão, da proposição da Gamara elos
Deputados, n. 70, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, sem vencimentos, ao •Promotor da comarca do Alto Purús, no 'ferritorio do Acre, Çarlos
Dom icio de Assis Toledo.
E' approvada a seguinte
EMENDA

Supprima-se a emenda approvada em 2' discussão.
Aipprovada, vae á Commissão de Redacção.
Votação, em 3" discussão, da propos.içã(} da. Gamara dos
Deputados, n. 88, de 1911, autorizando o Presidente da· Republica a conceder um anno de licença, com ordenado e em prorogação, a Jorge Vogeler, conductor de '•' clrusse da Estrada de
:Ferro Central do Brazil.
Approvada, vae ser submettida á sancção.
Votaciío, em 3" discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 90, de -1911, autorizando o Presidente da Republica a conceder liO dias de Iicenca\ com ordenado, a Antonio
Dias Paes I"eme S(}brinho, agente ae 2" c!a::;se da Estrada de
Ferro Central di} Brazil.
Approvada, vae ser su!JmetLida á sanccão.
Votacão, em 3" discussão, da proposi•;ão da Gamam dos
Deputados, n. 101, de 10H,, autorizando o Presidente da Republica a ab1·ir ao Uiuislet·io da Justiça c Negocies Interiores o
credito de 32 ;:;40$, supplementar ú verba :.w, do art. 2• da
lei n. 2. 356, !lo :H do dezembro do 1910, para occorrer ás
despezas do instn!lacão de um elevador elect.rico no edificio· do
Supremo Tribunal F·ederal.
ApprovacA!, vt~e ser submettida :í saucciío.
E' anuunciada a votação, cm ;~" discUJ~são, do projecto do
Senado, n. :li, de JD05, concedendo a subvenção annual de
100:000$, ao cidadão ou ompreza que fizer· a expor·tacão de
~:ados abatidos nos E;stados do Maranhão e Piauhy, pelo rio
Parnahyba, pelo systema frigoPiJ'ico.

O Sr. Francisco Glycario- Sr. Presidente, sobre este
pro,iccto a Commissão d,; Financas não poudo ainda emittir
parecer; todavia, para não prejudicar us esperanças que nelle
funda o honrado ::lcnadol' pelo Piauhy, pois S. Ex. a !lega que
é um grande melhoramento para sou Estado ...
0 SR. MgNDES D~ ALME!DA - Para ambos,
0 Sll. FIL\NC!SCO. GLYCEIUO - ... ~presento um requerimento !Para que, uma vez approvado em 2' discussiio, vá o
projecto á Comm~ssiio de }<',i nane as.
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Vem á Mosa, é lido, apoiado o posto em discussão o se9Uinte
REQUERIMENTO

Requeiro que o projecto do Senado, n. 21, de 1905, sem
prejuízo da 2' discussão, vá á Commissão de Finanças.
Sala das sessões, 4 de dezembro de 1911.-F. Glycerio,
O Sr. Pires Ferreira - E'-me sempre muito agradava!,
Sr. Presidente, mesmo ser contrar.iado, como acabo do ser pelo
illustre Senador por S. Paulo, tal a affeiçiio, taes a consideração o os serviços que devo a S. Ex.
Lamento quo S. Ex. não deixasse pwssar de~:~percebido,
neste momento, o Piauhy, que tanto precisa doste serviço,
Não recuso o meu voto ao requerimento, assim como não
o tenho recusado para servdcos em outros Estados, aguardando
opportunidade para dai-o com abundancia de coração ao EE.tado
de S. Paulo, onde tenho amigos, si deli e precisarem.
O Sn. FILINmsco GLYCE!IIO - Queira V. Ex. acceitar os
nossos agradecimentos.
Approvado o projecto e o reqtierimento.
LICENÇA AO Dn. EPITACIO DA SILVA PESSOA

ConLinunciio da 3' discus~iío do pr()jecto do Senado, n. 50,
do 1911, autorizando () Presidente da Re'{lublica a conceder
dous mezes de licença, com todos OIS< vencimentos, para completar o tratamento de sua snude, mediante inspecção, ao
· Dr. Epitacio da Silva Pessoa, ministro do Sunremo Tribunal
Federal.
E' approvada a seguinte
EMENDA

as palavras: -mediante inspecção.
Approvadn, vao á Commis,iio de Redacção.
Su1pp~imam-se

LICENÇA AO DR, DOMINGOS AMERICO DE CARVALHO

Continuação da 2' discussão da proposição da Camnra dos
Deputados, n. Si, do 19H. autorizando o Presidente da Republica a conceder um nnno de licença, com ordenado, no bacharel
Domingos Amel'ico de Carvalho, desembargador do Tribunal
de Appellncão do Territorio do Acre.
Approvada.

SESSÃO EM 5 DE DEZEMBDO.DE 1911

São approvndas as seguintes
IIMENDAS

Ao artigo unico, onde convier, acrescente-~: - mediante
mspeccão de smude.
Onde se lê - com ordenado - diga-se: - com dous terços
de vencimentos.
O Sr. Pires Ferreira (pela ordemJ requer e o Senado concede dispensa de interstício para que possa ser incluída na
ordem do dia da sessão seguinte a proposição votada.
, O Sr. Presidente- Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
3' discussão da :proposição da Camnra dos Deputados,
n. 103, de 19:!1, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com ordenado e em prorogação, a
Isma-el Libanio, amanuense da Directoria Geral dos Correios

(com parecer da Commissão de Finanças ofi erecendo emenda,
id approvada em 2• discussão) ;

3' discussão da tproposiciio da Gamara dos Deputados,
n. 107, de 1911 autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocios Inte11iores o credito extraordiliario de 8:400$, ouro, para oocorrer ao pagamento do
premio de viagem conferido aos bachareis Heraclito Andrade
Vaz de OJ.íveira e Joaquim Moreira da Fonseca, sendo 4 :200*
a cada um (com pd:recer favoravel da Commissão de Fi-

nanças);

3' .discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 81, de· 1911, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com Drdenado, ao bacharel Domingos
Amarico de Carvalho, desembargador do Tribunal de Appellacão
do Territorio do Acre (com pareceres da Commissão de Finanças

offerecendo emenda c favoravel d do Sr. Mendes de Almeida,
ambas jd approvadas em ll' discussão) •
Levanta-se a sessão ás 2 horas.
164' SESS.\0 EM 5 DE DEZEMBRO DE 1911
PRESIDF..NCIA DO BR. QUINT!NO BOCAYUVA, VICE-PRESIDENTE

A' 1 llorn da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessfio, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Candido do Abreu, Jonathas Pedrosa,
Gubriel Salgado, Arl.hur Lomos, Indio do Brazil, Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz 1Accioly, Tavares
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de Lyra, Antonio de Souza, Wulfredo Leal, CasLro Pinto, Si,;i~mundo Go!ll;alves, Guilherme Campos, Oliveira. Valladiio,
.Tosé l\larcellino, •Severino Vieira, Moniz I<reire, João Luiz Alves,
Sú. Freire, Lauro Sodré, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro,
l'eliciano Pcnna, JI!IJ'roedo Ellis, Fmncisco Glycerio, Braz Abrantes, "<\!. Azored'D', Gcnor•oso Marques, Felippe Schmidt, Lauro
!11ülleJ', Viciorino Monteiro e Cassiano do Nasciment,o (37).
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs.
Arau,io Góes, Silverio Nery, .Paes de Carvalho, José Euzobio,
Urbano Santos, 1libeiru Gonçalves·, Gervasio Passos, ,1\.Jvaro Machado, Gon(\alvcs Fer·reiru, llosa e Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim Ma!Lu, Coelho o ·GamJJ03, Ruy Barbosa, l3ernardino Moatoiro, Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos, Campos
8alles, Leopoldo do Bulhücs, Gonzaga .Jayme, Metello, Alencar
Guimarães, Hercilio Luz e Pinheiro Machado (21).
E' lida, posia em discussão, e sem debate approvada a
actc da sessão anterior.
' O Sr. i" Secretario dá conta: do .seguinte
EXPEDIENTE
mficios:
Um do Instituto Hahnemanniano Brazileiro convidando o
Senado pam se l'azor l'CJH'úRen~ar na sessão solemne que, em
homenagem í~ memoria do Dr. .T•oaquim Murtinho, será realizada no dia 7 ·do corrente, ú.s 9 horas da noite, no salão nobre
do Jornal do Comme1'cio.- Inteirado.
Outro do Sr. Vida! Ramos Junior, governador do Estado
dt' Santa Cntharina, datado do 28 do novembro, •offerecendo um
exemplar illlfJJ"esso da eollecçfio das lois promulgadas no corrente anno.- Inteirado.
O Sr. 3" Soci·etnrio (servindo d11 2") declara quo não ha
pareceres.
São novamente lidas, p•ostns cm discussão, que so encerra
sem debate, o approvadas as redacções l'inaes dos projectos do
Souado, ns. 37 c I,!J, do i!l11.

O Sr. Lauro Sodré ( •) - Sr. Presidente, de~do o anno
passado que est:í no Senado, enLregue no estudo da Commissilo de Finanças, a proposição da Gamara regulando a situação
dos operarias das officinas o repartições da Republica. E>sn
proposiçi1o está seguindo os seus tramites.
Sobro osso assumpto o Circulo Opct·ario da União endereca
ao Senado da Republica uma representação redigida em tet·!llOS, trazendo sobre a rnatcria explicações e expondo o modo
de entender dessa classe, composta do cidadãos dignos de respeito e da consideração dos representantes dn. Republica nestu
Ca~a do Congresso Naci•onal.
[(') Este

discu~so

nfi,o foi revisto pelo orador.
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Este documento, quo tenho em mi'ios, Sr. Presidente, endereço ;í Mesa, afim de que clln o faça chcgm· ;\ Commissão de
l"in:mcaH, ;\ qual é dirigida cspedalmcnl.e a representação.
Nestas pagina~ l1n informes o dados que csciarccum perfeitamente o assumr•t.o. Nem oul.ro intuito t.eem os seus signatarios sinão o de r.nntribuir com elementos precisos, capazes de
hcm orientm· a Cornrnissüo e oonrJorrcr assim para o desideratu.m que parece c-nllirnar o Congresso, qual o de respeitar os
principias de ,iust.iça e dr. di!•eilo pelos quaes pugnam,
Remntt.o, pois, à i\Iesa o doeumonto a que me refiro, cspl'rando que V, l~x. lhe dará o desUno que acabo de solicitar.
Vem <I Mesa, é lida o remcttida á Commissão de Finanças
a tieguinte
.
1\EP!<EBENTACÃO

.::lepresentat;ãl) do Circulo dos Opet•arios da União ao S,J.
naao l"cdeml, ácerca do proJecto que manda incorporar os
operarias que tmbalham nas officinas do Estado ao quaolm
do~ J'unccionario.~ publicas.
ORDEM DO DIA
LICENÇA A

I~MAEL

LIBANIO

3• discussão da proposicão da Camara dos, Deputados,
n. 103, de 1911, autorizando o Presidente d~ Republica a con··
c~det• um anno de liconca, com ordenado e cm prorngação, a
Ismael Libanio, amanuense da Directoria Geral dos Correios,
Approvada, vae á Com missão de Redacção.
CREDI'l'O PAll.\

',:

PAG,\I~IENTil

DE I'REMIOS DE VIAGEM

3' discussão da proposição da Camara dos Dcp~;tados,
n. :107, do 1!lll, autorizando o Prosidente da Republica a abrir
ao l\linisterio da JusLi~a o Negocias Interiores. o m·edito extraordinnrio de 8:400$, ouro, para occm·rer ao pagamento do
premio de viagem conferido nos bachareis Heraclito Andrade
Va?. de Olivcim o .Joaquim Moreim da Fonseca, sondo 4:200$
a cada um.
Appt•ovada, vae ser submettida (L sanccão.
LICEN(),\ .~O BACHAREL D()MJNGOS AMERICO DE C.IRVALHCI

3' discussão dn proposição da Camara dos Deputados,
n. 81, de 1!111, autorizando o Pros.idente da Republica n conllodor um anno de licença, com ordenado, wo bacharel Domingos
IAmerico de Carvalho, descmlmrgador do Tribunal de Appella~·B.o do •rm•J•iíorio do A~ro.
Vol, VI

..',~,
:•
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Approv:ula, va e ú Gomrnissüo du ncanccao.
O Sr. Pl'csidenf.o - Estando us 0;ot:ul::t a ordem do dia,
vou Jovuntnl' u 3ossão.
Dc~igno pam ordem rio dia dn seguinte:
:J" discussilo da proposiç:io da ~amam dos Deputados.,
n. WS, do Jilll, nuloriznnrlo o Pl'esidontn ria Hepublica n abrir
no Minisl.erin dn .rusl.ica ,. J'i<>goeio.; lntel'iores o credif.o oxtra<ll dinnrio de :! I :000~, ouro, pa:·~ or~co:·r·m· no pagamento de
prc-Hnios do vingPu:; eonl't~J'idos a Enjohl'a~ Vamprô c outros,
sendo .1 :~tlO(l a eada. um ír:um. JWI'ecr!r fatvrraoel da Cmnmissão
dn Finanr:as);
3' discussf:o ria proposição d.1 ·Gamara dos Deputados,
n. 11, rio 1011, nulnri:mmlo o Prosiclonlo cl:t Hcpublica a conct'flcr u1n nnno do lieen(;a, sr.m vc1wímontos e cm prorogação,
a Francisco Jlinlo da Silva \é11!r, chefe ele secção da ostnli~Liça
dn Est:·adn rlo .Ferro Ocsl.o do Minas (r.om. 1Jarccm• da Comrms.wo

d•: Finanças o({crercndo r.n/.cuda, jâ a]i)JI'ovada

nn 2" discus-

süo).

Lcyanta .. se n

1li o"

S!~E:-Jáo

~:r~ss;w

:i t liül'a o Mi m.inutos.

EM 11 DE DE7.EMBfiO DE 1011

1'/H:SJDENCJ,\ DO SI\, QIJINTJNO BOC.\Y!JV,\, vrcg-pJlESfDEN'rf

A' 'l hol'a dn l.n!'rlo, p!'csrnlr numr:J·o legal, abre-se n sessão,
n qun eonoOI'J'Clll o.·; t:;,.s, Ouiutino HoJ~a:niVn, .FCI'l'Cirn Chaves,
l'edro HO!'IJ"CS, Cnndido r.lo o:\IJJ•ou, .Jona/.ltas Pedrosa, Gabr•iel

Snlgndo, ArLlwr Lemos, Iudio do Drazil, .Tosú EuzeJJio, Urbano
Stdllos, Mendos de AlmcirJa, Pires J?crl'cit•a, Pt:tncisco Sá,
'!'homnx Aedoly, Tavares de Lym, \l'ulfrodo Ll'al, Castro Pinto,
Sigismundo Gon('alvcs, Gon(:nlvos li'er·z·eirn, no.>n c Silva, Guilherme Campos, Olivoil'J Valladão, .Tosü ~lnrcP!Iiuü•, nuy Bnrhasn, Severino Vieira, Bcl'llnrdino Monl.ei:•o, .Toüo T.,11iz Alves,
f~ri .Preire, Ausg11/o dn VrtReonco!lo~ . .Laur.•o Sodréf J3uono do
Pnivn,llernnl'do ~!onl.rlii'O, Fl!lieiano Porma, Alfredu. Ellis, Frnneisco Glyem·io, Tl1·ax .Ahz·mües, A. Axerodo, Generoso Marques,
.Fclippe Schimid/., Lnlll'o illiillm·, Vielorinn M·onl.r.iro o Cnssinno
do Nnscirnento (42).
Deixam do compnr•~ocr. com eausa .iust.ificndn, os Rrs.
Arnu.io Gôes, ::,i1Yet·io Nery, Pnc;.; du CaJ.•v:d!Jo, H.ilJoh·o Gon~~ni
Vt'S, Gorvasin Pn~H10~l. Ant.mün do Fuuza, AJy:u·o I\Iaebado, (iomt~s
Ilii.>eil'O, Joaquim Mnlln, Conlho " Cnmpo,;, illoniY. }'r·eirc, Loul'enco Buplisl.a, Campos Sallm;, Loopoldo ele Bullzõos, Gonzuga
Jayme, Molnllo, Alencar Guirllaz·fics, !lcrcilio Lu:~ e Pinheiro
~Inchado ( 1\l) •
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E' lida, posta cm discussão, e sem debato
da sessão anterior.

app~o:vada

{9

a acta

O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Oflicio do Sr. Secretario da Camara dos Deputados, datado
:1 seguinte proposição daquella
Camam:

·de .\ d-o cor1·enle, remettendo

N. 118-1011
O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
aposentar no Jogar do :!o escriplurari-o da Alfandega de Manúos, com o ordenado J:iOI' inteiro, o actual inspector ern commissfto rlu Allandcga da Parahyba, Julio Maximiano da Silva;
!'IJ\1ogadas as- disposic;ües em contrario.
Camara dos Deput-ados, 4 de dezembro de 1011.- Sabino
/Jorroso .fu.nior, presidente.- -Antonio Simeão dos Santos Leal,
1•· secretario.--· os é Joaqtt.im da Costa L'ereira Braya, 2" secretario interino.- A Commissão de Finanças.
Hequerimenl.o do Dr. Didimo Agapito da Veiga, presidente
do 'J'I'i!mnnl de Coutas, solicitando seis mezcs de licença para
tmtamcnto de saude.-A' Gommissão de Fin&ncas.
O Sr. 3" Secretari
sor,uint.o

(se>•vindo de 2') procede á leitura do
PARECER

N. 405-!911
.'.'

.,'
l

.'
'

'I

,,

Redacção final dó projecto n. SO, de 1.911, que atttoriza a concessão de tlous uw;cs de /.ice11ça, com todos os vencimentos,
ao Dr. Epitacio da S-ilva Pessoa, ministro do Supremo Tl•iúu.nal Fcdcml.

O ·Congresso Nacional decreta:
Artigo tmioo. Fica autorizado o Presidénlo da nepublica
11 calllledcJr dous mows do Jiccncn, eom todos os vencimentos,
pum complulnr o f.ratamunlo do sua snudo, no ministt•o, do SuJH'Lillo 'l'ribunal llocJct·ai Dt·. Epilueio Pessoa; revogadas as
di oposições om contrario.
Sala das Commissõcs, ô do dczembi•o do 1911.- "Walfrcdo
L"al.-lleruardiuo Muwte-iro.

20

ANNAES DO SENADO

""

J<'ica 8obre :r mesa pat·a, na sessão seguinte, ser discuLida,
depois de publicada no Diario do Conm·esso.
O Sr. Rosa e Silva (movimento de attençáo) - Sr. Pr!l'sidentc, o Sunado c o paiz já conhecem os aviltantes successo.;
quE te~m enlutado minha terra natal,
Aguardei a resposta do illustre leader da Camara dos
Deputados á representacão pernambucana naquella Casa do
Congresso para, por minha voz, vir da tribuna do Senado profligar o que se f·em passado om Pernambuco.
O illll.'3trc Sr. Fonseca Hermes upz•o.veit.ou a opportunidade
pnra se r~ferir a incidentes politicas, que no momento nenhuma importancia teem.
Reservarei por isso para outra occasião a resp'Ostn que
devo a S.. Ex., principalmente na parto relativa ao convite que
mt• foi feito na Europa para occupar a pasta da Fazendn,
apreciando: inexactamente o que se passou. Nilo posso nem
devo, neste momento, acompanhai-o em· digressões.
Tenho, Sz·. PJ•csidentrJ, minha alma de pernambucano
e dü brazileiro immersa em profunda do1·. J ú pesam sobre o
meu Estado natal os ho!'l'ores dn nefasta dictadum que ameaça.
lnfelicital-a.
A situa cão de Pernambuco é de angustia cruel; niío so
acredita, nwo se póde descrover o que ali i so está. pas~nndo,
Sobro endaveres e despojos de todos os direitos individuaes
caminha triumphanln a dictadurn: mi·litar, commnndada pelo
ex-Ministro da Guerra, o •omnipotente general Dantas Barreto.
Alli já não existe liberdade do imprensa, nem siquer de transi-.
to; congressistas, pessoas qualificadas, representantes de jornaes desta Capital, que não são favoroveis nos conquistadores,
teom sido obrigados a so l'oragir; as proprias fnmilias não .1ão
rüspoitadas em seus lat•cs; dominam o lorror o o bandit.ismo•.
Tenho rneebido, em cartas e telegJ•nrnmns, a narrativa fiel
das desgraças que arfligom minhn: terra. Mas a situacüo é de
tu I ordem que aquo llcs mnsmos que me referem essas desgra!lUS pedem que us não divulgue, twm profligue os seus autores,
porque suas vidas o as de suas familias estíio ameaçadas.
E' horivel, é incrivcl, Sr. Presidente, mas é a verdade !
.. Nunca pensei que em meu pai?. se pudesse descer tanto !
E ainda se pretende dar• fóra do Estado a impressão de um
mol'imento popular.
Quem não sabe que esta é a mascara com que os caudilhos
disfnrcnm o seu plano de sedição ?
Quem nã.o sabe que, com o npoi·o: da. forca armada, é sempre •facil n exploradores politicas nggrognr elementos com os
qunes possam perturbar a ordem, procurando dar ao movimonto o cnract.or de uma t•evoluciio?
Quem niio se recm·da dos succosros que precederam, aqui
nu Capital Fedez·al, o ·I• de noVIlmbro, na presüloncin do cmiJII!ntc Dr. Il:odt•igucs. Alves, dando nos apreciadores menos circumspoef.os u impt·ossiío du que o Governo se achava impopu.
l~r e •tinha contra elle a populaciío do Rio de Janeiro ?
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Debolladn a revolta, a t.rnnquillidade volt.on ú ddnde e
o Dr. Rodrigues Alvos eompletou o suu governo em meio das
acclamncõcs nacionaeR.
Como, pois·, desfigurar-se a exploração politica que se
está fazendo. em Pernambuco, com o auxilio dos soldados da
guarnição, preparada pelo proprio candidato, general Dantas
Barreto, que nlli chegou pregando a revolução e até ·~ assassinato ?
. 1:
Nwo existe em Pernambuco, senhores, um movimento popular; mas ainda quando assim fosse, acima das paixões do
mt•mento devo estar a defesa da legalidade c do rcgimen.
Ninguem, port\m, de boa J'é p·oderú admittir que o general
Dantas Barreto tenha conseguido despertar enthusiasmo popnlar cm Pernambuco. S. Ex. nem mesmo era alli r:onhecido •.
Ha 20 annos não ia no Estado, e como ministro não s~ lembrou
fie prestar-lhe o menor serviço.
O que se tem feito em Pernambuco é simplesmente a expl(lracil-o do seu prestigio militar, a cont.ragosto, segundo estou
informado, da maioria da. sua propria classe, pois o Exercito
nfio é e não póde ser solidaria com os processos empregados
para .o assalto ao poder.
A situação do meu Estado, Sr. Presidente, ora de paz, de
cc.mpleto respeito a todos os direitos, de ,ordem e de liberdade.
Alli conviviam comnosco os no.ssos adversarias, dando-nos a
maior parte dos SI)US proceres testemunho das normas de tol~I·ancia das nossas administrações c demonstrações de aprego
pessoal.
O Estado tinh;t entrado numa phase do grandes melhoramentos. Além de outras obras, estavam sendo executados o
pJ•olongamento da viação fcrrea, o melhoramento do porto, o
matadouro modelo e o saneamento da cidade, confiado este •trabalho ao notavel ongenhoivo Saturnino de Brito, cujo teste ..
munho insuspeito comprova o que acabo de nfJ'irmar.
· Não lerei para não fatigar o Senado, mas additarei ao meu
discurso, como documento, a entrevista que S. Ex. concedeu
a um illustre jornalista desta ,capital.
E depois destes t.l'abalhos íamos transformar a cidade do
Rt:eife, J'nzendo-n uma das mais beiJas capitnes do nosso paiz.,
Quem acreditará que, exactamente nesse período de transformação, o pov·o pernambucano se tenha revoltado contra nós ?
Sempre fui ronebido festivamente no meu Estado; collllmiS'O, pessoalmente, tinham rela\11!es os principaes chefes opposicionislas. Durante a minha estada: na Europa, por motivos de
ordem superior, não me transformei, não se transformou a
politica do meu Estado. 'rerá por acaso praticado ultimamente o
governo de Pernambuco netos de violencia que pudessem justifica!' este supposto movimento popular ?
Ninguem o dil'll; no contrario, no meio das desordens o
viúlcncins, o iIlustre pernambucano, o Sr. Dr. Estncio ·Coimbra,
com toada a modoraciio o tolerancin, realizou uma oloicão em
que fomos os oppt•imidos, dando nssim um exomplo de respeito
ú liberdade do vot.o.
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Um governo que assim procedo é, c não p6dc dcxiar de
ser, rcspoHado pelos bons pcrnnmbucnnos.
·Si fosse um movimento ·popular, não havia necessidade do
allicinr dcsordeims cm toda n parte. Si se tratasse de um movimenLo popular·, nno se fa7.ia mister recorrer aos cnns-neoiros dos
E>tados visinhos para invadir Pernambuco, como se praticou
em Bom Consrlho c em S. Jo;;1í do E:::ypto.
~lns a vordndc '' ~uo as desordens sur:.;il'Um com a cnndidaturn do general Dantas Barreto, c nem cllc foi escolhido pnm
outro 'fim. S. Ex. bem comprchcndeu o que queriam os que
o apresentavam, pois o seu primeiro neto, ainda quando ministro, foi desgostar o illusl.re general Henrique Martins, então
commnndnntc dn região porque não podia absolutamente contar
com esse milHar correcto para os seus planos de conquista.
Retit•ado o illustre general Henrique Martins, as desordens
começaram sob a fórmn do mcctin{/s, auxiliados por inferiores
e praças da guarnição.
Por osto motivo, desde o principio, scntiu-Re •o Governo do
'Estado em difficuldados para conter os desordoiros o ~ualquer
medida ropreRsiva determinaria o choque entre as forças do
policia e do Exercito e nós tínhamos o maior empenho cm
evitar que isso se désse.
Demais, confiavamos no Sr. Presidente da Republica, que
nc~ garantia não consentir que a guarnição federal interviesse
no pleito e daria todas ns providencias necessarias pnm que
estu sua. decisão fosse respeitada.
O Sr. Presidente da llepublica dava ordens, mas não
oram cumpridas c, confiantes, aguardando sempre providencias
mais officazos, cedemos ao ponto do Governo do Estado entregar o policiamento da cidade ao genor.J Carlos Pinto, qu3
al.t\ então apparentnra correcção.
A essa lealdade, a ossas provas do confiança, corresponderam ollo c o Governo da Renublica de modo Dontraric.
O que foi o pleito de 5 de· novembro, já o refori desta tri··
bunn, em sessão de 13 desse mez.
Dorl'otado, ainda assim, o general Dant.ns Barreto, comecou n execução da segunda parto do seu plano. Seguiram-se
as desordens para impedir n rcuniiio do Congresso, a quem
compete a apurac.ão da eleiciio.
Insisti oom o Sr. Presidente dn Republica, pela urgencin
das providencias promcttidas, pois a si tunr;ão se tornava cada
v~z mais grave, e n revolta já se preparava ús claras o ·a.té
nrmuncindn nos jornnes.
A situa.ção já então era critica. Entreg-ue o policiamento
ao Exercito, os meus amigos não podiam ~rnnsitar pelas runs
da cidade.
O Dim•io de Pm'l!amúur:o, jmnnl de minha propl'icdnde,
viu-se obrigado a suspender a publicação, como agora o fez
novamente, porque teve n sna odicão quoimndu nas ruas, na
presoncn das patrulhas do Exot•cito, som que fossem dadas
Pl'Ovidencins do ordem alguma. O m·oprio pulncio do Governo,
bom como o ·ec!it'icio do mesmo Diario J'oram inopinadamente
atacados o crivados de balas pnt•tidns ele cnrnbinns Mauser,
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sem que tam!Jem nenhuma providencia fosse dada e, pelo
contrario, so atlrihuia o facto ú provocação da policia.
Ao mesmo l.cmpo, pl'ocuravn-sc fazer o alliciamento de
pr-ccas de JIOlicia, c ns que desnrlavnm encontravam aeolhimont.o no qunl'lel gencml. não se restituindo nem siqucr as
munições c sendo os s,olclndos mandados para a fabrica «Paulrsla >.
Nem mesmo o official de policia, commandanl.e do destacvmenlo no municipi•o de Callo, f[llC sn J•cvolf.ara nas vcsper·as da
elciç,ão, foi entregue ao govorno do Estado, apezar de repelidas
rl•clanwcões.
Afinal, no dia 'i:J de novcm!Jro o Sr. Presidente da Republwa resolveu-se a pmvirlcnei:u·, e mandou chamar a estaCapital 03 officiacs 0,110 mais se exn 1La1mn no plcilo, recommendando ao mesmo tempo ao inspector da Região que procurasse
o governador do Est;:(IO" nom el!o eomhinasso medidas efficazes
{Wra asscgnr"r a mnnutençfw, dcl'iniLiva da ordem publica.
Fiquei satisfeito.
Em vez, porém, do inspector cumprir a O'!'dem qoo recohera do Presidcnle dn Republica, considerara-se melindrado e
p•!dirn demissão. O Sr. Presidente da Rerublicn reaffirmou-lhe
a sua confiança; não mais lhe fallou em retirada de officiaes
e rccommonclou novamente liquelle general que procurasse o
gnvernador do Estado para combinarem medidas assecuratorias
d<t ordem publica.
Ainda desla vez foi desobedecido o Presidente da Republica: 10 inspector da Rc:;ião não pr·ocurou o governador do
E''l.arlo o no chcfP de policia dcel:lrou que não o faria.
Ponderei então ao Presidente da Republica a necessidade
da. r-mbsLituit,~fio desse inspcetoJ•. ]~rn ollo quem, som razã·o. se
declamvn imcompu,Uvel eom o flOvernador; era ellc quem deso!Jeclec.i'a lis O!'dens do Govcmo; a situação do EsL[do ,ia em por
d"m:~L-1 mnlindr·n'n. irn:)orH!o-'n. r•o:no mrdirln de m·clem PUblica, uma acção con,iuncta das duas primeiras autoridades.
O Sr. Presidente da rtr.nubliea promotleu satisfazer áquella
rninhn ponderQrJãO, o no clin '18 rio novemllrü autorizou-me a
tdegraphar ao governador 'do Estado, cornrnunicando-lbe que
S. Ex. ia tomar tal providencia.
Não o fez, porém :
A' vista d is lo, dirigi a S. Ex., n 20 do novembro, n carta
quo proo licen~a no SPnado para lrJr:
« Pormitta-mo V. Ex. que, ainda cm cumprimento do meu
dt>~cr• do roprcsnnlnnlo rlo Pr:rnmnhuc,o, cu insista pela ur/l'GJ. cia dns J1rOYidcncius que V. F.x. teve a bondade de promettor-·mo o s,üo II'.'eossar·iu:J 11am o r~sl.nbrl~eimcnto dn, ordem
publica do Rccil'c, o que nfio interessa st\ no meu Estado mas
tambom a,o GoYorno de V. Ex. o no rcgimon.
Não r) passivei m:1 ior· cmTr'Ccno do nu c a rruo 'tomos tido
apeutr· de conlwec!'mos rlosdr o prineipio a dosigunldado da
htln a que J:ornos atTtH1tndos. Quizmnns, port!m, dnr até no
fim [l!'ovus innrprh·ocn;; do ciYisnw, do nossa lonldndo o oonrirmr:~ om V. l~x. Lo:;o na pr·imoira conferencia com V. Ex.
sn liontei qual ser' ia o plano da opposiçiio pernambucana. o no
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dia 8 de setembro, trnnsmitf.indo-lho o t.elcgrammn que receb!!rn. na vespcm (L noite do Governador dr. Pernambuco, accrcscert.ei: «E' o oomeço do plano de que fallei a V. Ex. O quo
s,, quer é provocar conflictos entre o Exercito c a policia c foi
narn isto que promoveram a rnlirada do general Henrique
Murtins.~ As provocações c conflictos conf.inuarnm e aggravaram-sc sempre, com o fim de determinar o choque entre o
Exercito c n policia. Rcnlmento ct·n intu il.ivo que n esc·o·lha do
gor.cral Dantas Dnrreto, que não milif.nvn na politica de Pernambuc•a, nom tinha elementos eleit.oraes. obedecia no plano
dn exploração do prestigio militar daquello general, o qual
o:ffcctivnmente, como Ministro da Guerra, preparou a guarni•;ãc, para dar-lhe mão forte no pleil.o c nlli foi commandar a
acoão em pessoa.
Do t.udo, ,i:\ pessoalmente, ,i:\ om r,arf.as, fui informando a.
\',Ex. o pedindo providencias, que V. Ex. se dignava dar, tolegJ•anhando no sentido de prohihir a intervenção do militares no
nlr:if.o. Não obst.anf.e, n inteJ•vcneão foi eada ver. mais so acccnt.unnrJ.o, até ao ponto de constituir verdadeira coacção, implnnf.nndo o f.err·oJ' principalmente nn capital, onde núo ·existe
mnis liberdade de impJ•cnsa nem a de transito.
A tudo isso t.om assistido ult.imnmcnte sem providenciar
o ncl.unl inspeet.or da Região, a quem, no inf.uit.o de evitar derrnmamcnto de sangue, o governador do Estado havia entregue
o policiamento da cidade, pela confianca' que temos cm V. Ex.
e oorreoçiio com que ató então tinha ello procedido.
Terminada a eleição, V. Ex. teve n bondade de reconhecer
quão correcta e condescendente tinha sido a nossa attitude,
dizendo-me que haviamos att1 cedido do mais, c assegurou-me
que ia dar p~ovidencias energicas o cfficar.es, não tendo feito
antes para não parecer parcial em ralação ao pleito. E no
dia 13 fez-mo n fin111.a de communicar que havia determinado
chamar a est.n Capital os officiaes que se tinham envolvido
"'" pleif,o e mandou-me cópias dos telr.grammas que pnssou
ao governador do Estado e ao inspector milibr, I'ecommendundo n este que procm•nsso immedint.amente o governador,
com quem deveria combinar providencias efficazes para definitiva mnnulencão da ordem.
Com sm·r.ro•n s•oubc depois que o inspector, em vez de
cumprir• n ordem do V. Ex.. considerara-se melindrado e pedira demissão. V. Ex. telegraphou-Jho a.ffirmnndo-lhe a continuacão de sua confinncn e roeommendando-lhe elo novo que
procut·nsse o governador do Estado, o qun elle nindn não fe~.
Bnsf.n esJ.n cirrumsl.nncin para que o general •Carlos Pinto
niir deva continuar em Pcmnmbueo, nnhnndo-se o E&Lndo nn
siluacíi'o melindrosa que V. Ex. conhece e tendo uma parlo da
Jl'Unrnicíio se apaixonado no pleito.
O tolegrnmma do general Carlos .Pinto, que V. Ex. me
mostrou no sabbndo, é um documento de manifesta parcialidade. Por ello o general Carlos Pinto se considera o govornndm· do facto o chega no 11onto de nf1o0 querer entregar o polici:•monto dlt cidade, direil.o que níío ·lho assiste.
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Proclama que o genutn I Dan tas Barreto foi o eleito, fun.cc;•1o que compete ao Cong,•rsso, e diz que a vontade do povo
deve ser respeitada, constituindo-se elle o juiz da manifestaçfio dessa v•ontade. E' evidente que além de lhe f•altar nompetoncia pa1·a julgar do pleito, nem iw menos teve presentes os
dccumentns precisos para poder saber quem fui o eleito •
.A .sü.uaoão, portanto, cst;\ clara: o general Carlos Pinto
f,omou partido ao Indo do generul Dantas Hnrreto. O que eiJe
esta fazendo importa na d~posição morn:l do governador do
Estado e este não pôde deixar de reassumir o policiamento d:J.
cidade, sendo de r·ec<'ar gJ•aves conflietos, desde que os desordoiros se sintam amparados por uma parte dn guarnição fe,
deral.
HcliJ•arJa a guarnic;i1o, como as circumstarwias o indicam
" V. :n:x. teve a bondade de promef.ter-me, desappnrccerá o peJ·Jgo de choque rntre a policia c o e:.:ereito e o governador poderá asse~turar a ordem pub li mi.
O rtUe n opposiçiio pretende ú manter o nctu~l estado da
cc•nsas, pal'rt volfar ao regímen dn terTOI' por occasiiio da reunião do Congr·csso, eom o J'im de empossar pela intimidação
ou peJa. força o general Danlns Bm·reto, embora não reconhecido pelo poder· competente.
A isso, sei bem, Y. Ex. niio dará o sou assentimento,,
Quem, como V. Ex.. foi sempre um defensor da ordem consti1ucionnl ni1o tolerará ele certo como Presidente da Republica
semelhante attentado no Estado de Pernambuco, o que seria
um golpe profundo na Federação o desprestigio para o g.overnl}
dn V. Ex.
'
Mas pnrn que isso não aconteça. são precisas providencias
urgentes. O ·Congrcs~ü apmador devo reunir-se n 15 de dezembro c a parte dr, guarnição federal que coagiu o eleitorado;
com maioria do rnzão, procuradL exercer pressão violenta sobre
o Congresso, maxirn1\ estando já o inspector em hostilidade
f1•anca aü governo do Estado.
Consta-me que se trabalha novamente pnra dn.r no caso
de Pemambuco o cnraclcr do uma questão do classe, como a
p1·ineipio se tenf.m•:c l'nzer, o levei ao seu conhecimento, ouvindo
cr, tão como cm. d(· Jsperar J•opulsa formal da parte de V. Ex.
a sPmelhnnte P•· tr;,são.
Realmente. em um pleito nuo póde haver questão do
classes; todos são cidadão5 eom direitos eguacs. O oontrnrio
seria dar ú oleic.ão de Pernambuco n feição do umn conquista
rnilif.m·. nttcntandG contra ·O· governo do V. Ex., contra o regj..
mon fcdornt.ivo c contra a Republica. Não se tom o direito de
impedi!• o livro f:JJweionnmonlo dos poderes oonstituidos e é
isl.c o ryue se ryur.:· l'nzer cm Pomambuco.:o
Dous dins depois, remeHendo dons tclcgrammas que rojl.f:l:uwa dtJ governnr!ol' do .Per·nnmbuco, esct'ev·i :tbnda a S. Ex.:
(L11 \

c Aqui envio n Y. Ex. dons t.clegJ•nmnms que rccobi honf.rm do governador· du Pernnmbuco.)
l~o primeiro o goovornndm· transmitte •os tormos do oNicfo
d•l general :Carlos Pinto o a resposta que lho deu.
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.Segundo me communicou em telegl'amm,a cifrado·, de que
aqUi J unLo copiG, o governador tevtl a delicadeza de mandaI"
l~var a, resposta pelo cllefe de policia, que é o Dl'. Elpidi'Ü, de
E Iguelreclo, ex-Deputado Federal. Conforme Y. Ex, verá, o
oIlicio nada tem de offcmsiv'o; apenas o governador mencionou,
como era de seu dever, as providencias que julga necessarias.
Entretanto, o general julgou-se melindrado com a parte referente á retirada dos ,oHiciaes e acabou declarando que não
Ir Hi mais a palacio.
Ora, V. Ex. sabe que desta muito pedimos e instamos
j:·eIa retirada desses officiaes e isso nada tem de offensivo.
]';,5 [i visamos apenas o interesse da !oTdem publica..
E' incontestavel que parte da guarnição se apaixonou no
pleito e n:io sofire duvida que a situação de Pernambuco Á
meIindro,sa, havendo o plano de provocar-se o choque entre
a" forças do Exercito e da policia e bem assim o de impedirse pe}a violencia a apuração ,da eleição pelo Congresso.
~;endo como é esta a situação real, a qualquer espirito desprevenido se impõe a necessidade de evitar esse choque, cUJas
cOllsequencias poderão ser gravissimas.
A retirada !JU a substituiçã,o. de uma guarnição é uma
medida administrativa, que póde ser tomada mesmo dando-se
PJ'ovétS ele apreç·o e t;onfian,ju ao,: c(nesão retirados. Os oue
v('f-m nisso offensa a camaradas nãla agem como amigos sinC8ros de V. ';<;x. Prevalecem-se des:58 pretexto para auxiliarem
o plano cuja victoria desejam, não so importando de s·::crifiCAl' o interesse superior da 'o,rdem publica e o proprio governo
d9 V. Ex.
Eu mesmo aconselhei a substituição do chefe de Ilolieia
1)1'.

Ulysses Cost·a)

(.lê

cp.1Arn sou :~n}i';~:O e cons~dGr(\ l~m~ 'i.~i_

etnna de ,adios injustos, porque entendi que o momento exigia
isto, of1'en'cendo-se-lllf. ouent posição tambem ele confian~l~.
A retirada ela guarnição de .í.-'emambuco é, creia V, Ex./ uma
medida de ordem neccssaria. O general Carlos Pinto escá inquestionavelmente cercado ele elementos apCl.ixonaclos e elle
pI'oprio já se deixou influenciar.
O governador cuml1lou-o sempre de attenções, só deixando
di; procuraI-o depois que o general não cumpriu a ordem, que
rec·ebera de V. Ex., de ir combinar com elie as medidas necessarias á garantia da ordem publica. Desde que o general declara
C/ue o náo Drocllr:ná mais, elle tamlJem não poder6- faze I-o, e
esta incompatibilidade é altamente inconveniente.
O segundo telegTamma do governador é relaLivv á estada
da força federal em Jahoatr.o, que o general Carlos Pinto conÍf;stou. 'Conforme Y. Ex. verá, a força aW esteve naturalmente
S(;l1l sciencia do general, o que é mais uma prova da necessidade c!a substituição da gunrIlição».
Neatmma proyidemci2, entretanto, 3r. Presidente, foi daeb.
O PresiC!!'nte de' Hepublica capüulou e a situa.ção tOl'nOlise c::Ida vez ma is grave. O güvernador do Est.ado resolveu
elltâo LenÜ1l'i em esforço supremo, re2ssumir ainda assim o
policiamento da cidade. A isso OPPO:;-SG o [!eneral Carlos Pinto.
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mn~ o Sr. Presidente da llepubliea mandou que clle entregasse
o polieiarnenlo, corno 1110 eumpr·in, ao r,ovm·narlor do Estado.
Tn ieiar.lo o polir•iamcnto, como nós prcvirunos, as patrulhas
do poliein, sem nad:1. toJ'cm feito, orn.m vr.·incins c ntncadus por
suppost.o~ populnr·cs, islo ô, rror praças diilfarçndas da gunrniçfi(,, Dos sobrados ::o n.tit·nvn contra n forç:-~ de polieia, c pu:;soas
J'iciedir;nns Yirnm rlepnis snhir de nlgrms desses sDhrndos pruca.~ dis.fnrçndas d.a Exm·"il.o c inferiores dn r;uarnição. Ao
mesmo temro. o !'(encr·nl Ca!'los Pinto, pnm IJmbnrnçnr o policinmcnto da cidndc, rcclrunava contra a tomada de armas aos
dc!•ordciros, medida de policia esta que em toda a parle se
pratica. Exir.in l.amhcm que não se policiassem as proximdd1des do Quartel General, cslabnleccndo assim uma zona do
rt•fn~in para os dcsordril'0s que nlacnvam a policia n, quando
rr.pc!lidos, corriam ptll'fl as proximidades do mesmo Quartel
Grnrrnl, situado qnnsi no rentro da cidnrle. i\lnndon atrl reclnmar· contra o polieiamento na Prnca da Inclcpcndencia, onde
sr. nnhn situado o erlifioio do Diar-in de. Pernnmbu.co r. que fica
muito rlislantc rio lor,al' em que cst.:\ o Quartel Genm·al, procul'ando assim impedir nté que a policia defendesse aqucllo
orgão de imrrensu.
i:\.inda mais: ·o g-eneral Carlos Pinto mudou-se da sua rcs!dencía, situada ali•:ís do edifício da chefntnra de policia,
onde está o governador do Es;(.ado, ]lnrecendo deste modo
crnercr facilitar o ataque ou o bombardeio desse cdifficio.
A siluaçilo assim, f:lr'. Prr.sidcnte, tornava-se insustentnvol. Era inevilavnl o choque entre as forcas dn policia e as do
Exercito, e o goveJ•nr,dor do Estado, para evitar maior effusão
dü sangue, recot•rcu r\ inlcrvcnçii'o federal. ele accrkdo l!om o
nrl. Go, § 3°, ela Cons.tiluiçi1o, suppondo que o. Constit.uiciio dn
Flt•puhlica ainda existia.
Nossa occnsiiTo. conferenciei, nela ultima vez. com o Sr.
PJ•csidente da Republica. Disse a S. Ex. o que ,julgava necessnrio, o que pensava decorrer do pedido da intervenção - n
ida de um outro general com f,orçns alheias absolutamente ás
luctas politicas o outros o!omcnlos que pudessem asseg-urar a
or·dem publica.
S. Ex. fnllou-mc cm seguida nn carta que mo escrevera,
pmpondo n arbitragem para .iulr,nrnentll da cloil;ão de Pcrnamlmco. Respondi n. f',. Ex. que a attribuiçüo de apurar as
clr!iÇÕI)S competia no ConP:rcsso elo J.:staclo. mas que era tal o
meu clcse.io de v~r rcstnhclcr.idn n oraom, que cu estava
prompto a acecit,nl-a, nrcl'cr·inrlo Qtw se üScolhcsso um nr·hi-

iro f:6, cn.io nome pudesse rnnre:o;ont.nr narn todos umn gn-

rr.nl.in de ,iusti(;n, c que Rr. porvcnt.m·a dessa nrbitragrm resultasse a annullaoüo rln.~ nluir;õcs, eu c o meu nnt.og@istn
ns~umissemos o compl'omisso elo niio plcitcim• de novo, porque
:isto sor·in a ag-grnvnoii,o elas desordens.
S. Ex. aolron isto jnclieioso c acr'l'üscentou que desde que
ev. conr_•m•dava, ia dm• as 11cr:cssm•las providcn.C?"as.
No dia immedinlo, rccdli umu eurln em rtue S. Ex. me
communicnvn que o meu contendor não concordava com n no-
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uwar.•ão de um :ll'bitro só, nem acceitava o compromisso prévio
de concordar com n nnnullação da eleição.
I:epliquei no mesmo dia dn. seguinte J'órma:
« llrcobi ;o immerliatamente respondo á carta com
que lioj~ me liom•ou V. Ex.
A minha carta de hontem foi a confirmação do que
eu disse a V. Ex. pessoalmente, o que V. Ex. se dignou
do achar Judicioso.
Eu niio podia deixar de salientar que no Congresso
do Estado compele apurar a eleição, funcção esta constitucional, que lhe deve ser garantida.
Entretanto, por· amor :\ paz do meu Estado, promtifiquei-me a ncceitar a arbitragem. Nomear cada uma das
partes dous arbitras, havendo um desempatador, importa
o mesmo que propuz, isto é, a nomeação de um só arbitro, o que abreviaria o julgamento da eleição. Nenhuma
duvida, porém, terei cm acceitar a nomeação de cinco
cidadãos dignos, sendo a cscollw. feita de commum accôrdo entre os nomes que offerecerem a ambos a necessaria garantia de justiça,
Não exigi prévio compromisso de acceitar 101 meu
nntnA"onista a annullacão da aleicão, nem tenho interesse
em fazei-o, pois mo c·onsidero legitimamente eleito. E',
porém, incontest.avcl que o poder apurador tem esse direito, e o que escrevi foi que nesse caso nos obrigassemos
a não ser novamente candidatos. Isto por uma razão de
ordem publica, vi~to como uma nova eleição com os mesmos
candidatos importaria em renovar e aggravar as desor-·
dens.»
Como v!l o Senado, não só facilitei a acceitaciio dlli arbitragem, como me promptit'iquei a acceitar qualquer outra solucãr• digna o patriotica. A arbitragem foi, porém, posta á margem, parecendo assim que o que se desejava era ter um desomJlt\tador a geito.
Quereria o nrarechal Hermes da Fonseca a arbitragem
quando se tratou da apuracüo da sua eleiciio Eu a acceitei francamente.
A funccão que exercem os Congressos estadoaes, apurando
as eleições do governador, é a mesma que exerce o Congresso
l~ederal apurando a eleição de Presidente da Republica. Tílo
sagrada é uma. como são as outras..
Impod h•, r.omo se está fazendo, a reunião do Congresso
e!'tadoal <!, além do um attentado constitucional da maior gravidade, um pi·ocedenf.e J'nnesto e pcrigosissimo para n Republica.
O genorul Dnntns Bnrrelo não pódo ser govornad•o,r de
!'nrnnmbuco, porQue a Cons!.ituicüo exige n residoncin do oito
nnpos nlli, o H. Ex. não 11 tem.
O general Danf.us Barreto J:oi derrotado nas urnus. Publicfunos o resultado com1ll,eto da cleicão; S. Ex. e seus amigos
ató hOje niio o fizeram. Elle, parto de sun propt•ia; oleiçiilo,,
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coP.sLiLuo-se juir. o apresenta a Lheoria díl que a vont.ado do
povo, julgada por elle proprio, dove ser sobreposta a Lodos •os
poderes constituídos.
O Governo du Republica mantém ainda em Pernambuco
a mesma guarnição que cr·eou a situacíLo de terror que domina
o Estado, impedindo assim, cm absoluto, a reunião do Congresso
apurador da eleicíL(),
O Sn. GoNçM"VEs FmmlllliA - Comecnram logo impedindo
a reunião extraordinaria do Congresso.
O Sn. i!WSA E Sn"vA - llequisitada a intervencão, natura:!
era que para alli fos,se um genert~l o uma forca extranha, pois,
r.ão faltam no Exercito brazileiro nomes que inspiram a necessaria confiança.
Justn, ou injustamente accusada a guarnição de Pernambuoo, o dever de imparcialidade, o dever de ordem publica, o
reópeito á funcção c•onstitucional que compete ao Congresso
do Estado, impunham ao Govr.rno da Republica, requisitada
como l'oi li intervenção, n remc~sa para alli de um inspector c
uma força que estivessem acima dP. qualquer suspeita.
Limitar a intervenção ao püliciamento e mandar fazel-a
pela mesma guamicão, cuja substituição pedíamos, como medida de ordem, declamndo e provando que ella violentamente
interviera no plcilo, <í negar por actos o que se affirma por
palavras.
Retil·e o SI'. P1·esidente da Jlepublica a guarnição que se
acha no mau Estado, mande para lá um genez·al imparcial, c
nu Exercito felizmente os ha muito correctos, o eu lhe asseguro que o Congresso se reunir•á.
Faco mais, Sr. Prcsidentn. Não disputo neste momento
p<;sicõcs. Elias nunca me scdur.il•am, muito menos hoje. Assumo
pemnte i() paiz o compromisso de, si fôr reconhecido, renunciar
immediatamonlc o mandato de governador.
Querer, Sr. Presidente, como ainda hooje al'firmam os Jornnes que ficou resolvido nn reunião de hontom, o funccionameuto do iOongresso sob a garantia dessa mesma guarnicifu é
muis do que um escarneo. "<\.té ahi nenhum Governo tem o
dzrelto de ir, porque é f.,ripudwr sobro as vrctrmas,
Sr. Presidente, nem n reunião extrll!ordinaria do Congresso,
convocada para o dia 2i, a qual tinha poz• fim approvar os
actos praticados pelo governo do Estado na 'triste omergencia
em que se achou durante aquelle ploito c autot•izar as medidas
quo fossem necessarias á manutenciio do. ordem, nem mesmo
essa rouniiiJo pôde proseguir.
Gomo, pois, acreditar que esse mesmo Congresso se possa
reunir parn a npura~'ão da oleiciio de governador do Estado ?
Pois o Sr. Presidente da Republica nüo transmittiu - e
eu disso tenho cópias - telegrammns recommendando, de
modo terminante, a não inl.erven~ão daquella guarniciio no
piei~() eleitoral, c apezur de sua recommendnt'ão, não lí snhido
que o, intervonciio se accentuou do modo mnis vi,)lento ? I
Como, pois, os que se acham foragidos, •OS que teem suas
famílias amoucadas, os que não se puderam reunir nem mesmo
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para uma i'uncção orrlinuria, poderão reunir-se hoje pm•a a
aplll'acão da eloicão'i (l'altsa.)
Permitta ,,. ::>enudo que cu leia a seguinte informação de
pessoa fidedig-na:
«No dia 27, após pedido do intervcncão, foi entregue o
policinmcnto da cidade ao general •Carlos Pinto, ficando as
forcas csladoaes ú sua disposicwo• para auxiliar esse policiamento.
Durante a tardo e ú noite continuaram os disparos e arruac~s. No dia seguinte, depois de oito horas, grupos se formaram
0111 diversos pontos dos b:1irros do Santo Antonio, Boa Visttt c
necii'e, promovendo desordens, lendo um dellcs passado cm
fr(!nto ao edii'icio da chcfatura, erguendo vivas c morras. Decorreram agitadas as hoo·ras até pouco depois de uma da tarde,
qumdo se realizou a sessão inaugural do Congresso, tendo
comparecido o Deputado •opposicionista Sergio de Magalhães.
1'erminadn. a sessão, diversos congressistas foram visitar
o govomadot· na chcl'atma, havendo uns immediaçõcs varias
grupos de g-at•otos m·mndos de pedras.
CeretL de duas horas começaram os disparos feibos de sobrados, nas csqcinas da rua Barão rJa Victoria, onde tem cscrlptorio o Dr. Hibeiro de BritGo, c na Pr•aça da Concordia. ·
Niio demorou -n. convergcncia de fogos de varios ponl!os
sor.re a chofatura, que soffrcu logo dep·ois tenaz aggressão do
cCintigonte federal de guarda ú residencin do inspector da região,
deshabiladn, :"L rua Riachuelo, c do pclot.ão d>o- 10' de estafetas,
aquartelado na rua do Hospicio.
Foi utilizada uma metralhadora. recentemente chegada. O
tit•c.teio g·cner·ali~ou-se, visando de prcl'cr·cncia o edificio da
chcfatura, Lendo a bateria. do Bt·um feito um disparo de mclrnll•n.dora, sob a ullegação de que a guarda de policia alli postada fazia disparos ele cnt·a!Jirm !JOntra a 'fortaleza.
Infor·mado insistelcmcntc pelo lclephone das occurrcncias,
o inspector da região mandou até ú chefalnrn o tenente 1'homú
Uiyssos, que se entendeu com o governador, percorrendo o
edifieio, cujas 11aredcs internas ,iii nproqcntavam grandes vcstigios rle balas. Jletirando-se o ol'ficial, recomeçaram os dispv.ros, a principio isolados, seguindo-se fortes descargas contra
a chefa.tura. O Dr. José CnJ•ios Bandeira, quo se achava na
che!'atura, diante das rlifl'ieulclados de communicação telephonlcn, oi'fcrcccu-so para it· no general cxpór a situação•.
O insncctor· da rcr;ifio fez apresentar ú choJ'atura o tenente
Villar, acompanhado do praças do 10" do estafetas, continuando
ainda os disparos, que só cessaram após succcssivos Loques
do cornetas.
As l'acliauas posterior o antcrim· do cdiJ'icio• estão muito
dôterioradas, lin.vcndo no l'ront.ospicio do lado da run da União
um grande romlio.
Desde a vespe1·a, o ut·mmnent.o da policia tinha sido recolhido :\ rospecl-iv:t aJ•rocadaçfio, só ficando armadas 'lS guardas.
Apezar disso, llOntinunmm os ndvcrsurios a dizer que partiam·
ti1·os dos quarteis de policia, o que hwou o general a. guarneC(•l' a fronte tlos quarleis por um ueslacamcnto, del'r~;nte d~
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qual se colloc:'tra grande fll'UflO do desordeiros, que invadiu o
edifício do quar·lcl na presença da fm•r;a J'edora.J, roubando
armas, munições e pecas de fardamento, praticando depreducões o vio!cncius. Nos~os mnigoti estão se foQ!•agindo pura
evitar perseguiçõl's. Entre cllos os Senadores JLão Elysio,
Fcl'J'eir•a .Junior·. HeY.el'l'a Cnl'vai!Jo, l'orlo; Deputados João Pontual, Te.io, Jardim, .João Gonçalves e .Pedro Velho, coronel
Snutos .Dias, Drs. Genaro Guimarã.cs, José Gonçalves, .afóra
oulJ•os. O DJ'. Constancio .Ponl.ual Lambem foragiu-se, lendo
estado deJ'r•onte do sua residencia um grupo de socios do Tiro
em aLt.ilude omeac.adora, o mesmo acontecendo' ao Dr. João
.Pr.nt.ual. 'l'oem sido disparados tiros cm direccito das casas da
viscondessa do Livl'amonlo, Dr..Toiio Coimbra, pac d ogovernudor, o.oroncl Pedro Paranhos, Boulitreau. A residencia das
tws do govcrnad•OJ', (L rua Volha, Lambem foi atacada, impossível ó referir a. seric do at.tentados praticados. E' certo que os
desordeiros foram Dommandados por sargentos o aspirantes do
E:xorcito, ai'J'irmundo-se que as camllinas sahiram do 49" batalhão.~

Isso se passou, Sr. Presidente, depois do pedído de intervon<;ão, exaotament.c no dia em que, em sessão extrnordinaria,
se reunia o Congresso Esladoal.
Como confiar na gar.antia que so assevera se.rú dada ú reunião do Congresso, por essa mesma guarnição?
Sr . .Presidente, onLr,e os fomgidos estão pessoas que nem ao
monos são polilioas; está o illustre Dr. Constancio Pontual,
medico antigo na eidade, est.irnaclo JlOl' gr·cgos e troyanos, lento
de medicina legal na Faculdade de Direito, inspector de llygicnc, o qual viu a sua residencia ata~ada, porque um seu filho
é deputado.
Entro us pessoas que tiveram .as suas casas alvcjndas estão
dun;;r vollras snnlroras, tia.< do gover·nac/or do Estado; eslú n
viscondessa do Livramento, :t respeito do quem sou suspeito
para J'ullar porque é minha sogJ•a, senhm·a de todo respeito .•.
ü Sll. SroJSMUNJJO GaNÇAJ.VJlS -Apoiado.
O Sn. nos,\ E Sn.vA - ... o cu.ia vida so acha cm pDrigo,
mant.endo-so, pm· assim di?.er, artificialmente.
E pr.m aqni se mnnda apregoar que a vida em .Pernambuco ri nonnal, porque ninguom póde mandar dizer o contrario.
Sr. Prcsiclcnt.o, entre os orfieiues que lomaram parto aclivn
no picHo sa!ionl.ou-so o tnnont.e Gaslfto Silveira. Não fazia
parte da guarnií'ÜO de Pernambuco. Arran.iou, ou arran.iarumlho, que fosso para ali i mandndo, em commissiio do estudos de
estradas do for·ro, eousa que não existe cm Pernambuco - o
que nlli ha ó n conslr•uccão, em prolongamento, de uma ost11ada
:l'eit.a pela Grent. \Vestem, conLrrwLada poJo Governo da União.
neclamoi cont.ra a estadia om l'omamhtwo r!ossc officinl, que,
dnsrlo Jogo, coJnllCOII a pm·noJ'l'CI' nmnieipios sm·vidos poJa ostJ·nda ele feno, amoucando os clrn l'es politico~.
AI'J'irmar·arn-mc que Linha sido daria ordem P·llra seguir
para out.ro ,EsLaclo, mnsmo porque om Pernambuco não !Javia
commissão de estudos.
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ANNAES DO SENADO

Heclamou-se novamente e .~ mesma affirmar;ão foi feila.
Levei o facto ao conhecimento do Sr. l'IIfJsid~ntc da Republica
e S. Ex. mo disse Que providencim•ía.. Continuou na wesrna
fórma.
Tornei a faU.ar a S. Ex. e S. Ex. mo respondeu: «Vou
mandar prendei-o o embarcai-o».
Mas elle continuou: Insisti na relllaJml~ão c mttis uma ver.
S. Ex. me disse que ia mnn·dar prendel~o e embarcai-o.
Pois bom, o tenente Gastão Silvoira n1ío foi p.reso (alüís
não pedi a sua prisão), não embarcou o lm oito ou 10 dias
acaba do ser transferido dcfinitiv.amcnle para a gual'llição de
Pernambuco !
E quer saber o Senado <]uem ó o official incumbido do
policiamento na principal zona do Hccife, onde estão o paJ.acio
do governo c os org:ios da imPI'ensa ? E' o tenente Gastão Silveira I
E o Congresso está garantido pa,J•a l'unccionnr o apurar
livrcmonto a e lei cão !
Sr. Presidente, dem!'le desta situacão, não podia mais a
representação pernambucana si lellciar.
Ha, Sr. Presidente, um dever de dignidade e solidariedade
que não permitl.e aos homens publicas transigirem quando se
attenta contra o di!•eito, a libmdude e a v ida dos amigos c
contra a autonomia do seu Estudo, que é a bandeira sob qual
se 1abrigam os homens de brio.
A representação pernambucana inquiriu <.lo Sr. Presidente
da Republica quaes as providencias dadas para o restabelecimento da ordem em Pernambuco, de accõrdo com a requisição
do intcrvencão feita pelo governador do iEstado.
:Fel-o, Sr. PJ·csidente, de fórma ainda moderada. A resposta, porém, dada a requerimento de informacõos foi um escarnco o uma ai'fronLa de tal ordem que não pudemos .recebei-a
sem protestar com civismo o one!'gia.
Nesse documento, o •Sr. Presidente da Hcpublica affirma
o contrario daquitlo que sabe: pl'oclama. a imparcialidade da
guarnição, o quo não é de modo algum verdade. Não pódo ser
considerada imparcial uma gUIIJI'nicão cu,íos offici.aes intervieram violentamente no pleito, ameaçando o eleitorado, exercendo a compressão, •auxiliando desordeiros, e da qual fazem
paz·te officiaes que eh<:~garnm a assestar as pecas do forte do
Brum contra o palacio, deck11•ando o sou commnndantc que ou
as urnas elegeriam o general Dantas Bai·rcto ou o forte o
proclamaria.
Diz .ainda n !•esposta: «A ordem c a tranquillidado estão
de todo asseguradas nuquella região».
Espantoso I Assevero, sob minha rmlavrn de honra d11
homem habituado ao culto da verdade o pela qual respondem
trinta annos de vida publica, sem maculas nem ambições, que
essa affirmacão não é verdadci·r.n.
O Recife est.tí. inhalli!avel para os meus amigos. Orando
numero de familias dnlli so tem retirado. A situaciío ó o que
p6de 'haver de mais angustioso .
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A posição do Dt•. Estacio Coimbra é u de pJ•csioneiro em
palucio, com u sua vida amoaçmla, o disto tem scicncia o Presidente da Republica.
Senhores, o que está nsscr;urudo em Pernambuco ú a posso
do general Dantas Barre!.o contra o rcsultnclo das urnas, tolhendo-se ao Congresso a func<;ão que lho compete ele apurar
a cieição. O que cstú assegurado cm Pernambuco <í n victori.a
do caudi!!Jismo contra a autonomia do Estado c a Constituição
Fcdüral, é .a dictadura Dantas Barreto, com a cumplicidade do
Governo da Republica. (.\htito bem; mu'ito bcrn. O orador 6
cumll1'Ímentado. )

Documento " que se refere o Sr .. Senadr.:!· Rosa e Silva
1'.\LLA O JlJl, 1'. SA~'UIINJNO 1\0DniGUES DE nlliTO, NOT,\VF.J, ENGE~
NHF.IRO QUE SUPEiliN'I'f'NDE AC1'UALMI~N'l'll OS SERVIÇOS DO
S.\NE,\MEN1'0 DO REC!I'Il

« 'l'iv~mos hont~m um fel i~ cnconll·o com o díst.incto en(:enlwiro Dt·. I>'. Saturnino Rodrigues de Brito, chefe da ímnor·tanlo commifsüo do saneamento do Santos e actualmente
supcrintendcnto rio saneamento da cidade do Recife.
Anl.igo companheiro tia Comrníssão da Carta Cadastral do
Districto ]<ceiem I, onde trabalhámos juntos, c lambem, como
nós, soldados do batalhão patriotico Ben.iami-ll Constant, cm
cuja qualidade foi. pelo Mn.rcchal llloriano Peixoto. nomeado
diJ•ector da Armaciio, dur:mtr, a revolta de G de setembro de
!8~3, republicano que .i:í defendeu a Republica com armas na
mão, ó, entretanto, o Sr. Saturnino do Brito avesso ás lutas
1partidnrias. Quando a conversa dcscamba 1paru a politica, faz
questão de dizei.' que nunca se alistou eomo eleitor e que júmais
se nl istn·r:\ .
Ncsto momento, porém, a palavra do distincto engenheiro
sobro a situa(iiio de l'ernambuco, de onde aqui chegou hn poucos
dias. tom um va!oJ· cxcépcional p•or traduzir umu opinião dosapaixonada o ponderada sobre uma situação impossível de sm·
julgada pelos debates vio,entos da imprnnsa.
Foi, portanto, com grande re!uluno.in que o i!Justrndo ong·c,uhoiro ncccdou cm conversar comnosco sobr·o os succcssos
que se teom desenrolado c ostão se desemolando cm Pernnmhuoo. E são tão importantes .as dcclarncõcs do br. Suturnin()
de Brito qun lhe pedimos venia para trasladai-a para as columnus do Co·r1'cio da Noite, proour,ando reproduzi·!' fielmente
a conversa que tivemos com o not.nvel engenheiro.
Encontrm·ão os nossos !cHores nas palavms do illuatro
DJ•. Saturnino do Brito elementos para ,iulgar com scgu.ran('n
o impareialidnde a situação de Pernambuco o principalmcnlo
a altitude do governo do Estado para eom os cxtraordinarios
molhorumcntos mntcrines que jtí se estão rcaliznndo, o que ~
Vol, VI
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ANNABS DO SBNADO

uma dcmonstrncilo de que muita inverdade se tom cscripto e
Sl' tem dito sobre um supposto ab:mdono pelos governantes
pernambucanos dos reaes interesses daquelle Estado da Fedoracão.
Eis a intcrvicw que nos concedeu o nosso prezado amigo:
-O que nos conta V. sobre as cousas politicas do Pernambuco?
-Parti do Recife a 30 do mcz passado o só lhe posso
referir o meu ,juizo pessoal decorrente da. apreciacão dos factos
que interessam os melhoramentos reaes que so vão fazendo na
cidade e com os quaes o Estado iniciou .resolutamente nova
phase de ordem e de progresso, Como V. sabe, sou por completo ~lheio tí poliUca; a unica manil'cstacão politica que fiz
se traduziu em actos, como soldado da logalid~de, cm 1893.
Cuidando <le trabalhar, ponco sei da politica local. E' sabido em nccifc:- na commissão do sancamenLo são aprovci/.adas as •nptidlies, sem se inquirir das idéas politicas. E esse
progrnmma se mantém, sustentado, apoiado pelo governo do
Estado •..
- Pelo governo ?
-Eu lhe conto.
O Sr. Rosa e Silva, em 1900, convidou-me, em nome do
governo, pum dirigir os tmbalhos do Recife; recusei por me
achar ainda occupado em Santos. Instado, consultei o governo
de S. Paulo, ficando resolvido que acceita~se, conservando,
porém, .as responsabilidades da direcção de Santos, onde deixei
oollega idoneo; residiria em necife, só me cabendo os vencimentos relativos a esta commissüo. O Sr. Dr. Rosa e Silva
disse-me quo o pensamento do governo era que se executassem
os trabalhos de saneamento de um modo impencavcl, nos pontos
de vista technioo e economico; a commissã~ teria completa
autonomia; o governo não indicaria funccionarios, não interviria orn nenhum neto da administração. E' o regímen da plena
oonfianca importando na maior responsabilidade, apurada nas
prestações de contas.
-E esse programma se mantém até agora ?
-1\!antem-se, de um modo que honra o governo. Na actual
crise politica o governo não fez um só pedido par.a nomear
eleitores; :não fez um só pedido para demittir opposicionistns
que fmncnmente so pronunciavam, fóra da repartição, contrarias .no gove1•no c t.nlvoz de um modo incor·recto para quem
tenha a noção da relativa subordinação hierarchica no organismo da administrnciio publico. A divulgacilo deste facto será
certamonto um;t lição c dcvcrtt servir de oloquent.o protesto
a apaixonadas e inJustas accusncões. Ao chognr ao llcci!o, o
Sr. Dr. Herculano .Bnndeirn disse-me: --quero que a commissão se.ia a escol.a do trabalho para o meu povo. Isolado naquolle meio, absorvido nos meus labores, não tenho outros elementos que não esses para ,iulgnr os homens que tcom responsabilidades na administração do IElstndo. N.n minha opinião u
gente que estabeleceu nquello programma do serviço o o vao
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executando, comprehendo seus deveres e é digna de .apoio para
!ovar n termo a obra em execução. Não posso, portanto, descobrir o real motivo do um movimento tão anormal, justamente
quando no Estado se executam com actividade o honestidade
serviços impo!'tantissimos, 11 contento de todos e colhendo exaggerados elogios de distinctos opposicionistns, muitos pessoalmente meus ilosconhecidos, outros me fazendo o favor do ostimavol sympathia nas relacõos que mantenho. Parece-me que
a bem ·dos interesses do Estado um movimento rcaccionario
só se justificaria anterior ou posteriormente á actual phase
de progresso.
-Além dos seL'V i cos do saneamento pódo mencionar outros?
-Do momento citarei: 1', as obras accessorias ás do
porto; não h a duvida que o Governo Federal não mandaria
proceder ás domolicõcs extensiv.as pura remodelar o bairro do
Recife si não l'õra a accão predominante dos responsaveis pelo
governo do Estado; 2', alguns alargamentos de ruas e aj ardinamentos, a cargo da 1'refeitura, a qual tambem já oncommendou o matadouro modelo; 3", a Escola Agronomica e o Posto
Zootechnico.
-E o saneamento I
-Quanto ao servil;o do saneamento, o Jornal do Cornme1'cio (creio que do 6 de outubro) deu desenvolvida notici.a, que
a Revista de Enaenharia de S. Paulo reproduziu c bom assim
o Jornal Pequeno de Recife.
O plano geral abrange área superior á comprehendida no
projecto Douglas Fox.
Comprohendo lambem o serviço do abastecimento do agua,
elevando-o do cinco mil metros cubicos diarios .u QUU!'onta mil.
Intervem no plano srmitario das habitações e reJ'úrma os osgolos de todas as casas; o governo f.avorecerú os proprietarios,
procedendo ú cobrança dos sot·vicos a prazos; st\ este acto representa um boneficio credor da gratidão publica,
-Estão muito .adoantados os trabalhos ?
- 'l'emos do rêde do esgotos mais do cincoenta !dlometros
promptos.
'O poço de elovn(•ão da usina esl!\ feito. Os encontros das
duas pontes estão iniciados; uma dostas pontes terá 715 metros
do extensão e por e!la passará o omissario geral; a outra, quo
torá 110 motl'os, representa um grande melhoramento para a
viacüo publica c por e!la passnrú o cmissario do ~" distr!cto;
o emissario do 5" districto passará pela ponto Santa Isabel, quo
está soudo reformada pela comrnissüo.
O material mcta!lico Pllll'U estas pontos está oncommendado
o embarcado.
As machinns da usina turminnl estão sondo executadas,
depois do uma concurroncia entro quatro fol'nocedores idoneos.
Este sor·vico ostá i'oito um dozonovo mezos; comccúmos a
execução em abril do anno passr1do.
-:E o custo dos trabalhos ?
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O ulUmo bnkuH.:o aecusa.nt P::!.L~Timeuf.o5 cm valor infodor
a 3. 000 :OOOit: n!ii c.ql.:í. ineluirlo o IJUSI.o ·do cseJ•iploJ•ic, o rios
galpõcs do almuxarifndo, dos lli'JltH'elJJos pura installa~iio dos
tr.abnlllos (mnis de .\00 eonlos) e o do material cm stock (mai;,
de 400 eon!.os).
Quer dizer que os 50 kilometL·os do r•ldo, eomprelwndcndo
mais do oito kilometl'os de eollecLorcs de concreto, terão custado
cerca de dous mil contos.
E eis porque, no terminar estas ligeiras informações, insisto em uotm· qunnlo estranho e lastimo um movimento politico na oeeasiiio em que melhol·anwnlos tão importantes estão
om franeo desenvolvimento, os quaes certamente serão prejudicados JlOL' mais que os rosponsavcis pela reaccüo digam o
contrai'Ío. líiío me importa o nem me compete apurar o quo
se allega: mas si tudo o que se diz tem l.nnlo valor quanto falta
á accusa~ão do resvonsnbilidad·e do govcmo pelo atrazo tio Estado, - o nada "'' tom feito o nada se :fazendo~. - a in,justi~.a
será olnrnorosa. AlLondida .a situação financeira do Bmzil cm
annos rmssados; eonsiueruudo o caso particular de Pernambuco;
reconhecido quu s6 J•ocienlcnwul.e o fiio do .Janeiro, Santos, o
poucas oul1·as eidades ornpruh,ndoL·am os seus melhoramentos;
J'orcoso é eonnordaJ· cm <Jlie llcciJ'c esl.:'t na ·1mnau.arda das cidadofl quo ~ln saJWH/11. SaJ:Los nínda ufio tfq•minnv.a as obras do
sanomnento P .iú lteeifu iniciava o5 trabalhos pm•a o mesmo
objcdivo . .Nilo tenho outro erilcrio, não tenho outros elementos (cslmnho .rruc sou ao Estado u nbsoL•vido no enmprimcnto
dos meus doYoL·cs) pam julgar os factos c os homens, o nem
mesmo me interessaria o caso politico, si nfio fàra prcoccuparme .u influencia que l.em sobre os serviços do sa:1eamento, se,ia
quem fór o en!!anegado de os ultimar. ;'Ião creio que o meu
fraco entendimento de assumptos fJO!iticos me induza a erJ·o
no .iulgar o enso cm questão sob o unieo aspecto pelo qual devo
iuleL·essnr-rne- o dos lralwlhos a rncn CUJ'(JO: ''• então, !'azendo a h)'pol.hesc rnnis sympathica, Jl!'efiro errar em abono
dos homens que tão distinel.amcnlo emprohendemm a nova
phase do Jlregresso do .Est.ndo.
Devo, enlret.anl.o, dizer quo roscL'Vei-me nesta opinião o
nesse sentimento, porqmml.o não mo ou.volvi no movimnnto,
ficando a commissão de saneamento no cyclo que lhe traçou
o governo ~~ no qual se manl1jm.
Ao ehel'n do st~L·vieo do snneamcnlo são fiO!' eomplelo indil'fet·enLes as pessoas fJUo passem pelo g·overuo, tlesd1~ ·I]Uo l.ocJns
mantenham a eonlinuidado na exccu~iio do plano. Ao cidadão
hrazilciro não ,:_ JlOL'tÍm, iudifi'Dr,ul.e serviL' a qualquoi• governo
legal ou a um gove!'llo que so imponha JlOl' umn i'evolncfio criminosa, condemnatla pela opiniito dn., que a possam emittir
som os l.ransvios dos pnrlidmios e dos nmbieiosos; J::wo esta
·nllusão JlOrquo, c' omo sabe, muito se falia om « violcncins » havidas o esporadas, .ns qu:ws JH'o.iudicnJn mnis o Estado c o Bl'Uzil
<lo que os governos lransilorios, que porvcnlum fossem ou se.inm
simjllesmenle mediocros u estivessem ou cslojnm comprehcn-
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didos na regra geral,
17 de novembro.)

a~ui

o .;!llmres. (Do Cot-rcio da .Yoitc do

OllDEM DO DIA
CREDI1'0S PA!l\ PAG.I:WENTO DE PRll)f!OS Dll VIAGEM

,,
:·:1

.J,,

3" disc.ussão da proposição da Gamara dos Deputados, numero 108, do 19U. autorizando o Presidente da llejmblica. a
nbrk •no i\!inisterio da Justiça e Negocio;; Interiores o credito
exlraordinario de ::!1 :000$, ouro, para occot·rer no pagamento
de premias de viagens conferidos n En,iobras Vnmpré e outros,
sendo •:200$ n cada um.
Adi ada a votacão.
LICENÇA A I'It\NCISGO PI:>TO D,\ SIV>'A VALLE

3' discussão dn proposição da Gnmnra dos Deputados, numero 111. ·de 1011, autorizando o Prcsiclentn da Republica a
cGnceder um nnno de I ientu:n. sem vcncimrntos r em P·rorugn(;ão, a Fr·nncisco Pinto da Silva Vnllc, eltcfe do sccçfin da Estietica da Estrada de Ferro Orstc de il!inas.
Adiada a votação.

O Sr. Presidente- Nacln. mais havendo n tratar, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia ela seguinte:
Yot3çlio, em 3" discussão, !ln proposição cln Gamara dos
Doputndos, n. 108, de 1911, autorizando o Presidente da nopublica a abrir ao ll!inisterio dn Justiça o Negocies Interiores
o credito oxtt·anrdinario de 21 :000$, our·o, para occorrcr ao pagamento de premies de viagens conferidos a E.njobras Vnmpr1í
e outros, sendo r. :200$ a cndn um (com )JarcceJ• favoravcl da
Commiseão de Finanças) ;

Votação, cm :l" discussão. ela prorosição da Gamara rio!
Deputados, n. 11'1, do 1911, autorizando o Presidente dn J\epuhlica a conceder um mmo do licrnr:a. sem vencimentos e cm
prm•ogaçüo, a Francisco Pinlo da Silva Vnllc, elwre do secção
da Estntist.ica dn Estrada rle Ferro Oeste de Minas (corn )Wrecc·t•

da Commissão de Fina111:ns oj'[m•cr.cndo emenda, ;iá ap)Jrovarla
em 2' discnssão) ;
·

3" discussão da pN,posicf\o dn Gnmarn rios Deputados, nnmcro 91), rio ·JnH, aultnrizando o PPosidon tu <ln llopubl icn a ronccclrr· 1101 nnno do lieen~,a. eom ot·clnnado, a Ft·ancisco Gomlnnt
do Fignoircclo, nuxilim• do Gnhinclo do Trlonl.il'icnção e Estntisticn da Policia do Disll'inl,a l'eclcral (com. pa!'cccr favrmm.•l

da Comm'issãn dt: Yinanças).

Levnnto-so .a S0Rsilo ás 2 horns c ljG minutos.
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!66' S:ZSSi\0 EM 7 DE DEZEMBRO DE 1911
?llESIPBNCIA DO Sll. QUIN'I'IN(l'IJOCAYUV,\ 1 VICB·PilES!DllNTE
', 1',

,

A' 1 hora da tm•de, presente numero lagal, abre-se a sessiío,
a quo concol'!'em os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,
Pedro Borges, Cnndido de Abreu, Jonathas .Pedrosa, Gabriel
Salgado, Arthur Lemos, Indio elo Brazil, José Euzebio, lll<>ndes
do Almeida, Pires Ferreira, Franeisco Sú, 1'homaz Accioly, •ravares de Lyra, Antonio de Souza, Wr.lfrcdo Leal, Castro P.into,
Sigismundo Gonçalves, Guilherme Campos, José Mm·cellino, Severino Viei,ra, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Joüo Luiz
Alves, Sá Freire, Bueno de Paiva, Ber·nardo Monteiro, Felici.nno Pennn, Alfredo Ellis, l!'rancisco Glycerio, Braz Ahrant~.
A. J\zcl'odo, Generoso Mal'ques, l<ciippe Schmidt, Laura l\lüller.
Pinheü·o Machado c Cassiano do Nascimento (!l7).
Deixam de compal'ecel', eom causa ,iustif'icnda, os Senhores
Aenu,io Góes, Silverio Nery, Pacs do Carvalho, Urbano Santos,
,Riboiro Gonçalves, Gervasio Passos, Alvaro 1\laehado, Gonçalves
Forreim, Rosa e Silva, Gomes Jlibeiro, Joaquim Malta, Coelho
c Campos, Olivoim Valladão, Ruy Barbosa, Lourenço Baptista,
Augusto de Vasconccllos, Lauro Sodrú, Campos Salles, Leopoldo
de Bulhõcs, Gonzaga Jaymo, Motelln, Alencar Guimarães, Hercilio Luz e Victor•ino Monteiro (24).
E' lida, posta cm discussão, e sem debate approv.ada a acta
da sessão anterior.
.
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O Sr. i" Secretario dá eonla do seguinte
EXPEDIENTE
Requerimento d~ Arlindo de Souza e outros, funccionarios
civis do Departamento da Guerra, solicitando a equiparação de
seus vencimentos aos dos l'unccional'ios do ~linistorio da Agri~
cultura. -A' Commissüo de Finanças.
O Sr. 3" Secretario (scrvi11do de .2") procede ú leitura dos
seguintes
PARECEllES
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D. nosnlinll Carneiro da Cunha, viuvado gcnornl de divisão
graduado, reformado, do .Exercito, Filomena .Tosó da Cunha,
reeebo o meio soldo que lho compel.o pela tnbolla antiga, do
189·1, mas no requol'imonto quo, 80b n. '•3, do COl'rentc anno,
dirigiu .uo Congresso Nacional, n!legando ter seu esposo fnlle-
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cido cm 9 de dezembro do 1910, pediu o meio soldo da nova
lei n. 2.290, do 13 do mesmo mez (promulgada quatro dias
depois da morte daquclle official), em attençiío aos relevantes
serviços por elle prestados ít P.atria.
Tendo que fallar em primeJro togar sobre esse requerimento, a Cornmissão de Marinha o Guerra no seu parecer numoro 259, deste anno, diz que reconhece o valor dos servicos
11restados ao puiz pelo alludido official, mas sente niío poder
dar o assentimento ao que solicita a peticionaria; por isso aconselha o indeferimento da petição, por ser contrari,a á lei.
A Commissão de Finanças pensa igualmente que no caso
não ha fundamento s6rio para a retroactividade dos effeitos da
nova lei.
Sala das Commissões, ü de dezembro de 1911. - F. GluCC1'io, presidente. - Art/1.11r Lemos, relator. -Feliciano Penna.
- Bneno de Paiva. - Urbano Santos. - Milciades de Sá Freire.
- Victorino Monteiro. - Jonathas Pedrosa.
PARECER DA COMMJSSÃO DE MARINHA E GUERRA N.
QUE SE REFERE O PARECER SUPRA
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259,

DÉ

1911,

A

A' Commissão de Marinha c Guerra foi presento o requerimento em que D. Rosalina Carneiro da Cunha, viuva do gencr,nl de divisão, reformado, do Exercito, Filomena José da
Cunha, pede que lhe conceda o meio soldo constante da tabella
de 13 de dezembro de 1O10, por ter o seu marido fnllecido apenas
quai.J•o dias antes daquolla data.
Juntou a peticionaria a fé de o!'ficio de seu marido para
porvar os relevantes serviços por ollc prestados ao paiz, o que
a Commissão reconhece, e assim justificar o favor que ora solicita; mas a Commissão do Marinha e Guerra sente nilo poder
dar o seu consentimento ao que requer a peticionaria, pelo que
•aconselha a rojcicão do seu requerimento, por ser contrario
;í lei.
Sala das Commissões, 22 do setembro de 1911. -Pires
Fcl•reú-a, presidente. - F'. Mendes de Almeida, relator. - Oliveim Val!adtio, -FeUpJlC Schmidt. -A imprimir,

N. 407-1011
D. Abigail Ame lia de Azevedo Albuquerque Andrade, vi uva,
fi!h,a do J,inn Pires de Albuquerque o irmã do piloto escrivão,
Aristides Arminio Azevedo Albuqum·que, fallecido no dia 2 de
setembro de 18GG a bordo do couraçado Rio de Janeiro, no ataque do Cm·uzú, dumnt.o a guerra do Paragu,ny, pede ao Congresso Nacional a reversão da pensão que sua m;1o J'ecebou até
1872, ·cm virtude do decreto n, 1. 421, do 28 do agosto de 1867.
Podo mais que o beneficio lhe seja concedido desde 12 do do-
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zemlJro <lo 1872, data cm que se extinguiu o favor cm virtude
da morte do D. Lina Pires de Carvalho Albuquerquo .
A Commissão de Finanças, depois de examinar os documentos que acompanham o requerimento do D. Abigai! Amolia de
'Azevedo Albuquerque Andrade, não encontrou motivo que deter·mine awnselhar ao Senado o deferimento do pedido, ma:xim<l attendendo aos inconvenientes .que occorrem todas ns
vezes que se abrem precedentes auto·rir..nndo a reversão ele pensõos.
Assim sendo, opina no sentido de ser indeferido o citado
requm·imento.
Sala das sessões, 7 de dezembro do 1011. -F. Glycerio,
presidente. -Sá Freire, relator.- Feliciano Parma.- Drbano Santos. - Artkur Lemos.- Victm•ino Montei!·o.- Jonathas Pedrosa .• - Bueno de Paiva. - A imprimir.
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J,adislúo Dias da Cunha, allegaudo no requerimento n. GB,
do corrente anuo, dirigido a esta Gamara, ,n, sua qualidade do
credm· do Thesouro Nacional da quantia do 180 :850$282, por
obras con.tractadns e executadas nos quarteis da Força Policial
do Di.stricto Federal pela firma Ladisláo Dias da Cunha, em
1909, requcl"eu, a seu favor, identica providonüi,n, (t que se refere o projecto n . .\2, do corrente anuo, oJ'forecido pela Commissão .i]e Finanças no parecer n. 313, autorizando a abertura
do credito nocess.nrio para o pagamento do emproitoiro, engenheiro dvil José Tlwmaz <.lo Aquino e Castro, por saldo do
üonLns da eonstt·uoçüo rio quat·tel de üavallaria da Força Policial.
O Sr. rninislro da .Tustiça c Negocies Interiores, n. quem
esta Commissiio pediu os indispensnveis eselarccimr.ntos para
cmitlii' parecer a respeito, no ol'fieio 11. ''" G2G, do '10 do corl'ento mez, quo confirma n •nllognc.ão do peticionaria, assim so
manifesta sobt·c o assumpto:
«Sr. Presidenta da Commissrto de Fi;'n~cns <lo Senado
Federal - Em refí!rcrwin no officio .n. 3G, do li do eorrcnto
mcz. declaro-vos quo r-Jtro os p.npeis coneernontes ús obras
execut.ndns nos quap/,eis da Brigada Policia! existem diversas
contas ele Lrulish\o Dins da Cunlw, nn importnncin total de
180 :8ü0 :28~. fJtlC deixaram do ser pagas pol' iusu1'f"icion~ia do

verba.

Saudo c fratemidade. - Ri1.>adav'ia da Cunha Corri!a. »
Esta Commissüo. t\ visf.a do exposto, c no mesmo tempo tomando oonllcnimr>olo da pctir;fto n. 75, desl.o mesmo anuo, cm
quo Ladislúo Cnnhn & Comp. Jlt•otostam contra a uller,-ar;rto feita
por Lndislúo Dins dn Cunlln do ser sou sucecssot•, quando o!Jes
rl .que o são, por~uo rocoborum cm pngnmonf,o essas contas ficando portanto o primoit·o como cessionnrio, conforme se' verifica do traslado da cscriptura do dissolucüo do sociedade que

SESSÃO EM

7 DE
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entre si fa?.Cm Carlindo Ladisláo da Cunha Portcll~ o Ladisláo
Dias da Cunha, o qual se acha ,iunto ao requerimento :n. 68,
opina pelo deferimento do mesmo, offerecendo para i~so o
seguinte
PI\O,JEQ'l'Q

N. 51, -

Hl!i

Artigo unico. E autorizado o Pre~idonto ria P.epublica a
mandar pagar a Ladisláo Dias da Cunha, cessionario de L1dish\o Cunha & Comp., a quantia de 189:850$282, por obras
contrnctndas c executadas nos quarteis da Força Pulicial do Districto Federal, abrindo p·ara isso o neccssario credito: revogadas as disposi~ões em contrario.
Sala das Commissões, 6 de dezembro de 1OH. - P. Glur.erlo, presidente e relator. - Pdiciano Penna. - Buerw de
Paiva. - Jonatha.~ Pedrosa. - Artlmr Lemos. - Victorino
Monteiro. - Urbano Santos. -A imprimir •.
N. 409 -

1911

O Dr .•Toão Penido Boumier, inspector sanitnrio da Directoria Geral de Snude Publica, a!legnndo não estar ainda em
condições de reassumir ns suas funccões, dirigiu a esta Gamara
nm requerimento solicitando prorogacão, por mais um nnno,
da licença em cujo goso se acha.
O peticionaria juntou ao seu requerimento um attestado
medico passado 11r.la repartição competente, quo confi·rma a
allegação de molestia po1• e!lo feita, motivo por que esta Commi.ssão é de parecer que o sou pedido devo ser def·erido; por
isso offerece ú considerncão do Scnndo o sr.guin.to
PRO.TECTO

N. 55 -1911
O Congresso Nacional resolvo:
Artigo unico. Fica o Prosidentc da Republica autorizado a
conceder ao Dr .•Toão Penido Bournior, inspector sanitario da
Diroctori·n. Geral de Saude Pub!iea, um anno do licenca em
prorogação e com m·denndo, para tratamento do sua saudo 'onde
lhe convier; revogadas as disposições cm contrario.
SnJ.a das Commissõ~s. 6 do dezombro de 1911.- Frandsco
Glucario, presidente. - Bueno de Paiva, rrelator. - Feliciano

Penna.- Urbano Santos.- St! Freira.- Victorino Monteiro.
- Artlmr Lamas. - Jonatl!as Pedrosa. - :A imprimir.·
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O juiz de direito da 3' Vara Civel desta Capital, bacharel
Antonio Marques da Costa Ribeiro, no requerimento n. 84, do
corrente anno, dirigido ao Congresso Nacional, solicita uma licenca de oito mezes, com todos os vencimentos, afim de tmtar
de sua saude, allegando que, por enfermidade precisa deixar
por algum tempo o exercício do cargo.
'
O peticionaria, que .i untou um attestado medico, al!ega mais
que exerceu Mrca de sete annos funccões criminaes neste Districto, sendo ultimamente removido, por ser o .iuiz criminal
mais antigo, para a 3' Var.a Civel, e que naquelle longo poriodo
de trabalho incessante teria tido para repouso um anno e dous
mezes de férj.ns si a lei fosse igual, nessa parte, para todos os
magistrados; mas tal não se dá; as autoridades judiciarias no
crime não teem as férias annuaes de 60 di·as de que gosam os
demais juizes e tribunnes do Districto Federal, porque os feitos
criminaes siio processados durante todo o anno. E assim, a licem;a que, por motiv~ de molestia grave em sua pessoa, requer
pela primeira vez no Congresso, equivale .realmente a um beneficio que a lei .iá conferiu nos demais juizes deste Districto.
A Commissão de Finanças, tendo em consideração o que
fica exposto e que o peticionnrio est!l de facto ~nfermo, opina
no s~ntido de ser deferido o seu requerimento pelo seguinte
PROJEC10

N. 56-1011

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. São concedidos ao bacharel Antonio Marques
da Costa Ribeko, juiz de direito da 3" Vara Civel desta Capital,
oito mezes de licença, ·com todos os vencimentos, mediante in·
Hpecçíio, parn tratamento de saude onde lhe convier: revogadas
as disposições em contrario.
Saia das Commissões, ll de dezembro de 19'11. -Francisco
Glucerio, presidente.- Jonathas Ped1•osa, relator.- Feliciano
Penna.- Urbano Santos,- Sd Freire. - Victorino Monteiro.
- ..trtluw Lemos - A imprimir.
N. 411-1011

O Dr. Di·dimo Agapíto da Veh;a presidente do Tribunal
de Contas, dizendo •nchar-se enfermo, 'affirmucito essa comprovada nor um attestado medico, devido ao aturado o insistente
trabalho que lho tem imposto o SL'rvico publico ha mais de 20
annos, requm·eu no Congresso Nacional uma liccnca para tratamento de sua saude,
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u peticionaria, que assumiu o exercício do ca.rgo de director do Contencioso do Thesouro Federal em 14 de novembro
de 1890, diz que, a consülho medico, tem necessidade de retirarse do exercício do cargo. por tempo não inferior a seis mozes;
mas a sua situacão de funccionario quu vive exclusivajnente dos
honorarios do emp.rcgo que exerce torna impossível a auscncia
do supplicantc do exercício dll prCllidencia do Tribunal si uão
lhe forem consignados no período da licença os proventos completos do cargo, por não poder, •apenas com o ordenado, acudir
á subsistencia propria cá de sua família.
Não desconhece a Commissão de Financas os servicos que
o peticionaria tem prcst:J:do ú administração publica durank
:lO unnos, se:n o devido repouso, •nos cargos de director do Contencioso do Thesouro, de representante do Ministerio Publico
e presidente do Tribunal de Contas, cujo expediente se avoluma de anno para anuo.
:Além do expediente obrigatorio, é sabido que o peticionaria
elaborou o regulamento das sociedades anonymas de 4 de julho
de 1891, os dous .regulamentos de corretores de fundos publicas
de 1893 e de 1807, o do 'l'ribu11al i! e Contas di 1896, o da fiscal izaoão das sociedades de seguros de vida de 1901, o projecto do
codigo do contabilidade, com 788 artigos, o regulamento da reforma da Fazenda Public;1 do 1909, trabalhos esses feitos om
prazo !Jrevc, com esforço duplicado e uma tensão intellectual
exhaustiva.
Por estes motivos, a Commissão de Finanças é de parecer
que o requerimento deve ser deferido, sujeitando pa·ra isso á
consideração do Senado o seguinte
PROJECTO

N. 57 -

191i

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. E' concedida ao bacharel Didimo Agapito d·a
Veigu, presidente do Tdbunal de Contas, seis mezes de licenca,
com todos os vencimentos, mediante inspeccão de saude, para
sou tratamento onde lhe convier; revogadas as disposições em
contr•ar•io.
Sala das Commissões, G de dezembro de 1911. - F. Glycc!•io, presidente o relator. - Urbano Santos. - Sá F1•aira. -

Jonathas Ped1'osa.- Arthm· Lemos.- Victorino Monteiro.P. Prmna.- A imprimir.
N. 412-1911

A Commissão de Mariuha o Guerra, a quem competia f•nilar
primeiramente sobre n proposição da Cnmnm dos Deputados,
n. 237, de 1907, mandando contar do 4 de janeiro do 1890 a
i.
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antiguidade de posto ·de alferes no capitão Lniz Furtado, no 1'
tenente Luiz 'J'orqualo do Souza e aos demais nlfores c 2" tenentes promovidos por uccrelo de ·J .\ de ·nbt•il do mesmo nnno,
deu o parecer abaixo transcl'ipto, conLrat·io :t mesma proposicão
e com o qual concorda a de Finanças,
Sala das Commissões, 6 de dezembro do 1!H L - F. Glucerio, pr•esidente.- Artlwr Lemo.~. t•clalor.- F. Penna.Bneno de Paiva. - Jonathas Ped1'0sa,- Viclol'ino Montclro.
-Sá Freire. - U1•barw Santos.
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!Ao estudo da Commissão de Marinha o Guerra foi submef.tida a proposição da Camam dos Deputados, n. 237, de 1!J07,
autorizando o Presidente da Republica a mandar contar de 4 do
,inneiro de 18~0 a antiguidade do posto de alferes ao capitão Lui1.
Furtado, -no 1" tenrnto Luiz 'J'orqnato de Souza e aos demais
alferes c 2'" tenentes promovidos por decretos de H de abril
do mesmo anuo, desde que provem ter tomado pn·rte no momornvol feito quo teve como consequencia a proclnmacão da
Republica.
A Commissiio examinou detidamente todos os clocumontos
e, baseada nesse exame, ó de parecer que a referida proposição
seja reJeitada.
1Snla das Commissões, 30 de setembro do 1911. - Piras
Ferreira, presidente.- F. Jlf1!11des di! Almclda.- Oliveira
Valladão. - Felippe Schmidt.
PROPOSIÇ.~O DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N,

237,

DE 1907, A QUE

SE REFERE O PARECER SUPR\

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. • Fica o P.residente ela Republica autorizado a m~n
dnr contar de 4 do .innoiro de 1890 n antiguidade do posto de
alferes .no capitão Luiz Furtado, no 1" tenente Lui~ Torquato
de Souza e aos demais alfet·es o 2"' tenentes promovidos por
decretos de 14 de abril do mesmo anno, desde quo provem ter
tomado parte no memoravel feito que tovo como consequoncin
a proclamação da Republica.
Art. 2." Essa contagem de tempo não ·dá direito a vencimento monetario algum.
Art. 3." Revogam-se as disposições ~m IJ(lnlrario.
Cnmnrn dos Deputados, 23 do dezembro de 1907. -Carlos
Pei:J:oto de Mello Fillw, presidente. - M'ilciadcs Mario de Sd
Freira, 1" secretario. -Lui: Anton·io Fcn·eira Gualba1•to, 2• se~
eretario interino. -A imprimir ..
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A pl'oposiçfio úa Cumura ·dos Dopul.ados, n. H, do corrente
anuo, autorizando a abertura do crcdilo especial de 1 :13.\$000,
pal'll indemni~nr o Cofre de Ül'phúos de igual quantia, paga indevidamente pelo Thcsouro Nacional, procede da seguin.te mensagem do Sr. Presidente da Hepublica:
Senhores membros do Cong1·esso Nacional - Por of!icios
do JU de setembro o 23 rio outubro de 1008, o .Tuizo de Direilo
do S. Fidelis, Estudo dú Rio de Janeiro, requisitou •U entrega
a D. Cornelia Albertiun. de Almeida Bello da quantia de réis
1:13.\$600, capital de omprostimo do Cofl'e de Orphãos feito
em nomo de seu filho Vicente Bello, .iú fallecido, c o pagamento
dos juros vencidos até :í vespcra do dia em que o mesmo Vicente
completou a maioridade.
O 'l'lw~ouro averiguou que aquella quantia furu indevidamr,nt.e onl.r·eguc, ew '15 de abril do referido Ull!lO, a D. ~Jaria
Nicotina 'Bello de Faria, em vista da requisiçfto do mesmo ,lulzo,
d·e ~1 de maio, feita a titulo de ~" via de outra expedida em
'18!li n {]uo se presumia extr·aviada, c está providenciando para
rehavel-a, amigavel ou ,iudicialmonte. i'ífio obstante, é necC8sario que o Cofre elo Orphfios se,ia indemnizado da referida imJIOL'i.ancia para se podel' et'fectuur a entrega do dinheiro n quem
de direito; e pam üsso fim rogo vos digneis de nutol'izar a abertura do credito de 1 :'13·1$600 no Ministel'io da l<azenda.
Rio de .Tancii·o, 28 de Julho do 1OH, 00" da Indepondencia
c 23" dn Republica.- l1C!'11tes R. da Ponsaca.
A Commissfio do Finanças, :í vista do exposto, é do parecer
que so,ia npprovnda a proposição.
Sala dns Commissõos, li de dczcrnbr·o tio ·lOH. -F·rancisco
Glucm•io, p!'l·siden:.n. - Jonathas l'erlioosa, relator.- F'cliciano
Pennu.- Bueuo dC' Pai·va.- Sá P1•elre.- Victorino ;llontciro .. - Urbano Santos. - J1·thu·1: Lemos.
PI\OPOSIÇÃO Do\ CA~!Al\.1 !lOS DEPU'l'ADOS, :S, H, IJE
S" 1\El'I'I\E O l'o\1\ECEil ~UPilo\

101'1,

o\ QUE

O Con;;t·csso Nueicual resolve:
Arl.igo lllnco. E' o J•i·esidentu da nopublica autorizado a
nhl'ir ao ~linisl.et·io da Fawnda o cr•••dito ro~pccial de réis
'i :J3.\$ü00, llnt'a indemnizar· o f:ofr•o de Ül'llhãos do igual quant.in, png•n indevidnrnento pelo Thcsouro Nacional; revogadas as
dispoRicões cm r:onl.!·mio.
Cnmnra dos DopntndoR, H dr• ouf.uur·o de '101 l.- Jo1io
Ln}les PcrrciNl Villw. ·I" Yiee-presidenf.o.- l':u.:cb'in Pmncisco tle Andrade, l" secretario irller·ino. - José Joaquim da
Costa Pct•cira BI'II(Ja, 2" sccrotario intm•ino. -A imprimir.

,.'

1',!.

I I:
'

r
'

'

'

·I

,,

:I

'.1

I
I
'

h

"1!

46

ANNAES DO SENADO

~·;'

I' i

N.4H-1011

·'i;

,,

.

)

'·

..

!I ,·'•
I :.i ,;·1

I

A Commissão de Finanças, tendo examinado a proposição
da Camnra dos Deputados, n. 75, do wrrcnte anno, que concede um anuo de licença, com .ordenado, ao commandnnto dos
guardas da Alfandega de 1\J,nnáos, Pedro Poixoto do Alencar,
é de parecer que e!la seja approvada com a aeguinteo
EMENDA

Ao artigo unico, onde convier, accrescente-se: « mediante
Inspecção de saude. »
Sala das Commissõe~. G do dezembro do 1011. ,-Fmncisco
Glucerio, presidente.- Jonathas Pedrosa, relator. -F. Penna.
- Urbano Santo.1. - Sd .Freire. - Arthur Lemos. Monteiro.- Bueno de Paiva.

Victo1•ino

PROPOSIÇÃO DA CAMAM DOS DEPUTADOS, N. 75, DE -J 011, A QUE
SE REFERE O PARECER BUPM

O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico. Fica autorizado o Presidente da nepublica fl
conceder um .anno do licença, com ordenado, para tratamento de
saudc, a Pedro Peixoto de Alencar, commandantc dos guardas
da Alfandega do Mnnllos; •rovogadns ,as disposioões cm contrario.
Camara dos Deputados, H de outubro do -1911.- Joiio
Lopes Fe1•rcirn Filho, ·1" vice-presiclcnte.- Eu:eiJio Francisco de Andrade, 1' secretnrio interino. -José .Toaqu·im dll
Costa Pereb•a Braoa, 2• secretario interino. - A imprimir.
N. 415-1911

A Commissão do Finanças, tendo examinado u proposição
da Camara dos Deputados, que manda pagar em dobro ns pensões de meio soldo c montepio n que tiverem direito, pela legislacão cm vigor, ás viuvas o filhos dos officincs da Armada
mortos no cumprimento do dever· n bordo do couraçado Aqu.irlaban, po!' occasiiio do desastre que o perdeu, c na defesa dn
lei nas revoltas do 23 do novembro e 10 do dezembro de -1910,
é de parecer que clla soja approvadn com a seguinte
EMBND.I

Ao •artigo tmico: eliminem-se as Jln lavras «a bot•do do
tJOurnça-do Aquirlaban por ocensião do desastre rruo o perdeu, ~
O mais como ost:\.
Sala das Commissões, G de dezembro do -191-1.- l!ictwino
Uonteil·o.- Sá Freire.- .Tonathas Pedrosa.- 1i'eliciluno
Penna.·- Urbano Santps. Votei contra o pl'o,iecto.
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PROPOSIÇÃO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS, N. 93, DE 1~11, A QUE
SE RE~'EI\E O PAI\ECEI\ SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Serão pagas em dobro, pelas tabellas actuaes,
as pensões de meio soldo a que tiverem direito, de aeeôrdo com
a legislação vigente, ás vi uvas e filhos menores, ou, na 'ausencia
dos mesmos. aos paes invalidos dos ofl'iciaes da Armada mortos
no cumprimento do dever a borod do couraçado Aquidaban,
por occasiiio do desastre que o perdeu, e <Ja defesa da lei nas
revoltas de 23 de novembro o 10 de dezembro do anno de 19!0;
revogadas as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 27 de outubro de 1911. - Sabino
BarroNo Jun'ior, presidente. - José Joaquim da Costa Pereira
Braoa, 1" secretario interino.- Dom·inuos de Sou:a Leão Gonçalves, 2• secretario interino.- A imprimir.

N. 416-i9H
A proposição da Camara dos Deputados do 24 de dezembro
do 1910 manda considerar com o soldo por inteiro da respectiva patente a reforma concedida ao capitão-tenente da Armada Alvaro Augusto de Carvalho e abrir para a execução da
lei o necessario credito.
O projecto foi ofJ'erccido ú consideração da Camara dos
Deputados pela Commissão de Marinh-a o Guerra daquella Casa
do Congresso, que o justificou com os seguintes considerandos:
Considerando que o supplicante prestou servicos de guerra
por occasião da revolta de 18!l3, embarcando na esquadra legal
e servindo na enfermaria provisoria então creada nesta Capital
para o tratamento dos feridos:
Considerando que o referido official serviu tambem na Brigada Policial o como pharmaceutico adjunto do Exercito, além
do outras commissões que desempenhou nas flotilhas do alto
Uruguay o de 1\latto Grosso;
Considet•nndo que o rlel'erimenlo da pretensão do supplicante não constitue caso unico, {lOis que favores iguaes teern
sido concedidos pelo Congresso Nacional a outros pretendentes
que so acham em condições identicns ú do supplieante;
Consider.ando quo o supplicanto adquiriu a molestia que
o inutilizou na ultima commissão que desempenhou em Matto
Gro~so:
.
Por tudo isso, n Commissão é de parecer que o requerimonto do nobre pharmaceutico capitão-tenente reformado AlV·aro Augusto de Carvalho pódo merecer despacho favoravel.
A Commissão do Finnnt•ns dn Camnra maniJest.ou-so tumbem unanimemente do ac.côrdo com o parecer da de J\larinha
e Guerra. .--

'I •ol':i
. !

Jt\ tendo o Congresso concedido lguaes favores 11 outros
prot,cndontes cm idcnticas condicões, parr,ce á Commissão ser
do equidade dnr .assentimento á proposir;ão da Gamara.
Sala das Commissões, ü de ·de~embro do -!OH. -Francisco
Glucerio, presidente.- /Ju.eno de Paiva, relator.- Victorino
Montei-ro, vencido.- Jonathas Pedrosa.- Felic-iano Penna.-,1rth1u• Lemos. - U1·bano Santos·' - Sá Fre-ire, vencido .
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O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. Fica considcr,nda com o Fro!do por inteiro
ela respectiva patonU: a refor·ma concedida ao capitão-tenente
da Armada Alvaro Augusto de Carvalho, abrindo o Governo o
necessario credit!l para a execução desta lei; revogadas as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 24 0lc dezembro de -!O! O.- Saomo
Barrnso Ju.u'ior, presidente. - Bstacio de Albuquerque Coi-mbra, -1" secret.1~io. - .4ntonio Simelio dos Santos Leal, 2" secretario.- A k~primir.
N. 117- Hl11

O Sr. Presidente da. Republica dirigiu, em 20 do setembro
do corrente armo, mensagem ao Congresso Nacional solicitando
aut.oriznçãn pm·a p',rir ao Ministerio ,rla Fazenda o credito especial dr 3ol :ZHI$268, para ]Jngnmcni.(> da dil'l'erença do voncirncnt.os do chefe ·do secoão da All'aml<~ga do Jlin do Janeiro,
bachnrc! Ji'rancisco Pires do Carvalho Amgiio, .relativa ao poriodo do -1 do outubro de L893 •n 27 de outubro de -!890, cuja
prescripcúo J'oi relevada por· decreto legislativo.
A Cama·r·a dos Deputados, Lomandn eonhecimenlo Jessa
mensagem, ap[H'ovou o projecto n. 115 rlestc nrmo, ora sujeito
no estudo desta Commissão, c que não é mais dn que uma medida complementar rlo referido docr·eto legislativo, do numero
2.3-17, do 28 do dezembro do Hl!O,
Pelo exposto, a Cornmissiio do Finanças aconselha o Sonad~
que dê o seu assentimento t\ proposicão.
Sala uns Commissões, G de dezembro do 19H. -F. Gluccrio, prrsidonte. - Bu.rno de Pm~'l!a, relator. - F .. Pcnna. Urbano Santos. - Srí Prc-irc. - Arthlt1' Lemos, -- Victo1·ino
Monteiro.- Jonatltas Pedrosa.
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PROPOSIÇÃO DA CAMAllA DOS DEPU'f,\DOS, N.
SE OE!•'lmll 1J I'MIEI:~ll SUl%\

O Congresso Nuci.onnl

DE f!lti, A QUE:

l'l!~•llve

:
Artigo unico. E' o Presidcnio <la llcpublica aut.oJ•izado a
ohrir ao ..\linisle,l'io da Fa~enda o el'Cdito ospeeial de 3.[ :~tü$268,
Jlllr:t pagamento ao bacharel J.'rnncisco .Pires de Carvalho
A1·ugão, clwfe d1J see1;ão da Alfandega do llio de Jancüo, d<t
dii'J'erenr;a de vencimentos l'llial.iva ao período de 1 de outubro
fie 18!!3 a :!i de outubJ·o d!l 18\lV, cuja pr,:scripção lhe foi
relevada ; revogadas ns dispo.~-it~õcs em contrario.
Carnarn dos Deputados, 27 de novembro de 1011.- Sabino
Jlnrroso .lunior, presirlcnle. - ilntoniu Sime.rio dos Santos Leal,
1" e.sci·e·iario. - Euscbio F1'a11C'isr:o r/e .1nrlmde, 2" secreLario.
- A imorirnir.
N. H8- !!lH
,' 11
.

'

.·•

A propos1çao ila Carnara dos Deputados, n. 1!6, de 19!1,
o President.o da Hcpublica a concedet· um unno de
'licença, com ot·denado, para J.ratamcnto de saude, a Francisco
'Pinto, estal'cta auxiliar de pneumaLieos do Correio lccderal.
A petição do interessado veiu acompanhada de ntlest.ados
medicas : cntrnt.anto, para observar a praxe estabelecida, a
Commissão uo Finanças cnlcnrle dever exigir a inspeccão de
saudc. i\"esles termos <í de parecer que seja approvada a proJiosição com a seguinte
nuwri~a

EMENDA

'I

Depois das palavras «Correio Federal», aecrcsccnto-se :
e mediante inspecção de ~aude. ».
Sala das Comrnissõcs, 6 do dewmlll'o de 1011. - F. Glllcm•in, lll'esidenlo.- F!!li,irmn Pcm1a. relator.- Art/1111' Le·mos.
- Urbano Santos. - Victm·ino Monteiro. - Bueno de Paiva.
- Sá Freire. - Jonatlta,ç Pedrosa.
l'RO!'OSIÇÃO ll.\ C.I.\IAH.\ DOB Df:I'U'l'.\llOS. N. I [(l, Dll
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O Congresso Nacional resolve :

Artigo unieo. Fiea autorizado o Presidente da Ropublic:\
a conceder um anuo de licença, com ordenado, para trnt.nm~nt.n
ele ~aude, a Francisco Pint.o, esü;feta anxiliar rlc pnoumn·l:rcofi
rio Correio Frdernl ; revogadas as rlisposiçíies em contrario.
Camam rios Drpnt.ados, 27 de uovemhro de 1nlf.- Saúino
/Jm•roso .lun'im•, !1l'ORirlent.c. - Antom'o Siuwio r/o.• Santos Le~l;
1' secretario. - Ruscbio Francisco da And1•ade, 2' secretariO.
- A imnrlmir.
Vol, VI
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Do accên·do r.om os Iunuamontos do parecer da Commissão
do Finan•:n.~ ~la ?·'Lt•a Casa do Con!l'rcsso, n!Jai.xo transcripto,
esta Commr•suo o do parecer que se.ra approvada n proposicão
da Gamara dos Depul.adoH, u.. iOú, do eorrcnto anuo, que autoriZa o l't·esH/cnto da nepubltca a n/Jr·ir no Mini.slerio da Fazenda o cr·cdilo ele J :G~!J$, para restituir ao bacharol João
Kopke o quu do Illais pagou como contribuinte no exc.rcicio
do 180!!, relevada a prescripção cm que houver incorrido.
Sala dns Commissões, 7 do dezembro de 1011. - F. Glyccrio, presidente. - A1•thw· Lemos. - F. Penna. - Bue110 de
Paiva. - Jonatltas Pedrosa .
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PROPOSIÇÃO U.\

CAMAU,\ DOS DEPU'I'ADOS, N. 105, DE 1911, A QUB
SE
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O bacharel João Kopke, nomeado em !800 officiul do
i' ol'ficio de Registro de Hypothccas desta Capital, tendo sido,

nos termos do decreto n. 2. 77ú, de dezembro de i897, lançado como contribuinte do impo.sto de subsidio de vencimentos,
pagou, em cada um dos semestres daquelle anno, a impor~
tnncia de 703$, c com essa quota contribuiu pontualmente em
cada semestre dos annos que se seguirem, até o anno de
1894, inclusive. Simultane,amcn'Le, e com a mesma pontualidade, pagava o mesmo serventuario o imposto de industrirus• e
profissões.
Advertido ao fim daquelle tempo de que era elle o unico
serventuario de oificio da justiça que contribuiu com aquelle
imposto, c então eonvenoido de ser indebito ·O pagamento desse
~mpos'Lo, cumulativamente com o de industrias e profissões,
do qual aquelle não é mai.s do que uma modalidade, intentou
nccão contm a Fazenda Nacional para que fosse, restituido o
que indevidamente havia pago a titulo do referido imposto
.de subsidio e voncimentos, obtendo sentenCia favoravel na
i • e 2' entrancias, pum cuja execução já foi votado pela Camarn dos Deputados o nccessario credito.
Occorreu, poróm, que nem no petitorio da accão, nem na
sentença, foi incluida a rr..stituicão do imposto pago nos dous
t~emestrcs do 1800, na import.ancia de l :52ü$, por ser considerada incursn em prescriP\'ÚO ao tempo cm que foi citada
a Fazenda Nacional.
Entretanto, invooondo conslderacõcs de justiça, vem c.
peticionaria, bacharel Joiio Kopke, requerer do Congresso Nacional que, relevada a prcsoripcão em que incorreu, lhe seja
rgstituida a importancia dns duas prestncões do imposto indevidamente pagas nos dous •semestres do 1899.
Bom ponderadll o cnso do petioionnrlo é de primeira evidencia que a sua posiciío cm rclnclio no Thesouro não ó absolutamente id!llltica nem analoga li dos credores contra os qunes
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so verifica, em favor do nwsmc. 'fhesouro, a prQscripcão quinquonnal.
Do J'acto, contra os cre,dores que estão sujeitos a essa prosoripciio o inicio do ductll'so do prazo niio antecede ao direHo
ao pagamento da dil'ida a ~ue lhes é obrigada a l•'azendn Publica - ao passo que, pum o J>eLicionario, obrigado por um
regulamento a contribuir semestralmente com o imposto, o
seu direito creditaria, ou a cffec~ividado desse direito, nüo
dependia unicamente da sua vontade, sómentc podia ser affirmado o se faze.r corto por virtutle da .sentcnca que declal'Ou
illegal o citado regulamento. Conseguintemente, a rigor, sómente da data dessa sent<Jn~a fôra cabível a contagem do
prazo para a prescripciio desse direito.
E, si não tivessem totla a IJrocedencia es las considernoõea
bastava a pontualidade com que o peticionaria se submetteu
ao cumprimento da di,sposicão regulamentar, em virtude da
qual lhe i'oi exigido o pagamento do um imposto indevido, para
Justil'icur em seu favor, si fosse nec~J;sario, o rnlevamento da
preser ipção.
Pm· isso, a Commissão de il?inancas ú de parecer que seja
deferido o requerimento do peticionaria com a adopção do

,,

:,·

~eguinte

PIIOJIICI'O

O Congresso Nnr:ional decre~a :
Art. 1.' E' o Governo da Republica autorizado a abrir ~o
Ministerio da Fazenda o credito de i :521l$, para restituir ao
bacharel João Kopke o que o Mesmo pagou demais como
contribuinte do imposto de subsiaio e vencímen·tus no exercício do 1800, relevada n prescl'ipção em que tive!' incorrido.
Art. 2. • Hevogam-se as disposições em contrario.
Sala das Commissões, 10 do dezembro de 1909. - Fl·ancisco Vciua, presidente. - 1Ja·1•bosa L'irna, relator. - João de
Mello. - Seroio de Saboua. - Galeão Cm·valhal. - Bueno de
iPaiva. - Alcindo Guanabara.
PIIOPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DllPUTQDOB, N. 105, DE
SE RIWEilll~1 OS P.IRECERllS SUPRA

'
'
'

I

'ti.·l

1011, A QUE

O Congresso Nacioual decreta :

1 ~,1

'

Art.

1,•

E' o Pros·idente da Republica ,autorizado a abrir

110 Mínísterio da Fnzonda o credito do I :526$, para restituir

ao bacharel Joíio J{opkc o que o mesmo pagou demais como
conl.t'ibuinte do imposto de subsidio o voncimentos no exercício do 1800, relovndn a proscripcão em CJliO tiver incorrido.
Art. 2." RevoA'nm-se ns rlisposioões orn contrario.
Camara dos nr,pulndos, 28 do outubro de 1D1L - Sàbino
Barroso lttnio!', presidente. - Antonio Si111eão dos Santos Leal,
i • scerotnt•io. - José Joaquim da Coa ta Pereira Braua, 3' seprataria, servindo de 2'. - A imprimir.
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ANN,\I;S UO SENAUO

N. '•20 -

1!H!

C11/.Cllda do Sm1ai/(J ri Jll'i!posição da Cj1111tara
dos Deputados, n . .f!J,7, lie o/!IH .• <JIW au.toriza a conccssãa
de u.m amw de licença, com ordenado, IJ iJ'm proro(IO!Jtio, a
l.~mael Lilianio, amanncnse da Dircctm·ia Ge·ral dos Correios
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Accrescentc-se depois das palavras - (Geral dos Correios» - <mediante inspcecão de suudc >.
Sala das CommissõcR, 7 de dezembt·o de '1011.- Wal{rcdo
Leal. - lic'rnardiun :1/onff?il•o ...
Fica sobt·o a mesa par·a, na S( SSão seguinte, :~ct• disL~u!.ida,
depois de publicada no Diario do Conarcsso.
1

N. 421 -

1!li'i

Redacção final da cm.enrla do Senado á fll'OJJasir,ão âa Cam.ara
!los Dcpu.tndos, n. 81, de .J9H; que auto1•i:a a concessão de
um. anno tle licença, com m•ilenado. ao bacharel Domi'II!JOlV

,tmerico ele Cm•vallw, ilescm.bm•uador do T1'iliunal de
:\ppcllaçü.o do 1'arritm•io do Acre

Onle se lê - «com ordenado • - diga-se : «com dous
,ercos dos vencimentos • - accrescenl.e-sc•., onde convier : ~mediante inspecção de saudc >.
Sala das Commissúes, 7 de dezembro ele 1011. - Wal{rcdo
Leal. - Bcrnm•dino Montciro.
Fica sobre a mesa para, na sessão seguinte, ser liscutida,
depois de publicada no Dim•io lo Conrn·esso.
E' novamente lida, JlO>I.a cm disenssüo e sem debate
approvada a redaccüo final do projecto elo Senado, n. no, do
1911,
O Sr. Jonathas Pedrosa - Sr. Presidente, pedi a palaVI'a para enviar :í ~lesa a petir,ão que no Congresso Nacional
faz D. Lina J{nese, rogando a V. Ex. que se digne enviai-a á
Commissão respectiva, pois t.rata .. se da vi uva de um official
elo Exercitn que prestou relevantes serviços ao pa iz.
Vem à Mesa, é lido e rAmct:tido :i Commissüo do Finan~
r,as o requerimento ele D. Linn da Costa 1\nese, viuva do tc:úente reformado Ol.t.o I\nese, pedindo que lhe se,ia conue.dida
uma pensão o.quivalentc ao soldo que per·cebia sou finado
marido.

O Sr. Fellppe Schmidt - Sr. Presidente, uso da palavra
para enviar ú mesa dous requerimentos que por meu inte,rmedio dirigem <lO Congresso Nncionnl os funccionarios da AI-
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fandr.r;a do S. Francisco do Su 1, no Estado que tenho a honra
ele rert·csenl.al',
Veem à J\lesa, são lidos e re.mctticlos ti Commissúo de Finnn•:as os ~cguintes
1\~QU!lllJME:-I'fOS

!'.:!
\.

Requerimento de Virgílio Augusto Nobrega, porteiro cm·toral'io da All'andcga de 1::'. l•'rancisco, pedindo equipara•;ão de
souR venehnentos aos que pet·eehem o~ ~~~M oscl·jpt.UJ'ill'ios àa.
mn;;ma alfandega.
l\equet•immlto de Arnaldo Claro de S. 'rhiago, fiel de armnzcm da Alfam!Pga de S. Jo'l'an1·i~co, ;;olicitando equiparacíio
df~ .~.m~ vrncimt:nf.o:-; nos dos :!"" t~sct~ipturario~ da mesma alfandega.
QJlDEM DO DIAi
VO'f.IÇÕES

. :i,,

f

Votação, cm 3" discussão, da proposiçüo dn Camnra dos
Deputado;;, u. 108, de l \lU, autorizando o Presidente da Republiea a nbt·ir ao Minisl.crio da Justiça c Ncgoeio~ lntcl'iores
u ~~·•••lil.o PxLraordinario de 21 :000$, ouro, para oc1:orrct• ao
pagamento úo premias t.i•J viagem conJ'el'idos a Enjobr·us Vampt•tí o ouLJ·o>, sPtHio :, :200$ a r.ada um.
Approvarla, vao Sl'l' submctl.ida á sanc~ão.
Vol.acrw, cm :l" discussão, d:t proposi<.:ão da Camnrn dos
Dcpnl.aclos, n. UI, •ln ·J\111, aulorizando o PresiderrliJ da nepuUlica a eoncodtH' um nnno dt~ licent.:a, sem voncimentn.s ú e.m
JlJ'orog:nt;ão. a .Francist·o Pinto da Silva Vulle, chore do .;ec1;ão
t.la l~sLalisl.i~a da EsLrada de Ft•t•t•o Ü•'st.o do Mi nas .
Approvncln, v:w á Commissão de Rcdnccão.
J,ICJ,:'lÇ.\ .\ PllANC:JSCO CONS1'AN1' OE PIGUE!I\llOO

3" discussão rl:t proposicão da Camara dos Depu! ado~.
n. 00, de 1\lll, autorizando o Pt•esidcntc ria !lepublicn a conecdcr um anno fl{) Jieonca, eom ordenado, n Ft·ancisco Conslnnt
dn FiguP.ÍI'Pdo, auxili:H· do Gnhiuel.r de Jdenlificn1;ão e Esta!.isJ.ica ria Policia do DiRil'ido Fedt'l'al.
Appl'ovada, vnn >et' ~uhmetl.ida :i sanct;.ão.
O Sr. Presidc:ttc vou lcvnntnr a ::;pssuo.

E~lnnrlo '"gol.ndn

n ordrm

nrsigno pum o•·dom elo dia da seguinte.:
'l'rnbnlho,; do Cmnmi:<súcs.
Levanta-se a sessão ú 1 hom e 50 minutos.
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A' l hora da tarde, :wham-so presenlcs os Srs. QuinLino
Bocayuva, Cnndido ele Ahrnu, Jonathas Pedrosa, ArLhur Lemos,
Indio do Brazil, Mendes de Almeida, Antonio de Souza, Oliveira Vnlladfto, Severino Vieira, Be,rnnl'dino Monteiro, Feliciano Prmna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Generoso Marques, Jr'olippn Sehrnidl., Lama .Müller e ·Pinheiro i\lachado (17).
Dnixnm dl•, comparecer, com causa .i usLificada, os Sr~.
Formira Chaves, J\rnu,io Góes, Pedro Borgc.~. SilvoriG Nery,
Gabriel Sal.gnrlo, Haes do Carvalho, oTasrí Euzebio, Urbano
Santos, llibeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira,
l~rruwisco Sá, 'l'homaz Accioly, Tavares de Lyra, Alvaro Machado, Walfrcdo Leal, Castro Pinto·, Sir;ismundo Gonçalves,
Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim
Malta, Guilherme, Campos, Coelho o Campos, José l\lal·cellino,
Ruy BaL·boHa, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, João Luiz
Alves, r.ourrnço Bnptisl.n, Sá Freire, Augusto do Vnsconcellos,
Lauro s~rh·•', Bueno dr Paiva, Campos Sallos, Leopoldo de
Bulhiie;;, Jlmz Abrantes, Gonzar;a Jayn11,, .\, Azeredo, Metello,
Alenem· Guimnrile.~. Hereilio r.uz, Victorino ll!orrleiro e Cassiano do Nascimento (I, r\).
O Sr. 4" Secretario (sm•vindo da 1") declara qtte niio ha
expediente.

O Sr. Felippe Schmidt
I''ÍO)

(~upplente,

rleclnm que não ha pareceres.

servindo de 2' Secrcta-

O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenns i 7 Srs.
f\enaciore>, nfto p6dr hoje haver sessão.
DeRir;no para ordP.m do dia da seguinte :
Discussão unicn do parecer da Commissão de Finanças,
n, 400, do 19H, opinando que seja indefol'ido o requerimento
cm que D. Rosalina Carneiro dn Cunha, viuvn do general do
divisão grarluado, reformado, do Exercito, Filomena Josó dn
Cunha, soliflita que so lhe conceda o meio ~oldo constante da
tabelln do 13 do dm:embw do 1910, por tor .seu marido fnllocido
apenas quatro dias antes rlnquelln data;
Discussão unica do purr.eer da Commissão de Finaw;.u~.
n. r\07, do !9H, opinando que seJa indeferido o rorlUl1l'inrontrJ
em que D. A!Jg·ai! Amelin do Azevedo Albuquerque Andrade,
viuvn, filha de Linn Pires de AlbuqüBrt]uo o irmã do pilotocscri\'üo APistidcs Arminio Azevedo AlJJuquerquo, fallecido a
bordo do couraçado Rio tlc Janeiro, no ataque de Curuzú, du~
ranto a g'lwrra do Pat•a:,;nnr; soliciin a roversiio, em seu faYOr,
dn ponsiio que prrcrhin sun finada pJ·o:,:onitorn;

,J' ,,.,

lr4 !t'
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2' discussão do pro,jocl.o do. Senndo, n. 54, de 1011, autorizando o l'restdenLr> da HoilUbhca 11 mandar pagnr n Lndisláo
Dias da Cunha, .,e,sionnritl de Ladislúo Cunha & Comp a
tiU:lntiu de 18U :850$~8~, por obras eonl.racl.udas e execul.àdns
nos quarlei• da Forr;a Polícíal do Distrícto Federal (oflerecido

pela Commissãu de P ínan(:a.~);

.

'

2" discussiio do peo,i~elo do Senado, n. 55, de 1911, auto-

ri~ando

o J?rcsidonte da Hepublíca a conceder ao Dr. ,]oÍ\3
Ponído Burníor, inspector sanitnrío da Directoria Gez·al do
Snudo_ Publica. um anno dr licença, com qrdenado c em proroguçao, para tJ·atamelo de sautle (offm·ecJdo pela Cornrmssiio
de P-írwnça.~) ;
2" <lismm~iío do pro,icclo do Senado, n. 5G, de HH1, autorizando o ProRidünf.e dn Republica a conceder oito mezes de licença, eom lodos os vencimentos, m~>dintn inspocoüo de snude
no bachaL·el Antonio MnL·ques da Costa Ribeiro, ,iuiz da 3' V·arà
Civol desta Capital, pura l.ratamento de sua saude (offcrecido
11Cla Cornmíssiio de Pinan(:IN,·) ;
·
2• discu.~siio do pro.iecto do Sonai!CJ, u. 57, de 1911, autorizando o Presidente da Hepublicn a conceder seis mezes de
licença, com todos os venciment,os, mediante/ inspecção de
saudo, ao DL'. Dirlimo Ar,npito da Veiga, presidente do Tribunal
de Contas, pnrn t.rnf.nmonto de. sua snude (of!erecido pela Cr
m-issão de Finanças).
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A' 1 hora: da tarde, presento nume~o legal, abre-se a
sessão, a que concot•rem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Candido do Abreu, Gabriel Salgado, Indlo
do Brnzil, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
'l'h>,omuz Accioly, Tavares de Lyru, Antonio de Souza, WulJ'redo Leal, Castro •Pinto, Sigismundo Gon~alves, Guilherme
Campos, Oliveira Valladiio, José Marcelilno, Severino Vieira,
Moniz Freire, Sá Froiro, Augusto do Vasconccllos, Laura Sodré,
Buono de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo
Ellis, :Francisco Glyccrio. Braz Abmntes, A. Azoredol.Generoso
Marques, F'Diippe Schmidt, Laura Müller, Pinheiro machado e
Cassiano do Nascimento (351.
Deixam de comparrJem· com causa justificada, os. Srs.
Araujo Góos, Rílverio Nory, Jonathas Pedrosa, Arthur Le,mos,
Paes de Carvalho, .Tosó F.uzebío, Ribeiro Gonçalves, Gervasio
Passos, Francisco Sá, Alvaro Machado, Gonçalves Ferreira,
Rosu ~ Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim 'Mall:a, Coelho e Campos,
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Jtuy Bnr·bosa, Bcmnrclino 1\Jon/.eiro, ,Joiio Luiz Alves, I.ourenco
Bnpl.isla, Cmnpos Snlles, Leopoldo dfJ Bulhõos, Gonzaga Jayníe
Me.tel!o, Almwar Guimarites, Hcrcilio Lur. e Vicl.orino l\lon~
tciro (26).
São lidas, postas em discussão c, sem debate, appr'ovadas
as actas da sessão aulllrior e da t·euniiio de ante-hontem,
O Sr. 1" Sect·etario drí conta do seguinte
EXPEDIENTE

\\' l,, .· .. '
~'

Officios :
Um do Sr. miniRiro da Guerra, dntndo do 6 do c'orrentc,
l.rnnsmil./.indo a mensagem com que o Sr·. Presidllnl.e da Republica resLil.uo dons dos autographos da re.•oluçiio do Congresso Nacional, snnccionndn, qur•. abro no mesmo ministerio
o ctwli/.o especial do 232:205$217, para pagamento de salarios
o serriços de nll'nia/.es c costur·ei1·as dos nrsennes de guerra do
flio dr• .Tnnroiro c do nio Grande do Sul. - Archive-se um dos
nul.ogr•np/Jos !' communique-se á Cnmai·a, remet.l.endo-se-lhe o
outro.
Trcs do S1·. ministro da •Tnstir;n c Negocias Tnl.criorel', dt~
m~sma dat.a. /.ransmit.lindo as mcnsngc.ns eom ·que o Sr. Presiílenle dn flopublirn resl.i/.uc dous dos au/.ogrnphos das t•e.~o
luçürs elo Cong1•esso Nncionnl, .l'anccionnda:<, 11ue autorizam n
abertura dos seguintes credilos no nwsmo minis/.erio :
a) de 32:240$, supplementar (J verba 31L' do nrl.. 2" da lei
n. 2.35ü, de 31 do dezembro de 1910, paro occorrer ris despo?.as com n if1sla!Jar;iio de um clevadm· eloclrico no edifício do
Supremo Tribunal Federal :
b) de 3·\:IL~J$200, supplemenlar rí verba 3G• do art. 2• da
lei n. 2. 3G6, de 31 de dezembro de 1nto, para pagamento de
soldos de reformados do Corpo elo Bombeiros no corrente
exercício :
c) de 14:235$, para pa!l'nmonto no c;xercicio vigente, da
t.ripolação da lancha Dr. Vf!!cz, n scrviço da Directoria Geral
do Bnudo Puhlieu. - Archivo-so um nos atrlngrnphos e commnnique-~e rí Cnmarn, .remottondo-se-lhe o outro.
Um do Sr. prefeito do 'Districto Fedoral, datado iln 7 do
corrcnl.c, romettendo a mensagem com que submetto á c'onsira0ão do Bonndo ns razões que o l~.vnrnm a nr.gnr snncciio {L
rooohH'ão do Conselho Municipal q11c releva da prescripr;ão
om quê incm·rou o c!irr.ito do DI'. Lropo!dino Joaquim de iFnria,
r.ngonheil'o nposentndo, para que possa receber n importancin
rorrospondnn/.r no tempo de sorviço que. menciona. - A' Com~
missão rte Const.il.nição o Diplomacia.
O Sr. 3" Secretario (se1'1lindo ri~ 2") declara q11e nilo h a
pnrncercs.
Síío novnmento lidos, postos em discussão r, som debate,
nppmvndn:< as md11ncões finnos dns emendas do Sonndo ás pro~
positões dn Camnra dos Deputados, ns. 81 e 103, do 1!111.
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O Sr. Generoso Marques (') - Sr. Presiclelnle,. hn dias
a impL'enoa vnm publicando l.elegrammas procedentes de Santa
Gal:!wl'ina, r~m que se diz que a popula~ão de Canoinhus estava
ralarmada cout a uol ic ia de que ~e preparavam forc;as do Estado do l'm·twt\ para itwndit· acJuelle município o atacar seus
habilanles.
A l'epJ'úsenta~~ão fJlll'Unaonse, .':lciente da inexactidão alJSolul.n dn semolhanto nol.icia, ,i:'L de.~condava que algo se preparava em Santa Catlwl'ina, em sonl.ido inteiramente contrario, islo '\• invadirem Jorc;as dr 8anl.a Cathnrina o t.erritorio
do Pnl'nn!t, nn zona em ~ue, c\ resreit.ado o slnlu. quo, no Timbó,
lsl.o acn!Ja dn i'l'l' conl'irmado pelos lclegrammas publicados ho.ie prlo ./Oi'llal i/o Cmmn·m!'io c Olllros ,iornae:: desla Cupilai.
Eis o que cJizern esses l.elc:;mmmas:
Cu!'itylla, 8 - O Cornil.,\. Ccntml de Limitr.s aqui, recebeu do Comili: União da Victoria o seguinte l.ele:h·ammn. publicnrlo ho.ie pelos .iot·u:ws : «Os nos~os patrícios de Tirnbó
nssnssinaclos e muss:wt·ados pot· numerosa forcJU catharinense.
l'rHiimo., a inl.ec·vun~ão insistente ,iunlo Governo, sGiicitando
numrt•osn força para oecupar Cano1nha,, '.relegraphem ao
Jm•Jwl. Ramlar•úes. - Ama:onas Ma.r,ond~s. - FrnnkUn C!P.to.
RrgÚir:nn'' l10.ic em Irem especial riQ Ilrnr;as do regimento
ue srg-nran~a. al'im d,. garantir a apuraçiio da verdade do quo
alli sr passou. A l'or~n pl'Csl.igint·;'c a m.toridnclr para o necessario inquerito.
O trem scr,ecial clwga!'(t amanhli cedo ao Porto União.
O ,jornal ]laranaense Jli() Ncrfl'o, tclegruphando disse :
«Capangas cupit.anoadcs pOl' Salvador Leal assassinaram os
cidadãos Agosl:inho Vie.ira c seu fillto Arlhm· e um ~amaradn,
sendo o movo! do ct•inw a questão de litnitcs.
O chrl'c d11 poli~ia recebeu f.t'}e:;t•amma confirmando os
nssa:;sinntoR.
E' inexactn a nol.icia transmif.lirla pnm ahi, de Florinnopolis, cln invasão di! fol'ças parannen~cs no tcrritorio do visinho Estado.
A forca seguiu ho,ic. O govet•no estú disposto a presl:igial'
n nuf.oridado pnm a rcpl'nssão rln crime o prisão dos crimino~o~.

Curil.yba, A - (A-mericana) - Os .iornne.s desta Cnpit.nl
trazem ho,ic l.el·egl'nmmtts assustadores, acerca da $Ítuaoão da
algumas localidades do interior do Estado, dennto do:; acontecimcnl:os que ui tiinamente se rlesenrolnram cm Timbó.
Nnrm a impt•nnsa que policiaes c l'nscinora~. procedentes
do Santa Cal.harina, invadiram algumas locnlidudcs parnnnensos, matando os que encontravam n prat.icando toda a sorte
do dcprndnr;ücs contra os hnhitnnl.cs do Eslndo.
( •) Este cllscurs!l nüo foi revisto pelo orador.
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O commi~snrio do port.o do Uni!to dn Victoria communicou
governador do .i'aJ·nnrí D assassinato do diversas pessoas
mclusil·e o do Sr. Agostinho Vieira, :filho e cnmaradn.
'
O governador do Es·tado, sciontc das oceurrencias fez
seguir immediatnmonte um trem especial conduzindo 50 prncns
do regimento policial, afim do providenciar a respeito, evitando quo essas de,sordons continuem u capturando os criminosos.
·
Curilyba, 8 - (Americana) - Durante o dia chegaram a
estn cidndc muitos telcgrnmmas do infm•ior, narr•ando incidentes de~ngrnclnveis occorridos entre hnhitanles clesl;o Estado e
do de Santa Calharinn.
1\s nutoriclncios locaes pedem pr.ovidencias cnorgicns no
govcrn~ do Estudo, nlleganclo a falt.a rlc garantia do vida cm
quo se acham.
l.imilo-mo. por omquanto, a trazer no conhecimento do
Sonado essas inf<lrmar,ües, omquunl.o a bancada parnnaense.
nesta c na outra Casa do Congresso não tenha a confirmaciio
-;,fficial desRa grave noticia.
Não posso, porém, deixar do lamentar que, agora, ,justamente quando a questão do limiteR entro os dous Estados
entrou em uma phnRe conciliadora por meio do uma solução
applaudrcla por• todos os orgãos da opinião, se e.ste,in promovendo o aeirramenlo dos odios, n cont.innnc.ão dessa lutn IJLW,
estou certo, lodo~ nús, membros da bancada paranaenso e catharincnse, desejamos ultimar pacificamente.
Assim, como rlisse, limito-me, por emquanto, a estas con~ideracões, pura que o Senado fique inteirado do que alli se
está passando e não estranho as consequencias que naturalmente resultarão desse altentado, si porventura vier a confirmar-se o que dizem os to,logrammas.
Era sómento o que tinha a dizer.
O Sr. FeliPPe Schmidt (') - Sr. Presidente, niio tive a
felicidade da estar presente na occnsião om que o meu illustro
collegn, o mui digno roprcsentanto d.o Estado do Pnran.á,, c~me,
coa a trntnr dn que.~tão que so agita agora no mumclp!O de
Canoinhas, no Estado de Santa Cathnrinn.
0 Sn. CANDIDO DE ARRElJ- Estado de Santa Catharinn I não
apoiado l zona litigiosa,
o Sn. Fm.rrrr' Scr-m!IlT - Ouvi, porém, S. Ex. referir-se
nos telog-rammas publionclos ho,io pelos ,iOI'!lnes desta Capital.
rc!at.nnr!i1 a; ncr.nrrcncias quo alli Re dor·an~. Esses telegr~m
mns, vindo~ do Paraná, nnnunciam aconteCimentos OCCOI'rldos
no rio Timbó.
o Sn. CAND!IlO oH AenEu - Já de, Florianopolis se annunciorn isso, desde nnte-l10ntom.
~o

( •) Este discurso niio foi revisto pelo orador.
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O Sn. FELIPPE SCUMIDT - Nilo sei o que alli occorreu não
tenho, e creio que Lambem nenhum dos meus collegas dê refJI'Csentncão tem, Lelogt·amma de Santa Cat11arina, a não ser
uw, !Ja dias lJUb!icado nos j oPnaes, dizendo .receiar-se uma invasão uo umnici1Jio de Canoinhus por parto de forças do Pal'aná.
Não nct·cdilamos que tal J'ucLo SC\ désse, .porque.,.
0 811. GENEIIOSO illAIIQU!>S - Não havia o menor funda.lllüllLtl pura que isso se désse.
O Sn. Fm.li'PB SCHMIIl'l' - ... os Lavamos cerLos de que o
i'arauú ulio desejaria fazer .iurisdicçüo em um municipio que
Hc aclw sob o uominio du !':ianta Cuthal'ina !Ja muitos annos.
O Sn. GENmwso ~t.~nQu~>s - Principalmente agora.
O Sn. C.INDmo llE ABitEU - 8empre roi de .iurisdicção p'llr·anaense, V. Ex. não p69o. negar.
O !':in. I•'W.IPPE SctHllll'J' - Não discuto esse ponto
O Sn. C,\NDIDO DE ABREU - V. Ex. não contesta que esse
município está na zona litigiosa.
O SR. l'ELIPPE SCHMID'J'- Na zona litigiosa estão tambem
o munieipio de l'almus, de jurisdiccüo do Paraná, o de União
da Victol'ia, 'Litmbem de jurisdicção duquelle Estado, o de
Curitybunos e o de Campos Novos, que estão sob o domínio de
Santa CaLharina, succcdondo o mesmo em relação aos de São
Bento e Campo Alegre. PoP consequencia, cada um desses Estados tem ,iurisdiccão, em parte, na zona litigiosa~
O que é preciso, Sr. Presidente, é que os dous Estados, empenhados nesta qucistão, respettem as jurisdiccões alheias,
1sto ó, que o Esl nrlo do Paraná não procure, como vem fazendo na ,iá alguus annos, pe,netrar em torritorio ·que não lhe
pertsnce.
.
Desde muitos anuas, Sr. Presidente, que o Estado de San'La
Catharinn vil o· municipio de Canoinhas, gue ú limitado a leste
pelo 1•io de, igual nome, pelo rio 'rimb6 a oóste, e pela serra
Geral ao sul, eonstantemonto ameaçado pelo desejo de posso
por parte do Puramí, allegando o governo do Estado que assim
procede JlOJ' estar elle si'l.uado na zona contestada.
Mas, Sr. President,J, nas mesmas condiçõe.s estão o.utros
muuiciJl ios qnu sn nehnm sob o domínio de Santa Catharma, o
cu,ia jm•isdiec;üo il ro;;poitnda pelo Estado do Paraná.
E oc~oJ'I'c-me dizer agora, Sr. PresidenLo, que o Estado
do Paraná !.em sido inl'elicissimo nossas incursões, porque,
não Llus(J,jando a JIUfHihl('iio daquello municipio o domínio do
Pnrnn(t, l.om sempre st•, opposto 1\ vo!lLaue desse governo, do
QU(\ tem l'esultndo eonl'lictos que niío raro teom por epilogo
.algumas mortes.
O Sn. CANil mO DE Annw - Aliús, tt•atn-se de um territorio
elevado, lm pouco t.empo, pelo govorno do V. Ex., a municipio.
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O SR .. F1·:LIPPE Scm.no'l'- Nãn ha duvida ; mas V. ]~li:. não
mo podera eoJJieS'Ial' que o gO\'Or'JJO ele Santa Cal.hn1·ina, pr·udenlo C IJlllli.eiOSO, ,j:imais !ll'OCUI'Oll ll'llllSPOI' a llHil'"el!l esQUCJ'da do l'io 'l'imlJ<í, que sompl'<• foi divba do <Jisr~·ido do
CanoinhHs, elevndo este <lllJJO á ealegol'ia do mun ii!ipio.
O Su. C,INDJIJO PI~ ABHW - Isl.o ,: um novo limite que
V. Ex. cstú lru~ando.
O SR, FEI.IPPI' Scn~IID'l' - Pur·doe-me V. Ex. ; não ô tun
limite novo que eslou Lra~.mHio, porqu<l é antiquíssimo.
A. m~peH? do !'neto que o nobre S<mador pL•Jo Estado do
P:ll'nn:l, ~1·. üenol'oso Mnrqnü~, neaba. de l.l'nzer ao conJwcimenlo do Senado e sob1·o o qual S. Ex. foi o primroir·o a confe.~sm· que não lem nenlmnm inl'ornuwfio official do seu sove!'rlo, nada sabe a bancada cati~:H·inerÍ<'~e ; o que sabemos <í
que esse lel'!'il.orio que esl.ti soi.J a jm•isdieção de Sanln Calharinn, ili'S8C.; ull.iuios •r r·cs nu nos tem .'ido constantemente ame a~
çado por irwm·sües paranaenses.
1hll'a evitar· lar•s coni'Jiolos, o Governo Fedc.ral, naturnlmonl.e de ucellr·do com os dous Estados, resolveu mandar· parn.
nouclln v.ona um destacamento com o fim de bem garant;ir a
ordem.
ncalmcutc emqunnto alii pe.l'lnnnrceu essa for~n nenhum
conflicl.o roi t·egistrado.
Inl'eliwwu'll', Sr..i'residcnl.e, após a t·eUmcla dnquelle de~
tacarnen!.o da r.ona ~m questão, retirada que l.evo por base, ·w~
gundo so a I'J'ir·nra, a J'alla de, commmlidnde ali i wrificndn, renovaram-se l.nes eonJ'Jiclo~. o que sineeramcnlc lamentamos.
O que posso afl'irmur ao Senado ,·, que ninguem de boa
fé dirti que seja o Estado que I'Cilt'c~cnt.o o que proeur·a penctmr no l.et'l'ilor·io <lo oull'a jw·istlieçliO, mas o ele Pamná; ]loi~
quem rtuer· que I.Pnlla a<JompnuiJado e.,la questão l.orú vi;l.o quo
siio ~rmpre foi'IJaB pa!'anaenscs que p.t•ocuJ·nrn invndir zona
soh a jul'isdie<·ão de Santa Catlwriua.
Convtim ltÍlUIJ<'m ~nlie.nltu•, Sr·. Presidente, que a populnt:üo
alli existente L: ·ioda composta de enthurinenscs, razão pm• que
supponho que se lenha dado mais uma tentativa desse .iao~, e
que, J'cpellindo-a a populacíio, conrlietos ~r:. ten11.~~ clndo.
Não temos, repilo, nenhuma mformuçao oflwml a tal respeito, infor·mac<ko qno lalver. ainda IIOS seJam prestadas pnrn
que flOssnnws opporl.un·nmcnlc' esclnrccer devidamente a
Qll<'Si.Í\0,

E1•a o que tinha a

dizei~

o Sr. Severino Vieira (') - St·. Pl'csidenl.c, eslnmo.~ com
n t.crt;u parle do~ t.l ins utcis do mcz ri c dezembro dccm•rJda,
;;em que da Cumul'u ()os Deputados lenha srdo en\'IUd~ l!O Sçnntlo mais do que o projecto rixando a dçspezn. do >MmJsl~rJo
dns 1\IJin<;ões Extr.riol'rs pnra o nnno p!'OX!mO vrndouro. Amda
__,

__

( •1

Este discurso niio foi revisto pelo orador.
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se discutem na outt•n Casa do Congresso nadn menos do seis
proposições orçamentarias - as que dizem respeito ás despezas dos Ministcrios da Viação, Guerra, Marinha, Interior c
Agricultura c a lei orr;ando a receita ~,;era! da llepu!Jlica.
Quer ti izcr que, ainda este nnno, se reproduzem os fuclos
que lccm mm·ccido a mui:-; scvel'a censura, não só nesln, corno
11a outra Casa do Congresso, ocn:;ul·as estas corroborada~ qua::;i
diat'iamenll! 11cla impr·Pwm. Não t'l ndmissivcl 1 Sr. 1Jre~idPnL,.!,
que estejamos a. assistil't impas:o;ivcis, a esse:; fado:; irreg-ulares, sem c1uc o Congt·csso se mova no sentido de udoplat· providencias l.cndcnl.es a eliminai-os. ·
Attr.ndcndo n e~sal'3 eonsidernc;úes, que niLo prechmm dl1
amplo dcscnyol\'imrml.o para .iustil'irml-as, venho sn!JmeUor á
considemção do Senado uma indicar;ão e, ao mesmo tempo, um
projecto dtJ lei, tendentes a remediar a sorte desoladora que
voem lendo, ne.stes ult.imos annos, as !.eis de meios.
O projecto é o seguinte :
Sr. Jlresidcnlc, parece-me, que essa medida é salutat·, no
Rontido do evitar que o Governo seja i'orr;ado a praticai· um
a~to de arbill'io, si por ventura encenar-se o Congresso sem
que estejam votados os ot•r;amenlos.
Por outro lado, St•. Pt·esidcnle, o pt·ojeclo que venl10 submctl.er á considerar;ão do· Sr! nado é elo ordem a re~l.ringir a
accão do Governo, .uma vez que na proroga~ão serão incluidas
as despezas delet·minadamculo fixadas, abolidas as autot•h:uções contidas na lei anl.c,rior.
E' amda um meio de que fiea armado o proprio Po•lc•t'
I,egislativo contra prclençõcs que, ús \'ews, se procuram impor,
pela estreiteza do tempo cm que dQvcm ser votados os orçamentos.
Ha quem diga, Sr. Presidente, c cu ouvi mesmo aqui do
<tlguns collcgas ha pour:o, que o projecto que vou submc.lter ú
consideração do Senado. não parece escoimado de inogaçõcs do
inconsliluciona!idacle, desde que se trata do pt•oro~,;ar a propt•ia
lei da receita.
~las, Sr. Presidente, este me.u projecto não legisla sobro
impostos ; limita-se a dcerclar, cm caso do necessidade, a prot·ogação do uma lei .iú cxislente, votada por iniciativa do tmico
poder a que a Constituição conferiu esta faculdade.
São estas as ligeiras considc!·n~ües com que wuho jusLificar a medida que submollo á apreciação do Senado.
Vem t't i\Iesa, ri lido e, por r~slar apoiado pelo uumero de
asis~,;naturas, vac a imprimir o seguinte
PROJEC1'0

N. 58 -

I

,,,,

1!l11

O Con~,;t•esso Nacional resolve :
Art. L" Sempre quo at<í o dia 1 de janeiro não rsl.iYCI' vo-

tada a loi arcando a receita da

R~.publica,

ou fixando as ro-
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spectivns dospczns ,pum o anuo financeiro quo se inicia, entond~-se prorogadlt a h!i votadtt para o anno precedente, salvo
ns autoriztH;iies em uma ou outra contidas.
Arl. ~:· Hevogum-s" as disposiçúes cm contrario.
::;ultt das sossúes, !l de dezcltlbt'o de 1!li!. - Sci'<'rinu
Vidra. - Jiel'lllll'ti,J .l!untei!•o. Valladrlu. - Candillo de Aúrcn.

JJncno d•J Paiva. -- OUt•Cil·a

Ve111 ti ll!c,sa, é lida, apoiada e !Josta cm discussüo a seguinte
INDICAÇÃO

N. 5 -

1911

Indico que a !Ilesa do Senado consul'lc a Gamara dos
Srs. Deputados, por inte1•medio da r·cspectivu Mesa, si dá o seu
asscntimcato a que seJa nomeada uma commissüo mixta, 'com.posta do trez Senadores e quatro deputados, para estudar c
propór as pro·vidoncias condccentes tL discussãv regular e
opportuna votacão das lois orcamentarias ; sendo os trcs Senadores nomeados dentro os membros da Commissão de Fi.
nanoas, ·Ouvido o seu presidente.
Sala das sessões, 9 de dezembro de 1911. - Severino
.Vieira.
O Sr. Presidente - Já esbndo o projecto devidamente
apoiado pelo numero de assignaturas, vae a imprimir.
· Qnunlo á indicação, por sua proprin natureza, independe
de parecer, e eu a submetto desde já ti discussão.
Approvada.

o Sr. !'ires Ferreira - Sr. Presidente, pedi a paravra.
para solicitar á Mesa que inclua na ordem do dia de segundafeira o projecto n. 29, de i 906.
'•·

·.,.'

ORDEM DO DIA
VAN'l'AGENS l'ECUNJARIAS A I'AVOJI JlE O. ROSALINA CARNEIRO
DA CUNHA

Discussão unica do parecer da Commissão de Financas',
n. 406, de HH1, opinando que soja indeferido o requerimento
em que D. Rosalina Carneiro da Cunha, viuva do general de
divisão graduado, reformado. do Exercito, Filomena José da
Cunha, solicita que so conceda o meio soldo constante da ~~~
bella do 13 de dezembro de 1910, por tm• seu marido fal!eoldc
aponas quatro dias ant.es daquel!a data.
Approvado.
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1\EVEI\S.li.O DE PENSÃO A l'AVOI\ DE O. ADIGAIJ, DE ANDI\ADJi

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanf'.as
n. 407, de 1911, opinando que se,ia indeferido o rcquerimént.o
em que D. Abir;ail Amelia de Azevedo Albuquerque Andrade,
viuva, J'ilha do D. Lina Pires do Albuquerque o irmã do pilotoescrivão Al'islides Arminio Azevedo Albuquerque, fallecido a
bordo do couraçado Rlo de Jartc'i1'o, no ataque de Curuzú, durnnt.a a r;uerm do Parnr;uay, solicita a reversão, em seu favor,
da pensão quo percebia sua finada progenitora.
Approvado.
CI\EDI'l'O PAliA PAGAMENTO A LADIBLÁO DIAS DA CUNHA

• discussão do projecto do Senado, n, 54, de i91i, autorizando o "Presidente da Republica a mandar pagar a Ladisláo
Dias dn Cunha, cessionario de Ladi~láo Cunha & Comp., a quantia de 489:850$282, por obras contractadas e executadas nos
quarl.eis da Força Policial do Districto Federal.
Approvado.
f,ICENÇA AO DI\, ,JOÃO PENIDO BUR!IIER

2' discussão do projecto do Senado, n. 55, de 19H, auto.
rizondo o ·Prll.Sidente da Republica a conceder ao Dr. João Pe.
nido Burnier, inspector •Sanitario da Directoria Geral de
Saude Publica, um anno de licenca, com ordenado e em pro.
ror;acão, para tratamento do saude.
Approvado,
O Sr. Pi:.-es Ferreira (pela D7'dem.) requer e o Senado con~
cedo dispensa de inte.rsticio para que possa ser incluída na
ordem do dia da sessão seguinte o proJecto votadQ
J,ICENCA AO BACHAREL ANTONIO MARQUES DA COSTA RmEn\0

·'

\\.r
1:.:,
'-,1 .,

2' discussão do projecto do Senado, n. 56, de 1011, autorizando o Presidente da Republica a conceder oito mazes de
liconc.a, com todos os vencimentos, mlldiante inJs·peccit() de
snudo, no bacharel Antonio Mnrqu~.s da Costa Ribeiro, juiz de
direito dn 3' Vara Cível -desta Capital, para tratamento de sua
saudc,
Approvado,
LICrnNÇA AO Dn, DIDil\10 AOAPITO DA VEIOA

2• discuss!lo do projecto do Senndo, n. 57, de 1911, autorizando o Presidente dn Republica a conoeder seis mezes de licenca, com to~s os ven.c.imell\tlls, me,d1ante lnitpecçã!1, ·ao

.· -,~
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Dt•. Didimo Agapito da Veiga, presidente do Tribunal djl
Contas, par<t lratamenlo de. sua saude.
Approvudo.
,,,··

.;·

' 1·,,
I .. :
I!:
~ t I: ' •; ,, ~

r,

1'

O Sr. Pires Ferreira (pela m•dem) requer e o Senado concede dispenstt do inl.er,;licio para que possa ser incluida ntl
ordem do dia da sessão seguinte o pro,ieclo votado.

O Sr. Presidente - Estando esgotada a ot·dem uo dia vou
levantar a ·sessüo.
'
Designo para ordem <lo dia da seguinte :
2" discussão <la proposiçüo da Camai'U dos Deputado~.
n. 237. de 1007, autorizando o PrcHidentc ria llnpubliea a
mandar contar de 4 de Janeiro de 1800 a :uJtiguidailc uo posto
do ·alferes no capitão Luiz Jlm·tado, no ·I" tenente Luíz To~·
quato de Souza e aos demais alferes promovidos pot• decretos
de abril do mesmo anno, c dando outras providencias (r.om pa-

l'ccc-r contrm•io das Com.m·i.wies de Mal'inha e Gtte1•ra c de
Füwur;as);
~· discussão da proposi(:fio da Cnmnra do~ DE'putados,
n. 7·1, de 1!lJI, autorizando o Pre~idente da Reputblica a abril•
no illinisl crio da Fazenda o r•J·ed ilo e.speeial de 1 : 13.\$GOO, parti
indemnizar o Cofre de Orphãos de igual quantia, paga indevidamente pelo Thesouro Nacional (wm )Jarcccr {avora•vcl da
Commissão de Finanças);

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 75, de 1!l1I, autorizando o Presidente da Republica a coneeder nm anno de Iiccn~.a, com ordenado, a Pedro Peixoto do
Alc.ncar, commandante dos guardas da Alfandega de Manáos
(com parecer da Comnrissiio r/c Finan(•as, of{m•cccndo emenda);

2" discussüo da

proposi~ão

da Cnmm·a dos Deputados.

n. !l:l, de Hl H, mandando contar pelo dobro, pelas tabcllas

'acl.uncs, as prnsõri' de meio soldo a flUO tiverem direito, de
accõrdo com a legisla(;ão vigente, :'1s vi.m·as c filhos menores,
ou na aus(•,ncia i:los mesmos, aos pacs invalidas dos oft'iciaes da
Armada mortos no cumprimento do dever, a bordo do courar,ado A1luirla.ban, e na dcl'esa da lei nas revoltas do 23 do no~
vcrnbro c 10 de dezcm!Jt'O de 1010 (corn jJai'CCCl' ela Co'lllmissiio
de Finarwas, offm•cccndo emcncla):
2' discussão da proposição da Camara rios Deputados.
n. 115, de i!lU, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Minisl.crio da Fazenda o credito t:>spccial de 3ft :216$268·,
para pagamento ao bacharel Franci~C'O Pil·e~" de Carvalho
Arasão, r.hefo dr sec~ão ria Alfnndcgn do Rio de .Tnneiro, do
dil'fcrenen do vencimentos que mcneiona (cmn JJarcccJ• {avol'avcl da Cmnndssrín r/e Fhumçns) ;
Conl.inuaf'.ão da :J" rlisrmssão tln proposicão da Cnmnra rios
Deputados, n: :10,9, tle 1!!10, eonsirlernndo com !l soldo po~ !nteiJ•o da J•espedJva palenl.l' a rr•formu concedida no cnpltaolencnf.e Alvaro Augusto de CaJ·valho, n dando outras providcn~
cias (com Jla'rcccl' favol'avcl tia Commissüo de Finanras);

11.1. '
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Co~tLinuauão da 2" diseussão do projecto do Senado, 11• !l!l,
d.c i!)Oh, relevando o Estado do Piauhy do pagamento da quantw. de 38 :D5D$D.\!í, que amda pat·ece dcvet• :'t União c provomcnlo do saldo devedor do emprcslimo que, sob fianua desta,
contrahtu om 18UO com o Banco da Lavoura c do Commercio

(inclu-ído cm ordem do dia sem pa·recc1·, a rcque1'Ímento do

Sr. Pires FerrfJ'Í'I'a) ;

·::

1:.
)·"

3" discussão do pro.ieclo do Senado, n. 55, de 1911, autorizando o Presidente da Rcpublwa a conceder ao Dr. João Penido Burn ier, inspoef.OJ' sanHa rio da Directoria Geral do Saude
Publica, um auno lle licew;a, com ordenado e e.m prorogação,
para tratamento de sande (o({aucido pela Commisão de Finanças);
3' discussão do projecto do Senado, n. 57, de 1911, auto-

rizando o Presidente da Republica a conceder seis mezes de
licença, com lodos os vencimentos·, mediante inspecQão, ao
Dr. Didimo Agapito da Veiga, presidente do Tribunal de
Contas, par:t tratamento de sua sande (of(crcctdo pela Co'f/!.rnissão de F·inanças).

Levanta-se a sessão ás 2 horas.

168' SESSAO Ei\1 10 DE DEZEMBRO DE 1911
PllESIDENClA DOS SIIS. FE!lREIRA CHAVES, i' SECRETARIO, E QUIN.
'fiNO BOCAYUVA, VICE-PRESIDENTE

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão·,

a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,

''

'

'

i:
·'

Pedro Borges, Candido de Abreu, .Tonathas Pedrosa, Gabriel SalJlado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Urbano Santos, Mendes
de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz Aceioly, Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Goncalvos. llosa o Silva, Guilherme Campos, Oliveira Val!ndão, .Tosé
Marce!lino, Ruy Barbosa, Srverino Vieira, Moniz Freire, João
Luiz Alves, Sti Freire, Augusto do Va~conce!los, Bct·nnrdo Monteiro, Alfredo Ellis, Franciseo G\ycorio, Braz Abrantes, A. Azercdo, Melc!lo, Generoso Marques, Fo!ippe Schimidt, Laura
Mü!lcr, Victot•ino MonliJiro, Pinheiro Maehado e Cassiano do
Nascimento (39).
Deixam de comparceel', eom causa Justificada, os Senhores
Araujo G6es, Silverio Nery, Pacs de Carvalho, José Eusebio,
Ribeiro Gonculves, GorvasiQ Passos, Antonio de Souza, Alvaro
·]\(achado, Goncnlves Ferreira, Gomes Ribeiro, Jcnquim Malta,
Coelho e Campos, Bernardino Monteiro, Lurenco Baptista, Laura·
Sodré, Buono rio Paiva, Fu!iciano Pcnn..1, Campos SalleR, Leopoldo do BulhõcR, Gonzuga Jayrne, Alencar Guimariíca o HerciHo
Luz (22).
E' lida, posta cm discussão e sem debato approvadn a acta
da sessfio anterior.
·
Vol. TI
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O Sr. 3' Secretario (scrviwlo de ·I'), dú conta do scs'uinto

:"1
I

EXPEDIENTE
OJ'l'icio do Sr. Ser1rctar io da Gamara dos Deputados, datado
do 10 do cOI·rcnte, J•omettuudo a ~eguinte proposicüo daquella
Gamara:
N. 110-'191!

.::. _"

~. 1:,,

. :I

'', ;

·''

I

O Cong·r·esso Naeional resolvo:
Artigo unico. g' o Presidente !la Hopui.Jlica autorizado a
nbi'Jr no J\linistorio da Ju~Li,:a e Negocias Intm·iores o credito
do .\G :~G7$ü80, supplemenlat· ü Yorbn 8" do art. 2" da lo i
n. 2.850, de 81 de dezembro de lOW, sendo: para supprimento
da ver·ba- Matoriul, limpeza e conservacão do odii'icio, salarios
do sm·vuntes e outt·ns dospezas, :JO: GOO~; para pagamento, no
actual é~~er•cicio, de veucimentos a um encarregado de co!loccio~
nur c classificar documentos, de nr:córdo com a dcliberacüo da
Camuru, de 27 de tbemllt·o de l!Hlfl, /' :~00$. Na verba - Pes~
soa!- J'ara pnguruunto elo vetwimentos a um chefe da redaccão
dos du!Jatus, dispensado do serv.ir.o, com todos os vencimentos,
:í ruxão de 'I :~00$ nwnsacs, por clo!iberat'ão do 30 de agosto
do corrente anuo r' a conltu· dessa data a :H de dezembro pro~
ximo futuro, Ir :SHO$; pam pagamento de vencimentos a um con~
tinuo, dispensado igualmente do serviço, com lodos os vencimentos, inclusive a grati l'ica~ão addicionnl, a contat· de 30 de
agosto do mesmo anno u 31 de u·ezembro, o por igual delibera~
cão, l ;!l32$i,HO; para pagamento d1l gmlil'icações addicionaes
a fuuccionarios da :SccrcLariu da Camara dos Deputados que
completaram, no eorrontc ixercicio, mais de 10 o mais de Hi
annos do serviço, 055$200; r~.vogadas :1s disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, JO do dezembro do 'JD!L -Sabino
Barroso Junior, ·presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" secretario. -Eusebio Francisco de Andrade, 2• secretario.
-A' Commissiio de llinancns.
O Sr. 4" Secretario (se1·v·indo de 2") procedo :\ leitura dos
so~uintes

PARECERES
N. 1,22-'10'11

lledaccüo final da mnenda do S~narln rí Jll'apos·i('IÍO. tia Cnmara,
n. U.J, da .J9/I, qu.u antori:a a rJ011ccclm• 11m. anno de U~

cmwa. sem. 1)t'nchnuntos e cm, 1JI'OJ'O(!a~.·ão. a Ftaru:ü;I(;O Ptnto
da Silva Valta, chefe de sec1;ão ele cstalistica da. Estrada de
Ferro Oeste de Minall,
Ao artigo unico, onde convier, necrescenlo-se: - rnedianla
ir.specr,üo de snude.
Sala das Commissões, H de dezembro de JDH. - Wal{rcdo Leal. -Sá F1•eire.
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Fica sobro a mesa para, na snssão soguin~o.
depois de publ icadu no Dial'i,o do Conarcsso.

&7
~or

discutida,

N. -12:J-Jü11

A Commiss;lo 1!e J?juauças examinou ns emendas ol'fcrenidas na 2' discussão do orr;amento de despczas do Minia~erio
das llela~.õcs Exteriores, o vem dm· o seu parecer.
A dos Srs. Alencar o Azoredo, renovando n autorização
contida no art. ·J:J do orçamento vigente pnra a reforma da
Secretaria do Estado, pódo sot· acccitn, sendo, porém, substituída por uma sub-enwnda, que adoanto se veril.
A do Sr. Azerodo, augmeatundo us verbas destinadas ao
aluguel das casas que occupam as legações da Franca, GranBretanha, Allemanha, Austl'ia-Hungria o Chile. p6de ser ac~eitn com a modiJ'ica(;iío que udoanto so verá. Quanto :\ verba
dest.innda ao consulado de Genova, pensa a Cornmissão< quo devo
ser rej citada.
A do Sr. Severino Vieira, propondo que ao/ art. 1" da proposicúo so accrescente- «observadas as discriminacões consl.antos da proposta do Gover·no >-deve l.arnbem ser accoita,
reclig·indo-sc eomo ndeante.
A stib-emoudn relativa á reforma da Secretaria de Estado
<•xccdc :\ verba de 200 :000$, ,J(L autorizada no orçamento! vi,i;'l)ll l.e, cm 61, :200$: augmentnm-sc vencimentos só mente em reIn•;iio aJs continuas, aos cnrrrins ü ao ajudante do porteiro.
Os antigos c domais funccinarios ela Secretaria não tiveram

·'

nugmonto o os novos funcnionnrioA eroados peln reforma. toem,

nas suas categorias, vencirnentoo iguaes aos antigos.
A Commissãu orfcrcco :1 seguinte

Ao ar L. I• da proposição:
L Socretm•ü\ de Estado, em ver. de 503:000$, diga~.;e:
iG7:200$000.
G. Corpo Diplomnl.ico, cm ycz du 1.2GB :503$333, ouro,
diga-siJ: 1. 306:503$333, fazendo-se nas tabcllaR as devidas corrAc<;ões determinadas por estes augmentos, sondo G:000$ para a
<lo Chile e 8 :000~ par ns demais logacões referidas.
Ao mesmo a !'I.. I" accrcsccnte-so:
§ L" Ficam rnzendo parto integrante desta lei as tabellns
lll'.foreaidaH pelo Poder Executivo, rubricadas pela Mesa dv Senado.
·
§ 2." A'Secretnrin do Estado do J\!inistorio dns RolnçõeA Elfteriorcs terá o pessoal· e OB vencimentos adennt!l declurar:tos 'dentro! das respectivas rubricas do orçamento.
·
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I. Um sub-seerul.ul'io de Estado, com ordenado de i6 :000$,
8:000$ de smt.ificaçãn c G: 000$ uu rupresentacão.

.:

•.;·' ·.''1

'_i,

ôB

'•

I

II. Dou~ dil·t'clore:> gerat•,;, um pur·a a dir•eclorin gemi doo
negocias polil.ieos c diplornal.ieos, ouLrli par•a a directoria geral
dos ncgoeios eeou(J\nicos c consulares, cada um del!es com o
ordenado do 1:! : UUO$, sraWieacão de o:000$ c 3:000$ de repre!entacão- e mais a sral.ificacão de 3:000$ si cada um dclles
tiver mais de 40 annos de serviço publico, na fórma do regulamento vigente.
III. Sete direclort•s de scc•;ões, sendo dous para os negocias
politicas e diplo,maticos, dous para os economicos c consulares,
um para o protocollo, um para a contabilidade e outro para o
archivo- cabendo a cada um destes o· vencimento de 12:000$,
e 1 :SOU$ de representação que presentemente percebem,
IV. !O Jlritnciros ofJ'iciaes, ·J Osegundos ditos e 1;l terceiros
ditos, com vencimentos respeetivnmente de O·:GOO$, 7:200$ e
5:400$, divididos como actualmente em ordenados e gratificações.
Os primeiros oJ'J'iciacs, flUundo tiverem mais de oiito annos
do exercido desse cargo, t.eJ'ftfJI uma gruWicacito addicional an;mal de ~ :000*, os segundos a de 1 :800$ c os terceiros a de
:1 :200$000.
V. Quatro lli'ULicantes a ~ :700$ cada um, sendo i :800$ do
ordenado c \IUU$ de gratiJ'icação.
VI. Um primeiro r.ousultor ,iul'idieo com a gratil'icar..ão annual de iü:OOO$, e um segundo dilo com a de 1~:000$000.
VH. Um tJihliol.lwcal'io com ordenado ue l\ :SOO$, e a gra ..
tificação du :J :.\li O$, n t!'l!s auxi Iia t'L'S n ~ : .\00$ de ordenado e
1.:200$ do graUfica1:ão.
VIII. UJL1 cal'i.ogl'aplro e eonse/'l'ado!' do muppas c vlanta~,
com u ;;ratil'ieacão anuual de ü :000~000.
IS.,.. Dous oJI'ficiae,; de g-aiJinettJ do ministro c· um do subsccl.'elal·io, cada um delles com a graLil'ic;u;ão annuul de ü :000$
-Um auxiliar Ue catla um dos direelol'es gerUL\S, cuJn a gratil'iea~ão ailllal de :! :400$000.
X. Um porl.eim cum ordutwuo tlc ·I :000$ <J 2:000$ de r;ratifica•:iio- Um eallig1·apl1o com a ,;r·at.il'ica,,ão anuual de :1:000$
e um a.iudanl.c do ·pot·l.eim eom 3 ::.!00$ de ord<JIUtdo c 1 :üOO$ de
graLifica•;ão.
XI. SeLo conlinuos eom :! : 400il' ue lll'denadl> e 1 :200.~ de
gr·ntifiea~Jão cada um- Dotls corr·cias, sendo um Jll'iineir·o, com
2:400$ dê ordenado c 1 ::.!00$ d<J g-rntil'icncão, um scgul!do com
2:000$ de ordenado c 1 :OUO$ de r;raLit'icação, e para occorrcr
ás duplicatas de vencimentos, por oubstil.uicões c gratil'icacões
eventuaes, a quantia de :!O :000$000.
Saiu dns r.ommi~sõcs, !l do dezemllt•o de 1\Hi,
(Hu ·
cerio presidmtte e '!'f.ll:ttot·. -Urbano !Santos.- F. Punna. - .
Bucn~ da Paiva.- Sá I<'rcit•c, wm rcstriccücs.

-J'.

IJ:MllNDAB .\. l?llOPOAI(),\o U.\ CAM,\1\A IJOS JH:PU'l',\IJ08 N. n~, IJE 1U11 1
A QUE SE lliW!l!IE U 1'.\!UlCEI\ SUPI1A

A.' verba da tnbella- Material- Aluguel de casa:
Prnnca-Em vez de 2:000$ diga-se 12:000$000.
Gran-Bretanlm- Em vez do ~ :000$- diga-se 8:000$000,
Allemanha-Em vez de 2 :000*- diga-se 8:000$000.
Austria-Hungria - lcm vez de 2:000$ - diga-se .....
8:000$000.
Corpo consu hw :
Augmentc-se de 2:000$ a dotacão tio consul de Gcnova, na

I!.J>'ia.

Sala das sessões, 29 de novembro de 1911. -A. :i:eredo,

Accrescente-se onde convier:
Art. Continúa em vigor a autoriz!ll)iio constante do artigo 13 da lei do areamento vigente, para reorganização da Secretm•ia das Relações Exteriores.
Snla das redacções, 2!1 de novcmbt•o de 'i 911. -A. A:credo.
- Alenc·ar Guimarães.

Ao art. 1' - Depois das palavras : c as eguintes verbau,
accrescente-se: observadas as discriminações constantes da proposta do Governo.
Sala das sessões, 20 de nowembro de 1911.-Sel!erino

Vieira.

A imprimir.

N. 424-1911

~i

'

A proposição da Camara dos Deputados, de 22 de novembro
do cm·renlo nnno, pror,urando dar desdobramento, em lei ordinaria, no dispo3it.ivo do art.. 3.\, n. 1, da Const,ituicão do !H de
fevereiro, Ql!e dtí privat.ivamenlo ao Congresso Nacional n com]lctencia para tomar as contas da receita r. despoza do cada
oxercici-J. encerm assumpt.o da mais nlta rclevnncia e reclama
prompto cs:udo e urgente solucão.
• O deswnhccimento dessa urgencin, br.m pondom a douta
Commi,são de Finnnças riu Cumarn, o rotnrdamünt.o rm cogitar
do ussumpto, 11 proerastinacão du solução do semelhante pro'
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hlcmn nnporl.am evidcnl.emcnlc, de um lado, em to[•nar loUra
morta uma das mais impot'lanl.es disposições da ConsLiluiçüo, do
out.ro, cm u annu!laçüo de t•elcvunte aLtl'ibuição• conferida ao
Congresso Nacional c sem cujo exercício regular l'icu falseado
em ponto importante, o l'unccionamenlo normal do regímen re~
prcscnlaLivo.
..
E' portanto, para admirar que até agora não se tenha dado
cump!•i!JJO}llo n osso preceito constitucicllnul, sendo, como são,
a presl.nçao e tomadrt de contas da gestão governamental da
ossenciu mesmo do no•sso J'egimen politico o oondíQão indispensavel para o bom l'unccionamcnlo do serviço linanceiro.
Entre as Commi:;sõos permanentes da Camara do8 Depu~
tactos figura a do Tomada do Contas, a que, pelo nrt. 50 do
l'•;spectivo t•egimcnlo interno, iur:umbc:
Lo Dar pm·orwr s0bt·o o' llalnuco definitivo de cada excr·cicio finnneeit·o c J'onnultu·, ,iu(:Líl'icundo-o, o projecto de lei
npprovando as contas desse exer·Gicio c J'ixando dol'initivamoute
tanto a J'cccil.a como a tlcspc~a a elle rertoncenl.cs;
~." Dar pareeer e propor :í Cnmam a approvqr;.üo dos actos
do Govemo, submcl.l.idos ao Tribunal de Contas o registrado;;
t<ob ni·otesto.
Apezar, porém, dessas disposições ;rogirnQontnes, e niio
obstante a posil.iva dcl.cJ·minaçfio eonstitucbnal, até hoje não
poudo niudn o Congresso OXiJrcor ossa elevada missão !'iscalizndo~·n, quo a nossa lo i bnsica ·lho conferiu paru gal'antiu du
boa ar·roeadação o ~iel dispcndio dos dinlroiros publicas que clle
orca o l'ixa annualmcntr., cm o!Jodioncia a fli'Ocoito irmanudo no
Jr.osmo artigo da ConsUI.uiçrw.
Por nu\is csLr·anhavel que possa ser· essa altitude, de apparentc nogligcndu elo' Con~;r•!sso Nacional, cm não cumrn·iJ· um
dos mais J'remenl.es dovcrcs que pt·ivativamenlc lho são impostos pela ConstiluiQilo, olln ftwilmento se tlxpltcu pcll\ falta do
e!omcnto;; [Jt\l'n o Ja~or, c por nilo ostm· ainda retHJiado o moao
pelo qual as eontas devem ser tornadas.
Seria irrisorio, diz o iIlustre Dr. Alfredo• Valladão, cm seus
Estudos sobre o Tribuual de Contas, o pronunciarncn to cio Cou;;rcsso sobre as contas do qualquer excrcicio·, com as dados quo
lho são fornecidos, quer pela administração, quer pelo 'l'ribunal
de Contas. A extensão do• nosso tcrrilorio, o deficiente systema
do l'iscnlizaçüo nrlminisi.J•af.iva, u incomp]Qf.a organizncii.o do
Tribunal de Contas, tudo justifica a apparcnte dosidia do Congresso, que não {, outm cousa Noniio impossi!Jilidndo de bem
cumprir• o pt·cccil.o constituoionnl.
·
A ·proposicão da Cmnam ot·a su,jcitn ao ostudo da Com.
missiío do lcilmnr:as. Jlrooma !'azo r doHnppai•ocoJ' ossn. impoosibilidnde, ,,, t~onsirlornndo qrw no !>residente da Repnb!Jca, eomo
supremo gestor da l'ot·l.una publitm c oxcculolr rosponsnvel das
leis da rm:cila e da despcza, compota n prostaoüo dns contas do
suo. gestão, dà-llw a inicintivn d·olln.
As cantas, formuladas polo Ministeria da Fn~cnda «em face
dn receitn publica, suu distribuiafí·J o upplicaoüo forem forno~
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g-ani7.adas nos rlcmaio minisLerios, n as que sobre arrecadacão

du J'occrta publ irm, srra llisl! ibnir.:üo o applcar;ão !orem J'ornocid~s [lelns usta(.'.õus exndo1·a;; e pnr.;udorus » :-;erüo, nLé Hi de

maw. de eada anno, r~;rlwtl.irlns pelo .l'r·csidcnto da llepublica ao
Nacional. As Lnbellas que constituem o quarlro g-eral
das contas nnnuacs cansLar·ão do tantos artigo,; ou t•ubricnsguantos hnvia uo orçumonLo de quo so prestam contas e se espeoil'icarfio -- qunnL~ :'r rocciLa, ti dospc~a. ús operações da thosoumr·ia, discriminando clara o minuciosamente:
a) a siLuaçfto rlo cxnr·cieio cnecl'l'ado;
h) a situa,;ão pJ·ovisoria rio ~:xcreicio üOl'l'CttLc:
") o üOn l'ronto ela l'f'r:Pil.a nr·t·eeadnda com u dcspczn cffcctunda;
cl) Cl'cdiLo~ oxL\'Uordinnrios :dllll'tr~, no dermrso do cxeroicio
e elos qne, nlwrlos em oxel'eicios auLol'iorcs, ncllc vigorarem.
O \ll'O,Íccto tmta de O·rganir.ar a {iscali:açüo parlamcntm·,
mas esta permancceJ•á incf1'icnr., eomo bem pondera o parecer
da Commissüo do Finanças da Camnra, si não amparar a (üwaUzaçüo ;iurNC'im·ia Oil'gnnizada cm rc:;u lares bases ampla c roalCon~,;rosso

mentn exercida.

'

-Sá Freire.- F. Pcnna,

'

·I

.

Essa é n J'isüal iznção a etu•go do Tribunal do Contas, a
cu.io oxtllllc sul'ão su,ieiLas as eonlns, antes llo presento ao
Congr·osso para .iulgnmcnLo, e que ernitlirú pnt·cccr sobre aregularidade c cxaclidilo dn:-~ rrwsmn:.;, a~signalnndo si, nn. oxccuçiío
do or•çamont.o n~:riu o .Poder Executivo eom inteira observancia
das autorizações legislativas c conl'ormc os pNcoitos da contabilidmlo !lnblica.
J~ pm•n que o Tribunal de Contas possa ofJ'ica7.menlc amparar a ncçito parlamentar na ><11a l'un~cão !'iscali~ador·u, contt)m
íl ]WOr>osiçno duas mcdirla~ eapilacs, bnstnntcs para ,jusWical'
o l"ecommendn.l' a sua npproYtll;ão. ;)fio n~ consi~·nndns nos nr ..
tigos 3", que J'ixa o prazo ]mra n communicação no Congresso
dos ensos de rcuistro sniJ 1n·otestn, o o !t", que determina que
nenhuma dcspc~a porlcr:'1 :;et· 'Ordenada com o caracter de
''escrva, para o cl'fcilo do art. 2" § oo do dcct•cio n. 392, de
8 de ouLuln·o de 18\l(), sem que Sl!.in impnLavol :l ve:ba ore~~
mentnritt que expressamente autorize a rcsct·va.
O projecto, pois, ó do alta rcltwrmcia; vem dnr complomonl.o, crn lei Ol'clinarin, a um Jll't•ceil.o eonsLil.uoional nl.ó hoje
nfto <'liiTltH'ido, " pr·octn•a hnbilillll' o Cml~l'flSSO n dr:scmponhnr
n sun inconLr·nstnvel mi~;;sii.o d~~ -risenlií·.ndot' dn lJOa appllcaçílO
dlls tlinhoir•os pnhlieos, on,ia :n't't>cadw:iio ~~llo orr;a o eujo dispon~
dio l'ixa, on1 Yil'l.utle da prineipnlnlll'il>ui~·iin qne n Constitui~ão
lho conl'ero.
Parece :'l Commissfio de Finnnc.ns quo nlJc mcL'CL\C o assentimento! do Senado,
Snln das Connnissõns, G tio dw.omlll'o do JOH,-F. GluCV!'io, JWosidonlu.- Duano tlc• Paiva, rolatol'.- Urhi,!'IW ~ali lO$~
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O Cougmsso NaJJional t·esolve:
Art.. 1." l'aJ•a o fim do disposl.o1 na segunaa parte do n. i
do art. 3-\ da Gonstil.ui(•ão, o Pmsidente da llepublica enviam
annualmentt•, até o dia 15 de maio, as contas da gestãO/ finanoeirn durante o pmmltimo exm·cü!io l~ncorrado.
s 1." Estas eon/.aH sor;io formuladas pelo! Ministerio da Fa~ouda em Iiwe rJos elemeulos que IlHo l'i'OPOJ'eionarem as contas
que forem w·ganizacJas nos d1~mai~ miui.-;l.erios, t.~ as que sobr·e a
ni'l'IJrmda~•;io ela J'roeroita pu/JI ica, :illa distrillui~ftO o applicaçüo
forem J'nJ·nneida:-; poJas PS/.neües I!Xnel.orns L' pn~;adora:;.
§ ~." ,\8 Labdlas que const,ii,,JI'Jil o quadw geral das contas
unnunes eons/.nri'iil Ue ta11Los aJ•tig·os ou J'Ullrien::; f}mmt.as havia
no oream,.ul.o do quo sn fii'Ilsl.aJll iOOJli.as, de conl'ormidade com >JS
modelos que o :'liui:o~tJ'O da Fnzendn fizer· organir.ar, nos qunes
sJlr:'t o)iscrl'ndcl o Jil'''"eilo do :H• I., ·l J da lid n. :JS, do :1 de
oul.ubro de 1834.
§ :J." As eonln' JOI)Irlfll'<.oJI<'IIrlerão, no seu rksenvolvimento,
as seguintes l.ahel/as:
I. Quanto 1\ receita:
a) impo~los yotados, taxas c contribuiiJões arrecadadas,
renda patrirnouial tJ industrial estimada JJ consignada ás despr.r.as da Republica;
b) arrecadação realizada m•ssas fonl.es de l'cceita;
c) receita a arrecadar;
d) direitos, impo~tos e quaesquer contribuições cu,ia cobranca não tenha sido autorizada pelo Congresso, e bem assim
aquelles que lnnham sido cobrados com taxas inferiores íts detcrmina•Jões mn lei, eom iudicaoão, cm nm e omtro caso, do
nome dos agentes responsaveis.
II. Quanto il dCBpcr.a:
a) direitos ereditoriiJs reconhecidos contr11 o Theeouro,
tendo como fundamentl) serv.i~os prcst.ad3~ durante o anno;
b) 'Pagamentos realizados;
c) despezas por paga1·.
nr. Em l'eiacão ;\s Ofll'l'llCÕfJS da l.lwsourariu,:
a) os mo'Vinwnl.o~ de fundos entre as est,1cõcs fiscaes e o
Tbcsouro, enLrB est.e e os estabelecimentos bancarias ou estrangeiros e dB uns ,, outrllll entre si e r.am os correspondentes no
estrangeiro;
b) cmiss:W e resgate dll letl.ras do Thesouro;
c' saldos das operacües de cr•edit!J;
d) saldos ou dBf'ieiencias da arrecada(•üo, sittJU\•:io d·J act1vo
e passivo da admini~trar;ilo dns financas e do estndo da divida
t'luctuantc no filll do mmo J'inunceil'O,

..
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§ 4.0 A conta deve indicar, cm t.o.bella resumida, com cla-

o discriminacfto minueiosa:

situacão· do excrcieio encerrado;
situacão pl'Ovisoria do excrcicio corrente;
c) o confronto da recciLa arl·ecadada coon a despeza effectuada;
)
d! crrdil.o~ extz·ao['(linarios abertos no decurso doi exercicio c dos que, aberto.~ cm uxercicios anf.eriClres, nellc vigorarem.
§ 5.' As eontas serão, antPs do prt;sentcs ao Congresso para
Julgamento, suJeitas arJ f!xamo rlo Tribunal de Contas, que
cm.itUrü parceer sollre a regularidade e cx;:wtidao das mesmas,
assig'nalnndo si, na execur;ão do or•:amento, agiu o Poder Exeeut.in• com inl.oira o!Jservancia das autor·izações legislativas e
conforme os preceit.oR da eonLabilitlatle publica.
ArL. 2." llCt!ellida a exposir;;ío, a !Ilesa da Camara a enviará immcdial.amente á Corr.mi~siio de Tomada de Contas, para
que instit.ua quanto antes o exame das contas do exercício e
de seu par·eeer fundanwnl.ado, que deverú concluir· por um projecto dr• lei appruvaudo-as ou uão.
§ 1." Não sendo approvadas as ccmtas pelo Congresso, terá
Jogar o processo de responsabilidade de que trata o decreto
n. 27, de 7 de janeirO! de 1892.
§ 2." Além da exposição e doeumentos que lhe forem annexos, a Commissão de Tomada de Contas requisitará de! Tribunal de Contas, do Thesom·o Nacional, de quaesquer reparti~{ies o"J autoridades, as informa('ões e documentos que julgar
neeessarios á I iquidaçilo das opera('Ües financeiras do exercício
e exame dos actos do Poder Executivo, nor tocante á gestão dos
dinheiros, v11lores e bens pertencentes á União.
ArL. 3." Quando ·J Presidente da Republica usar da attrJbuicãiJ que lhe eonl'ere o arL. 2", § 8", do decreto n. 392, de 8 de
outubro de 1801i, o Tribunal de Contas, procedendo ao reoistro
.~ob )Jrotesta. dará deste conhecimento ús Mesas das duas Casas
do Congresso, dentro· elo !,8 lroras,si estiver o Congresso i'unccionando, e nos primeiros Hi dias do sua reuniilo, si o reoistro sob
1•rotesto so Yer·i l'iear no intorvallo das sessões.
Art. ~" Nenhuma dcspeza podor:í ser ordenada com o
caracter elo rrsel'l!lt ,para O' el'l'eito do art.. 2", § 9", do decreto
n. 30•2, de 8 do outubz·o de 130ü, sem que seja imputava! á
verba ort'arnentarin que expressamente autorize a reserva.
Al't.. G." Os eonti'aetos celebrados pelo Governo serão publir,ndos no Dim•in O(('irial clmllro de I O dias da sua üssignatura
n no mrsmo 111'nzo I'l'lltrll.idos ao• 'l'riln;nal do Contas para o ·aeu
,iuiA"nrnunLo, quo spr·;', pl'Ol'r!'iclo dentro do 15 dias; findo esse
Jll'll%0, HI'Ill 1,,.,. hnYirlol .iul:;nmrnto, o t•ontl'nel.o ser(t tido como
z·c:;istrnclo par·n todos os ril'foilos.
Si o Govorno não f'iz••r· a romossn do contracto no Tribunal
nn r·rf'rt•ido pmw, o l'Pfli'f',,errLnnt.n do Minist.cr·io Publico pr·oa) a
b) a

i

,J~ '
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rnovPr'tí. o ,iul:~amPnl.n c!n ennll•twtn, em peti(:fin insLJ•uida L'Oill

o numcrn do .Diario O(j'iC'iol om quo ello csLiver publicado.
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O l'rosidenl.e da Jlepublica podor:\ usar· da nttribuicão que

i!Jc co111'ere o nl'l,. :!'\ S :3", ulhtca :! 11 , Uo docl'oto n. 39.2, de
13 do outubro de J8Vli, quando o Tribunal recusar registro ao

•

conLr:wto, obson·ados para a cornmunicauão ao Congresso os
praws jü usLabolucidos um emew.la addiLiva antoriJrmente
upr·esonLadu.
Arl.. G." As funcçües do julgamento no Tribunal de Contas
serão supuradas das do preparo do processo, ficando estas a
cargo dos suh-diroctores, sob a immediata direcção do presidõnlo.
Appoll:wilo c o su!Jslituto do representante dei Ministorío PublicJ oxet·cen\ as suas funcções cumulativamente com o mesmo.
Art. H." O presidente o os ministros d1 Tribunal do Contas,
ussin1 wmo o reproscnl.anl.o do !\linistorio Publico, terão· os
mcsnDs YOJJeimenl.os que os dosembm·gadoros da Côrte do
Appolla~iio e o sulistitulo· do represntante do n>inistorio pulllico os que a osle proscnlcmento competem, mantida, quanto
uo JH'csidonle, a disposir)i1J do § 13 do urt. 2" da lei de 8 de
outubro do JSüü.
Arl. U.o Hevogum-so as disposicõcs ern contrnrh
Camarn dos Deputados, 2~ do novo!llbro de 19i1. -João
La:pc.< Pmni1'a PilhO!, i" vico-pt·osidento. >-Antonio Simeão
dos :iantos Leal, 1o secrelal'iJ. - E·11scbio Francisco da An«I·adc, ~" socrol.nrio.- A imprimir.
O Sr. Ruy llarbosa pronunciou um discurso que ser;í publicad() depois,
O Sr. Presidente- J•;stundo dada n hora, v-Jll lovnntnr a
sossüo,
Designo pam ordem do dia da seguinte u mesma .iá mut•cnrlu, isto ú:
:!'' discussão da propo·si<;.ãJ du Camm·a dos Deputados,
n. 237, do tn07, autorizando o .Presidente da nepublio!l u mnndm• coutar do r. do .ianoi!'o de 18!l0 n antiguidade do postJ de
alferes no· cnpitiío Luiz Furtado, ao !" tenente Luiz 'forquato
de S:>u~a ·e aos domais all'cros promovidos pot• decretos do abril
do mesmo anno, o dando· outms providencias (com 1Jarcoo,. contra;•io tia>' Gnnl!nis.,õos do Marinha. o Guerra o do Fillall('as);
:3' disJmssà:J dn proposiQiio dn Camam dos Deputados,
n. 7-1, do ·J!lll, nnt.m•iznndo o Presidenta da llopublica n abrir
ao Mini,lül'io dn Fazenda o eJ•cdilo especial do :1:131$600, pm•a
indomnir.JH' o Coi'J'o do Ot·phiJos do ig-ual quantia, paga indcvidnmonl.o ]WlJ '.l'hosom•o Nuoional (oom )JII1'CCC1' j'm:n1'1md 11<1
COJ/1111/.isstio do Finml('a.<~) ;

~, r!i>'Pl!RSÜ.1 dn JH•oposi~iio dn Camnm dos Dopnt.ndos,
n. 7tí. de Hlll, nut.nriznncto o Presirlonl.c da Hepublica a concodcr lllll anno elo lieeJu;n, com ordonudo, a Podr:l Peixoto do
Aloncm·. oommnnrlanlo rins r;nnrrlas da Alfandci;n do Mnn:'1os
(co111. }Jm•cce1' da Cmmnis,,·,;o do FinOJI(.'as, of{croocndo emenda);
2' disoussiiJ da proposiciio da Cumnra dos Deputados,
n. 03, do 1011, mandando contar pelo dobro, palas tubolln3
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acluacs, as peuscics de meio· soldo a quo l.iverem direito, de
accõrdo com a Jo~isluvfio vig·m1le, :"ts viuvas o l'ilhos menores,
ou nn uuscncia elos musmos, nos pacs invalidas dos ol'i'iciues
da Armada mortos no cumrH·imcnto do dever, a bordo do couraçado Aqu.idabrm, c na defesa da lei nas revoltas de 23 c/~
novembro c 10 de dezembro de 1!Jr0 (com parecer da Com·isrs{io de P'inan('as, u{{r:reccndo C'/IWnda.);
di~oussfiJ

da p!'OJ:>Osil;ão da Gamara dos Deputados,
o Presidente da Republica n abrir
no Ministcrio da Fazenda ·) credito especial de 34 :2Hi$268,
]JUra pagamento ao bnclmrcl Francisco Pires de Carvalho Aragão, ohol'o de secção da Alfandega do Rio de JuneirJ, de differcnL'a de vencimentos que mcneion11 (com 1Jarecer favoravel
2"

n. 115, do

da

t
i:·

I
I.'

!
I
'

10H, nutori~undo

Comm'is~ão. de PitiUJI(!as);

Continunciio ria :J" discmssão du propJsição da Cumnra dos
Dnpnf.ados, u. '!00, de HJ!O, considerando com o soldo por inteiro cla l'CSfHlctiva patente a reJorma concedida aJ oapitüotononle All·uro Au!l'nsl.o do Carvalho-, c dando outras provideneias (c,om pat'f•cer {OI!(If'fl:llcl cla Cnmml,1,1ão de Piuml(!as);
Conlinuac;iio da ~" rliscussúo do pro.ieclo do Sanado, n. !.!9,
de IOOI.i, relevando J Estado elo Piauhy dn pagamento da quantia de 38 :llú0$045, que ainda ptn·oco dovcr ú União c provenionlo do saldo devedor do omprestimo que, sob fiança desta,
oontrahiu em :1800 oom .J Banco da Lavoura o do· Commerúlo
Uncluido em ordem do e/ia
SI'. Pires Fcwrelra);

sem.

parecer, a 1'CIJUCrimento do

3'' r)iset1ssão do PI'O.ieoto do Senado, n. 5o, do HlH, autorizando o Presidente da ltcpulJI ica a conoodor no Dr·.•João Penido Buruior, inspoct~r sanilmio da Directoria Gorai de Saude
Publicn, um unno ele liccncn, com ordenado o em proro:;ucão,
para I.Pal.amenl.o de saudc (of{crucldo )Jela Commissão de Fi1Wnças);
3" discussão do projcclo do Senado, n. :íi, de 10:!:1, nuto·riznndo o Presidente da fiopublioa a conceder seis mezes de
Jicenr,.n, com todos os vencimentos. mediante inspecção, ao
;Dr. Didimo Agapil.o da Veiga, presidente dJ Tribunal dJ Con,tns, pum tratamento dü sua saude (offerccido pela Commisstio

rlc Finanças) ;

Discu~são

,

da proposiçã~J da Cnmara dos Deputados,
,n. 158, do lDOD, rogulando a ilJlOscntadoria dos pah•õos, machinisl.as, l'ot:ulsl.as o l'CmtHiorc's dos arsenacs d~ marinha da
HepuJJJica ('inclu:ida na ordem do dia srnn parccc1', a 1'cQIWI'iuumto do 8·1•, Pires, Ft!1'1'lrira);

Contimw0iio ria 2" discus~~n da pt•oposiçfio da Cnmaru dos
Duputados, n. !12. do 'l!llt, :l'ixnmb a rlospcza do Ministorio
.das Rolar.cics Exierioros pura o cxcrcieio do 1012 (com pa·racc1•
da CmnmisS'áo de Finanças {nvomvcl 1ís emendas dos Srs. Alencar Guímarlies, A:mwlo e Se·ve·rino l'ieira c o{fcrec~ndo uma
sub-emcnda) •

Lovnnt.n-sc n sosslio ús ü horns

r'
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A' 'i hora da tarde,, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que concorrem os S1·s. Quintino B.1cayuva, Ferreira
Chaves, Arau.io Gócs, Pedro Borges; Candido de Abreu, Jonnthn~ Jlcdr·osa, GaiJJ•ir•l Snl:;udo, ArthuJ' J~cmos, Tndio do
Brazil, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
Franeisco Sá, Thomnz Accioly, Tavares de Lyra, Antonio de
Souza, Wall't·odo .Lral. CnsL/'0 Pinto, Gomes fliboiro, Joaquim
J\Iull.n, Guilherme Campos, Oliveira Valladúo, José J\Iarcellino,
Soveritlo Vieira, Moniz Freire, .João Luiz Alves, Sá Fre1re.
Augusto de Vaseonccllos, Lauro Sadrr\ Bueno de Paiva, Bernardo Montoim, Felicin.no Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A. Azerodo, Metel!o, Generoso Marques,
Felippe Scbmidt, Lauro Müller, Victorino Monteizo, Pinheiro
Machado e Cassiano do· Nascimento (1,3).
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Senhores
Silverio Nery, Paes de Carvalho, José Eusebi·J, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Alvaro 1\fachado, Sigismundo Goncalves, Gonçalves Ferreira, Rosa o Silva, CJelho e Campos, Ruy
vos, Gonr:alvos Ferreira, Rosa o Silva, CJelho e Campos, Ruy
Barbosa, Bernardino Monteiro, Lourenço Baptista, Campos
Ralles, LeopoldJ de Bulhõos, Gonzaga Jayme, Alencar Guimarães e Her·cilio Luz ('18) •
E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a nota
dn sessão ante rio r.

O Sr. !." Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Te! ogrammas do Sr. Estacio Coimbra, governador do Pernambuco, datado de H do corrente, coneebido noB seguintes
termos:
«Presidente Senado Federal - Rio - Communico V. Ex.
e:~."]lodi nesta data Presidente da Repu h! ica seguinto telegrnmmn:
< Sahend~ em Jllll'ill'O· minha vida contm a qual ,ití duns
vr.zos so tonton nos dias 12 c 28 dr novembro quando l'oi nssnll.adn por· pnl.rul!laq militares minha rosidencia ol'fi.<,inl, não podendo exercer livremente minhas Dttribuiciies denote dn intrrpt•rtação que vne send:> dada ;í intoJ:vcnção pedida nos termos do ~ :1" rlo n1·t.. 11" tln Constituição Fedct•n!, estando nusentes ou oecultos quasi todos ·:>s senadores o deputados por
se sentir8m som :;nmnl.ius, o quo mo levou a declnrnr som
effoit) o neto do convocuçito oxtrnordinnria do CO'ngresso, ro-
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solvi rctimr-me pal'a o interior do Estado, até que adoptadas
providencias !Juc assegurem l'uneeimmmenlo regular poaercs
cstadoaos, possa regJ•cssur capil.al. Espero inteire~a patriotismo Y. Ex. solução· legal crise politica convulsiona Estado
respeitadas as disposições constitueionaes e os poderes locaes
que não pódcm ser· r iolentamente supprimidos. Saudaoões. ~
-Inteirado.
Officios:
Dous do Sr. prefeito do Districto Federal, datados de !I de
corrente, transmittindo as mensagens com que submette á
consideruoão do Senado as ra~ões que o levaram a negar sanecãa
ás resolwJões tlo Conselho :\lunieipal, que o autori~a:
a) a a!Jrir o ct'cdito neecssario para o pagamcnto da difl'erent'U de vencimentos a que tem direito a professora cathedratica D ..Francisca de ~ouza Monteiro;
b) a me!IJOmt· as eondições da aposentadoria concedida ao
Dr. Damaso de Albuquerque Diuiz. -A' Commissüo de Constituição c Divlomaeia.
O Sr. 4" Secretario (servindu de 2") pt·ocetle ú leitura dos

seguinte
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O Jll'O.ieelo n. 51, de l!lll, ora sujeito ao eslud~ da Commissão du .Jusli<;a ~~ L<.•:;i.;hu;.ão, L'Stabulece uma medida destinada a evitar passiveis eontrovursias quanto ao direito do
aposeutad)ria, que deve assistir aos i'unccionarios da Directoria Geral r.le :>audc .Publica, que, em virtude do decreto
n. 4. Jll:J, de 1:! de jull10 de Hl02, foram trunsferidos da !\lunicipulidade do Dislrieto Feduml tlnt·a o Governo· da União.
Esses sen·Juorcs ao Estatlo, eomrr empregados vilalicio•
da ~lunicipalidade, :;ozavarn de todas as regalias iuherentcs ao
fmweionalisnw publieJ, inelusive a da aposeuta<;ão. 'l'ransl'eridos pelo uecrelo citado, eonl.ra sua v-ontade e sob protesto,
da admiuisi.I'U~ito municipal pm·a a J'ederal, twt·derum c:JJ·vi d·)
decreto munit!ipal n. DOO, tle 30 de setembro de J\10~, o direito
üquulln vmltag<~tn por· Jllll'f.e da muuicipnlidnde.
Em Uw.:w, f!St:'l bem do ver· que arocando o.s servicos até
então a cargo d:J Distr•iclo Federal, a União, ipsu facto, assumiu
todos os eomprom issos deeot·r·enl.es desse uelo, nüo· só no que•
r·espoitn ao pag-mnunlu dos veneimcutos, senão lambem ao quo
se rol' oro a todos os demr.is enuat•g·os. Gomo, porém, não lhos
esteja ga.ranlido ainda por lei l'cdet•al c• dircil.u do aposentação,
o projecto vem supprir ~ssu lacuna, usseguran<:lo no rnestl!O
tempo a n~scs funce<onat•tos uma vnntagcm que l>es deeut•rJu
do proprio CXiJrcicio u.cs car15os, quando a il!unicipulidad<i
superintendia esses sorv1cos.

ANNA!lS DO SICNADO

•rrata-se, como se vê dessa succinta oxp3sicão, do uma
medida equitativa o que dove merecer o assentimento do Senado.
Assim,. a Commissüo 6 de parecer que o projecto sc,ia
approvadJ.
Sala das sessões, 12 d~ dezembro de 1011. -João Lui:
Alves, presidente.- Castro Pinto, relator. -José Eusebio.J. M. Metello.- Tavm•es, de Lyra,
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Prdjl!clo do Senado n. !H, de J.9H, a, q1tc se 'I'C(e7'C o JWl'cccn
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O Con:;resso Nacional decreta:
Arl.igo unico. Os J'unecionnrios nos quacs se applicà a
disposir;ão dJ ar!.. i", § O, 2' parte, do decreto legislaLivo
n. L iúl, de G de Juncit·o de 100\ terão dircHo :í aposentadoria
com as vantagens concedidas aos funccionnrios publicJs da
União c contnr1w, para todos os cffcit.os, não srl o lemro do serviço quo se refere a citada dispsição, como tambcm o tempo
que estão servindo nnil respectivas repartições ror effeito dos
decretos ns. 4.-163, de 12 de Julho de 1002, e U51, de .\ de janeiro de 'IDO,\; revogadas as disposições cm contrario.
Sala das sessões, 2:l de novcm!Jt•o de iDH.- P. Mendes de
Almeida,- F. Pi'rcs Fc1'1'rd1'rt.- A imprimir,
E' novamente lidn, posta em discussão, que se Bncerra
som dohat .. , e é approvada a redacção final da emenda do Senado á flt'oposi\;iio da Camm·n. dos Deputados n. Ui, do 1911.
O Sr. Alfredo Ellis ~ ( •) Vim á tribuna, Sr, Presidente,
para solicitar a V, Ex. o :ra·,·or de inclui!' nu ordem dJ dia para
ulterior discussão o v·otaçiío, um projecto importantissimo, quo
lm muitJ tempo sB acha entregue ao estudo da Commissfio do
Const.ituicfio e LegJslnc,ão, quando, entretanto, as necessidades
publicas impõein a sua approvaçfio.
Refiro-me ao projecto que instituo o privilegioJ do homcstcarl. Este proJecto dn Cnmurn, apresentado pelo oporos.c1
Deputado paulista Dr. Francisco do Toledo Malta, passou pelos
tramites regimontaos sob o n. 18, de i!JOG. Tendo vindo pura
o Senado, 1!11 tantos annos, foi a ollo junto um substitutivo do
nobro SenndoJ' pelo Mnrnnhiio n tanto 'O pm~jncto cc.:'no o substit.utivo J'ornm enviados á Commissfio, som quo dclla at6 bojo
tenha sahido.
E' preciso notar CJUIJ quando o pro.iect3 constou da ordem
do dia dos nossos trabalhos, o foi independente de parecer.

,(") Este discurso não foi revisto pnlo orador.
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Ora, Sr. Presidente, é excusnd-J dizer no Senado as razões,
os motivos quo mo !ovam a insistir pela approvaçúo deste projecto.
E' roalmento exquisito que Lendo sido o /wmestead instituído om '1530 e incluído nu Ie~islação' de Estado de Texas,
mais tarde aoceito p,or todos os l~stados da União Americana e
ho,io fazendo parle da JlrOfH'i:t Iegislaç.:io Ju União Americana;
tendJ sido adoptado pela Inglaterra, não só pura a Gran-BreLanhu como para as suas colonius; tendo sido adoptado pela
maioria das nações da Europa o sendo ha poucJ incorporado
á legislação frnncezn, por acto do :12 do ,julho de :1909, é realmente exquisito, repito, que nós outt·o,s, com uma vastíssima
extensão do terras, não o tenhamos ainda incluído na nossa
Jegisluc;üo, accoitando peJ,J menos a ot·ientação Americana que
.iulga o proletario agrícola como sar;rado credor do nacionaIismJ.
A França, tiio contraria a estns innovacões, seguindo a
orientação do celebre estadista Melline, quando affirmava que
a agricultura é o incxgottnvcl pé de meia em que todas as
classes mct,tem a miio sem encontrar .itlmnis o fundo, adoptou
esta instituição. Entretanto, nós que precisamJs localizar o
immigrante, protegendo-o contra n miseria, deixamos dormir
na Commissão um proJecto que vem preencher uma das mai,JrtJs lacunas na nossa legislação.
Encaro, Sr. Presidente, o proJetaria rural como um grande
cred Jr do nosso paiz. Elle devo ter o nosso amparo, deve ter
o nosso apoio, porque é da terra, mãe fecunda, que poderemos
esperar o resgate de todos os errJs, ele todos os disparates que,
cconomicn e financeiramente, temos oommettido até hoje.
Era o que tinha a dizer. (Mui,lo bem; muita bem,)
O Sr. Presidente- O nobre Senador sabe que esse pro.iccto l'oi reenviado t\ Com missão, cm virt.udo de um substitutivo
apresentado peb nobre Senador pelo Maranhão.
E' corto que .iá so neha alli além do prazo regimental o
eu posso, autorizad(} pelo Regimento, collocaJ-,J na •ordem do
dia.
Seria, porém, talvez melhor quo n Commissão, ú vista da
urr;enoia pJnderadn por V. Ex., se upressa~se a dar, 'ao
monos summnriamento, seu parecer. sobre o subsl.itutivo, de
modo a satisfazer a roclamacão de V. Ex.
O Sr. Alfredo Ellis- Sr. Presidente, agradeço as explicac•õos que V. Ex. acaba do dar o nccrescentarei, para confirmar
Ó mou pedido, que, .i•í, quando vnio dn Commissfio, o pro,jecto
não trouxe parecet·. Acredito tambtJm qun, quando o nobre Su··
nador pelo Maranhão upresenLJu sou substitutivo, niío o fo~
com o fim de abstruir a passagem do p!'o,ioclo:
Fnco justicu nos nobres c clevud's sentimentos de S. Ex.
Reitero, portanto, o pedido, aoredif.ando que a honrada
Commissão nãJ o levará a mal, tratando-se du urr;encia' de
astiumpto d8 tão alto alcance para o paiz inteiro. ·
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O Sr. A. Aze.redo- Sr. l'r.·esiuenl.e, Lendo pedido a Jlll1JOn!.em, quando ot·ava o eminente Senador ·pela Bahia,
par~V:respondet• ao sou diseurso, respondendo ao mesmo tempo
ao discurso do Sr·. Senador J)Jr Jleruumbuco, entendo que não
devü ocCUJilll' a ai.Lenção tlo Senado, !tojo, ag-uardando a vinda
de S.S. E,Ex., que, provavelmente, pJr incommodo do saude,
não compareceram hoje :is sessões.
Seria, Sr. Presidente, uma áesal.ten,•fio de minha parte, si
eu viesse ho,iu respondeJ• aos discursos dos honrados SenadJres,
nas suas auseneias. Por isso, reservo-me JlUJ'a !'aliar amanhã
ou depois. NiiJ Lew J•uz:lo o nobre Senador pela Bahia, quando
disso que o tli~cmso do St·. Senador por Pernambuco ficou
sem respJs/.a. E' que S. Ex. não voltou ao Senado, depois que
o pronuncicu, senão lwnl.cm. (A.po·iados),
Nestas condir;õe~. seguindo o exemplo que deu o entã·J Senador por S. Paulo, o eminente Sr. Rodrigues Alves, que niio
rc~ponduu aJ diseut·so !]UIJ aqui pronunciei, ,iustil'icanilo um
requerimento de inl'OI'maçõos ao governo do Dr. Campos Sallos, senão depois que compareei ao SenudJ, de onde, por motivo
de molesl.ia, me auscnt:lra J10J' alguns dias, assim o praeeao,
aguardando a presença dos illustms Senadores oJr Pernar:~hnco
e pela Bahia.
O Sn. SEVJmJNo VIEII\A- E' uma gentileza de V. Ex. Eu
dou o meu testemunho de que V. Ex. deixou r!e rcspunder ao
honrado Senador p·Jr Pernambuco, porque S. Ex. não bm
comparecido ús sessões.
lrtVl'U,
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2• diseussãJ da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 237, do 1!l0i, autorizando o Presidente da Hepublica a mandar contar, de ~ de janeiro de 1800, a antiguidade ÜJ Pllsto de
alferes, ao capitão Luiz Furtado, ao i" tenente Luiz 'l'orquat.o
do Soma e aos rh•mnis alfm·es promovidJs por decretos de
abril do mesmo anuo, e dando outras providencias.
llegoitada, vau sot• devolvida á Camuru dos Deputados,
CllBDI'I'O PAJ~\ INUllMNJZAÇi\D .\OS COI'RES DI~ 01\PIÜOS

2' discussão d~ proposir,ão da Camarn dos Deputados,
n. 7·1, do 1911, autorizando o Prcsidont.e da Republica a abrir
ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 1 :'13-I$GOO, para
indemnizar o Cofre do Orphãos, do igual qu~ntia, pag-a indevidamente pelo Thesouro Nacional.
Approvnda.

'
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LICENÇA A PEDIIO l'!:IXOTO DE ALENCAR
~·

discussão da proposir;fio da Gamara dos Deputados,
l!JH, autorizando o Presidente da. nopublica a oJnanno de licenca, com ordenado, a Pedro Peixoto de
Aloucar, cowrnundante dos guardas da Alfandega do Manáos.
Approvada.
E' igualmunto apprOYitda a segu'illle

11. 75, de
c~dcr um

«Ao artigo uuico, ac~rcsccule-so ondu convier: «Mediante inspec~ão de saude >.
V.I!S'l'AGJlNS .\S VIUI'AS g HJmDEIROS 003 Or'l"'CIAES l\!O!Vl'OS NAS
1\llVOL1'AS og 1910

:.!" discussfio da proposição da Camam dos Deputados,
h. ü3, de i!lH. 1mndando eont.:u· pelo dobro. pelas tabellas
aduaes, as pcnsõe~ dP meio soldo, a quu LiveT'I1 ID direito, do

:wcfwdo com a legjslat~ão vigente, üs viuva::; o filhos menorer;,
nu na anseuciil dos mesmos, aos pacs invalidas dos oft'iciae:-;
d;t At·mada mortos no cumprimento do dovet', a bordo do coura~ado :lqu.idaban, c 11.1 defesa da ici, nas ruvoltus d,. :?::J da
novembro c 1O de dezembro de HliO.
App1·ovada.
E' iguaimente approvada a seguinte
EM!~ND.I

r
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(Ao artigo unico: eliminem-sr• .as palavras «a bordo do
cnUJ'fi!;ado :lqu.idaban. por oeca;ião do desastre que o perdeu.)
O rnuis corno está>,
cnEUJTO PAJLI P.\GUrENTO A l'!UNC!SCO AR.IGÃO

~· cli~eu~siío da proposição da Camm·n dos Dcrmtados,
n. H5, c!P 1011. auloJ•ir.ando o Presidente da fiepublica a
ahrit· ao ~linisterio c!a I•'i!Zcndu o credito especial de •........
!J.\ :2lli$2li8. pam pngamonto ao bn·charcl Frnnci.>co Pires diJ
Cm'1'.1lho At•at~ão, chefe do secção da Alfnndegn do fiio elo
Jnnoil'o, de d ifferença de voncim~ll~os quu menciona. .
Approvadu.
. . ·' ..
6
Vai, vr
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O Sr. Severino Vieira (Pela. CJ1'dem.) - l'OtJIIO!' c o Senado eorwedo dispensa do intm•sl iein pam rrue possa figumr
na orth~m do dia da ~cssúo seguiu li!. (t rn·oposiçiio votada:
~WLI!Oill.\

llll

IWFOII~!.I

A FAVOil Dll Af,V.\110 AUUIJS'J'O llJ:: GAilVALIIIl

Continua(:-ãO dn au diseussão d.a

}Jl'O!>OSi~ão

da Cama!'a

dos Deputados n. 17!!, do 1O10, considerando com o 1soldo por
inl.oil•o da resriccliva patente, n reforma concedida ao capitiioteuouto Alvaro Augusto de Carvalho, o dando outras providencias.
Approvada, vne ser submettida á sancção.
RELEVAOÃO DE DIVIDA AO ESTADO DO PIAUHY

Continuação da 2' dioeussãb do pro.ieoto do Senado, n. 29,
de 1906, relevando o Estado do Plauhy, do pagamento da
quantia de 38:959$945, que ainda parece dever á Uniüo e
proveniente do saldo devedor do ·emprestimo que, sob fiança
desta, contrahiu cm 1800, com o Banco da Lavoura e Comme~·cio.

Approvada.
E' igualmente approvada a seguinte
KMENDA

Supprimam-.se .as palavras: «que ainda parece dever á
União),
O Sr. Pires Ferreira (Pela ordeftl) - requer e o Senado
concede dispensa do interstício para que. possa figurar na
<Jrdem do dia da sessií10 seguinte o projecto votado.
LICI!NÇA AO DR. JOÃO PENIDO BURNIER

3' discussão do projecto do Senado, n. 55, de 19H, auto
rizando o Presidente da Republica n conceder ao Dr. João Penido Burnier, inspecto!' snnitario da Directoria Geral de Saude
:Publica, um anno de licença com orcl!$1ado, o em prorogaeiío,
para tratamento de saude.
LICI!lNÇA AO DR. DIDIMO AOAPITO DA VEIGA

Approvado, vae á Commisslio de Redacção.
3' discussão do projecto do Senado, n. 57, de 1911, auto~·izando o Presidente ·da Republica a concede~ seis mezlls do
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licença, com todos os vencimentos. mediante inspeccüo, u.o
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DI'. T>idimo Agnpilo da Veiga, presidente do T!'ibunnl de Con-

tas, pam tJoaíamonto de sua sa.udc.

Approvado, va.e ü Commissüo de Redacçiío.
D!IIEITO DE APOSEN'r.IDQIU,\ A DIVEilSOS l'UNCC!ONARIOS

2' discus~iílo da proposic;ão da Camara dos D~mtados,
u. I 58, de :\109, regulando n ~1poseutadoria dos palroes, nmllhinistas, foguistas e remndol'es dos ar.senaes de Marinha o
1.\e outras repartições da Republica.
Vllm á Mesa, é lida, apoiada e postn conjunctamente em
discussão a seguinte
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Accrescente-se:
« •.• o da guarda-mar• ia da Alfandega d.esta Capit:tl ».
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1!H1.- Metcllo.
Suspenffi a discussão, aJ'im de ser ouvida a. Commissúo de
Justiça e Legislação.
Ol\ÇAM&Nq•o DO MlNlS'rEl\!0 DAS l\ELAÇ.ÕES llX'rEli!OliES
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Continuação da 2' discussão da proposição da Camuru. dos
Deputados, n. fl2, de HHI, fixando a despl\Za do Ministorio das
Rcla•;õos Exteriores pnrn o exeroioio de 1!H2.
O Sr. Mendes de Almeida pondera que não comprehendc
o acto da respeitnvel Commissíio de Financ.as propondo em
cmend.1 ao projecto de orcamonto da despezn do Ministerio
das Relações Exteriores a croaçlio do nova despeza, a creaçúo
de novos cargos c o augmenlo das verbas referidas no parecer.
f(Uando niib só u isso se oppõem o Regimento e os principies
constitucionacs, bom como o a~scntimcnto geral do Senado ao
intuito do não só evitar :mgmentnr os encargos do Tbesouro,
como de cortar ntó as dospczas reconhecidamente inuteis ou
niio z•eproduc!ivas.
Desconhece rra !mente a utilidade dos novos cargos propostos. desde o snll-secretario de Esf.1do, quando não ha scerctnrio, 11!6 o novo consultor ;jurídico, o novo director geral,
dous dirccto,·cs (ICrtws, mais tantos 1", 2" o s• officiaos, o esf.ildo maior da bibliotheca, etc.
Até hoje o Ministcrio do Exterior tom vivido porfei/.1·
mente com o compotonte pessoal de que di.spõe o mesmo com
um corpo do auxiliares cxtranurncrnrios o om commisslies.
ombora dispendiosas: pat•n quo nugmontar a dcspe7.a assim?
Si o pessoal inferior precisa rle tor mais meios de representaciio, a verba rospoctiv.1 compensa do sobra os sacrifícios ailegados. E si o Senado níio puzol' um obice n tantos augmentos
do cargos novos e do veno!montos correspondentes, onde irá
parar o Th!liSouro ?
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Lamenta ler de Jnzcr essas ponucracões; exeuu!.a, purún,
o Pl'Ogrammti quo traçou cm 1\HO jlara o seu modo dtJ J.·I'Ocriúm·.
Si o Senado quizcr continuar a antot·i~ar o desperdício dos
.dinheiros publicas, ficará o seu pmtesto, J)oi.,. jul;ç.l ter a':ól'lll
cumprido o srn dewr.
Nota qu,, nem ao mrnos estão indicadas no JJat'tleür as
J'unccõcs dos cargos a creaz·; mas apenas os vencimentos, Os
felizes candidatos .iít sabem quanto vão ganltat· mas ignoram
o que viilo fazer !
Tem igualmcnl" J•eceio Ull que fJL•oliferem esses novo~
cnrgos. J\.manhií, cada um dos Srs. ministros 1m de qucrt\t' o
seu sull-s•Jcrctario e estn scrü equiparado ao outro agom proposto; mais ot'!'iciacs de gabinete, JlO!'que, pelo parecer, a
IlObt•c Commissiio de l<innncas, a 1t'1m do' of!'ieines de gabinete
do mi•nisi.J•o, concedeu um para o ~uh-socretnrio, um para
t:adn um dos diJ'ecto!'f!S e «si m.1b mundo houvera, lá cllega.ra ! »
Faz urn app<•llo no SenadG pum não oncrnt• mais o Thcsom·o com l.nrs augmenlos; o pat•ecnr da Commissiio de Finanças nüo consullon o interesse publico. Sfio :;ufficicntcs os
niJ!unes funccionarios do ministl)rio, pois o srnnde cidadão
que ü preside, o 81·. bnt·ão do P.io Brunco, al<)m do seu acti\'issirno esfo!'l;o, .souho att.mhir homens de ll'abulho que o
comprcbendem c auxiliam, sendo dcsnccessal'io sobrecarregar
a~ dcspe7.ns com a illegal creação de tantos !largos, que trawm, a mais da despeza .1ctual, n de ;}70 :000$000,
S. Ex. fn7. differenl.es cou;;iderações sobre o pouco tempo
ele que so dispõe para fn1.er discutir c votm· o orçamento com
ns emendas e lembra a conveniencia de deixai-o passar tal
tJual vciu da Camat·a dos Deputados.
O Sr, Severino Vieira ( ·) - St·. Prt:sidtJlli.tJ, eonwço reutleudo meus louvores á il\uslratln Cornmissfto dt> Finan<)as do
i'lcn:ido e, em particular, ao seu mui digno e illuslt•e pt·csidL"nle, pela diligencia c zelo t:om que procumu msalvar a di. guidade do f>I.•Jwdo mt adopçiio da emenda quo se discuto.
· i\las se é bom vel'dad<• que, gt'a~.as a este mio c diligencia,
consegui'u o illnsl!·c prosichmte da Commissfio !lUC o ::;enudo
nfio votasse desta ver. á~ cégas uma auiorir.acüo amplo, indcl'irtiua '!OIIl ;1 qual o honr•udo c mui digno MinislL"o da' Bela·
(:iies Extr.riot"<)~ rnl'ot·ma~sc a sua Secrelul'in, forc.a é recoullecer qnr. apczm· desta conqui.stn realizad[l pelo mustre
pmsidonte da t:ommis.,iio dt.• Pinnnçns, o Sonnclo âevia te!' dil'Oito a nlll:tlma eousn mai~.
Por mnis, Sr. Pt•csidcnl.c, qun o honJ•udo Senador polo
,liJstado <Ir' S. Pnult), <:om o ln·ilho Lia sua pnlttvl'll, com a.s
Juzos da sua inf.elligl'ncia, so eHI'orcnsse pOl' ,justificar a '''nenrla
que se díseul.e, tJJJl que p<ízc n S. Ex., sinto clizel-o, não conseguiu tJ•nzet• no meu espiribo n convicção das suas demons[I'.1f.1cjes.

Antes de Ludo, ú 1'or<;oso reconhecer que a cm.cnda que se
discute ó nnti-rogimcntal.
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O nrt. 142 do Regimento diz:
<l! Não õ permitlido aprosonl.1r nos projectos de leis aonuns emendas com cnmclet' ele proposições principae.>, que
clenHn ;;e:;uit· os lrahitr.s dos fll'ojcctos du loi. São consiclcl'adns tae.'5. us em~.~ndu~ LTUI! ot·carn, reformam ou exl.inguem
sm·vko,; e roparli~i:ie,; publicas, convertem em ordt•nado parte
nu toda gJ•atificu,iio estabelecida em leis cspeciaes, revogam
leis de .outra natut·e2a, ou mant1.1m vigorar as j;í revogadas.
Exceptuam-se, pol'•'m, as que tiverem por l'im reduzir ou
iSU[l[l!'imit· desp'cws Jluulicas quando propostas ou acceilas
pckt:< eomrnissões CftW estudarem os J•especlivos pz·ojeetos. ~
OJ•a, Sr. Prcsidenle, o llegimcnlo do Sr.umlo, ut> disposi~üo que acabo de citar, não podia ser nem mais elaro nem
mais lorminanto.
Pm·tanto, n f.'mcnda não podia ser acceita, porque elln inCOJ'I'O na (!OIISU!'a UO nf't, f.l:?,
Mas, Sz·. Presidente, sobJ•e ser anl.i-rcgimental, a medida
que se discuto ó inconstitucional.
TnconsUtucional poz·qtw, si a ernendil for approvada, ella
impoz·ta numa delega•:ão do J'unccão legislativa ao Poder Exccut.i\'o.
g dolegnção ela mn is a1!.1 transccnden~in, porquo se referi)
a autorização ü rwea(;ãO de um Jogar d11 sub-secretario de E~
ta.do, log-m· de alta administração, cujas atlribuicões só podo"'
riam ser reeularmcnte r),tffinidns cm lei que passasse pelos tramil.es eonstitucionne,; e regimentaes nas duas c.1sas do Congresso.
De crue altJ•ibu~tõos será. investido esse novo funccionnrio?
Onde acha1· o Executivo fonte de autm•idade para investir esse
alto funccional'io dtJ ião elevada> altribuicões?
Depois disto a emenda que se discute incorre na censura
dtJ não poder rncreenr· o meu voto, porque isto repz-esenturia
um Jll'Ocesso de Jor;islut· a retalhos.
Si se trata do prover ás necessidades do servil;o do i\linistorio, set•in •mais conveniente agunrdaz· a occasíúo opportuna,.
quando se t.ive.sse do tz·atnr dosto assurnpl.o com relacão a
csssL• ministerio~. votando-se para isso uma lei especml, em
ver. de incluir assurnpto tüo importmlle numa lei orcamentaria.
E o nobre Senador por S. Paulo, illustre presidente da
Commissüo de Finanças, J'!'isou muito acerladnrnente os Ministerios da Fazenda e d;t lndustJ·ia o Viação.
Siílo. é J'orca confessar, lüo multiplos e variadoo os serviço., ü:t eada u mdossc•s ministorios, que so poderia talvez
com mais mnlagens do que com a croacão do um sub-secrelal'io, ••m que lmvol'in znai> um J'unccional'io subalterno dD
ministro, corno são hoje os diz·ectores do sec(.'ÚO - nl.l.eudel-os
mnlhor com o desclobz·nmnnlo dessa medida do ot'!;amcnto,
Pill'll eonsLituir um projecto em separado.
Nãn QliPro mo extondor cm mni~, JaJ·gns consiclel'llt'ões
pnrn wio nbusm· da preciosa allençiio do Senado c rnv ia rei á
Mf!sa um roquerimonto pedindo quo a emenda sejn destacada.
Nossa occnsiün se osl.udnt•ti melhor o assumpto e se tratun\ de
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prover as attt·ihni<Júes IJtW l'orem r.onsent<uwas com· a creação
iks•;,, Jogar.
Envio á Mesa o meu requerimento, esperando que se,ia
cumprido () r·,~speil.nrlo de acei\rdo mm o ar!,. H2 rio Regimento dn Cnsn.
Vem :í Mesa, ,; lido, apoiado o posto em di.scussão o se.suinf.e

...
.

1\EQUERIMENTO
•'

nequeiro QUf! a emenda ol'ferecida pelos Srs. Senadores
Alencar Guimnl'fies o Azeredo, com a suh-emenda ou suhst.itnUvo da Commis;;fio dn .Finnnçn.~ relnl.i'''t n reforma da Setwnl.arjn, seja desl:wadn da proposição pam const.ituir projento em separado.
Sala da~ sr.ssões, ·12 de dezembro de 1011.- Se1Je1'ino
~ V·idra.
1

O Sr. A. Azeredo (') - t;1·. Pl'esidnnte, não tomarei mrtis
de 10inco minutos a aU.onção do Sen:ulo. Não ó meu intuito
snstentnr as emonda.s da Commissiio de .Finanças que fornm
1brilhantcmonl.o clel'tmdidas pelo ]H'c.sidenl.e da rnnsma Gommis.>fio; o que proemo faz,>i• '' jusW'ictll' mais umn vez as
.emcndu~ que l.ive a honra de submottr1· :i ap!'imia~ão do Se'--.__nndo.
A illusll'nd.1 Commissão de Finnw;as entondeu quo rlPvin
reduzi!· as vm'llus que apresentei pum dotação do aluguel das
ca;;as dos nossos diwt•sos ministros na E1n•op.a.
A Itonradn Commi8süo assjrn procedllu sem examinar bem
- pm·dõe-mrl dizei-o - a dotacão de cada um.1 dns Jegar:ões.
J'J•el.cndondo nollocn.l' todas us lcgnr.lics nas mesmà'" c:oudiQões de igualrJadL', reduziu 11 vcl'bn que arH·osontoi para a legacüiQ do Pm•iz, igualando-a á rlotncão pura a legnçilo rir.
Londres.
Não tem razão de ser o procedimento da illnstre Commissão, e isso porq1:c n legncão de Pm•i7. tem .1ctualrnente uma
dol.1çfilo inferior :i dn J"ondrm•, rio modo que, elevando a minhn
omenda a vrrb11 pnl'l\ o olu~-:nr.l rln enHa dn lcgnciío de 1'ar•i7.,
pt•ocm•ei sóm,>nle igualar a verba com quo eu procurava dot.al'
a lr.gn(:iio de J.ondt·cs.
AIIF:tnnntnndo do 'lO :nOO$ n vel'htt para a legacilo de
Pnri7., davn-sn dr fn.ctn um angment.o npenns rio O:000$ pm·n
a ]ogn.~fln dr• LmHii'C>l, pm·quo, nm voz d11 clof.nc.ãn rio Pnt•iz sor
ignnl ú de ·Londt·lls, hnvin nma djJ'I'orrtH)It de ~ :000$, i~to é, o
minisi.J'o em l~oudros tmn de vencimentos o de representncão,
30:000$, o minist1•o em l''rniiiJll t.om rio rep!•osontar,iiro o wncimonl.os 21i :000$000,
Dando pm·a a losncão do Pnl'iz a rlotncfio do 12:000$ e
pat•a 11 de Lond1·rs apenas n !ln R:000$, r.u não porlin nonsi~
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derar Londres uo mesmo modo que considerara Pariz sem
comtudo pensar em collocar uma cm condições superiores á
outra.
Entendo que as legações de Londres, Berlim e Pariz devem
ter a mesma dotação que tem a legação da Italia.
Não sei porque motivo a legação da Italia ha já alguns
annos recebe 1O:000$ para aluguel de casa, quando as outras
teem apenas 2:000$000.
Eis a razão porque, procurando fazer equidade, propuz
fO :000$ pam a legação de Pariz, e apenas ti :000$ para n de
J-ondres.
Em o que tinha para justificar quanto ao augmento do
nlugucis para ns nossas legações.
Chamo agora a attencão do Senado para um facto relativo
ao consulado de Genova. Nesse ponto tambem a illustrada
Commissiío de Filumcas nã·o foi justa.
V. Ex,, Sr. Presidente, sabe melhor do que ninguem que
o illustre funccionario que exerce o cargo de consul geral do
Brazíl em Genova IÍ o decano do nosso Corpo Consular e lncontestavelmente um dos mai~. dignos da Republica.
.Patriota notavcl, brazilelro de grande merecimento, é elle
um velho r·espeitnvel, a quem devemos, por consideração pes~oal c, ern homenagem aos servicos prestados ao pnrz, fazer
justiça - não favor - porquanto, sendo o Consulado de Genovn, ha longos annos, consulado geral de 1' classe, e aquelle
que, no lado do Consulado Geral de Liverpool, er.a o melhor
remunerado do Brazil, não póde ficar hoje collocado em condições inferiores aos outros que ·eram considerados de 2' classe
ti que hoje são do 1', cujos consules tinham 12:000$ de vencimentos e foram elevados a 14:000$000.
Concordo, Sr. Presidente, com a explicaciío que deu o
Senado ·o Sr. Presidente da Commissiio de Finanças, mas, que
me perdõe S. Ex., não é justo que o Senado queira regatear a
bagatela de 2:000$, tratando-se de um funcoionario exemplar·, verdadeiro pntriot.u, ex-seerewrio do general Carneiro
de Campos, sendo certo, Sr. Presidente, que esta minhll defesa deve calar tanto mais no espirito dos meus collegas quanto
ú certo que não tenho a fortuna nem a honra de conhecer pessoalmente tiio distincto cidadifo.
E' tão justa, sr. Presidente, ,, causa que defendo que
ncr·edito que o Senrtdo, embora drscordando da opinião d.n lilnsLr•e Commissiío d~ Finnncas, niio deixará de approval-a.
Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Devo informar· ao nobre Senador pela
Bnflin, o Sr. Sevt!t'ino Vieirn, que, não havendo quorttm para
ser votado o seu roquer·imento, em virtude de disposição regimental fica o mesmo pre,iudfcado .
Ad iadn n vota cão da proposição.
O Sr. Metello - Sr. 'Presidente, quando na sessão de hoje
se diRcul.in ,, proposiclío n. t58, npres~nt.oi uma emenda que
deu em resultado ficar suspensa a sua discussfi'o, voltando a
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JH'Oposicão á sua Mmrnissiio rrspr·cl.ivn, pa1•a inlcrpür parecer
retirada da minha emenda.
Houve manifesto equivoco de minha parte, mziio porque
requeiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre se eonscute na
!'<!tirada da minha emenda.
O Sr. Presidente - O requerimento de V. Ex. devia sr. r
submett.ido á votacão do Senado, não havendo, PDi'<;m, numero na Casa. m·eio que á Mesa fien n direito de defiril-o.
Retil·•lfl:t a emenda.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou lovnntnJ' n sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
Votncão, em 2' discussão, da Jll'oposicão da Camara dos
Deputados, n. 9~, de '1911, fixando a despr.za do llrinisterio das
Relo'lCÕes J~xteriores paPa o exercício de 1912 (com pareMr da
Oommissúo de Flnan('as (a?JO?'aVP.l ás emendas do,ç 81'S, Alenca1•
Guimm•tíes, A;eredo n Sm;nrirw Vidra ct o{fereeendo uma snb-

emenda);

ConUnua~üo da 2" discussão da proposição da Cnmnra das
Dopulados. n. 158, do 'l 009, regulando a aposentadoria dos patl·ões, rnnchinistns, J'oguisl.as e remadores dos nrsenaes de marinha da Republica (inclu.ida na m•rlen1 do dia sem pm•ecc:1', a

TIII{'IW1'imento do Sr. Pil•e,ç Ferreira):

'L • discussão do projecto do Sen.1do, u. 58, de !911, mandando prorogar a lei arcando a receita ou fixando o'l.S despezns
pm·a o nnno qur. Sll inicia, salvo us autol'i~ações em uma o
oul.rn canUdos, desde quo não tenham sido votadas até 1 do
linneiro (oj'(crcC'ido pelo Sr·. Severino Vieira) ;
2• rliscu»iío da proposi<Jão d,1 Cnmara dos Deputados,
n. 116, de 191'1, autol'iznndo o Presid<mte da, Republica a conceder um anno do liccnua. com ordei!ado, a Francisco Pinto,
estafeta auxilia r de pneumaticos do Correio Federal (com pa-

r·erm• da Counwisstio tle Finanças o((crecendo emenda) ;

.2• di,,;cussão da proposinão dn Camara dos Deputado's,
n. 105, do ·!OU, autoriumdo o' Presidenta da Republica a abr1r
no Miuisterio da Faznnda o credito do t :5.26$ para l'estituir
ao bacharel João J\opke o que o mesmo pagou de mais como
c~n.t.ribuinte do imposto de subsidi~ o vencimcnt0s )lO ex~r
CJCIO de 1890, l'olev.adn a prcscripcuo mn que ha,1a lllCOI'I'Jdo
(com 2lUI'ecm· favm•twcl tia Coumtisslio de Finanças);
3" discussão da proposieiitl dn Cnmnrn dos Deputados,
n. 1!5, dH 1011, nutol'izando o' Pr~sidente da fi(lpublicn n nin•it•
no Minist.crio da Fazeudn o crewto especial de 34 :216$2!\8,
para pngamento no bnchnml F1'•1noisco .Pires de Carvalho Aragão, chefe dl'! secção da All'andcga do Rio de .Tnneiro, de dift'cl'Onça de vencimentos que monoion.1 (com. pm•ecer {aVO'I'avcl da
Cou~missão d1! Flnauças) ;

I
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3' discussão do pr•o,iecto do Senado, n. ~0, de 190ü, relevando o Estudo do Pinuli~· do pagamento da quantia de .•.. , .•
as :050iiln45, que ainda pa.r·ect> dfJver• :í União e proveniente do
saldo devedor• do emprcRtimo que, sob fiança desta, contrahiu
em '18!!0 com o B:Hwo tlu J"avoum e do Commer•cio (inclu.ido
mn ordmn do dia sr•m 1Jar•rccr, a reqltm•imento do Sr. Pires
Pr.rre-;1•a) ;

'!

Continuncão da :.!" rliscu5são da proposição da Cnmnra dos
Deputados, n. J 18, de 1005, inst.iluindo o privilegio do !tornestear/, rr~nl:mrlo o Reu modo de c'onsUtuiçüo e seus efJ'eil:os
(cn'/11 .wb,ç/ilutivo do Sr. !tlcndrs de Alm.clda o{(erecido fl!ln
J!• dü:cussúo. Jnclu.ído mn ordem do dia sem. JJm•eeel', a l"eque1'imenfo do Sr. Al{1'Cdn Ellis).
Lrvanln-sel n scgsúo tís 3 hora.s e !O minutos,

ii'O' SESS.:w

E~!
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PRF:ATDgNr.IA POS SRS. QUfNTINO llOC::AYUVA, VJCE-PRESTDEN~'E, E
FERRE filA CJL\ \'ER, ·j o SECRET.\RIO

A' J hora da lnrde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que ~onJor•rc>m os Srs.: Quintino Bocayuva, :Jiorreira
Chavns, Pedr•o Borges, Candido de Abr•eu, Jonnthas PL'drostJ,
Gabriül Rn;lgndo, Ar·thur• Lemos, Indio do Brazil, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Thomaz Accioly, Tavares do .Lyr·a, Antonio de Souza. Walfredo Leal, Castro Pinto,
Si!l'ismunâo Gonçalves, Rosa e Silva, Guilherme Campos, Oliveira Vulladão, JosL; Mar·cellino, Ruy Bar•bow, Severino Vieira,
(.[oniz Jlreire, João Luiz Alves, S:í Freire, Lnuro Sodré, Bur.no
de Paiva, Bel'nardo Monteiro, llelicia.no ·Penna, Alfredo Ellis,
Francisco Glycerio, Brar. Abr•antes, A. Azeredo, Metello, Generoso Marques, Alencar Guimarães, llolippe Schmidt, Lnuro
Müllcr, Vicl.m·ino Monteiro, Pínheir•o Machado il Cassiano do
Nascimento (12).
Deixam do comparecer•, com r..1usn ,iusliJ'icuda, os St·s.AraJ,jo (lóes, Siivm·io Nery, Paos de Carvalho, .Tosé Euzcbio, Ribeliro
Gon~nJveR, Ger·vasio Passos, Fmncisco Sú, Alvaro Machado, Gonr:nl\·es Fer•peit•a, Gomos Riboir•o,.Toaquim Mnlta,Coelho o Campos
Bernardino M~nt.eiJ•o, I.ouren~o B.aptistn, Augusto de Vnsconeollos. Campos Snllr.•, Leopoldo do Bulhões, ~1onznga Javme e
Hercilio J.uz (10).
·
.E' !irln, pos~n r>m rliséussüo e1 sem debate nppr•ovada n act11
dn SCSR!IO nntol'IOJ',
O Sr. 1" Secretario declnru que nfio ha expediente.
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O Sr. 3" Secretario (servindo
seguintes

d~

.:l") procede ti leitura dos
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PARECERES
I

N •.\26-1911

I
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·'

Rcdacrão final do pro:i,ccto do Senado, n.. iW, de 191f, que auto1'i;a a concessão tltJ 111n armo de lieença, com ordenado c
"m prnrnga~ãrJ, ao Dr. João Penido Burnim•l, inspector .vanitarin da Di1•ectm'ia Geral de Saudc Publica.

I

I

I

II

i'
I

O Cong!'eSRo Nacional resolve:

Artigo uuico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a eouedenr ao Dr..Joiío Pcnido Burnicr, insperJLor sanita rio rlu
Di1·oel.oi'Gl Gei·al de Saude .Publica, um anno de licenca, cm
proroga~ao '' eorn ol'denado, 1~1ra tmtament.o dr' sua sande onde
lhr convier; r·evogadns as disposições em contmrio.
Sala da~ Commissões, '13 dü dezembro de Hlt!.- Wal{i•edo
Leal.- Sd P1·e'ire.
Vic:~ sobr:1~ tl mt~!-511 pal'a, na scHsüo snguitll.c SOl' discut.idal
Ut'tllli~ <Ir• pnhlicada no Diario do Congresso.
A

I
I,,
i

'

N. 427- i911

Redacçtio ('innl do Jlro:ieato do S,enado, n. li7, de 1911, que antm·i:.a a concessão de ~eis mezes de licença, com lodos 's
m:ncimmtlus, ao JJr. Ditlimv AoapUu tia l'l!iaa, [ll'esicltmte
tio 1'rihunal d11 Contas.
O Congresso Nacional decreta:
:\rtigo unico. Siío concodidos no bnchnr·ol Didimo Agnpil.r:
ela Veign, presidonto do 'fl'ii.Junnl de Cont.1s, seis mnzes d11 linout•a. 110111 todo,o; os \'<'llllimnntos, mndinnl.ü inspPcr~fi.o de s:tU<i<•,
pa l'll sou tratamento, onde lhe convier; revogadas ;ls <I isposü:üns

11111

eoul.t·al'iO,

Rala d.1s Gommissõr.s, f:l de dezembro de 19H.- 'Wal/i•Pdo
Lr.al.- Srí Frei1·e.
Fir.1 ,,olu·c a mesa pal'n, na sossiío seguinte, ser discttf.idn,
dopo·is fio puhlicndn no Diario do Congresso.
O Sr. Rosa o Silva - 81·. Presidente. a sit.unciio de PernnmlHJCIO ,; <lt• uxLl'<J!llu f;'J'IIV idade. Os l'uct;o~ o demonstram
oloquentr.nwul." ü o illnsl.rc' Ronudor pt:•ill Jlahia, o Sr. Ruy
Htlwhosu ht•m o salit•ntou ua sl!ssiio do nntn-honlem, com o
fulgor de sua pnln.Yrn r. eom n logicn ir·!'espondiYel da sua mentalidade oxtrnot•dinat•in.
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A defesa do Governe limita-se 1\ pnhlica.cãb de telegrammas, contendo ordenti não curnpl'idati e as mspostas dadas
pelo insprJctor da 5' Região.
A C]uem, pn1·rírn, f.nlegmphn o Govemo ?
Ao general Carlos ·Pinto, por nós justamente accpsado de
cumplicidade no utLentado de que está sendo victima a minha
terra natal.
Quaes siio os documeuws que o Governo offerece em sua
del'es.:t '?
As respostas do réo I
Ati\ ho,in, por·~m. f;,•, Presidente, nenhuma providencia foi
dada!
A Cousl.il.ukão da Jlepuhlicn, no. ·nl't. i2, assegur·a n brazileii'O~ r• nstmugeiros u inviolahilidnde dos direitos coneernentrs
:1 liherdadtJ, :1 soguJ•anca individua! c 1\ propriedade.
On o Estado dr• l'eruambuco ninda está rmtr·egue á nnnrchin, niio podendo o Congresso do Est.1do so reunir, e falta á
verdade o gnnera! Cnr!o~ ·Pinto, n~sov1•rando porn aqui (Jne a
or·dem está I'etitll'belecidu; ou a anm·chin n1io mais existe em
Pcrnamhnc.o-, o neste caso o general Carlos Pinto ó um cri~
minoso, pol'lJUIJ não !;arant.c nem a liberdade, nem a segu~
rnn~11. nem a pmpricdndo dos 11ue ai! i habit.am.
l~m qualquer das hynothetius, cJu 1110 paiz onde houvesse
Governo, esse gcneml .iáli:tlstaf·ia snbst.it.uido. A verdade, po~
l'''m. IÍ que o Estado do Pemambueo continúa .~ob a garra dio
despotismo, em situação anarchica o desesperadora. Alli desappuroc)wam po1· e•nmplo!.o as liberdades pnhlic.ns; alli niio
existe ~eguran~a individual nem de propriedade.
O Diarin de Pm·namblwn tem o sen edifício grnndement.r
damllif!r,ndo, cr·ivat.lo de lmlas, partida~ da forca J'edeml; contint'ra a n;io poder ser publicado, por 1~1lta de garantias, e teJogrammas ar!VN'RO\. publicados nm .i•~>rnncs r!c.~l.n manhfL aindn
eommernornm quo, ]'nt' ul!ensi:io da ~!!regada honl.em, no Re<lifr>, do couquisladn1' goiWI'nl DnnLas Barreto, o edifício do
Dial'io se rwiHII'a ,·::feitadn r. linha na sua fachada o mt.rnt.o
daquollo gonr.ral.
O Sn, SEVERINO VIEIUA- E' um caso tristíssimo de desrr.spci! o ti propriedade,
O :':n. BusA •~ Sll.\'.1 - l!'' claro que se niio poderiam galgnr
as .innol!lts rle um rJdifilJin qu~ tom diversos nnd<tres, sem a
r-urnplieidndi' das J",JI'')as tlo Exm·cif.o, :ís quaes ~e acha t>lll.rngue o policinmonto ria cid.1dP. Eis como estú gamntidu n
Tll'upl•iodade liu mou I~sl.ndu; a lihtwdndu o. a segurança indivirluao.~ ns!.ãn g:u·nntidn.~ du f'órma: qrw os meus ami~<o,. s11o
ohrigndos a f'or•agir-se, uns pnm o interior do Estado·, oni.J•os
pnr·:r ·r:s Estados vizinhos n ouf.ms ainda para esta Cnpitnl. E'
nvidnnto que ninguem deixaria seus lares, se sepn~arin dl1 snno<
1'nmilins, abandnnnl'in ~eus interesses, alguns com SMA!'ificio
nxt.r·aor·dinario, si porven!.lll'a exi,~tissr•m g•nrant.ins rle vida no
F.sl.ado de Por·nnmhncn,
Ainda hon!.nm, 81•. Pr•nsidentn, o brillmnto orgão rles!.n Capital, n hn)n'rmsa, publiron n entrnvista quo teve com o se-
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nndor dnquclle Est.ntlo, o rncu ctistindo nmigo Dr. Arl.hur.• de
Albuquel'que, quo foi obr·igndo a mnbnrcnr p·nm c~f.n Cnpit.nl,
sem tli~ptlr de fnp(,unn, com 10 pessoas dr• sua família, porqno

),
.;l'i.~

',,.\"'I

su via ament•ado na ~::u.-1 vidn .
.Pr(;o pN·mi.-;,..,:1n pnra W1· ao Rl)nndn pnl'fc dn t't spo..;;f,n d.'lda
pm· esl.c meu distinclo amigo ao peua<JlrH· da lm.Jli'IJII.m (Lê):
- E' r·e.1Jmenle lrislc tratar· da situação elo meu :Estado,

cntrer;ue ho.ic 1\ eompll'fll nnai'CIIin. Todos os olcrneut.os de dr.·sorrlcm, explol'ndos pelos advor·stwio;; d·a. situa~ão dominanl.o
em P<'r.-nnmbueo " mrimmlos püln rondnsemrdorwia r numplieirlnde rln guar·ni<;fio frde!'al, e,lão <'Ill earnpo n dil'ficilmenl.o
poder·iio ser contidos .
.Bnstn dizer· que individuas rle.,r:lnssificndos. desm·deir·os
1le l\I'OI'is~ão. ;í luz rlo dia, deslt·ürrn os posl.<>s do illurnin:w.iiiO o
a.s gniolas das nrvoJ•cs, nri·ancnm aR plaens da:'i runs o~ ospnn"'llll ,, in,iw•inm t.ranseunlos que sabem sor• ndeplos do g·o,.~l'no do Estado, nrr•amlnm o> <ml'ril.rs dos chap<íos dns senhor·as. rtc ., 11 isso dranl.r. das prnr:ns fedemos indifferontes c
pop rnlr•o vivas no gonel'al Danl.ns Barret.o!
Df'poi~ do ptimeii'O tir•of.oio eonf.rn o palacio do governo,
lit•otoio pàrtido dos .solclarlo~ dn hal.ol'ia do Brurn, colloendos
r•m linha no cúr•s do Apollo, n sit.unçüo nggravou-so de 1.11
fMmn quo cOillJH'rlrendi não me S<'l' mn is possível sah iT' ;\ r·un
.~rm gl'n\'e risco de vida,
O DiaJ•io d~ Pernambuco. dr flUO sou rednclor-secretnrio.
tinha suspemlirlo n puhlicação, inl.cir·nmm1l.c ;;em garantias. O
piqnet.e l'edm·al alli postado paJ•;J :;rwr·rhtl-o não impedia ns ·
assnadas c n" liispni'O> "ont.ra o rrlificio o, por t'im, contrn nôs
rlispnr·orr sltaô a\'lnas ! 1\liuhns estantes de livms, ·~m um dos
:;nlii.nrtes, foram att.ingidns c damnil'icnclas pelas ~nln~ .•1p~zar
de ·t~chadns t.orh~ ns pol'tns. O pnlncet.c todo rsl.a crrvado de
balas.
No din 1'111 qw• foi'Hm queimados, nos miJJHu•cs, os excrnplnr•es ria nossa e<li<.:iio eornmcrnomLivn, os soldados fcdcrncs,
ineumbido5 do pol ieinmcnt.o, viam, por entre gaii'Sa~hnrlnR,
f!ssas SC( Ufl!-1 dt! cnnnill.1Jismo, O ns animnvnm rom gestos o
phmses equivocas.
nr~irlinclo nrn Olinda, po1' drrn.s vozes, os tlanl'istas, om
pnss~nt.a, demomrnm rm frrnt.ct li minha en.•n, pr·ofcrinrlo
nmnnc:-ns ~ morras.
Por occnsiiio dn inst.1llneão do Congr·esso do Estndo. mnrt'adn pum 27 do mPz findo, srí sll havr.ndo reunido, porém, no
dia seguinte. 0 ::;ow!'nntlo!• m.1ndou, ;1~r~1 'l'·1l'Ontir 7nos. n mim
t> n rnnu ellllcgn. o coronel Cornclio Pndrlhn, um prquotc de ln
pr·n~nR do mwnllnri:l d.1 poliein csl.aclonl. Pois. ainda nssirn,
não 'pud<•mn~ snhir•, l'!OI'CJt1~. no caminho. (\ nstrurln do Santo
Amuro, huvinm sido pT·rpnrndns l•rn]Josr,nd~.~ rantr·a n6.~ o
r·csolvemos rvitnl-ns.
Dr.nnln rio qur• ~e pn;;snvn, vendo presM nJ~uns nm il:(n,,
out.l'o.• nr·r·.1sl.ndos pelas T'!Ws cm dolo!'osn prossif:ão, ohrigndo.>
nn~ n vivm·rm o gcneml Dnnl.ns RnT•r•rt.o, ontr·fls tendo ns
(•.agns inv:l<lidn;;, í•esnlvi drixnr Pr~·nnmbuco.
-A fnlt.a de gnr·nnlias r1 cnlfio cQJnplntn?
1
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- E' absoluta. Alli só ha liberdade pam ser danListn, c,
quem <J ú se sente guJ•aul.ído. l'ara dar-lhe! uma idéa da
J6rmn porque se Jll'occde com os adversados, bas~a dizer que
dissolvida a policia, o gcHer·a{ Carlos Pinto destacou, cunui
ordenanc.~ do cada delegado policial, du.1s praças do Exereil.o.
Pois bem, um bello dia em que o delegado Faria Sallcs sat1 íu
:1 l'Ua, acompanhado du sui1s ordenanças, um sm•g•mto do
Exercito, rodeado de soldados, pJ•endcu-o c condu7.i•J-•J ao
quartel do ó9', onde cl!c pc1•mancceu por cerca de oito dias.
- De fórrrm que ú intcirnmr.nle impossível ter Jogar a
reuniii1o do CongJ"r;sso ?
.
-- Naturalmente. l'lem ga1·antias, como 6 possh•c! que o
Congresso se reuna o delibere ?
~\ guarnição federal, na J•ea!idade, c o povo, na nppul'Cncia, não permittiJ·ão si não que o genm·ai Dant as Dal'!'eto
soja o governador.
- E a situa~.ão da imprensa?
- Os jornaes vivem impossibilitados de dr,screv.!!' o que
I!'O Intssn. O Dim•io não mais poudo ser publicado. A propria
Pi'Ovüwia limita pt·ud,•)ntomento n sua impm·~ialidade, o mais
do uma vez viu do pct'lo os perigos do transpõr esse iimile.
Só o Pm·nambuco " o l!epu.úlica marcham ovantes na
campanha tremenda d" dit'famar;ão c do odio.
~rendo, no ~3be~a.!;u;, o nome do um dos seus ro()aeL•n·es,
o tenente Cavalcanti Limn, da guarnição federal, o llt:publíctl
t·cpete diariamente como c.striiJilho esta plu·n.1e ugouroira:
«~Senhores do Congresso, a vossa cabrt•a responde pela victoria
do general Dan tas~ !
- Quem dirige acl.ualmcntn o policiamento da cidade 'I
- O tenente do Exercito Gastão da Silveira, ll mesmo
rtuu J;1l'darJo, Ol'mado o cercado d~ soldndos, eom n.~ armas
cmbuladns, :fazia mcctúl(J,. clJCios d,J amenr;as, que estão sendo
realizadas. A garantia da guarnição, a sua imp.1rciulwadc, ú
uma pilheria ... Com mhniravel perícia c verdnduJrn diplomacia. o general Carlos PinLo soube agir, conseguillfl:J ~;apta!'
v. confiança do govcmarlor JlUl'n, por fim, nnniqnilal' o pre~tigio da autoridade o dn lei em Pernambuco.
- Que mo diz o doutor sobre o resultado real ua elci~iio
lilll Pernambuco ?
- A cloição, a dcõpeilo de todas as suas inact•uditavcis
pcripucias, deu a vicl.oria ao Dr. nosa c Silva, cu,ío partido
immonso, colwso, ainda resiste no Estndo inteiro. Mesmo ;u~
nullando as actas das socçúcs que o general Dantns deseja •111'·'
so anuullom. o Dr. nosa o Silva fica com uma maioria supol'ÍOI' a .\00 votos. Elln ú incontestnvelmento o clulto. N~\nhum
chol'o di.spoz já do uma agl'omiacilo mais leal, mais dedicad;t
o mais dign;t como ,; o part.ido republicano dn Pernambuco. A
.cllc purl.onemn os Plmneul.os :;adios do meu Eswdo, os homens
do mnis prc~Li:;io r, fi,(•jmnis sentimento cívico. _
.
.Pln:so:;utdos eomo cstmnos, soffrondo PJ'0\'.1\•oos ns 111111~
()St.upidas, uinda sn uão verificou 11 dosorçíio rlc um ndeplo do
ronl rosponsnbilidudc, o o Dr. Rosu o Silva cneontrarít llil soJidm·icdado dos seus amigos o conforto rmra as injurias qua
lho fnz~m.. ~ ·" ...
~,j

li

13

'I'
1:\;
" ~I •

'·

'

)..

:•

ANNA!lS DO SENAUO

fJualqUt!t' que :-il•.ia a :soludiu da e1·iso rwt'IInruiHINIIIit, !'iO-

'

J'·''

Jur.:tio rJII!~ st't

JJOt' nhr·;f.IJ·do pódc ::iPT' dadn, fHll'(]llo ua nnusLilei,, O~ IIOS~U.< uirej[us SÚO ille()UÍVliCUti, O partido
l'epub!ieauo de Pet'llillHl.Juco uãu :;c di:ssolveriL

J.ui~iin f.l lllld

Alti esl.:í, f'r·. J>r·l•.,ir~,lltP, a ,.r,·dnde do que tifJ pns~a em
Per·mrmbueo, 'J'udo isto '' l'eiln Jlroposil.nlmeiiLl' pal'll que o
;;·•mernl Dn!ll.:rs H:H'f'dn ll'"·'a Sl'f' l'flfjlo;;sndo pelo terror c
fHJ!n fof'(!n.
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8cí JIÜO Ve cflll'U O IJ\IU ~~·~ esi.:'t jJllSSUUdo em l'úl'liUIJlUUCO
quem o nfío CIIH'I'.
O gu11orlll JJaui.:L; JJ:m·uLo uií•o pudi:1 ol!l liYpol.heso nenhuma se1• I~OusUJ.u~ionn IJ~•·nle go\'er·nndor· de 'Peruamlmcu,
mosmo que L1ves~l/ s1do pJnJI.o.
A Constituição do l~slado dispõe claramenle que é requisito para clerribilidnde J'esidir no J~slado pelo rrwnoti oito
annoti ant.cs dn eleição e R..IDx. lia mni.q de 20 annos. que Jú

não ia. A doutrina de que o militar IK!m residencia. em qualquer parle e insustentave!. ..
O Sn.

SJtiiKvtuNoo

GoNt:.\I...VE~

-

.E' uma extravagancia,

O Slt. lloHA ~; 1-\Jr.v,\ ... -o mililar reside onde estú servindo .
O genel'<ll Dan las BanuLo, porém, l'oi de!'l'otado: os re~ullados estão por nós publicados do modo a não poder soffrer contestação sliria. A ar!Jitmgem teria evidenciado isto, e
tambcrn a upumção regular feita pelo Congresso o provaria
ú sociedade .
Di~1(r-sc t{Uu os congrussistn,; su acham fot·ngidoH pOI'
ealwlo ,; simplesmenlc um cscamco. Ninguem de 1Jo;1 l'é poder:\ acreditar que eongressistas, rcpJ'I)ocutantes de um partido, tendo em suas mãos o reci.m heciml\lllo do eandidato eleito
desse mesmo partido c eonseguinterrwnte n sw1 conJ.inuação no
pot!or, ,;c ausentem pat•a lfUC o candidnt.o adverso poHsa ~uLir
ao Gorerno do Estado.
·
Sr. l'resid•·illl', uspecula-se eorn o 1iwlo du Constituieíio
rio .Estado vermif.tir. como u ConstituiiJíio .Federal, que a nriuracã~ possa set· feita com qualquer numero de cong1·essistas
prosent,es.
Mas, Senbot'l'S, sil'e letl'-1 non •:st vet•ba camm tenere sccl
vim ac potestateum.
O espirita do legislador pernambucano, eomo o I!SJ)irito
do legislador da Constituinte Brazileira, foi impedir que, r!ividido quasi a meio o Congresso, e ha"\lel!ldo vagas, não Jlllrlesse a minoria obstm• pela au.sencia o reconhecimento tio
1
Presidt>nl.e rln Jlepublica. Mns eogitou e nem podia drixm· de
cogitar• dn nusencin volnntat•in e niio ela anAnncin I'OJ'I)adu,
como aeon l•l(ne em Pernambuco.
Sr. P1·nsidente, srmelhnnl.e precedente, al•lm rle ser· urn
nl.lontado, oonsl.ituP um ve!'rladrif'O pel'igo pn1·n ns insl.itui()iíl•~
republicanas. O que so está far.endo cm Pernnmbtwo, poder.•á
S'lll' foito amanhã nu apurru;üo da eloioüo presidencial. Membros da maioria. poderilo ser amencados,desr.espeitndos em suas
casas, presos mesmo, para não exercerem o seu direito de
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a11ura1' u uleicüo, tmnsformando.-;SO

as~üu

u rnuioriu um rni-

1l0l'm,

. Nilo p<ldo set· mais lmuspuruulu o sophitimn, não púuc Her
mn1s visível nem mais perigoso o attentado.
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Accrcscc, Sr. Presidente, que o l'egimento interno do
Congresso do Estado 0 a lei eloíloral osta.belecern fornmlidadcs
vara a rctiniáo do Congresso.
O Iltlgimúnlo do Congresso, no sou a!'L. 1", dispõe:
~ AI'L. J ." A reunião do Congresso Legislativo do Estado
J'oalizar·-se-hu uo lofiar designado velo ~eu presidente e ahi
tornarão assento os Deputados e Senadores promiscuamente.
Art. 2." Feitas as communica~ões tlfJ uma Camara 11 outra
mt l'úrma doti respeulivos regimentos, du que ha numero ou1'l'icirmte para ttJr Jogar uo dia designado a sessão do abertura
do Congresso, esta se effectuarú com o numero de congressisla.s que comparecer.)
A lei eleitoral do Estado, de 12 de junho de 1906, dispõe
o seguinte no seu ólrt. 58:
«J\rt. 58. A npurncão rla eleicfio para governador será
J'ciltl pelo Congresso do Estado, .w dias depois da eleicfto,
,<enclo pam esse fim convot\lldo extraordinariamente !leio governador do Estado, ou si este não o fizer, pelo presidente do
~enado, ou pelo presidente da Gamara dos Deputados.)
E' preciso, 8t•, Presidente, saltar por cima da tudo isso
para •Se empossar o general Dantas Barreto como governador
do Pernambuco Governador constituci<:m.al, porém, olle não
Hcrú; dictudor, si assim o entenderem os altos poderes nacionaes.
Para se obviar essa difficuldade, tenta-.se em minha terra
mais uma infamilt. E' o que se pódc deduzir dos p!·oprios telogmmmas dos meus adversarias.
Os meus amigos .iú não teem a liberdade do telographU!'
aquillo que se passa no Estado de Pernambuco
O Sn. SEVEII!No VmlllA - Nu minha terra isso data do
mais tempo.
O Sn. RosA 1~ STJNA- Os ,iornaes de hontem annunuiarnm
lllltl o Dr. Antonio Pernambuco, presidente do Senado, ia assumir o cargo de governador do Estado.
Não acreditei, Sr. Presidente, conheço desde longos annos
o DI'. Antonio Pernambuco, é um caracter leal .•.
O Sn. SrarsMUNIJo GoNçAr,vEs - Apoiado.
O SH. Roso~ E Sl!NA ... - irmiío do Joaquim Pernambuco,
eompnnheiro de V. Ex., Sr. Presidente, na praca da Repuhlioa, por occasiiio da implantatJÜkl do novo regímen, carncwa·
tambcm ncimn de toda a suspeita, irmão de Miguel Pernambuco, mr.u amigo intimo, meu companheiro nas luctas polil.ioas de.~de que entrei na vida publwn, cu,in lealdade, civismo
e ;;er•viço~ 1\ Ropuhlii~J niío podem ser contestados. Não ha na
l'am ilia •Pernambuco trah idores.
FioJ1l Sr. Presidente, os ,iornncs inserir.urn tel·~ramm~s
tle ndven!llrios nossos, noticiando que o Dr. Antonio Pernam-
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hucnno não púde tornar posso, porque nu occasião teve· um3
syncopo o se ucha. ~;r·avenH.mle enfermo.
IlL•salla (com indirmaçrío) ou nii:o, SJ•. Presidente, pa.ra
•tnem 1t1 uns entrelinllns, a coacção estabelecida sobre o Dr.
U'el'llnrn!Juco, que, não dispondo do meios d•:i fortuna e
tendo Ufllll l'arnilin numerosa, não pudo se reLiJ·nr do Recife ?
O Sn. SIGJSMUNoo Gol'q;,ILV!lS- •r rata-se de um homem
maior de 70 annos e doente.
O S11. RosA 1~ Su.v.1 - E' ou niio de se presumir, Sr. Presidente, que o Dr. Antonio Pernambuco foi levado preso it
palacio pnra as.sumir o exercício e dar á farça que ulli su
está praticando apparencia de legalidade, e que na occasião
cm que devia assignar o termo de posse, sob a .1meaça de punhaes e revólveres, teve uma syncope, estando u sua vida em
perjgo ?
Mas, Sr. Pr.esidotinle, para onde vamos ? Até onde ~e qucJ'
chegar 'I I (Pausa.) ·
·
Desperte o Sr. Presidente da Republiea, desperte a politica naciOnal, e vejam bem que o que se está r.1zendo em Pernambuco é a degradação para todos. No rsquife da autonomi;1
do meu Estado se hão de amorlalhnt· ao me8mo tempo, a vllrdade do regímen, o prestigio das instiluicücs c a honra do
Govemo.
Pobre paiz ! Infeliz Republica I Como te exploram o rebaixam üquelles que teem o dever de defender-te I
Tenho concluído. (Jlluito bem; mwito bem.)
O Sr. A. A,zeredo (*) (uwv·imento de attençiio)- Sr. l'rcsidenlo, tra?.Cndo os meus agradecimentos <•Os illustres Senadores pelos Estados da Bah ia e de Pernambuco pela sua presença nesta Casa, devo confessar a V. Ex. que não é sem grando
constrangimento que venho ·responder ao eminenbe Senador
poJa Bahia, respondendo ao mesmo tempo ao illustrc Senador
]Jernambucano, que, depois do seu ultimo discut•so, anle-hontcm sagr.ado de momoravel, ao Senado antes não voltara.
Bem sei, Sr. Presidente, quanto é dit'!'icil esta Lnrefa, que
a oulJ'Cm mais catlaz (nüo lt)JOiados) devia l.er siuo eommcltida,
porquu ,i;\mnis os passat·o~ pequenos puderam subir !Is alturas,
acompanhando u~ uguias no seu vôo.
l•'clizmenle, Sr •.P.residente, a minha resposta não foi itumed~ata ao diS0tWso do eminento Senador, não ecoando, portanto. nindn, neste recinto, a sua voz fascinadora, sua palavra
empolgante c apaixonada. Não tive de responder immediatamente, nem o 'Senado linha dr vot.nr aplís o discurso do S. Ex.,
porqun as suas pnlnY!'as poc!imn l.cr a seducçito do sun elvquencin, o R!wridan não f.inhn fnilo mais atacando Worren
Hustint;s, durnnl.e a sua memot•nvel ornc;ão de sete horas e que
tanto imprrssionúrn os homens do seu tempo, t'icnndo tJerpe:(') Este discurso não foi revisto J.)elo orador. •
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luada na histm·ia da InglaLcrm ~omo um monumento da puInvm humana, Sllflridan atac:írn l.nmbem a dicl.aduJ•a de \Varrcn
c o "nn:;ue poJ' "11" ·clet·t•arnado: port;m, o noLavel orador inglcz
nfio r,;,·a mni,; ;·iolenl.o, nem 111ai~ in,íusl.o tlu tJUc o eminunL~;
Senntlor lJalliaiiO, 110 iÜH!fi.W que feí':

pu!Jiiea ..
1~

S. Kx. não !imil.il\·a a sua

ri!U

Hr. Pr·esideul.e da

aJ;t;l'~:são ii O

rv~

fJitcJ'c Uo 1!::-;i,allo

,;,jmcul ••, mas tam!Jcn1 :i eiu,;:;~_~ rnilit:n· de l/LU! S. :J!;x. J'oi ~empre
:uni;;o c, nw.is ainda do que i8:;o, ao proprio Senado, de cuja
eorporaçiio faz parte.
Não í!•U'Ol'O e niio Lievo levantar as io.iurin~ QUB teem sido
ntirudas, de toda parte, contra o Presidente da Hepublica, porque o l'eopeilo que dewmoo a nós mesmo:; deve servir de cor·recLiYo :i impetuosidade do uo~so ~nutimento, aos cxc(l~sos de
uo:;sa JiugLHit;em, suJ'foeaudo a vaixfio que lJOrvenf.ura HOS pos::;a.

conl.ur·bar a raz;io.

Sr·. Pr·n~ideuiP, llada 11111 dn m·,~ l(IW l,em uma JtartmiJa de
,.,,,'f.IO!Isallililiad•• na p.Jiitiea Ullllinilal ou na. athuiui~Li'w;ão puiii ira, nfio l.em o direito de se deixar arrastar JlOl' odios ou re-

,;crJtimrmlo.i de rtuaill•wt· ual.uJ·uw 011 por pr•!eouef!ilo~ ~uval
tornos.,.
O Sll. VJU1'uHINo MoN'I'rmto- Nc111 HW~Illn por d'-'"flcilo.
li ~11. ;\, Ar.r·aumo ·-,, .al.aeaudo pessualuwule o Chefe tio
líslado, de fórum a I'XfHJ•l-u I'Oillf)lel.amout.e despido uu meio da
t•tm, ainda mesmo que nsse Chel'••: ue Estudo fosse um p~r·vcrso
ou um nullo, quanto mais quando ello pos~UIJ as CJU•u·liklades
IIIO!'aes e :t·' virl.ndt•s eivif!HS do St·, Ma!'cdi;d Jlernres. (A1Jplaresos.)
O ::iH. Vtc:•roHINO ~loN'I'I·:mo - Qu" :<ão inve,javeis.
(Apoiados.) Não Jm despeito IIUmano !lUC aR P03till cmpalli-
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deeer.
O SR. .A. AzEnEDO - O Chefe de Estado encarna a soberania nacional u desrcspeit.al-o, procurando tisnar-lho a tóga
do magistrado supremo da Nncfio, ó desrespeitarmo-nos a nós
mesmos, Cl'cando urna• situação intolcravel, semelhante á do
filho I}Ue tie revolta wntra o llilll, mesmo quando ollc •í máo;
8t'. .Prcsidunlt!, 1.\ lieito :í owosição, corno todo o nrundo,
el'il.icur o,; actos du Governo, eom!Jai.Pt' a sua politica interna ou
externa, expondo uo :pa·iz os abusos e desmandos adminis~
l.t·al.ivos por elle pl'al.icndos, fHll'tl f(lll' o povo tomo eonhceimenLo do•; suus ei'J'O.~ t.' o condenuw, ,,i IJOI'vmJI.m·n. o nüo .fir.et•em os podoros coropctontos: mas atacar· direct.amentc ao
r:lwfe da nação, com docsJ.os que lht> oiio podem attilngir, mas
fambr!m dos tluaos não se pôde deJ'~ndcr, niio ,; certamente
lmtVIIL'il, mas 1'1·aqu••za. (.1/uitn bl!m; muito bmu..)
Mas o ponto pl.'irwipal tln ul.aque nu 81·. l'rrsidenl.t• da
liL•publicm ,; n. pL·ut.•.'lldidn dif!tadurn quo S. Ex. exeme.
Ondu está ulln? Em que parte do torritorio nacional ~e cnt'onl.t•a os~a dictaúum LlXCI'ci:du polo Presidente du Ilcpublicu '!
íPmrsu.)
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Não é verdade. Cl silencio do Senado o esta Mfirmando.
S. Ex. o Sr. Marechal Hermes, não ó um dictador. Disse o
honrauo Senador pelo Estado da Dallia, cu,ja opinião sempre me
mereceu o maiOT respeito- e considorncão, quo o Governo do
Sr. Marechal Hermes só hn frouxidão.
S. Ex., p,ot·tanto, ó contradictorio. Um Governo dictadot·
não póde ser um Governo frouxo.
Mas niio h a, SI·. P.residente, nem uma nem outra cousa. O
que existo na pessoa do Sr. Prosid•ente da Republica ó um coracão grande, é a bondade personificada, ó a generosidade em
exagero, generosidade. ·e bondade que poderão comprometter a
sua individualidade, mas que não comprometterão ,iãmais o
seu Governo.
Não ha, portanto, dictadura no Governo do Sr. Marechal
Hermes.
~las, si não ha dictaduca, onde ê que oOI honrado Sr. Presidente da Republica foi tingir em sangue as suas míios? Em
que ponto da Republica? Em Pernambuco mesmo? Dil-o-ha o
honrado Senador chefe <lo pai•tldo republicano naq,u.ello Estado.
Onde foi o honrado Sr. Presidente da Hepublica tingir 313
suas mãos do sangue?
Nã(), Sr. Presidente. Ha .nisto, incontestavelmunto, u maiO!'
das i•n,iustil;as. O honrado SI·. Marechal Hermes nunca pensou
em ensanguentar a sua terra, em enlamc .. r o &lu Governo, em
desmoralizar a sua personalidade.
Em sua vida·, elle teve, por impulso Jll'OPI'io, duas vez,es
occaslllo em que :podi/8 ter feito derramar o sangue de seus concidadãos.
Uma, foi na Ba·hia, quando directoi' do Arsenal de Guerra.
'Assoalhav,a-se quo se pretendia depOr o Sr. AliUeida Couto do
cargo de intondontc da municipalidade. Avisado .na ~ua repart~OO, cot·rera apressadamente o então coronel Herme~ da
l!'onsecQ. ao quartel do 16' para dizer ao coronel Santos Dias
que não admittiria qualquer manifestação da forca publica
contra o intendente municipal da capital da Bahia· e quo elle
esta•ria disposto a fazer cumprir a lei e a legalidade.
Os h(jllrados Senadores pela Bahia poderão affirmar a verdade da minha asserciio.
Outra vez, perdõe-m'e o eminente Senador pelo J~stado rla
:Sabia, que o honrado Sr. Marechal Hermes umoncnu de. cnsan·guontar a uidade, foi por uma mani~estaciío do respeito, rte
qmizado, de amor mesmo pelo hon!lnd-o, Senador.
Em cet·to tempo, esLa cidade andava meio pertubada pelos
exaltados, e no m~io da oxcitaçiio dos auimos amencavn, nüo
direi em sua vida - o quem sabe? - o illustre Senador quo
honra sobremodo não sómente n nossa nacionnlid,ndo, como
tambem à humanidade int.eira. pelo seu saber e pelos seus talentos.
Deante da nxaltaciío dos ospii•itos nnquelle momento de
ágítno!io, os amigos do íl)ustre Senador temera~ pela sua pe~
soa, o então o Sr. Jacobma, cot·rendo ao 1" rcg1monlo do nrt1-
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Jharia, do qual er•n eommnndttule o cor·onel !Ietomcs üa Fonseca, expuwrn n. sil.uar;iío do illusl.m bMzileiro.
O coronel JliJ!•rne~ não teviJ um morrwnl.o de vacillur;iio, c
t.r•nnquillir.audo o digno visitante, sotrl ouvit· o Governo, srJrn
rJI'ntllll'al' saber do MinisterJo da Gucr·r•a o que havia, t·espoudeu
do modo mais rerem<ptorio que ia tomar por si ns mcdidns qut•
,illlgas:;e convenientes pnra evDt.nr que qualquer desconsidora,iin fosse feita no Sr. Dr. Ruy Barbosa.
1\landou chamar o delegado ele Botalogo, si me não fnll!a
u mrmoria, e dJssc-lh•e:
«Estou informado do quo se pus~a c, si porventura alguma
cousa acontecer ao Senador Ruy Barbosa, o senhor será o responsavol, e então sahiroi com o meu regimento e ensanguentarei esta cidade para desnffrontar um homem que tem direito
ao nosso respeito c á nossa adminncüo.»
Nessa occnsifio é que :clle podia ter as mãos cnsanguunLndas,
o ensanguentadas sem roflexüo, !ovado unicamente pela grandfJ~a do sua alma, pelu bondade dr sou corncüo, pela nmizndo
o polu admiração que votava ao illustro Senador. F6ra rlnhi,
nunca o l'l!m·ochal Horrnes tonLou ou tingiu de sangue as suas
Jlflios honestas 'C boas.
Jloi, portanto, mais uma in,justioa J'oitn pelo illustro SennrlOI' no Jwnvado Sr. P.residonto da Republiea.
Affirmou tamhom o omerito Senador bahiano que o Sr.
Maroclml Hermes sempre qui'r. ser candidato tí Presidencia da
n~nublica l
Onde a provn? Qun.J o facto que justifica essa intenção fixn
no ospirilo do illustr·o ~lareclml Hermes ? Quem poderá testornunhnr 'esse facto? Quem poderá affirmnr que S. Ex. sempre
imaginou ser J>residento dn nepubli~n? E!lo, aquollo modesto
official tão conhecido dumnte o Governo Provisorlo pela ~u,a
dcspl'COOCUPUCÜO pessoal!
·
O Sn. V!C1'0iliNo MoN'I'JHno- Isso mesmo foi attosJ.ndo pelo
honrado Senndor pela Bnhin.
O Sn. RuY B.~neosA - Peco n palavra.
O Sn. AN'I'ONJO A7.1lll!mo - Ninguem conhcee melhor do
riu o ou 11 hllstoria da candidntum presidencial: ningur!m ,a t.ral.ou scmpi·o· c.1m mais cuidado, com mais intct'l~8J, 1:om mn!H
ompenllo do l)lle eu, o o fi~ sempre rloclm•;indo alt.o ·c cm bom
som; si bem quo as no~sns rol•oçõcs ostojarn t!cspedacnrlas.
cmpr.nho 1ln quo eu, rJ o fi~ sllmpro doclnrnndo nlt.o o cm horn
corno affirmou o honrado Smmdor po!n Dnhin, na ultima ve~
em que fnllou, tudo isto ou fiz oxl\lusivamcnto por dedicação a
S. Ex.
..
Nir.:;urm conhece mais do qu.e ou a historia dns cnndidnf.ut•ns pr•osidonciacs, porque nollns estive envolvido, prormmnrlo
por lodos os meios ao meu nlcanco, no nlcnncrJ da minlra po(Jtwnn intelligencin (ruio npninrlm·) tmbnllmr em favor de S. Ex.
com iealdudo, com sinceridade, com dodicacüo tüo pouco !'Cconhecida.
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O ominonlcr Sr. Mat·echal Hermes da Fonseca nunca. aspirou ao cargo de Presidente dn Republica, nunca o solicitou
de seus amigos poliLicos, ,iúmais deixando transparecer, siqucr
1:a intimidade, esse dBsejo.
Eu pO$SOI assin1 diwr, Sr. l'residcnte, püi'QU<!, qwtnúo s"
apresentou a candidat.uru. !lo Dr. David Campista, irnposttl iucontestavclrnonte pelo saudoso presidente de então, o Sr. AJfpnso Penna, cu contra ella me rebelei autos que qualquer outro
homem politico, e fil-o publicamente, desta tribuna, da imprensa diaria, em toda a parLe, até junto do então Presidente
oa Republica, e, paru. testemunhar .este i'act.o, não quero outro
testemunho sinão o do eminente Senadm· pela Bahia.
Quando vi delineada e acceita a candidatura C'ampista,
comprelloendi desde Jogo que o meu candidto não tJhegaria até
o fim victo!'ioso, e essa convicção mais se arm,igou ainda no
meu uspirito depois que auscultei n alma dos homens politieos
do meu paiz, dos ehefes de maiO I' reS'pousabilidade e que verifiquei que, sú muito esrmrsad•amenLe, só muito difl'icilmeute, poderia reunir um ou outro elemento capaz dL• an111arar as minhar;
ídéas, I() meu pcns<mwnto, os meus senUmcntos de l'epublicano c
de amigo legal.
V. Ex., Sr. Presidente, sabe eorno eu me achei envolvido
sempre nesse pleito, 1;enclo eel'l.o r]ue com muitos dos membros
do Senado nu me entendi a respeito, solicitando, supplicante,
crue viessem cm meu auxilio, que amparassmn a candidatura
Llaquellc que cu imaginava seria um Presid<JJÜe ideal pelo ~eu
espi!•ito liberal c pela sua alta capacidade.
Eu podia citar diversos nomes; satisl'nco-me, porém, cm
referir sómontc o do honrado Senador pelo Estado de S. Paulo,
almonte com ellc podia contar pela candidatura Ruy ;Barbosa.
Mas, cmquanto isso se, dava ·com o illustre Senador, mendigando
o rupoio dos outros representwntes do Estado de S. Paulo,
um dos poucos que vieram em meu auxilio, declarando que roeu ouvia: «Não é possivel ; S. Paulo acceita a candidatura Davi <.I
Campista, para evitar a do Dr. Ruy Barbosa ou. do Marechal
Hermes.~

I,,

Cl Sn. ALFREDO ET,L!S - Eu fui sempre contra, desde· o inicio, á candidatura David Campista.
O Sn. A. AzmiEno- Posso dar testemunho disso: V. E:~:.,
nos ultimos dias, antes da demiHsiio do Marechal IlomlC's, proIJUrou o Ministro da Marinha Sr. Alexunr.lrino de Alencar e com
ollo~ teve uma conferencia da qual resultou ir aquclle minist.rn
immodintament.P entender-se com o Pmsii.lento da Ropubliea
~obre as candidat.ums.
Mas, SI·. Prosirlcnto, J'aHei a diversos Dcp1ttl.ados do S. Paulo

n n um

dis~e:

«Por· I]Ue

·1~azão

hfío do adopla1·

li

mmdidtÜUI'i\

David Campista m'csmo para evit.a1· as mmdidtÜUI'fl8 du Fulano
c Bcltmno'l Qua·cs são os seus ~crvicos?»
EHe é um muco que pódo esperar; tem taleul.o, llltts uão tom
serviços necessarios para occupar essa elevada posicão.
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Por que não hão de adoptar essa canaid'atura, quando
mesmo em S. Paulo podem ter um candidato? Por que não
será o Dr. Albuquerque Lins?'
Senti a impressão do meu illustre interlocutor e elle, sa<'.udindo-me, di>'"e: « Po1· que nfto VU<' a S. .Paulo? Poe quo
nfin J'alla eorn o Dr. Lins "? »
Comprehendi que esse illustr~ Depu~ado ncceitava a candillat.ura Lins, mas não queria outra, fóra desta sinão a do Dr. Davir! :Campista.
E' claro, porém, Qll'-' meus esforços nfio se limitaram a ess~
pequena corrida junto dos Deputados de S. Paulo; fui aos
outros Estados Lambem mas não encontrei, como imagino.va que
dt•vosso oncont.rar, o apoio pnrn realização do meu ideal.
O illustro Senador por S. Paulo, meu illustro amigo, Sr.
Ji'raneisco GJycerio, quando se dirigiu ·ao chefe do part1do T'<!puhlicano de Pernambuco, ;para fll!lar sob1•e esst1 candidatura,
"orno medida de conciliação, não teve o apoio do i!lustre SenauoJ', nem para a oandídatura do então meu amigo nem pam
•
n candidatura de V. Ex., Sr. Presidente.
Nesta ooJ•rida, nessa jornada que eu fazia, não encontrava
apoio nem mesmo no Estad_o da Bahia.
Parecia-me, entJ'etanto, que a Bahia não podia faltar com
o seu apoio ao seu maior homem, ao seu filho mais illustre, ao
bl'a~ileu·o tão dis,tincto por tantos titulas. (Apoiados.)
A Balüa fizera-se apressada em acceitat• a imposição do
P~esirlente da Republica.
O Sn..Tosi MAnc1cr.LINO - Niio é exacto.
0 SR. VlCTORINO l'r!ONTEIRO - E' exactisimo.
0 SR. JOSÉ MARC!lLL!NO - Digo que n~o é exacto
O Sn.. VIc·roniNo ll!oNTE!RO - V. Ex, não ha de dizer outra
•·Ousa. Mas ha testemunho.
O Sn. JosÉ MARCELLINo - Tenho o meu proprío testemunho, que vale tanto quanto o de V. Ex.
O SR..PRESIDENTE - Attencão I
O SR. A. AZEREDq - P.erdôe-me o honvado Senador, mas
cu vou dar-lhe o testemunho.
O Sn. VICTORINO MoNTEIRO- Appcllo para o Dr. Miguel
Calmon, que tem os senhores todos na mão.
O SR. PnEsinENTE - Attençãol
O Sn. A. AzEnEno - Quando a Bahia apresentou a candid:üura do Sr. Ruy Bn:rbosa, todos a apoiaram. E, si nlguern
l1ouva que rollusasso ma is tarde osso apoio, para eleger o Sr. Affonso Penna, não fomo~ por corto nó•; foi, antes, a Bnhia.
0 Sn. V!C'I'OniNO MON'l'lliRO - E ' eJOacto.
O Sn. ,TOSÉ M. lnCELLINO - E' inexacto ..
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O Sn. A. AZEREDO- A cnrtn rlo então governado!' da Bahia
era muito expressiva.
Mas, St•. Presidente, a proprln Babiu linha-se compromet1ido, mn l.eillf:'l'llllltlHl <!1• :liJ ·do dezomiJt'n, t•ospondcndo no r! o
Sr. Migue-c Cnlmon, de 23 do mesmo mez, a nilo crenr difficuldadcs ao Presidente da Republica, a acceitar a candidatut·a
Cnmpist.a.
0 Sll. JOSÉ 1\IAIICELLINO - iComprometteU-·SC a não erear
diJ'ficuldades á politica do Sr, Presidente da Republil!,n·, mas
negnvn-se a tse oceuJ;lnr ·desse assumplo de candidatura.
O Rn. A. Azmmuo- Perdoe-mo o noh1·e Senador· maR G• lelcgramma dirigido •no Sr. Cnlmon tnão foi nesses termos.
O Sn, .ToSÉ l\IMlC~>~.J.tNo- Então V. Ex.' Joia o telcgrarnma.
E' o unico melo de se verificar quem tem razão.
O 811. A. AzEREDo - Si o Sr, Miguel Calmon quizcr me
confiar hoje nquillo que me leu outrora, !eu o farei.
Mas, Sr. Presidente, isto occorrou em dezembro do 1908;
quando, porém, aqui <Chegou o honrndo Senador pelo Estado da
Bnhin, cm maio de J!lO!l, procurei-o immedatamcnte.
Dou disso testemunho.
No meio dn perturbaollo em quo nos achava mos, quasi afas~
tnda .h\ a enndidntut•n do SJ•, r.anl[lista, c quando '''c i.t't:H:t\'a
de uma concilincfio, ou procurei o honrado Senador no seu
quarto do Hotel dos EstJ'angciros, ,cm companhia do S1·. Miguel Calmon, q.ue J'oi commigo pnrn. mo ajudar na solicitação
quo fiz afim de ser npresontuda. nnquollc din mesmo n cnndiclatul'!l do Sr. Ruy Barbosa para Presidente da R·epublica.
O Sn. Vlm"ORINO MON1'EIRO - E que teria sahido triumphnnte.
O SR. JosÉ MAncr.J.LJNo - Isto é ,J•omance. Nunca V. I~x.
trn.l.ou commigo de semelhante assumpt.o.
G1 Sn. A. AzEnEoo - No seu quarto, no Hotel dos Estl'!ln~üit·ns, nm eompnn'hin do Sr, ~ligUI!I r.alrnon. Appelln "'' hont·ado
Senado!• para n :;ua memoria,
O Sn. JosÉ MMICRLJ.lNO - Tratava-se da candida~urn Hermes.
,
O Sn. A. AzEmmo- Não apoiado. Não se :lmtavn ninua
desta. V. Ex. podin então tor apresentado n candiclnturn do
Sr. Ruy Bnrbosa e tal ver. tiv·esse sido acceita pelos homens
polit.icos nnquolle momento.
O Sn. VJCTOnrNo l\[ONTEJRD - Nnquello momento sorln triumphanto.
. q SR~.~. AzEnEDo- V. Ex. respondeu que não o J'nrin, que
l!l prJtnCJI'O t'ouvm,sm· nom sons amigos -rocusanclo-se n npreson~ar no 81·. AfJ'onso Po.ana n nome dÓ ~~eu !'!llinente compnnheu·o do bancada.
·
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O Sn. VJcTomNo MoNTEmo- Apoiado.
O Sn. JOSÉ M.AROELLINQ - Eu nllo podi8l tomar a respon..,
snbilidade de apresentar um nome que já tinha sido recusado;
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O Sn. A. AzEREDO - O honrado Senador está confessando
gue ·realmente eu fôra tratar com S. Ex. da candidatui'R do
St·. Ruy Ba.rbosa. Não é, portanto, um romance o que est.ou
1·eproduzi:ndo nest.a tribuna, mas simplesmente ~ verdade.
o Sn. VJcTomNo MON'I'EillO - São factos de verdade incontestnvel .
O Sn. A. AzEllEDO - Por fim, o que l't!Btava de positivD
pnrn n candidnturn do Sr. Ruy Bnrdosa, alóm da bOa vontade
e deseJo do Sr. Pinheiro Machado, era D meu Estado, o Estado do Matto Grosw, que, posso dizei-o altD e solemnemente,
estaVJa ao lado da ·candidatura do honrado Senador. O ·unicD
com que podia contar de definitivo, de cert.o, era o Estado de
MattD Grosso, e isto porque a sua representação era unanime
e integra nesse pensamento e ainda porque o governador doEstado pensava como n sua representaclio e eu tinha, além do
mais, uma procuraciío do Dr. Jmquim Murtinho, de gloriosa
memoria, declarando que podia escrever o seu nomo em qu•alquer
manifesto politico que apresentasse o nome do Sr. Pinheiro
Ma·chado ou o do Sr. Ruy Barbosa-.
Fnr,o estas oonsiMraolles para demonstrar que o Sr. Hermes
da Fonseca niio pensava em ser Presidente da Republioa. antes
daquelles ulti'mos dias em que a sua candidatura surgiu na~uralmonte.

Não pensava, .porque fui eu quem conversou com S. Ex.
antes do dia 15 sobre a apresentaolio de candidaturas; fui eu
quem se entendeu com S. Ex., a respeito de assumptos políticos daquelle momento.
·
E' certo de que nlio fui eu sómente, embora n1unca tivesse
sido .ncompnnhado; mas é verdade que, quando fallei pela primeira vez na sua candidatura provavel, S. Ex. como que se
horrorisou. dizendo que era um absurdo I
E entllo dizia-me: «Por que nlio hllo de apresentar o chefe
do part.ido republicano, que é o o Sr, Pinheiro Machado? Estou
prompto a assignar com vocês o manifesto a naolio apresflln~
tnndo o nome desse nosso illustre compatriota.:.
Nunca percebi no Sr. marechal Hermes da Fonseca desejos effectivos, renas.' manUesf.ndos. de se fazer Presidente
dn Republica.
·
·
S. Ex. recusou-ao sempre, e si mais tarde, foroado pelrn!l
cir~nmstancias, consentiu nn. apresentncllo do seu nome, mesmo
depois dn cnrt.n com que o honrado Senador pelll Bnhia dist.inguiu-me •ll> ao illustre Senador por S. Paulo, manifesf,ando
n sun opiniiio n respeit.o da c!lllldiilatura do Marechal Hermes
da Fonseca, foi porque n insistencia d11s homens pollticos tornou-so maior do que 11 vontnde rle S. Ex.
l'i·i níío fôra essa insistencia, certamente S. Ex. nlio seria
hoje Presidente da Republica, como tombem - e nppello para

'.
'

li

I

~·:' I

'.
'''

;
)

.,,

.

I

.I

.

''
~

o honrado ·o>enador :pel•o, Bahia - si não fosso a i·nsistcncia com

nuc os civilistas prOClU['arnm o nome do S. Ex. para candidato
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:í presidencia da Republica, o honrado Senador

·wria consentido na aprcsentacüo do seu ;nome •
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S. Ex. recusou-,qc $Cmprc, cu o aJ'J'ilmo, embora não tivesse acompanhado pa1'1"-pa.1sn O>• movimentos dos civilistas
que procut•aram levantot• aquelht "andidai.m•ct em opposiçilo :\
do lllarcchol Herme,q.
O Sn. PnEfi!DllN'I'tl - Peço liccuç·a pam ob,crvar ao honl'udo Senador que a hora do expediente !.'SI.á finda.
Gl Sn. A. Azmumo- Sr . .Presidente, peço a V. Ex. QUi!. se
digne consultar ao Senado si rne ·eonreclo mais meio lwra pam
concluir o meu discurso.
Consul~udo, o Senado ctpprovn o pcdi\Jo fritn pelo Sr·. Snnarlor A. Azevedo.
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O Sr. A. Azersdo (contilmartdo) - AsrndrJcendo ao Srnado a gentileza CIUIJ me fez, procurarei ser· o mais breve poRsiveJ afim de não tomar por muil.o tempo a Rua preciosa nt.t.encão .
Dizia cm que o 81.·. Marechal Hermes ncoeüou a crmdidat.urn :i .presidencia dn. RCJpublica tão forçado como a acccitára
o honrado Senador pelo Ns~ado da Bahia; depois do n recusar·
'J de insisf,iJ· com o Sr·. Dr. Rodrigues Alves e outros que o acr~eitassem, S. Ex., gene.roso como é,, viu-se na contingencia,
tal como o Sr. Marechal Hermes, de acceitar a suu candidatura
pelo civilismo, do mesmo modo que o illustre 1\larcclrnl Linha
acceitado a sua cnndidatul'll apt•esenlada pelos membros. .rln
Coug·resso Nacional.
Uma outra accusacão gr·nvissima do musf,ro Senador pela
Bahia é a de qun a cundida.tur;t do ST·. 1\lnrechnl Hermos I'oi
imposta pelos militares. Onde a prova dessa asscnção
S. E:~:. }aliou cm reunião de milil.arcs, mas nunc~r. cheg-ou
ao nosso •t'Onlwcimrnto semelhante noticia tl eu nt't'irmo ao
Senado e ao honrado Senador pela. Ilahi·o. que, si porventura
os militares .90 f.ive.~scm reunido para impõr a cnndidatm·a. do
mai·echal Horm~s e aos homens polit.icos que naquclla occasião
tra.tavam de impedir a eleição do Dr. David ·Campista, clla não
tet•ia sido acccita: digo-o por mim ~ por todos aq•trelles que Re
fnvolveram naquelln campanha.
O Sn. RuY BAR!IOSA - Eu nilo fallei cm m'r.u discurso em
rmmião de mimares.
Na minha m•açfio não figumm 1\ssn.~ oxpressõvs.
O 8n. A. A:l:rmr.no - Pe!'lll\e-m~ V. Ex., p6clo muito bom
ser qu;•,õnt csl.e.ia enganado. I~u lomoi algumas notas no di•n.
em que V. Ex. occupou a tribuna " ó dessas nolas que me
c•s•f,ou servindo porqun1 lenclo · acornponltndo o• dliscm·so' c!H
V. Ex., com a ·af.tonciio com qtw sempre o faço, nflo tive f·~mpo
ainda do o ler.
·
A noM, que tomei ú a seguinte:
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« Ondo a prova de que militares se reuniram para proclamar a candidatura rio mnrecnl Hermes ? >
Entretanto, V. Ex. não poedr·ú eont()sLa•t' haver affit·mado
que n candidat.m•n cio Sr. Marechal era uma eanclidnt11ra mi
Jit.at· impost,a por militares.
O St\, lluy BMUlf.\8,1 - Etnrnnmrntn o a1'firmei.
O Stl. A. AzmmtJO - .1~ !ltt ei,ernam•mt" afJ'iJ•mm•et o Wll-

l.JI:M:io;

f! s.~.

a pnla\·ra TJOJ' pa.JavJ•a p6df'

::-~cr·

oppo:;Lu, rtml'fir•rrm

agora que, si tt candidatura do llla.ruchal Hermes houvesse sidl•
imposta por militares, como ai'J'irmou S. ]~:-;:., eiJoa, teria naurr·agado, pO!'CftU.• não Lr~J·in ~ido ae(~t.dta POJ' t!ÔS ont.ros.
Seria. um ah:-iut·do Sr·. Presidonf.c, quu 11ma. nlasst~ HO at'l'Ogassll o direito de imput' aos políticos o uomn elos ,;eus nterniJJ•os

p:U'IL oer!npll:t' a supr·omn. rnagisi.J:nl.liJ'a do pni7.. J~ Lu! nfw rwonJ.IH~rm, n l.nl ,iútnnis ru:outül~r~1·ú, pOI'fJiln o ]~xm:eil.o f.ll·azileii·o
,1 ba~L~nlo

'\"'
' !

patriota, o,; SliliH membros são hastanl,n inllllli:;•mtes
pnl'll ~omrll'eltendet•em que não poderão ~nteptlr a sua vontnri•l
:'~ \'ontade '(]O pai~ inteiro.
A IJnndidal.m'a do Marechal Hermes foi levantada po1.• nós,
os dvís, (apoiados), ,. sú o l'i~omos, '8t·. l't·esidenl.o, rJepoi!
rln!la haver ~ido levant.adn em diversos l~•~•l.ados do no,rto, pelas
opposiçiios, lendo ·a primazia uo enso do :E:stado da Hal!ia, qw,
J'ni soeundndo pelo Ceará, pelo Amawnas, pelo norte eml'im.
Não t.nve razão o ltonraclo Renndot· quando, r!efendcndo o
T!:st.ndo de Perruumbueo, disse na ,;ma memomvel .o•r:v;úo qur.,
s.õ. or·a uma reaoão popular, pm· que Plln niiG se opet'Otl ••m
l'nYOI' da candidat•um nivil?
O St\, RuY BAnBoSA - En não me rcl'ül'i ;í minha pessoa,
apenas disse: si• rnn uma l'oação, popular, por que níio ;;n operou
.,JJa no mom~ul.o rln eampanha lliYilisJ,a ?
O Sn. A. Azi~REDo - Realmente o honrado Senador não sn
ret'el'iu ú ~ua pessoa. Lcmb1•o u S. Ex. que as notas de que
me rstou .>m·yindo J'omm a~ qne Jomri ·nqni no dia em quo
S. Ex. or·avu, rostando a meu ludo o dist.iul\lo nmiA'O e "ompunhrit·o de representaçi:ío, o 81•. MeLello.
No F..stndo de PcrnambuDo, principu.lmonl.•~. mais do quH
mn qualquer oul,ro, esse movitmento se podia dar, porquo a
npposicão alli tinha apresentado, com muita antecedcncin. antes
de qualquer •outro Estado, a candidatura do Marechal }Jcrmes
:'t Prosidencia da Republica, de modo que, quando, em seu ~u
xilio, o partido ~iluncioniBI.u dr !ú, pela mão do illustro Senador
pernambuc•ano, a ar!opl.ou, ,i:í elln. f,inhn sid,;, Jemhrncla naqneUA
.1~:":\t.ndo.

l':nl.t't<l.nni,n, S. Ex. SI' l'nl'r.l'in a ··~ln phl'n,~n nlll·ihnidn no
;\l.nrrrolml Hm·mrs: «'Pnnho n nosa, J.r.nho o 'Nol'ln.>

.

.

Não hn, duvida quo <1• Es!.ndo de Pernaõn!Jn••,o l'oi nm r;Jornenl,o de l'ort'n o de p1•esLigio da. canrliidntm·a do M:u·rchal Hcrlni'S: mas lnmhrn1 nãn l't'a o 'RsLallo dn Pr•l'nillllhtwo qne 1'11pr!JSO(lLava em ntsoluto a região ,Jo no•rte; out,ros Estndos contrtbntrnm tnmhem com eleme.nl.os valiosos .
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O SR. '\CIC1'0R!NO MoN'J'EIRO - O Ceará e o Pará, qualquer
um delles, tem maior eleitorado que Pernambuco.
O Sn. A. AzJmEDo- Essa situaciio do Estudo de .Pernam]Juco é tanto mais JasLimavel, neste momento, quanto nós, que
.9usl0JJttímos a cm1didatma do Marcehal HermeR, vemos "om
magtm, pelo menos eu, a sit.ua<;ão do honrado Seuador po1· .Pm·nam!Jucu, que foi, irwonlostnvülment<o, um dos bons anxiliares
no mo:ncnl.o dnquella luta ter·rive!.
Mas, no passo que v emi•nent.e Senador pelot Estado dn Ballia
declara que o Mat•echul Hermes disse: « 'l'cnho o Ho~n·, lenho o
Norl." ~. eomo quct'e'ldo diznr «lenho assegurada minha elei<JilO "• ;::, :Ex. aft'irm:t que o St·. illarec!ml Hermes foi scmtH'e
coul.t·m·io ao illuslrc Senador pot• Pernambuco.
O Sn. RuY J3AnoosA- Pelo amor do Dons !
J~sLou desconhecendo o meu discurso.
Eu não disse isto; V. Ex., cert,nrn~cYnto, se equivoeou ao
to mm· suws notas.
O Sn. A. AzEnEno- Pcrdôc-me V. Ex., deve eonRlat· tio
discurso de V. Ex., talvez em oull'OS lermos, mas eu tomei a
nofm, st.enographicamcntc.
O Sn. RuY BARBOSA -Naturalmente cu me refet·i rw qouo sé
pnssnu dnpois de suscilada a eandidalum Dan tas 'Bat•mto.
Essa é a minhOJ opinião.
O Sn. A. AzEnEDO- E é o meu pensamento; não tive .em
monto dizer quo V. Ex. attribuio ao' Marechal Hermes opposiciio antes dcssn campanha eleitoral.
Eu dizia, e com razão: «~luito ·ao contrario do' que affit•ma
ou aJ'I'irmou o honrado Senador pelo Estado de Pernambueo. O
Sr. Prosidont.o da Roimbliea esl.ovr sempre do Indo do honrado Senador.
O Sn. VIC1'DmNo A!oN'I'EIHO- Apoimlo.
O Sn. RosA E SILVA - Referi os fnctos como elles se passn.ram. Não posso confirmar o que V. Ex. acaba de dize!'.
O Sn. A. AzEREDO - Então. nega que o St•. Presidrnt.c <ln
Ropuhlica osf,ovc scmprn no lado de V. Ex., no caso dn Pm·nnmbueo, ali\ o d in que rompeu a bancada Jl<lrnnmbucann 'I
o Rn. RosA E Str.VA - Referi os factus como olles se passa~
rnm. S. Ex. promotl.eu-me providencias, que const.avGm t.<penns
de telogrnmmns•, cu,ins ordens não oram "umpT•idns.
O Sn. A. AzEntmo- Mas tomava as providencias solicitadas
por V. Ex.?
O Sn. nosA B SII"VA- Nenhuma foi tomnc!u até ho,ic.
O Sn. A. AzEJmoo- Não tomou n pro·vidcncin na qual V. Ex.
imaginniVn residit· a garnn lia dos situncionislas do Estudo do
Pernambuco?
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O SH. 1\0SA ll SILVA- A unica. providencia Reria a. rcti1radn
rlu G'Ll:trnir;fiu• rm,io< offieiaes estavam itllervindo no pleito.
O Sn. A. Azg!llwo- Mas V. Ex., sô solieil.ou essa JH"ovidmwkl. depois rio 17 do mez passado.
O ·Sit. !los.\ E Su.vA -Desde o principio. S. Ex. tem as
minlins eurtas. Quo a,,, entregue a V. Ex.
O Sn. A. Azmumo- Desde o prineipio, como'/
O Sn. 1\0SA E Su.vA- Desde o principio salientei que a retirada do gmwi·nl llenrirrtw i\f:u•tins tinha 110r fint permii.Lir
que a guurni~•ão se envolvesse, ·Como so env.o·lveu, no pleito.
:0:. Ex. tem us minl1ns cnl'i.n•s•. Que as confie a V. Ex.
O Sit. A. AzEnEDO - Sr. Presidente, fico atlonil.o. Não salda que tl honrado ScnndoJ·, por occasião da retirada do gcneml
Htmriquo ~lart.ins, tivesse combnt.ido a ida do gonm·al Carlos
Pinto. Foi S. J~x. rnrmno quem me disse que no comcr:o ellc
nndo:t bem.
O Sn. llosA 1' SIT-V.\-PerfeiLamentc. Não combati a ida
do P,J', gm~t·t·al Carlos Pinto, eomo não pedi ao Sr·. Presidente
t1:1 llr:publwa rrtw mnnclussc para h\ cstf' ou nqnclle genm·al.
O que snHeit.ci l'oi que S. Ex. mandasse pum Pernambuco
uni i;<!not·al ela sua conJ'iam;a, que gamnlissu a neutr·alidudc da
guni·ni(;fio no plcit.o eloil.ornl. .Foi unicamente o qnn pedi. E
CI':t csln o sou düvnt·. O J;rmcral Hrm·iqnc Mal'l.ins J'oi l't•I.it·ado
qunnrlo cu estava em viagmn.
O Sn. A. AZEREDO- 0,;1 tele~rammas do Sr. Estaci'o Coimili'n tad'J'irmnm que o Sr. genr•ral Carlos Pinto andára bem
O Sn. nosA E SIT-VA- Até a vcspera do pleito é exacto.
O sou JH'oundimcnlo ,; lanto mais cstt·anhavel c condcmnaw,J quanto apparrml.ou eOI'f'eeção para obter confiança n
illurlit· rlcpois . .Fui nu que, vendo um Lelogrnmrna na~ mãos
do St·. Pt·nsidonl.o da 1\epublion, nas vo~prras rio plrito, eonhrt:i que o gene !'UI est.uva ilfudinclo.
O Sn. A. AzEnEno- Acho, Sr. Prcs,ident.e, quo esta phruse
do hom·ndo Senador é in,iusta 11 farto demais. Nfio posso acreditar· que o geneDal •Carlos Pinto, ou1ius qualidades pessoar~s
conltr·~n hmn, s~<.i•n. enpnz de um:t deslr.nldade.
O Sn. VJC'I'ORJNo MON'PEmo- Apoiado,.
0 Sn. PINHEIIlO MACHADO - 0 general Cnt•lost Pinto 6 u;n
dps enractcrtJs mais cJilgnos que cu conheço, incapaz de um desIIso.
O Sn. RosA N Sn.vA - Os factos são mal interpretados por
V. Ex.
O S11. VJC'l'ORINO MoN•mmo - Niio me envolvo nos negocias
d~ Pernambuco, nms do,u. tostemunho de que o general Carlos
PmLCJ 6 um caracter nob1hssimo,
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o Sn. RosA E SILVA - Não o conheço nem siquor pessoal-

mente.

O Sn. A. AzEREDO - Não vale n pena ler os extemos telcgL·ammas do gove1•nadm· df• _JlrJ•nnmhuco, ondn Re eneont1·nm pal:tvras rlu benev.olenllia o applauso~ no geneml Carlos Pinto, e
!levo dizei' ao honrado Senador qtH' um delles é de data poRteriot• :í eleição.
O ~n. RosA 1~ StLVA - V. Ex. quer que eu lhe remetta o
I.Plog'l'a'.nma do governador r!c .PeJ•namlnwo, pas~ado ao St·. Pt'•'sidente da Republica, protP-st.nndo contra as ,a,ffirmacões do geJJc•ral Carlos Pirtto nrn l'nlaeiin nn"'

I/',,

:['I"
,_,I

~llN~P:;:o;o:; do~ dia~

·lO r '1.??

Te11ho-os aqui.
O Sn. A. AztmEDO- Nesse tclegt•amma ainda o illustre p;ovemador faz os maiores elogios, confiando sempre atas mnnifcstacõas do Sr. Presidente da Republica.
Não quero ler, mas poderei, a exemplo do que se tom fei lú
aqui, incluil-os no meu disciUrso. Não tomo um compmmisso
fol'mal, po!'quu não terei tempo, talvez, de J•evet• o meu discurso.
O Rrt. Vlf:TOillNO ~ION1'1~11\o- Dovr I'I'VOJ•, pm•qtw ,·, nnm
prr;n hrillmnLiRRima: demais, ~orno rlol'.urnentn ltiRI.nl'iw, ,., do
ma i' all.n valor.
O Sn. ~. AzEREDO - Só toem um valor as minhas obsorvneões : é o da leadade com que siio feitas.
Eu não posso, Sr. Presidente, applaudii• oro Pernambuco,
no. Bahin, no R.iio Gmnde do Sul,. no Rio de .Janeiro ou: em qualquer :ruf.ro Estado tL'opelias de qualquer cspecie.
P. nfio fJORRO applaudir, pot"qlte o men pm"edimcnt.o c]r,anlr•
das questões que envolvem a autonomia do :mst.ado tem sido
um só.
Soffr•i dumnte quatro nnnos a;; maim•es angustias ; o meu
.Estado passou pelos maiores di~sabores.; tivemos successivas
revolucõe!', umas sobrü as outras, ató conseguirmos collocar no
caminho Ioga! o Estado que descnrrilára desde 1COO. De modo
que me choco todas ns vezes que tenho de tomar parte em quAlquer discussão que envolva autonomia dos Estados. Defendo os
principias, defendo ~ambem os homens, mas não dou a minha
:r,sponsabillidade de fórma alS'uma a abUis•os que porventura
possam ser praticados· aqui, alli ou em qualquer outro ponto distante do territorio nacional.
Infelizmente, os acontecimentos que se estão dando em
Pernambuco despertam I) interes•se dP. todo o paiz e tambem a
nt.t.e.nçfoo rio r.st.r:mgüiro.
Como Jll'or.rrli 110 pt'illlfd!'fl mnnwnl.rl rlr?st.n n:rmpnnha nfoo
prnrJiso rlizr.•l-o. Al'l'ir·mo n V. F.x., St•. l't•esirlnn/.r, qtw livn uma
Jinh:n: só.
0 Rn. Ros,\ g SIINA-Ap'o'inr!o; don rlis/.o fnstr.munho.
O Sn. A. AzEtmno- Eu entendia, denn/.e da al.l.il.urle do honrado Senador por Pernambuco no cnmpnnhn preFddPncinl, que
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não t.iulmmos o direito de ploil.em• eoulm S. Ex. ruo l~~;Lado qun
:'5. Ex. dirigia.
1\lauifesl;ci-rne desL:t fórum, c aHeditci ·tiernpre quu S. J!:x.,
eoru o seu pt·est.ü;io, com a sua cxporieillei:.J, eom os seus LalcuLos
polilico~, pudesMn ti'Uhir vi\Jim·iotiO dessa. luLa que cu c8Lavr.l· em·l.u
não i1.·i;1. aL•' o fiw do modo POI' qul\ Va<\ iudo.
'1). Su . .floH.I E S11,V.I - A d•):;peil.u ·dt• l.uuo, veltecmus ua:;
Ul'llliti. Vá V. Ex .. v:'t .um'a eommissiio do Senado a l'emambuco
verifieat· a venlau•) do que eu digo.
O Su. ,\, AZEiwoo-Nunca acrcclil•~i lJLle a vicloria do honJ'ado Seuador não fosse esmagadora: uunca imaginei Que naquelle E.srtado pudesse lmver essa explosão de elementos eonLrarios ú polili•~a sil.uacioniHla.
lncontcslavehnenl.e, fui de cspaul:H· a todm;, e a mim princi'.r,ulmonte, a eluif;ãor do gL'neral Dantas Ba•l'l'eto, porque nunca
acreditei que S. Ex. l.iveHSe no Estado de Pernambuco a quarta
parLe da vol.tu;fio tio honrado ScnndOI',
O Sn. Hos.1 1, Sn.VA - Pl•Jitet'unos a eleil;ão como venlatfeil'o's opprirnido~, V. Ex. sabe diHso. O general Dantas Barrdo CL'a de nn'l.e-mno goveruaUM· du PeJ'Italllbueo. B. Ex. nãu
trm pr•~r•l.igio, nem pOJlUh~<~'itiade.
O :)n. Am'HUit L~.vws- Eu1 Louo o caso Linha deixado ür minitifeJ:io.

O Sn. Ho~A JJ Sn.vA dá ouko atwrle.
O Sn. A. AzEvEuo -O 81·. Marechal Hermes, no co:ne•;.o

tlessa ·campanha e nl.é o dia elo ,l'equcrimeniJor da hnncmda peruambucana, e::;teve de ~ueelirdo nom o Jwnrado SenatlOl\ embor·a
f.ambem ·se achasse ligado por laços pcssoaes de amisade eom u
Sr. general Dan Las Hari·cLo. O que ,; ecrto, porém, •i que as
posições officiaes cmm c continuaram a ser disll'ibuidas aos
mnigos do hrornrado Senador.
O Sn. RosA g SILVA -A bancada sú •rompeu quando perdeu
as u:;peranr;as das providencias JH'Omeltidas por S. JTix. Até
cnf.ão clla esperou pacienf.e, duPaut.e mais de dous mczes, por
essa~ providencias.
O Sn. A. AzEnEDO · - O pedido de demissão .rJilrectamen!e
l'eito ao Sr·. Pt•esidcnl.c (J.n República polo illust.re geueral Carlos
Pinto foi nm resposta a um l.clegramrna do• Sr. Ministro da
Guerra, rno qual so Jaziam considerações dcsag1·aclaveis :'1qtwlle
general.
0 SI!. lloSA I~ SILVA- Não soUIIIJT' J'oi Ulll l'I!SJJIJSÍa a UIH l.elef:·l'lllflll!a •tio SP. Ministro Lia GtWI'l'U, do ordem do Hr. Prcsi·!lenl.e du nc.publieu, o rm.ia eÓllia S. J~x. teve a bondadtJ de m:mdat'-1111', 11/'d!lllHli(IO filiO SO l'lJiiOfiiOS~0/11 a !iôl.a Çapil,nl IJS Of'J'jdae:; ellV<?h:idos tl'J)aixonadanwn/.P IIO plnil,o,
' '
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O Sn. ~. :AzEREDO - O pedido dtJ dc:nissão foi um acto cJn
melindre ít tlisciJ.Jiiuu mililur, uo mudo Que u loit• • .Pt·esidenlu da
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Republica, que tambem é militar, e não pó de separar essa qualidade da do cargo de Pre~idente c1:1 Hepublica, viu-se na continp:encia dt) m::mter DO cnl11l11ando daqueEa I'cgiüo O general
que se mostrava melindrado porque tinha ,~idol al'fectada a disciplilllJal pela qual elle era responsavel.
O SR. Ros.\ E SILVc\ - Entretanto elle pJ.'oIJI'io ao Cl1egar
a Pernambuco, confessou ao Governac1Oil' elo Estado a indisci··
plina de se'JS oi'ficiaes. Tenhn disto documento.
O SR. A. AZEREDo - Foi DOl' este rno~iyo, Sr. Presidente,
que o Marechal Hermes da Fonsec'c. denegou a demissão solicitada.
O SR. ROSA E SILVA
O Exercito conta muitos generaes
distilIlctos.
O Governo concedia a demissão solicüada, cercando de
t.odas as provas de considera(;ão o general elemissionetrio, e não
haveri'a quebra, de dignidade, sabido 'como é que, emquanto
estiver naquella região o general Carlos Pinto, os meus amigos
alli não terá!ol ne!I1humal especie de garantia.
O SR. A. AZEI1EDO - Entretanto. ~,r. Presidente, A Noite,
que é uma folha insuspeita, ,publica telegramma do seu correspondente alli dizendo que na ci1dade do Recife ha garanti:a: de
ordem.
O SR. ROSA E SILVA - Na cidade do Recife, presentemente,
só são transmittidos telegrammas que tal affirmem.
Pois si até as easas eÜ'1nmereiaes teem que 1'01' I,;mmas
dalI1tistas para que não sej am assaltadas!
O ~3n. A. AZEItEDO - Realmente é isto ele !aIlwnlar, nem se
comprehende que semelhantes cousas se possam, dar, CJ'l1~:l.lldo é
certo que aquella parte da Federação Brazileir3 aincl3 não está
sob estado de sitio. Estou bcm certo ele Gur, c!J()c.;"allc1o esses
factos ao conhe'Üimento do Sr. Presidente dã, Repub!ica, S. Ex.
providenciará immediatamente, de modo que aos amigos do
honr;1.do Senado'!' em PernamJ)U(',ü seja1l1 saI'~ntiC!o,-j t.odos os
direitos, inclusive o de transmittir telegl1ammas d::ndo conta
do que no Estado oecorre.
O SR. ROSA TI: SILVA - A pressão éde tal ordem que 3té
senhoras são aggl'eclid8.s.
O SR. A. AZEREDO - Sr. Presidente, V. Ex. vê bem que,
apezar de ser meu pensamentJol adeluzi!r argumentos em defesa
do Governo do honrado SI'. Presidente cb Relmblica, não justifico nem louvo os actosde violencia que ,~e dizem p1'3ticados
contra os ra~igos do honrado Senador p(1'r Pernambuce.
MaiS, Sr. Presidente, ao ser interrompido, eu dizia que o
Marechal Hermes da Fonseca se 'Ü'o,lIocara ao lado elo honmclo
Senador, que agor3 esLt faz:'nc!o tam]Jem injusU'~a aS. E~:.
O SR. ROSA E SILVA - Descrevi\ os factos como elles S8
passaram e até com moderação. Declaro mesmo, a V" l!.::x. que
I
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Autorizo V. Ex. n pedir ao marechal IIermeH da Fonseca
que lhe mostro f.oda a minha correspondcnciu, ti, lendo-a, chcgat·ti. ú eouelutião du que a .raí'.ÜO esLlt do 1neu Indo.
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O Sn. A. AZEilBilO - O ~ncf.o do St'. Presidente da llopublica eonfJar a V. Ex. a leitura dos l.elegrammas do, inspector
da reg-ião ó uma prova da maxilma confiança o da· cordialidado
do suas relar;ões com o Jronrado Senador.
O Sn. RosA E SILVA - !lcciproca, aliág, porque -Lambem eu
mostr·uva a S. Ex. 'ludo quanto tclegt·aphava pam Pernambuco.
O Sn. A. AzEllEDO - Que importa isto? O qun quero salicnl.<li' ,·, que o Sr. Presidente da Jlopuhlica, pum "Jl' agt·adnvcl
a V. j!ix, nada Jlw occlll'lavn, mesmo o que poderia sct· consitlora.do corno sigillo do Estado.
O r::rt. llos.\ E r::u.vA- V. Ex. nüo tem mzão.
Vá :J:() Estado de Pernambuco; o Senado, a quem compete
Lambem velar n~ guarda da Constituição o das leis, que mande
a Pernambuco urna commissão de seus membros, c essa commilssão, c V. Ex., si Jít fõr, verificará quo essas cousas que
aqui ni~;o, CJLW pm·cc<'rn inauditas, estão nuturalrnenLe alli sctldo
praLi·cadas.
A chofalura de policia, ondo esLava ,o, governador no dia
cm que se reuniu extraordinariamente o Congresso, foi atacada,
durante Lrcd horas, pul•as forças da guazm.içiio; ostcvc durante
trcs horas debaixo do togo, Isso é um facLo real que será demonsLt·ado cm Permtmbuco, uo dia em que houver allil quem
queit•a apurar a verdade. Nunc:n, suppuz, nunca imaginei a situação que se creou cm Pernambuco.
O Srt. A. AzEHEDO -- Entrotanto, por telogrammas mesmo
do honrado governador do Pernambuco, Mbe-sc que qu;wndo
houvm· ma,Jor numero de mortes, foi quando a. cidade estava
policiada pula força estadoal.
O Srt. nos.\ Jl Su,v.\- Niio é exaeto ; nos dias ·I O c i2 o numoro do mortes foi enorme; nossos dias, o proprio pnlaci:o do
r;overno foi ulacudo por soldados da• guarnição do forte do
Brum
O Sa. A. Azmmuo - Nos telegmrnmas do proprio governo
rio l~slado se encontra a doclaruciio de que muitas mor·Les se
dot·am para so poder mmu.tor a ordem.
·
O Sn. nosA g Sn.vA - i\Ias maior numero su J.iuha dado
antes. A situaçffio, em Pernambuco é esta: os meu·:> amigos,
CJilC s~o obr·igados a sahir porque toem deveres a cumprir,
são insultados, aggrocliclos e presos; o inspector da região noha
o J'aoLo exLruor·dinaJ'io c rolaxn u prisão ; nada mais se pnssn.
Os nulot•cs desses altonlados ficam livres, rindo-se de suas
:victimus.

H2

I'

I,

l!
;/i

I

i<I ,
·i

F

:.'I··.' I

r

r~I 1, ,

ff'·

~~~:I
.~ ~ ~
I, .
f .
I .

JIL

1,·

!Jl

O Sn. A'. AzEI\EDo -E' lusUnmvol o que se ouve do honrado Senador JJOr Pernambueo, ,,muo, •entretanto, para admirm.·, .dcpoi~ do S. Ex. haver declarado não roccbct· lciogramnm:-~· do Esl.ado.
O ~~~. tl.o~.l 1!: Su,vo~ - NiLO reeebo depui:; CJtw o gover.na.dut·
l.cve !IOI'.e:;.,;idad<' dll saltilt' da IJidafle, pot· fa!La de ,;aranLiu:\
do vid:t. Antes di;:;u, L'ceebia-o:; um 'eil't·a, po-rque era esse o
unieo meio ; I)OS:lo mosLral-Oti a V. Ex. ; tenho commigo esse~
do.cumenlo:;, que fot·.mam uma ool!ee0ão preeios·a·. E esta hi8tol'ia. hn de ser e'tll'ipt.a um dia.
O Sn. A. AzEREDo - Ainda urna prova existe da lloa vontade, dos esfor1;os do Sr. Presidente da H•mubliea para harmoniwr Heus amigos cm Pernambuco.
Foi acJ·euwnte o:eu~urada - u até l:o:rtu ponto com razuo
- a idoi:t uo arbil.tla meu lo, ·ral'a ~o chegur a conhecer o !:Ovcrnado~L· elcilo.
O ~n. ltOsA 1~: ~lLVA - Eu o aceeil.l'i. lriz mais: ltavia
rnesmo ueelarado que eslava pl'Ompto a aecdlar outt•w qualquet•
solu•;à'o, a ueRistir de minha eleição, comlant.o que o g-eneral
Dan h•:; Banel.o dcsi~tisse I':Hnbom da ·~ua; mus o g~ncral Dan tas
Bnrrd" estava eerlo de stHL nrnnipoteneia que l.udo •·ccusou.
O t:\n. A. AzEm.:oo - O general Danl.a:; :Barmto, segundo
informar;.ües qw• to.,n.ho, não t·ermsara aJ•bitmmenl.o, mas si111
a. hypothes'J rle su podot·em annuJlaJ' :os elcil;úes, doixando-se uc
rcr.ouhe,:cr qualqw:r dos eandida~os.
O i:in. 1\ol:\,\ Jl SILVA - Isso oí direi!. o Llo podet· vo!ri'fieadur.
O i:iH. A. AzmiEoo - Penso corno V. Ex. e entendo que
o arbitro devia ter, de l'ac.to, poder semelhante •a·o poder· verificador do Estauo.
0 Sll. fiOSA B SILVA- Não podia ~Ol' de oulral'ónua. Devia
l.er todOS' os direitos do poder verificador.
0 Sn. SIGISMUNOO GONÇALVES - ESSI~ . ]ledois, poderia COi111Jecer do trabalho e ,iulg:n,l-o.
O Sn. A. AzEREDO - Eu entendia que o laudo dovia ser
homologado pela ass~mhMa do Estado do Pernambuco.
Ma~. ainda foi, Rr. .Presidente, mna tentativa generosa
n arni'!;avnl do Sr. l\!arcchal Hermes, J'awudo csl.a propost.a
ás dll11H partos contendoms.
O Sn. HosA .,l SLI.VA - Proposta que acceitci, ttper.ur t.le HCl'
o Cont;res"' UilL.tad:·r c<•Jtlpos:Lo cm sua muiot·ia do amigos
meus.
O Stt. A. Azmumo - Um oult·o UH.JU,t.o que t.ratamm os 'illusl.t•es Senadores e que ,., incontestavelmente da maior import,ntcin. 1;"i o da ilnelcgibilidade de •um dos candidatos.
Isto dcvct•(t sm• apurado Jll!lo poder vcril'i~ador do Eo"l.urlo.
O Sn. nosA ~~ Sn.v11- Foragido?
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O SR. A. AzEmmo - Mas não hn oult•n parn vet•ificat' a
inoles·ibilidade.
O An. Ro~,\ E Sn.vA - A ·condi~iio indi!.,pensnve! ora n. lie

gaJ·an 1,i ,. ·a-o podo r VtH' i J'iendor a sua fulnccfio.
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O Sit. A. Azmmuo - OuLI•o pensamento não teve .,} Sr•. Prt\sidenlc da Uepublica quand ot•euniu • r.m consistol'io >, llil phrnso
pHlorcsca do illusüc Senador pela Bahia, os membt'OS do seu
minislel'io c os do dircelorio tio Parlido Republicano ConserYador.
::;, Ex. cxpoz u qucsli1o· em lermos clat·o;,.
Pos·so donuuciul-o porque ::;, Ex. não potlia J'awr reserva
desf.e assumJllo. 'l'odas. as deliberaoões !'oram t.oumdas dn modo
Hlflis eolcmno possivel o nem S. Ex. nem ·seus mnigos fugirão
à t'esponiõabilidade que assumiram naquellc momento.
O Sr. .Prcsidontc da Hepublica. ex;poz, como disse, em
tcrmos'el•aros, a questão do Estado c os quatro casos por elle
apresentados foram discutidos pelos ministros e pelos membros
do di!'cctorio do Parl.ido Hepublicano Conservador. Um dos
pnntos mai.< importantes e que mais devem i'utercssat• ao honJ'ado Senador· pelo Elstado de Pernum!Juco, assim como ao
eminente Senador pela• Balda, ü (!tw o Govel'llo daria boda a seguran~a para que a nssembléa do Estado se reunisse.
O Sn. RoSA g SILVA - Qual foi elia? Esta é a questão.
O Sn. A. Ar.EHEDO - Não se pó do garantir r.l• quem não se
(lncautra nem quer ser encontrado.
O Sn. HosA ~> Srr.vA - Quaos !'oram as providencias tomada·s. para garanUr a assembléa?
Nós reclamámos a guarnição que lá está; considerámos
o general 'Jr.rlos PinLo cumplire das desordens, dn situação do
t.et·mr que tem CI·carlo a gu:,rnioão, e as JJoi'Ovidencias foram
estas: telcgi'Uphar a essa mesma guarnição que garanta os poderes do Estado!
Tsto não é seriol
O SR. A. AY.JmEno - Mas, si o Presidente da Hcpnhlicn e o
~linist.1·o da Guerra nsl3egul'atn on'l.ün. que o ~1.mer·al Cnrlos
Pinto cnmprit•tí 1a. •o,rdcm e que o ;Congresso poderá rcunit•-se?
O Sn. nos.\ E SILVA- Conf.ra factos nãn• ha affirmacõos do
pul<Wt'llti; ovdons •semelhantes tinham sido desr·espeitadas.
0 Sll. A. A~l>llEDO - E' quo V. Ex. não quer CO!llfiur. Si
confiussil, vol'ia que o Sr. Presidenta da He.publica tem !'ot'«JU
lmstanLn para i'nwr curnpt·ilr• r.t1 lei e garanLir os membro~ do
Cong-rcss·~>.

O Sn. HOS;\ 1' R!I.Y.\- Vn V. ]~x. a PN•namhuco wl'ificlll'.
A flJ•clem foi dada e os men;; amig-os não podem l.!•ansilnr; n...
n!'dem foi rladn e dt'pois disto o goYcmndor foi alncaclo lla sua
l't)SÍdencin.
Vo!. VI
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O Sn. A', AzEnEoo- O quo ou dizia é que esta deliberaciío
tomada cm Palaciio, em pr<lsenca do S1•. Presidente do Senado,
do alguns membros desbw Casa, como o illustrll Senador pelo
1\laranhiío, o illustre Senador pelo Hio G1•ando do Norte ...
0 SR. SEVERINO VIEIRA - 0 directoria do Padi!!o1 Republicano Conservador e o ministerio
O Sn. A. AzEnEDO -E o minist~rio au orand complet.
0 Sn. SEVERINO VIEIRA - Como que ouvi diZill' que ne~sn
oceasiüo •se debateram quatr·o casos. Queria que V. Ex. tives·so
a bondade de me dizer quaes !'oram esses caslls.
O SR. A. AzEnEoo - O caso que interessa principalmente
·
a quesliíll ó o de Pernambuco.
Não h a segredo niss·o, porque o Sr. Presidente da Republicru ó um homem digno por todos os titules (apoiadas), que
não tom reservas em questões desta natur.eza. quando busca
so.lucões a casos como este quo affectam a ordem eonslitucionul.
0 Sn. SEVERINo VIEIRA- Então V. Ex. Vao declarar?
O SR. A. AzEREDO - Posso declarar, por·que ó uma posiciío
nobre, digna pam o Sr. Presidente da Republica; S. Ex., expondo a situaciío de Pernambuco, as condicões cxcepcionaes
em que so achava aq,uella p:n.rtc do torritorio nacinal, dizia:
«O Congresso vae se reunir. Qual o nosso dever? 1\!aulel-o in~
tegralmente. Reccmhecido o Sr. Rosa e Silva, qual o nosso procedimento'/ Mantel-o no governo, Reconheuiklo o Sr. Dantas
Barreto, qual a ~iLuacão do Gov()rno? 1\!antel-o 110 governo».
Desapparecidos os substitutos legaes, no caso de abandono,
com'O se deu . ..
O Sn. RosA E SILVA - Não ha tal. O governador retirou-se
para o interior, por fal'ta de garantias.
O Sn. A. AZEREDO - Ninguem sabe o seu paradeiro.
0 Sn. UOSA t• SILVA- Isto é simplesmente ill'l'Ísol'io.
O Sn. A. AZEREDO - Estou i'alland1> lealmente, nüo permilto que V. Ex. duvide da minha ai'firmaçiío.
OSn. RosA E SILVA- Não duvido da affirmncáo de V. Ex.
Declm·o irrisoria a affirmacão de que a forca gat·antia, porque
1'oi a forca que atacou.
0 SI\, SIOISMUNDO GONÇAJ,VES - Acho que foi O general
mesmo.
O Su. A. AzlmEoo - V. Ex. está injuriando. V. Ex. niin
conhece o gonornl Carlos Pinto. Póde ter, como todos nós
temos, umn certa sympathia e parcialidade por seus amigos
e camaradas. Quem niio terá ?
O S11. UosA E Sn.vA- V. Ex. tá lou a ordem do dia do general Carlos Pinto ?
•
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Apurado quo os tiros dados contra o palacic tinham sido
da bateria do forte do Brum, ellc não proseguiu no inquerito •
O Sn. SEVEfliNo VIEIRA - Quanto a Pernambuco, ficou decidido garantir-se o governo eleito ou reconhecido ; e quanto
aos outros governadores ? Quero apurar esse ponto que devo
interessar a todos.
·
O 811. PmEs lfERREinA dú um aparte.
O Srt. SEVliiUNo VIEIIL\ - Interessa a mim, interessa ao
homado Sermdor por S. Paulo ...
O Sn. Vrc·romNo 1\IoNTEillo - Interessa tambem ao Sr·. José
Marcellino, pois que· todo o Senado ficou admirado, hn pouco,
do aconchego de amor que o honrado Senador teve com
S. Ex.
O SR. A. Azlli\EDo-Sr. Presidente. pveciso terminar o meu
discurso. O Senado jú devo ·estar por demais fatigado, principalmente quando ouve quem não sabe fal!ar. (Não apo-iados.)

O Sn. Vrc·r·oniNo MoN1'Erno -

Quanto mais se Goubesse •.•
O Sn. PIRES !fFJJREIIlA - Está demonstrando o contrario.
O Sn. A. AzEnEoo - Quando se ouve uma oracão como
n do illustre Senador pelo Estado da Bahia, todos so sentem
presos, niío acontecendo o mesmo com o humilde orador
(não apoiados), de- modo que o meu desejo é terminar quanto
antes para não fatigar mais a attencão dos meus illustres coilegas.
O honrado Senador nela Bahiu, !'aliando nos casos de· inelegibilidade, referiu-se, á candidatura do ministros á presidencia de Estados e então re~t:riu o caso da Bahia na pessoa do
Sr. 1\!inic~tro -da Viação, dizendo que nunca nenhum ministro
1'tlra candidato á presidencia do qualquer Estado.
O SR. RuY BARBOSA - Não fiz ossa affirmaoão. Condomnoi os factos da mesma natureza, passados e futuros.
O SR. A. AzEnEoo - Estou inteiramente de accOrdo com
V. Ex., mas devo lembrar que o meu prezado amigo, Sr. Senador Severino Vieira, tambem foi candidato.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Não fui, lllio senhor. Peco a palavra para opportunamente oxplicar o caso.
O Sn. PIRES FERREIRA - Não foi ~andidato ; aprosentaram-no.
0 Sn. SEVERINO VIEIRA - No -dia 2 de janeiro de 1!!10.
Nunca se arguiram contra mim factos como aquelles pelos
quaos cu posso nccusar com provas nn mão, o actual Ministro da Viação.
O Sn. A. AzEilEDo - Mas, Sr. Presidente •••
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O S11, HuY BAHBOSA - Nessa úpoca não exirotia a disposição da actual legislação, que osf.abclccc o prazo M quatro
mezes para a desincompatibilidade.
O 811. A. Azi>Illmo - Agradeco a V. Ex. ter-me fornecido
esse ,('nsc,io para tratar do assumpto.
Mas, a situação do Estado de Pernambuco é tambsm um
pouco semelhante á do Estado da Bahia.
o sn. nosA E SILVA - Semelhante ?
O Srr. A. AzmtEDo - Sim, scnhot•, estou me referindo á
siluaçiio anterior, a creada por occasião da posse do seu actual
J;OVC!'llUdor.
.
Naquella época os animas estavam tiío .exaltados como
ngora.
O Sn. SEVElliNO VIEIRA - Isto é consequencia daquillo.
O Sn. A. AzEnEoo - O honz·ndo Senador tem até certo
ponto razão de protestar contra a semelbnnca, porque reaf.,
mente ha uma certa differença. Nnquella época o governo da
nahia contava cm absoluto com o Governo Fed!Jral.
0 Sn. SEVERINO VIEIRA- E' exacto,
O Sn. A, AzEREDO - Agortl a situação politica do Estado
do l'ernambuco contavtl com o Presidente da Republica, mas
havia, como ainda ha, uma desconfiança por par·Le do honrado
Senador o seus amigos, sobro o general Carlos Pinto.
Naquolla época, Sr. Presidente, bastou um simples cnrtííiJ
do visita do então Presidente da Republica ao candidato que se
~uppunha eleito, o Sr. Araujo Pinho, pmra que todas as mani.t'ostaçõas lhe fossem favoraveis,
Entretanto, a parcialidade contraria, como agora, o honrado
Senador pelo Estado do Pernambuco, dispunha da maioria do
Congres~o Estadoal, o essa maior·ia, como ora succcde cm Pernnmbu•Jo, porque não confiava no Governo Federal, não poude
penetrar no cdificio do Congresso para reconhecer o seu candidato, fazendo-o só mente a gente do governo, Como ho,ic cm
Pernambuco, os opposicionistas se viram na dura contingeneia
do abandonar os seus postos, vendo o seu direito ludibriado.
Entretanto, representavam a maioria no Congresso, ma8
a baioneta po!itJial poude mais do que olles, que não quízormn
arriscar, como deviam ter feito, a vida, para manter o seu direito, o deste, modo, Sr. Presidente, ante a fraqueza da maioria
o gov.ernador do Estado reconheceu o seu candidato sem nu-·
mero Joga], fraudando a lei do Estado, i'rnudando a propria
Constit.uição.
Quem snbC" si, pelos mesmos motivos. nfto vamos ver con~
eumados na Estado do Por.nnrnbuco, com desprazer para o honrado Sonndot' o até paru mim, si porventura a legalidadcr
desappurocm• •.•
O Sn. RosA E SILVA-Em todo o saco, a quesl.iio da J?ahia,
que nüo approvo nem defendo, resolveu-se· no Estado, sem 1nter-
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vc11ção federal ; no Esl.ado de Pernambuco é a intervenção federal que· Jaz fugirem os poderes do Esl.ado.
O Sll. IluY BAHDOSA - E eu dei um parecer jurídico, que
V. Ex. não ml'ulou num seria capaz de reJ'utm·.
Dei-o com a conscicncia com que costumo dar u minha
opiuiiio e dessa não me, arrependo. Pos,so ter errado muitas
vezes e nessa occusião Live o desgosto do estar cm divergencia
com co-esl.adoanos meus, mas ,iusW'iquci minha atLitudr.· com
argumcnlo•s .imidieos que não foram nem poderiam ser refutados. O honrndo Senador eslevo então, ao meu lado ; publicou no seu Jornal .ess[l peça de minha defesa; esteve• então
eomrnigo, tinha entiio a mesma opiniüo c 1w.ie, com essa rnuldacln que transpm·ece dcsdo o principio de seu discurso. vem,
num movimento do inl.riga, trazer ao Senado esse caso cl[l Bahia,
com o int.uit.o de me enfraquecer perante o Congresso. Asse·guro a Y. Ex. que não me enfraquecerá. Cumprirei o meu
d.cver até o i'im, certo de que os meus concidadãos reconhecerfto o homem que sempre fui ; apaixonado sim, mas unicamente pela verdade e pela Justiça. PerdOe-me V. Ex. ; estiv.e
até agora tragando calado o fel de seu discurso ; não pude
~ontcr agora .c:ssa explosão.
O Sn. ANTONio AznnEno - Eu seria incapaz de produzir
com minha•> palavras fel que pudesse ferir V. Ex.
Então cu poderia ho.ic procurar ferir com intrigas
V. Ex. ? !. .. Pois então cu venho confessar d[l tribuna do Senado meus esforços, minha lealdade para com o honrn~o Senador c S. Ex. cm Ioga r do reconhecer no meu proe,edrmento
a nobreza de minha at.titudc, vem dizer que estou intri:mndo?!
O Sn. RuY BAnnosA -·Não neguei a nobreza d[l atl.itudo ele
V. Ex., aotei que essa questão da Bahin surgiu no discurso
de V. Ex. como Pilatos no Credo, unicamente com o int.nil.o
ri•• me apontar como envolvido cm um caso somclhantc a este
Nunca mo neguei a fa?.et• ,iusticn a alguem ; estranhei apenas
sna aLtitude, quando me atacou.
O :'ln. ~<\N~'ONio :AzEnnoo - Não ataquei o honrado Senador
e muito menos tive o intuito de fnzor intrigo,
O Sn. RuY R1nnosA - O honrado Senador viu que o meu
aparte foi um movimento impetuoso de r.epnlsn a nllcgn~õc~
que eram urna o:J'fr.nsa 1\ minha dignidade. Porquo procurar
cssn palavr,1 no meio de tantas com que rebati sua agressão ?
O Srt, ANTO!';Io A7.Eili~Do - Onde esttí. minhu aggressão
O Sn. VTC1'0111No MoNTEmo - Hn verdndes quo doam.
O Sn. nuv Rlnllo~.\- Hn muil.ns maneiras de nggrodir.
O Rn. ANTONIO A?.EnEno - Eu nppol!o pnrn o Scnnclo, rnra
qne .inl:;nn rio Jll'occclilmnto do ncls nmbos, si n imnrl.uositlade
do llflnl·ndo Senador l.eve razão elo sor.
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O Sn. RuY B.mnosA - Na minha impetuosidade niío houve
uma Cli:J)rcssão injuriosa.
O Sn. ANTONio Ar.Enlloo - V. Ex. accusou-me nté do fazer
intrigas.
'
O Sn. HUY BARBOSA - PerdOe-me V. Ex. ; sou um velho
parlamentar; não me· confundo com nugas ; a expressão « intriga pai' lamentar) não constitue nunca constituiu injuria ; a
intriga, assim, significa est.rat.egia. Para que buscar: sempre
1rrus palavms o sentido, J)nra 1lncont.rar ol'fensn onde não
existe ?
O Sn. A. AzEnEno - Si não existe offcnsa nas palavras
do honrndo Senador, muito menos nas minhrus póde existir.
O Sn. RuY BARBOSA - Ern minha intenção conservar-mo calado e não dar apartes ao honrado Senador. E'
est.e o procedimento que guardo sempre com as amizade,\ cxt.incl.as. Nunca na minha vida faltei a devores do eortezia e sou
ínr:apn% do me transformar cm aggressor de antigos amigos
meus. O Senado esttí ch.eio do homens eminentes, que podiam
incumbir-se de mo dar resposta, o foi o honrado Senador
quem goslosnment.e dollo '.<o encarregou.
O Sn. A. AzEnEno- Al1í está outra in,iuria em dizer V. Ex.
que r,ost.osamenf.e tomei a mim esta incumboncia.
O Sn. RuY BAnnos<~ - E' preciso então que V. Ex. me
ensine uma língua novn. Julgo estar fallnndo com toda cortezin
e o meu antagonismo descobre em cada palavra minha uma in.iuria nova.
No mr.u discurso não Jll'Ovoquei, não ataquei, não me referi no honrado Senador; sustentei proposições geraes, accusei
o Governo, nccusci o Presidente da Republica numa Gamara
unnnimo do amigos seus, cheia de homens eminentes; nenhum
houve que so levnnt.n;,.;o JlOI'n defendei-o, sinão o meu antigo
nmigo, de relações hoje rotas. Hn de comprehender S. Ex. que
t.~nho motivoR rle ·>obra para magnas, principalmente ouvindo
S. Ex. r·erordnr da tribuna os pontos mais affectuosos dessn nnt.ign B snudosn amizade.
O Sn. A. AzF.nEoo - Sr. Presidente, depois desta ultima
phrasl' do hom·ndo Senador, que posso cu dizer ?
l~n esp11ro Qllo n Senado me fnr:\ inteira .itlõt.içn, pnra vilr
qno niin vim n esta tribuna com o intuito de intrigar nem
eom o inln it.o do fm'il' n qncm quer que fosse, e· muito menos
no l10nrndo Sanador pcln Bahin.
Etl conhoco bem S, Ex. ; conheço bem o seu temprrnmrnlo, n sun snsr.optibilidnde ...
O Sn. RuY BAnnoM - Conh!!ce hrm n minha delicndczn.
O ,,fi, A. A7.F.nEPo - • • . de modo que depois destns (SUas
nllima~ J)nlnvrns entendo quo não devo continuar, pois que
S. Ex. foz n declnraçfio que o Senado ouviu ser.enamente.
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Faca-me, pois, justiça o Senado ; faca-me, pois,. justiÇD.
o paiz o cu ficarei tranquillo com as responsabilidades que
w;sumi no passado e com as que >estou assumindo no pre~
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Não tem o honrado Senador razão cm dizer que cu vim
n esta t!•ilJuna contestar o seu parecer.
Eu applaudi, como applaudi todos os actos do S. Ex. até
o dia cm que, por· motivos que ainda hoje não sei, de mim
se separou ao tempo da campanha presidencial.
Por· que razão, pois, suppôr quo viria cu combater o seu
Jlarccer· ? Eu não trat.ava deste assumpto e, si tivesse alguma
oJJscrvuçilo a fazer, não podia ser contraria áquillo com quo
anteriormente concordei.
Mais razão, então, teriam para explodir contra mim o
meu íllustrc amigo Sr. Severino Vieira o o illustre Senador·
pela Bahia, então governador.
QU(' cu di•sse, o que referi em relacüo á Bahia e Pernambuco i\ cousa muito sabida, ninguem pódc contestar ; os netos
pmticados .então são bojo conhee.idos .de todo o paiz e não
Jmvia dil'ficuldado, portanto, em applicar o mesmo conto ao
.Estado do Pernambuco.
O Sn. RosA E Su,vA - Niío apoiado. Não ha simile.
O Sn. A. AzEnEoo - V. Ex., Sr. Presidente, comprehende
n minha situação ; não se póde fallnr, não se póde· discutir.
Não vim brigar, não vim comprar brigas ; vim cumprir o meu
dever do representante da Nacão, defender o Governo que
npoio e para cuja elbi~ão concorri.
0 Sn. VICTOR!No MONTEIRO - V. Ex. feriu com miío dd
mestre chagas que não puderam sopitar a dôr.
O Sn. SEVERINO VIEIRA - Devíamos aproveitar as Iicííes
Para ~orrigir o prooente.
O Sn. A. :AzEnEoo - Vou terminar.
Hontcm, aqui referindo-s!l á questão de arbitramento no
caso do Pernambuco, veiu á baila o caso dos Estados Unidos
mn 1876 o 1877. Nesse momento angustioso para. a grande
Nação Americana a situacão não podia deixar de ser resolvida
promplamonto, porquo os negocias estavam paralysn-dos, n:s
gr·óves tinham se manifestado por toda a parto, a industria
nstava suspensa. O Presidente da Republica se preoccupavn
gi'Undomento com n situação quo feria os Estados Unidos o
rlle mesmo t.evfr do mandar uma mon~agem ao Congresso :
os homens poJif,icos da grande Nnoão Americana pensaram nn
resolução desse gro,vissimo problema da substituição do general Grant.
O .P"rtido Republicano tinha seu cnndidnto em Hnyes ; o
Partido Den:rocrntico sustentava a candidatura de Ayldon ::
.,mho; os pnrt,idos contnvnm com n eleicfio do seu candidato.
Uns, republicanos, com ,iustn mzão dizi~m que Hnyos tinha
sido eleito, embora a questão fosse apenas de· uma unidade ;
outros, o~ democrntns, nffirm!lvam que Tylden tinha merecido
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o suffragio da maioria. A que~t:io rleJJOudia apenas .rJa lo'lorídn e da .P.onsylvnn ia. Ilesnlveu-se en f.iio, disse o lJonrnrlo Snnador rwln Bnhia, rwoat· uma 1:ommiss:1o uspceial de tG membros,
ri;~ qual :l'n7.ium parLe eineo .Jui7.es do 'J'ribunal da Suprema
Cürt.e. Naquolle moment.o, Sr • .PJ·osidontc·, cm que a duvida
pnirnva ·<'m todos os ·espi1·it.os, em que nfio cxist.i;1 a tranquillidade um t.oda a Unifi.o Americnun, os homem polil.ieos de
l~ospon.<abilidado resolveram a sit.ua~fio pelo modo por qnn o
Srnado .ití conhoco. Dahi rcsunon a olr•ié•ão Huycs.
O~ pr,rlidarJos do Tylden, com osou lcadm• ;í frente, viornm
á lrilmna da Camnra declamr que ;wccitavam qualquor rosohwão lrunada pela eommissito o ~ue jamais teriam os seus
Jlnrl.idat·ios o llit'l'ilo de levantar a vor., fosso qual Joss" a clrliberaQão tomndn depois pelo Congw.;so.
Hnycs foi o rooonhceirlo pelo Congresso dos Estados Unidos e o empossado no dia clctcrrninndo pela ConsULuicão.
'J'y!drn numa mais pr•ot.nst.nu eonLrn a vietoria elo seu compr•l.iclol·. Dalti o governo dr• Hayns em calma, sem prooccupações dr• ordem paJ•Lirlarin, sem eont.endns por parte dos SI'Us
advri'SaJ·ios, srm rll'oi.Psf.os rios seus inimigos rla vespera.
Tenho roneluirlo. (Palmns nas aalc1•ias ; bravos; muito
bem.)

·

O Sr. A. Azeredo pronunciou um discurso quo será publicado dotlois.
O Sr. Ruy Earbosa - Sr. Prosidente, desejo que V. Ex.
me diga si me é permiltido fnllar hoje mesmo.

O Sr. Presidente - Pelo regimento, não; sa!Yo si o Senado o nermiWr, por t olornncia.
O Sr. Ruy Barbosa - Submet,lo á deliberncão da Casn o
mru desr.io c!P- pedir a palavra para umn explicn~ão pessoal.
Não sei se sorft rogulnr et;sa mnneirn do proceder. N:1o
quero sah ir da rrgra.
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O Sr. Presidente - Si V. Ex. pede a pnlnvrn pura uma
explicnaão pessoal, o Senado, por tolcrancia, p6de permittir.
O Sr. Ruy Barbosa - Pc1co a pnlnvrn pnra uma cxplir.acüo
)l>Jssonl.
O Sr. Ruy Barbos3 pronunciou um discurso que ser:\ puhlicndo dr.pois.
O Sr. Presidenta - Estando dada a I10rn vou levantar a
sessão.
D,Jsigno pnm m•dom do dia rln sogninL~ a mesma j marrado, i~to é :
Vof,nção, l!lll ~· discussfto, da proposição dn Camarn dos
Dcpnt.arlos, n. 92, de 1011, fixando a rlnspozn do MinisLerio das
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Relacües Extorioros pnrn o exercicio de 1!!12 (cmn parcc11r da
Gomrnissão de Finanças favumvd ás emendas dos Srs. Alcnca1•
Oniuwrúcs, Azcrcdo e Sevm•ino Viâra c of(erecendo uma. subernenda.) ;
Continuação .da 2' diseussüo rla proposição da Gamara. doR
Deputados, n. 1GS de 1.!100, regulando a aposentadoria dos paJ.pües, mnchini•sl.as, J'oguistas c r·crnnrlorcs dos nrsenaes dr. rnarinhn ·Ja Hcpubliett (incluir/a na o1•rlem. do d·ia se·m tJal'CCI!r, a
1'1Httwriuu:nto do 81·. Pires Fer1•eira) ;
1' discussão do pro,íecto do Sanado, n. 58, de HlH, mnnd:mdo prot·ognr· a Ioi, orr;ondo a recilitn ou fixand.o as dcspcr.as
pat•a o anno que se inicia, salvo as autorizações cm uma c
outra contidos, desde que não t.enlmrn ''ido votadas até 1 dn
janeiro (o{{erccido pelo Sr. Sevm·ino Vieim) ;
~· discussão da proposição da Gamara. dos Deputados,
n. Hô, de I!JH, autorizando o Presidente da. Republica. a conceder •Jm anuo de Iicenca, com ordenado, a Francisco Pinto,
es/.ai'etn auxiliar de pneumnticos do Cor·mio Fetloral (uout parece/' da Cornm:issão de F'inan~{~V o{(e1•er:endo emenda) ;
.2• discussão da proposição da Gamara. dos Deputados,
n. 105, de 1011, autorizando o Pre~identc: da Republica a abrir
ao Ministerio -:la Fazenda o credito de 1 ;526$, para restituir
ao bacharel João Kopkc o que o mesmo pagou de mais como
contribuinte do imposto de subsidio c vencimentos no exercício elo 1.800, rcvevada a prescripç:1o cm que havia incorrido
(com pm·ece1' (av01•avcl da Cornmissão de Finanças) ;
3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 115, de 101'1, autorizando o Presidenta da Republica n abrir
an Minist.crio ela Fazenda o credito especial de 31, :21ü$2ü8,
para pa:;omr.nto ao bacharel Francisco Pires de Carvalho Ara;;fio, chcfo de secção du AU'nndega do Rio de .Tnneiro. de difl'r.ronca do vencimentos que menciona (com parecer favoro.?Jd
da Commi.wio de Finanças) ;
3' discussão do projecto do Senado n. 29, de 1006, relevando o Estado do Piauhy do pagamento da quantia de
38:959$945, quo ainda parece dever A Uniüo e proveniente do
saldo devedor do emp,'estimo que, sob confiança desta, contrnhiu em 1800 com o Bnnco da Lavoura o do Commercio
(i1wlu:ido em. 01'dcm do r/ia sem Pa!'I'CC1', a requ.m·hnento dn
Sr. Pl1'es Ft!rreh•a) ;
·
Continuação da 2' discussão da proposição da Gamara dos
Dcput.adcs, n. 111!, do 1005, instituindo o privilegio do homcstead. ~egulnnr!o o seu modo de consl.iLuição o seus effeito~
(com .mbstitu.ti?Jn do Sr. Mendes de Alrncidn o{(erccirlo em ~·
Jii.~cu.sslio. Jnc-!1/.'ido na m·rlam do dia sem parecer a rcquenmcnto do Sr. Al(rrdo F:llis).
Lcvanl.a-se a •srssão :Is G hm·ns e 15 minutos
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171' SESSÃO EM H DE DEZEMBRO DE 19H
f>flF.Sli)F.NCL\ JlO Ali. QUJNTJNO BOCA YUV,\, V!Cg-Pl\IISIDENTI:

A' 1 hern. lia tnrrle, presente numero legal, a!Jre-so a sessão
a que· conrrermn os Srs. Quintino Bocayuva Ferreira Chaves,
Pod1·o Dargcs, Candido do Abreu, J'onuLas Pedrosa, Gabriel Sall~ado, Jndio do .Bra~il, Urbano Santos, Mendes de Almeida,
Pires I<' erre ira, :F'randsco St\, Tliomaz Accioly, 'l.}lvaros de
Lyru, Anlonio r.le Soul.n, \Vnll'rcdo Leal, Castro Pmto, Sigismunclo Gonçalves, nosa c Silva, Guilherme Campos, Oliveira
Vnlladão, .Jos<i Marcclliuo, ::>cvcrino Vieira, Moniz l•'reirc, Sá
J;'rcirc, t\uguslo do Vasconcellos, Lauro Sodré, Bueno de Paiva,
TJcrnnrd;:, Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco
G!yeerio, Bra~ Abrantes, A. Azeredo, Mctcllo, Generoso Marque.q, :\lenear Guimm·úc•;, Felippo Scbmidt, Victorino Montcil'o, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (40).
Deixam úc eomparecer, com causa justificada. os Srs.
Araujo Gócs, SiJv.erio Nery, Arthur Lemos, Paes de Carvalho,
.Tos•l Eu%ebio, lliboiro Gonçalves, Gcrvasio Passos, Alvaro Machado, Gonç.alvos Fel'!'cira, Gomes• Ribeiro, Joaquim ll!alt.a,
Coelho c Campos, Ruy Barbosa, Bernardino 1\lontciro, João
Luiz Alves, .Lourenço Baptista, Camps SaBes, J,eopoldo <le
Hui!Iiies, Gonzaga .laymc, Horcilio Lu~ o Lauro l\lüller (21).
E' lida, posta om discwssão e sem debato approvarln n acta
da sessão anterior.
O Sr. t• Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

nequcrimcnt.os:
Um do Sr. J,copoldo Cunha Filho, solicitando o pagamento
da rtuantiu de 210:008$708, por fornecimento ú Forca Polie.inl o ollrns oxccuf.a.das em seus quarteis cm 1909. - A' Com-

rnissno d1• Finnnt~ns.
Oul.t•o dos St~s. Vinlm & Fernandes, solicitando o pugamcnlo dn quantia do 35:080$.132, por fornecimentos feitos á

:POJ·ea. Policial c serviços prestados em 1909. - A' Commissfio
de Finanças.
O Sr. 3' Secretario lscl'Vindo de 2') declara que não hn
rmrcc!\r~s.

São Jlovnmonto lidas, postas cm discussão, que se once!•rn
sem dclmf.o, c npprovadns ns redacções finnes dos pro,iecl.os do
Senndn ns. r,;, n 57, de l91L
O Sr. Victorino Monteiro (•) - Sr. Presidente, quando
omvn lJr.nl.rm n Rr. Sonnrlor Aznredo, tive occnsifio de dnr
nm aparte, em vo~ elara " vibmnto, dizendo qun o Sr. José
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Marcollino havia abandonado vergonhosamente, assim como 0
sou Estudo, a candidatura do Sr. Ruy J3arbosa ú Prosidencia
da Republica c que, si não fosse isso, essa candidatura seria
tl"iumphanto.
ncpeti esse aparte mais do •uma vez .c, ontrot:mto, parece
poJa leitura dos .iornaos, que quem o proferiu foi Justamente
o honrado Senador.
A rr.clnmncão que raco não póde pesar do modo alr;uril
sobro o pessoal encarregado no Senado do apanhamento dOis
<liscuJ•sos, pois que a oração do honr·ado Senador por 1\lal.to
Gros•w ainda nfio Joi dada ú publicidade no Diario do Conorr.sso.
Era esta a rectificação que julguei dever fazer, do accOrdo com o habito que tenho do assumir a respomabilidade de
meu-s netos.
Siio arprovadas duas redacçõos finaes.
O Sr. Rosa e Silva - Sr·. Presidente, serei muito breve.
Venho apenas, registrar nos annaes do Senado novws provas
rio despotismo que opprimo c avilta a minha terra natal.
A Imprensa, folha insuspeita, tinha no Recife dous correspondonf.es, um que lhe trnnsmittia fielmente as occurrencias
que nlli •w deram c·, por isso, foi obrigado a fomgir-se ;
outro francamente dantista .e que continúa a telegraphar-lbc.
Deste correspondente, publicou a A Imprensa na edição da noite,
rio hontcm, o seguinte curioso telegmmma. L&:
«Reei{a, 13 (expedido ús 5 hs t., recebido ás 5 hs. e
8 m. da t.)
Consta aQui, foram troaadl)s, desgrnoadamente, meus telPgrammas. Temo serios desacatos talvez mortes, caso a verdnile não possa ser restabeJegidn. Meus telegrammas síio
<'OinJlrc verdade·iros.
A redacção eolloeou-me em situação difficillima. Providencio urgentemente explicações. Em caso de necessidade,
embarcarei.
Nota da ?·erlacçao - Este telegramma do Dr. Pontes do
Mimnda carece de rectificacão immediata em um ponto:
.A. Imprensa tem .publicado os seus telegrnmmns sem nenhuma
nlt.eracãa, taes quacs a~ tom recebido. ,
E' assim a verdade·. Elia refulge dentre as trevas em que
a procuram envolver. Fechado pela violencin o Diario de PernamlnH•n, que ainda niio poude rcnppareccr por fnlf,n de garantias ; foragidos todos os correspondentes tolegraphicos que
nos oram favornveis, nlli está um corresponde dnntista a fornrlceJ•-nos n prova da sit.uacão ·do terror, que reina no meu
Estar! o. Ellü, não soi porque, suppõo que seus telogrnmmns
foram truncados ; n redaccão affirma que os publicou !aos
qunes os rücebou, o ca•so é quo apeznr de dantista, ollo so sento
~m<Jnçndo, podo que a rüdnccão se explique immcdint.nmonto
e clr.clnro que se olia o não fizer, son\ obrigado a embarcar.
Ora, sonhoros, si isto sepassa com nm correspondente
que t.l favornvol aos inquisidora' de Pernambuco, poderá haver
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algLwm do JJon :!'li rruo duv.ídn ria Rilmçiio angustiosa rruo nlli
atravessam os meus amjgo~ ?
Si o Dr. Pontes do Miranda, que ~~ J'avoravol r;o general
.Dantas l.la!'roto, se sente ameaçado, poJo aimplus :f'nuto do ter
;;ido no lteuil'e mal íntm•pretndo um t;r.u tclcgrammn, ,; cvidonl.l~, eom maiol'ia d1~ 1'ilZfto, qur~ os meus amigos nenhuma
gru·anUn /.nom no Es/.ndo.
A segunda prova, Sr. Prc:sidcnl.c, 1\ do nnturcut gravíssima: é o tclcgramma que passo a Jrt•, recebido hontcm do
secrcl.aeio geral do Estado:
«Ordem general Carlos Pinto úsl.ivc proso incommunieavcl ,>Jalacio desde 1.0, cessando const,mngimcnto hoJe, devais
posse vignrio Gai·valho. Saudações. - Florentino dos San-

,,'I,I

tos.

::>

l>r;:so o incommunicavcl o secretario geral !lo Estado, pol'
ordem dr. eommandant.e da região !
Pot' que, Sr. J>rcsidcnto ? Nilo mo consta que tenha sido
dccrr•Lndo o estado de sitio cm Pm·nambuco.
O secretario geral do Estado 6 uma das autoridades cujas
:rnnr~eõe ..; o in:oqwetor cln rcgífio, n quem eslú cntt•e:;ue o policiumento c a or.dem no Recife, tinha a obr•igação de garantir.
Elle porém, o prende e o torna incommunicavel em Palacio I
Que bom instrumento encontrou o caudilho Dantns Barreto na pcsson do gcnoral Carlos Pinto I
Não ti passivei acto mais J'ranco de dictadura e despotismo.
E ,, a esse general, Sr. Presidente, que cst:í. entregue n
gnrnn I. ia dos podere• conslitnidos no Estado à o Pernambuco !
E ''· a n:;so general que se incumbiu assegurar o livre· 'funccionarnnnf.o do Congros·so !
Mas, Rr·. Presidente, essa zombarüt rcvolt.nnf.c não férc as
vicl.im~s da prnpol.encin: ella avilta c dgrada o Governo, .qnn
a eonsnnt.e c anima, russim como a politica, que lhe presta n
apoio tia sna cumplicidade.
A que fica reduzida n celebro reunião do Palacio do
Cal.trl.n, rm qur se lomou pernnt.c o pniz o comp!'Omissn
~olcmnc ele so assegurar o livre funccionamento do Congresso
do .Pcmnmbuco. si ncn1 ao menos o secretario g-eral elo Estado g-oza cln liberdade msscgurada a todos os cicladiios e si
ntú esta auf.oricladc 1\ prosa o incommunicavcf, por ordem do
gcncra 1 r:ommnnclant.n da região, durant.c tres dias, om paJacio ?
Pactos desta ordem não precisam do commont.n.rio. :ti. sit.unefto rio l'r•rnnmbnco, .i n disse r J'epit.o, estft claro : s6 nnn
vn a conquista militar frnnca c desabusada feita em meu E's"
t.ndo quem lcm o proposit.o do fechar os olhos {t luz rln vercinde.
A posso elo vignrio Tle?.errn rlo Carvalho (• illcgnl: o govornnrlrn· nito passou o r.xrJ•cicio do scn cargo. 'Por outro lado
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nfto e1·cio que o vig-ario Bo~crm de Carvalho Lenha assumido
Jivrern,,nto o governo do Estado.
Ello .iú _lmvia ~ido. ag-g-rcd!do ~o município cm que rc~idia
- muniCIJllO da Glol'm do Goyta o se achava no município
tio Limoeiro, ando o foram buscar.
JV!.::s tudo isto 1J inuLil ; nüo ha como mascarar a situacüo
anarchica c il•r·ogular, inconsUt:uinonal cm que se achu. o Estado do P.cmumbuco.
O te-rror, a coacção, o do~poUsmo, cm parLe nenhuma pótleuJ J'm·• 1 m· a lega lidado.
Vmwe no n;eu Estado a força ; vence a conquista militar
a uwis llosbrug·ulla, a qual uiío podemo~ resisUr, porque fomo., ll·ait.los. A Lyr·mwiu, por·ém, nü.o Im de verdurar no meu
lMudo.
~f.lel'l.'a de hJ.·avo~, lJot·eo Ge heróes, Pernambuco sabor·ú.
oppoi.'ltuwmcute l'Cconquistaz· :\ sua liberdade. (JUu'ito bcut;
nmito bcrn.)
O Sr. Alfredo Ellis .(') -Sr. Prsidentc, voucas palavras
vou dizer u'u Senr.do.
Em primeiro lagar, os meus ngradtJcimentos ao honrado
Prc~idente deoL[\ Gu,;a, J•eltt gentileza que leve incluindo na
orrlcm do di[\ de nos~o,; Lrabalhos de hoje a proposição da Cawal·a, n. :li~, tle HlOG, insLiluindo o privilegio do homestead,
mgu;nudo o seu modo de constituição e seus cfl'eitos.
Conferenciando com o illustrc presidente da Commissão
do UU!Jíg·o Civil veril'iquci r]LW l'l'lL mellwt• alvilru pedir a
Al"sa do Senado, como ora i'nco. que seja enviada .essa propo:·d'..~ão ü Conunissüo Especial do CDdigo Civil, ao "-mvcz de figurar·
WL ordem do dia, como solicitei.
E' intuitivo, ú muito melhor fazerem parte, integrante
do Codigo Civil as disposições do projecto de ltarncstead, cm
vcY. de constituírem projecto separado, tanto mais quanto teremos que nos pronunciar sobz·c o substitutivo apresentado
pelo illu&trc Senador pelo Maranhão.
Naturalmente npprovado o substitutivo, como não podia
dcil:ar do ser, attendcndo-sc ao complemento que ;eollc trouxe
:L <J:;ga instit.uicão, preciso era, de accôrdo com o Regimento
e eon1 as praxes parlamentares, voltar o pro,ieclo :í Camnra
dos Deputados, afim do que olla se pronuncie sobre· o referido
substttuiivo.
Assim sondo, requeiro a V. Ex. que mando reLil•aJ' da
ordem do dia cs~a ,n·oposiçüo, devolvendo-a ú referida Commissão, afim de que ella dil paz·cccr sobro olle, incluindo-o,
como não pódo deixm· de o fa~cl', no nosso Codigo Civil.
Ouauto {!~ emendas reJ'oJ'cnles ao contraeto de loeução
do Ret•vicos ag·ricolas, aproveito a occasião para declarar que
ns unl.reguei ao meu disl.incto eol!ogu o nobr'o amigo, Senador
por Minas Goracs, cujo nome pe~o licença para doclinar, o

(•) Este discurso uíio i'oi revistD polo orador.
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Sr. Bueno de Paiva, afim de que• S. Ex. as apresente á
Commissão do Codigo Civil.
Era o que tinha a dizer c submetto as minhas considerações ao exame da Mosa •.

I:
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ORDEM DO DIA
Votacão, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 92, de 1!H!, fixando a despeza do Ministerio das
llo!ações Extorio1·es para o oxercicio do 1911.
Approvada.
E' igualmente approvada a seguinte
El\1ENDA

A' verba da tabolla - i\Iaterial - Aluguel de casa:
Franca - Em vez de 2:000$, diga-1so 12:000$000.
Grü-Brotanha - Em voz de 2:000$, diga-se 8:000$000.
Allemanha- Em vez de 2:000$•, diga-se 8:000$000.
Austria-llungria - Em vez de 2 :000$, diga-se 8 :000$000.
Chi! c - Em voz do 2:000$, diga-se ü :000$000. ·
COI'po consular:
Au;;mcnto-sc do 2 :ooo:~ a dotação do consul do Gerwva,
na Italiu.
O Sr. Mendes de Almeida (pqla ordern) rificação da votação.

Requeiro a ve-

O Sr. Presidente - Os senhores que votaram
emenda queiram se levantar. (Pattsa.)
A emenda foi approvada.
,1 E' annunciada a votacão da seguinte

I

contra a

I

EMENDA
Accrr.~centc-sc

onde convier:
Art.
Continím cm vigor n autorização constante do
art. 13 dn lei do orçamento vigente, para reorganizacão da Sccrctaritt das llolat:ões Exteriores.
·
O Sr. Francisco Clycerio -Esta emenda está prejudicada,
porque .iú se votou a verba relativa (vs legações, faltando
agora votat·-sc a dotação do 2:000$ para o consul do Gcnova.

i

!i

O Sr. Presidente rada na omtmda.
I
:•.
'

'·

I

No parecer usta parto está incorpo-

O Sr. Francisco Clycerio Approvada.

Então •im.
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E' ana.unciada a votação da seguinte
EMllND.\

...:

Ao ar L. i" da proposição:
1. Scerclaria de Estado - 11m vez de 503 :000$, diga-se
767:200$000.
G. Corpo Di(Jiornatico - Em vez de L 2G8 :503$;;'33 ouro
diga-so: L:JOG: 5!!:;'~33, fazendo-se nas tnllellns as devid~s cor~
recr;õcs deturminadas por ostc·s augmcntos, sndo G:000$ para
a do Cllllc e 8:000$ para as demais lega~.ões referidas.
O Sr. Francisco Glycerio -

Parece, Sr. Presidente, que

os ta sull-cmcnda cstú prejudicada cm parte.
O Sr. Presidente -

E' facto.
E' igualmente approvada a seguinte
EMENDA

Ao arl. 1• - Depois elas palavras : ~as seguintes verbas '•
ohscrvadas as discriminações constantes acl
nroposta do Governo.
E' unnunciada a votur;ão da seguinte
nccm8cenle-;;n

SU!l-EMENDA

Ao

§

mesmo ar•t. i" accrescente-se:

L" Ficam fazendo parti! integrante dest.a lei as tabel!as

ofJCJ•eeídas pelo Poder Executivo, rubricadas pela Mesa do Senado.
§ 2." A Secretaria de Estado do 1\!invsterlo das Relações
lDxl.criores t<Jri o pessoal e os vencimentos adennte declarados
- ucntro das rcspccl.ivns I'ubriens do orçamento.
T. Um ~ub-sccl'ct.nr•io elo Estado, com ordenado de iü :000~,
s :000$ d,; gratificação c ü :000$ de· ropresentaciio.
H. Dous directores gerncs, mn pura a Directoria Gora!
dos Negocies Políticos c Diplomaticos, outro pnra a Directoria
Ge1·nl elos Negocies Economiuos c Consulares. cada un1
dcl!t>s com o ordenado de 12:000$, gratificacüo de G:oooe e
:l :000$ do l'onrcsonla~lio - o mais a gratificação ele 3:000$ si
cndn um delles tiver mais de 1,0 annos do serviço publico,
nn J'órmn do regulamento vigente·.
III. Sete direct.oros de soccões, sendo dous para os Negocias Políticos o Diplomaticos, dous para oo Eoonomioos o
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Consulares, um para o protocollo, um para a contabilidade
.e outro pam o archivo - cabendo a cada um destes o vencimento .:lo :1~ :000$ o 1 :SOO$ de representação que presentemente pcr·ccbem.
IV. lU prunciros omciaes, 10 segundos dllos e l!l tcrceiroc; rliLos, com voucimcnl.os rospooLivamente de 9:600$,
7 :~oo.~ c 5 :hOO$, divididos como actualmente cm ordenados c
gratil'icacõcs.
Os primeiros ol'ficiacs, quando tiverem mais ele oito armas
de cxemicio dcs.su cargo, Lerão tuna graU l'icat:ü.o addidonal
annual de :! :000~;, os segundos a de 1 :HOO$ o os terceiros a
do 1:~00$000.
V. Quatro pr·at.ic.:utcs a ~ :700$ eada um, sendo 1 :800$
do or·denndo c DOO$ do gratíi'icação.
VL Um primeiro consular· jurídico com a grutit'icaciio
annual do 'lG :000$ e um segundo dito com a de 12:000$000.
VII. Um biblioLheonrio com o ordenado de G:SOO$ c a grutificn•:~a do 3: •o o$, o Lres auxiliares u 2: hOO$ do ordenado
e i :200$ de gratificação.
VIII. Um nartographo o conservador· de mappas e plantas, com a grati/'icnção annual do 6:000$000.
IX. Dous o1'1'iciaes do gabincto, do ministro c um do subsecretario, cada um dellos com a gratificação annual de 6:000$
- Um auxiliar· do cada um dos directores gcrae:s, com a gl'atil'icar;flo annual de 2:400$000.
X. Um porteiro eom o ordenado de.\ :000~ e~ :000$ de gmLil'icação - Um calligrapho com a gratificação annual de
:J :000$, e um a.irulnuto do porteiro com 3 ::!Oo~; do ordenado
o i :GOO$ de gratificação.
XI. SeLe contínuos com 2:400$ de ordenado e 1 :200$ de
gr,ntiJ'icação, cada um - Dons correios, sondo um primeiro
com 2:100$ de ordenado c 1:200$ de gratificação, um segundo com 2:000$ de ordenado e 1 :ooo:~ de gratificação, e
pura occorr·er ás duplicatas de vencimentos, por substituicões
c r;rnWicações cventuacs, a quantia de 20:000$000.
O Sr. n'lendes de Almeida (pela m·dem) - S1•. Prll5Ídente,
pal'uen-nw qur. podnrinrn sor votados suparrLclanH•nle os di-

versos numcros desta sub-emonda, porque ha entro ell~s alguns que devem sct' approvados c outros que devem ser •supprirniclos.
O Sr.. A. Azmmoo emenda Sll PPT'I'SSÍYU,
'
~ 1.·

Depois

V. Eli:. poderü

formular

O Sr. l'rnncisco G!yccrio (pela ordem,) - Sr. Pm;idontc,
o honrado Senador pelo Maranhão pódo, segundo o Regimento, requerer a votação por pa1•tes ; mns qual é o numero
que S. Ex. deseja sopnrnr '/ 8. Ex. dovia J•cqucrcr desde
logo a separação dos numeras determinadamonte.
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O Sr. Cassiano do Nascimento (") (pela ordem) -Sr. Pre~
sidenlc, como o honrado Senador pelo Maranhão, lambem eu
tcalw csur·upulo cm votar a reforma da Secretaria do Exterior. :lia~ pureue-rno que ha uu1 alvitro que podcra sat,isfazor
ao honrado Senador p<Jlo Maranhão e a nós outros, que
t.ambem impugnamos alguma cousa dessa reforma ; podemos
votar a emenda tal eomo está l'edigida em !?." discussão, com
pr·ol.cslo do emendai-a cm 3" •
.l)ü,;l.e modo l.m·omo,; l'eHalvalla. nossa opinião, :mm projuizo ~lo artt.lnmüuLo dos l.raballros. Volumas a cmend:t cm
globo c, em 3" discussão, o honrado Senador pelo Maranhão
aprcscnl.arú sua emenda, que, qui~;ti, terá o meu voto e o de
outros collcgas - não pelos fundamentos em que se baseia
S. Ex., mas por outros mot.ivos e, sobre tudo, pela maneira
pela qual se l'az cmaçiio de lagares na lei do orçamento.
O Su. illENDJ~s o.: ALMEIDA - Nesse caso, voto em bloco

eontra a emenda.

O Sr. Presidente - A' v;sta das ponderações dos honrados
Séna.rlores, vou submett.er á votação a sub-emenda da Com-

missão de Finanças.
E' approvada.

O Sr. Francisco Clycerío (pela ordem) - Sr. Presidente,
att.endondo :í. c;;l.reiteza de l.ompo flftl'rt díscu>siio o vot"1<;.ão dos
orçamentos. requeiro a V. Ex. consult.e o Senado sobre si con~
cedo as dispensas regimentaos para que o orçamento do Exterior 'entre na ordem do dia de amanhã.

Approvado.

DlREJ'I'O Dll ,\POSgNTADORI.\ .\ DIVERSOS FUNCCIONAI\IOS

Cm1f.inun•:ilo da 2" cli~fm;;siio da pl'oposir;.[io da. Camara
•los Deputados, n. Hí8, rio 1009, J'egulando a aposentadoria
ílop, pnlrGes, 1nachiniRtn~. l'op;uíRln~

f.t

1'Pmadm·ü~

do.s Arse.-

nuas de Marinha dn Republica.
Ve:n :í. l\1~-•n, ,-, 1idn, apoiada c posta wnjnnctnnwnl.c em
discussão a 'seguint(l
EMENDA

Ao nrt. 1.• -

Supnrimn~se as palavras -

madores, eLe., ató ao fim.

foyuutas, re-

Art. 2." - Supprima-sc.
Sala (]as sessõe-s, 14 de dezembro de i 911. "Yidi•a.

Se'V'erino

~usp~n~n n disens~iío, afim de o;nr sobre a emenda ouvida
a Commissiío de ,Tusti~n 0 Legislncão.

( • 1 Este di•>curoo não foi rovisto pelo orodor.
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:1' di~cussão do proJecto do Senado, n. 58, de :1911, mandando prorogar a lei orçando a receita ou fixando as deaPB'~as para o unno que se inicia, salvo as autorizações em uma
outra contidas, desde que não tenham sido votadas até i de
janeiro.
O Sr. Francisco Clycerio pronunciou um discurso que será
publioa~o depoitS.
O Sr. Francisco Clyoerio ( •) - Sr. Presidente. O projecto do nobre Senador pela Bahia ó de de tão graves consequenoias que .não me sinto autorizado a guardar para com
S. Ex., ausente neste momento do recinto, a consideração que
é de uso guardar-se em relação aos proj cotos em i • discussão.
O projecto apresentado pelo nobre Senador pela Bahia,
estabelecendo, de maneira geral e permanente·, a faculdade
da prorosaoiio dos orçamentos, sempre que não estejam votados até ao fim do exercicio, virá pcrmittir desde Jogo o
abuso, que ha de ficar inveterado, de jámais ISe votarem orçamentos na Republica.
0 SR. SIOISMUNDO GoNÇALVES -Elimina ll principal funCÇ!io do Congresso.
O SR. A. AzEREDO - De accôrdo, mas o que é facto é que
o Senado ha mais de oito unnos não discuto orcumentos.
O SR. SIGISMUNDO GoNÇALVES - Não quero discutir o
assumpto, mas acho que a medida é até inconstituicional.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Inconstitucional não é,
O SR. SEVERINO VIEIRA - E' preciso annualmente prover
á receita e á despeza.
O Sn. PnESIDEN1'E - Quem está com a palavra é o nobre
Senador por S. Paulo.
0 SR. FRANCISCO GLYCEniO - Em sua formula O projecto
do nobre Senador pela Rahia não é inconstituicjonal, porque
tanto o Congresso orca a receita e fixa a despeza, discutindo
parcelladamente todas as propostas, como mandando vigorar
as lei~ orçamentarias do exerci cio anterior.
O Sn. SlmSMUNDO GoNçALVES - Sim, senhor, mas essa
funccão deve ser exercida annualmente.
, O Sn. SÁ FREIRE - E' condicional.
O Sn. SEVEml'io VIEIRA - E' um remedia provii!Drio. Peoo
a palavra .

.\') Este. di•scurso nãG foi revista pelo orador.
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O Sn. FMNCisco GLYCJ~Rio- A observacão do honrado Senador oor l'ernambuco, entretanto, merece attencão.
O Sn. SEVERINO VIEIM - Não tem fundamento.
0 Sn. FMNCISCO GLYCE!Uo - Tem. A CollStituição determina •••
0 Sn. SIGISMUNDO GoNÇ.U.VIlB -Fixar annualmente.
O Sn. l"MNCisco GJ;:o~cilillo - ... que o Congresso vote annualmente tOS orçamentos. Ora, si annualmcntco Congresso declam que a loí votada no cxcrciuio anterior fica prorogada tem
pl·eenchido, ~indu que menos convenientemente, os seus devores. Da primeii·a vez, a proi·ogaçilo pode ser regular e necessarla, mas da segunda vez votará prorogacão de proi'oS'acão e
assim até no infinito, pelo abuso. ,
O SR. 'SIOISMUNilo GoNÇALVES - Deve ser uma lei annual.
0 SR. FHANCISCO GLYCERIO - 1\fas, Sr. !'residente, O alvilro deste projecto surge depois de sete annos de debate
so!Jre o assumpto c depois que votámos uma lei dando ao Senado iniciativa para, simultaneamente com a Camara, preparar n lei do meios. A Camara, entretanto, até a.gora não se
pronunciou sobre esse projecto do Senado e o nosso movimonto em favor dos trabalhos parlamentares não produziu
ef'foitos.
Evidentemente o OozÍ!rresso não quer trabalhar.
0 Sn. SIGISMlJN!lO GoNÇAWES -Discordo de V. Ex.
0 Sn. FR.INCJSCo GLYCEniO- Não quer.
O Sn, SzarsMuNoo GoNOALVEB - O Congresso niio foi habilitado a trabalhar pelo podet• competente.
O Sn. FnANcrsco GLYCElllo - E', infelizmente, a indiffercnca geral.
0 Sn. SEVERINO VlllliiA - Apoiado.
O Sn. li'MNmsco GLYC!llliO - t.-\inda agora, neste momento, questão do tamnnha magnitude não desperta a attenção dos
rcr,ponsaveis politicas, e é por isso - porque SS. EEx., que
supporlam as maiores responsabilidades, que preponderam de
facto c deuidom sobl'O ·os negocias publicas, niio tomam na devida conta nem attendem com a nQcessnria solicitude aos
primordiaes deveres da nossa 1'unccão oonstituoional - que
os trabalhos pnrlnmcntnz·es se reduziram a essa trifltissima
situacoo, objecto da critica mais acerba.
O SI\. Sims:MuNoo GoNÇALVI~s - l'erfoitamente de accõrdo.
,]fuito bem.

I'

O Sn. FllANOJsco Gr.Ycllnro ..:.. Sr. Presidente, um Congresso QJle depende de l.ubcl!as fornecidas pelo Gover;no, para
so desernponhur· do sou primordial dever, é um Congresso que
niio se rooommonda á estima publica.
·
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O Sn. CASSIANo Do N,\SCIMEN'ro - Bastaria tomar em conas l.abellas do anuo anterior.
0 Sn. FIUNCISCü G'LYCEI\JO - Sem duvida nenhuma, e OS
processos de formação de receita e provimento da despeza estão
perfeitamente determinados pela propedeutica financista
o Sn. SIGIBMllNilo GoNQAI.vEs - E as informações relativas ao momento das arrecadações ?
0 ·SII. C.ISSIANO I>O NASCIMENTO - Essas seriam objecto.
de omcndas.
0 Si\, FIIANCISCO GLYCERIO - Perfeitamente. Durante a
discu~>são, o proeesso ,a,utomatico poderia ser modificado .pelas
informações ~omecidas pelo Governo e, em falta dellns, ao
Governo unicamente seria imputada a responsabilidade.
A triste verdade é que existe uma cumplicidade eni.J'C o
GrJvcrno c o Congresso. O Executivo, retardando n remessa
daH tabellas e o Legislativ•o, accommodando nas vantagens de. correntes de uma monos dceO!'osa indiffercrnça.
Perdoem -me os honrados Senadores o uso desta linguagem Ella não envolve desrespeito a SS. EExs. li: a manifesta- .
cão sincera ue um1 amigo que ,iá se abate deante do pouco caso
que os homens publicas fazem dos seus deveres cívicos.
O S11. SEVEIIINIO· VmtRA - E' pt•eciso clamar sem cessar.
O Sn. lN mo· no BMzn, - Ouçamos. São conselhos paterno os.
O 811. I<rt.INCisco GJ, YCEII!O - Si acontecesse chegar ao
fim do .exercício i'inucciro, sem !lOnclusão dos orçamentos, seria mais conven'ie,nte, prorogar as scssõo:;.
E' prel'erivel passar alguns dias sem ·leiH de meios do qua
in:;Lituir uma proroga(;ão legal do orçamentos, que deixar· 10
Poder Executivo sem elles ou forr;ndo a uma prorogação diclatorial. Não r\ noviciado orr)amenlos votados, findo o prazo do
mwrcicio.
O 811. SEYEI11i'õO Vum1.1 - Esln doclnraçií,o de V. Ex. vem
cm meu J'ávor·. Vou J•ogistral-a.
O 'Sn. Fil.INCISco Gr,Ycmuo - A ininha deciàra~.ão não admitto uma systematiea organização da vadiagem parJumcnlnt',
n&m o regímen das proro;rar;ões de sessões lucrativas.
O Sr1. Srwrm!No VIEllLI - 'lJomo por termo.
O Sn. Fn.INCtsco Gr.Y@IIIO -- Na Inglaterra, onde o systoma represenln.tivo emergiu oxactumente da conquista, feita
pnlos Communs, do direito de votar a despcza; na Inglaterra
o ~oder ExeeuLivo l.em apr•esentado projectos de orcnmenlo
dnpois d" findo o exorcicio i'innnceiro, c nem JlOl' isso o regimeP.. liberal, o sysLemu representativo uaquollc paiz se sentiu
dumnificudo. .
·
Si, JlOrLanl.o, no dia 3'l de dnzembro, niío estiverem concluidos os orr;a;nenvos, o Poder Legislativo póde prorogar as
~ldcracão
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suas sessões para votar os orçamentos, podendo tamnem o
Executivo convocal.-o extraordinariamente para tal fim.
Pcrdôe-mo o honr·ado Senador pela Bahia, si me animo
a Julgar perigosa a idóa do S. Ex., facultando ao Congresso 10
commottimento de prorogar orçamentos. Admittido o pmcedente de considerar-se, ipsi.ç lc11is, prorogados os oroamentos
na sessão do i 011, pro rogará o de f9H, depois, em '1912, prorogará o mesmo orçamento de I 912, c assim successívamente,
sempre o mesmo •o·roamento.
O Sn. BuENo DE PAIVA -Mas só se admitte isto como caso
e:tcopcional, porque si o Congresso systemnt,icamente não cumprir osso dever, tcrt\ deixad•o de cumpr•ir a sua mais comeO Sn. FMN.msr:o GLYCEnro ..::._ Si o Congresso, entretanto,
justificadnmentc se encontrar na hypothesc terrível, de chegar
ao fim do cxercicio sem orçamentos, prorognrá as suas sessõe~
para tal fim, ou oPoder Executivo o convor.nr·ú extraordinariamente, pnm que os orçamentos seJam votados.
Rcstartí. ainda n·o Congresso o recurso de vota!' umu. duodecimn pnrt•J do orçamento, rclativllmonte ao mez de Janeiro
ou duas duodecimas partes, relativas a janeiro e fevereiro.
O Sn. S!lVJlRJNo VmmA - Pois é isto mesmo que está im~
plicito no meu proJecto.
O Sn. VICTonrNo MoN1'EUio - Isto qert\ a anarchia na arrepadução publica.
0 Sn. FRANCISCO GI.YCilO!O - Porque ?
O Sn. VrcTonrNo MoNTEIRo - Porque ter iar110s de nrrecsdar impostos differentes. Não havendo na m~ioria dos casos,
meios de communieacão rapida aos Estados, essas modalidades
de impostos trariam graves irregularidades.
0 Sn. FMNCISCO GLYCERIO - Pois isto é c•ommum na
F1·nnca e na Belgica.
·
O Sn. VrcTonrNo l\loNTEIRo - l\lns il que o Brar.il niio li
Fran(la, nem Belgicn, que dispõem de faceis communicacões.
0 SR. FRANCISCO. Gr-YCERIO - Nü•O• lla no Brazil nenhuma
capital que núo disponha do telegrapho, por meio do qual se
possam transmittir aos representantes da Fazenda Publica,
todas as instrucções convenientes.
.
. ~~~cresce •outra circumstancia - .; que em .relação nos
uppostos cll~s constam de leis permanentes. A lei dn Rec~ita
na1J é lei ele impostos - chamo a a'ttenciio dos honr·ndos Senadores - n lei da Receita é uma simples lo i de calculo: dlo
quanto podem render os impostos, unterioi·mentc, por leis precedente~. estabelecidos. A Constituição não diz « crear imp·ostos >, drz « orcar n .Receita"· Orçar u Receita não (\ crenr iw
postos, é apenas computar as fontes de I'endn do Estado; r·enda
ordinarin ou oxtraordinaria.
A falta de orçamento não ufJ'ectn propriamente a nrrecildacüo de impostos- porque os tos resultam do lois permanentes.
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.llfas, voltando ás observucões ao. projecto do Sr. Senodo.r pela
Babia, elle é a consagracüo de oibo mezes de inercia, de indifferonca e de desprezo pelos supremos interesses d·o paiz.
O Sn. VrcToJUNo MoNTEmo - Mas o Senado não é culpado;
não p6do ser rcsp•onsavel por isso.
0 Sn. FRANCISCO Gt YCERIO - Discordo de V. Ex. 0 Senado
tambem é respcmsavel.
O Sn. VICTORINO MoNTEIRo - Mas que providencias poderinmos tomar ?
0 Sn. FRANCISOOI GLYCERIO - Negar OS orçamentos, sem a
devida correcção.
O Sn. A. AzEnEoo - Apoiado. Devíamos exercer o nosso
direito.
O Sn. FRANCisco Gr,YCERIO - Pois, senhores, nós membros
do Congresso Nacional; poderemos continuar aqui, sentados
nestas cadeiras, sem ser a representar,ão viva do dever cívico?
N~o. I~' preci~o que o povo brazi!eiro veja que •os Senadores da
Republico. sfio homens compenetrados do cumprimento do seu
dever; que não são vu!A"ares ambiciosos ao serviço dos seus
interesses polif.icos individuaes.
Sr. Presidente, estou falando deante de V. Ex., legitimo
representante de um partido recentemente orA"anizado para
dirigir a politica nacional. Uma das primeiras bases do progTnmma desse Partido é •o ecruilibrio financeiro da Republiccl
e n arlministracão financeira do paiz.
Não ~ sufficiente que o partido conservador disnonl111 das
posições officiaos, que sirva ambicões pessoaes, modificando n
sr,u talante as organizaoões rogionaes, cousa efficiente, talvez
contra sua vontade. do dosassocogo publico. · ·
Fazer politica é satisfazer ás aspimções nacioonaes, n missiio
do Partido consorvudor para qne el!o mereca o respeito da
Nacão, é dar attencüo ti administraciio publica, e principalmente, á gestão financeira. A existencia de um oartido não ·se·
legitima senfi•o obedecendo a essas considerações de ordem
mera! e· politic!ll.
·
0 Sn. PINHEIRO MACHADO - Em que O como esse partido estorvou a discussão dos orcamentos ?
O Sn. FnANCJsoo Gr.YCERIO - Seria preferível que o Partido Republicano Conservador, servido, como 6, por h'omens
eminentes, oppuzosso claro e evidente embnraco li votncão d•os
orcnmentos. porque, no menos, seria uma attítude activa, mais
explicavel talvez do que essa at.titudo passiva de ver correr o
tempCl sem uma iniciativa decisiva.
Por conta de quem, então, corre •a• politica nacional no
Pnrlamonto, ondo ao elaboram as leis de meios ?
0 SI\, CASSIANO DO N.~SCIMEN'I'O - Elias teem iniclativli
na Camnrili e não aqui.
·
'
0 Sn. FRANCISCO QLYOERIO - Quem são, o's directores dà
mni'oria da !Gamal1!1J?,
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São necessariamente os chefes do partido, responsaveis
pelo andamento dos trabalhos.
O Sn. CAssJ,INo no NASCil\mNTO - Responsavels peles trabtilhos são todos os membros do Parlamento.
O Sn. PnANCisco Gr. YaEm() - Não, senhor. As maiorias
pa.rlamentares toem um chefe com responsabilidades perante a
Nac!ío.
O Sn. PINHEIRo MACHADO - Responsabilidades temos todos
nós.
V. Ex. foi chefe parlamentar c quantas derrotas tem no
seu passi\'O ?
O Sn. FRANCisco Gr.ycwuo - Durante o tempo em que
fui chefe parlamentar creio que uma só voz tive occasião de
appellar para uma questrw Jechadu.•
O Sn. VIc·romNo MoN'J'ImiO - São muit() apreciaveis as
oonsideracões de V. Ex., mas pena é que níío tenham sido
feitas nos annos anteriores.
O Sn. FRANCisco GLYCERIO - flo.rque havia eu de fazei-as?
0 Sn. VICTORINO MON'l'EIRO - Para ser coherente.
0 •Sn. FMNCISCO GI.YCERIO - Attendo com muna satisfaOÜO á obeservao~o de V. Ex.
Em 1891, até melados do 1802, foi chefe da m111iorla parlamentar na Cumal'll o Sr. Aristides Lobo. Em 1891, a 3 da
ncvembro, houve o golre de Estadl), a 23 do mesmo mez deu-se
a restauracão da legalidade e a 31 de dezembro os orçamentos
estnvaUl votados.
o Sn. AZEREDo - Mas· nwo havia obstrucoão.
O Sn. FRANCisco Gr.YCEmo- Em 1892, assumi a responsa~
bilidade da chcfla parlamentar da Gamara dos Deputados. Em
noveUlbro, estava terminada a votacllo dos orçamentos. Em
1893, em plena re..,oluciio, foUlos nós Deputados, rechassados
da Camara e para aqui viemos trabalhar no recinto do Senado
e, apezar da revolução, os orcmentos foram votados.
0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Ahi a revolução ajUdOU UUl
pouco.
. 0 SR. FRANCISCO GL YCERIO - Não tenho de que me corar
quando examino a minha acoão e o desempenho dado acs meus
deveres, IUO tempo em que fui chefe do partido.
Não trmbicieno substituir-me a nenhum dos homens que
toem a seu cargo a direcção do Partido Conservador. Sou meUlbro o presidente da •Commissão de Finanças do Senado, para
·B~.rvir a este partido. Não sou concurrente a posições, defendo
apenas a nossa reEponsubilidade politica.
Nós destruímos um regimon politico-liberal, que já havia
nssogurndo a liberdade politica do Brazil; destruimol-o com
armas nns müos e o dever nos impõe dar ao Drazil um governo .111!nda melhor do que o governo do Imperr•o.

!3ü
0 S!l, PINHIBO MACHADO - 0 acl.ual é muito melhor. V, Ex.
eRtá i'al~enndo a hist.oria. O Imporia niio t.inhn aRsegurado a
Jiloerdnda poliLicn..
0 Sn. FRANCISCO GLYCEiliO- Plenamente.
0 Sn, PINHEIRO i\IACHADO - E' l()piniiio de V, Ex,
0 SR, FMNCISCo Gr. YCEiliO - E' a de todos OS que, sem
paixão, volvem os olhos para o passado·. O Imperio havia assegt:rado a liberdade politica.
O Sll. VrcToRINo MoNTEmo - Com as Gamaras un.:mimes,
0 SR. SISOISMUNDO GoNÇALVES -Eu fui derrotado, com O
meu partido no poder,
0 SR, CASSIANO DO NASCIMENTO - Mas V. Ex. foi eleito por
Goyaz.
(T1•ocam-se apartes enh•e os Srs. Victo1•ino Monteiro, Sig?smu.ndo Gonçalves, Azercdo, Pinhe-iro Machado e Cassiano do
Nascimento) •
O Sll. .Pnr.smEN'm - Altenção i Quem estt\ com a palavm é
o Sr. Senador por S. Paulo.
0 SR. FRANCISCO GLYCEnJO- Sr. Presidente, V. Ex., que foi
nosso chefe, foi derrotado em 1889, quando candidato á deput~~:iio e não murmul'ou a menor queixa contra o modo por
que foram recebidos os votos de seus amigos. Na mesma occasiúo, eu pleiteava uma cadeira na Camara. temporarin. Derrotei em primeivo escrutínio o candidato do partido d::r Sr. Ouro
Preto. Em sogundo escrutino, entrei com o candidato conservrudor e fui derrotado, porque o meu CJOntendor tinha verdadeira
forca eleitoral. Durante os trabalhos do segundo escrutínio,
eu e meus amig.os fomos ferozmente atacados pela policia. M
prr:videncias foram immediatas e para localidade seguiu um
dolegado do Governo, o actual Deputado e redactor do Cor1•eio
da Jllanltã, o Sr. Dr. Leão Ve!loSI(), e as autoridades foram dcmittidas em satisl'acão á opinião publica ..
O Sn. VrcToRINo llloN'rErno - Hfolje os chofns hermistns
silo assassinados no interior.
·
O Sn. Fn,\NCJSCo Gr.YCERio - Eu chegarei lá.
0 SR. MENDES DE Ar.MI~IDA - Isso não vem ao ca~o e OS
orcamentos ficam parados.
O SR. SA' FREIIlll - O Sr. Senador por S. Paulo está fn.llando muito bem.
O Sn. l<RANcrsco Gr. YCJmro - Senhores, estou nesta tril::una substituindo o illustre senador pelo Maranhão, na defesa
das trndicõos do Imperio.
0 SR. MENDES DE ALMEIDA dá um aparte.
O Sn. FnANcrsco GLYcn:mo - Nas eleicões do antigo regímen, nos ultimas tempos do Imperio, jú nüo se fa!luva mais

.

-~llSSÃO JlM

i!o

I

--oe=:::i

Dll Dlli'.llMBilO Dll i()

i37

cm actas falsas. Os votos eram recebidos e apurados com todo

o rcspoit.o. As actas falsas, todos os f•ormidaveis apparelhos da

fraude apparcceram de novo na Republica. .
O SR. L\uno MüLLEn - clt fraude já estava na lei que eliminava a mai•or parte dos cidadãos do direito de votar.
O Sn. A. AZEREDO - ,-\! fraude é muito antiga. V. Ex. bem
sabe ·que as primeiras actas falsas que appareceram no ImpE>rio foram a.presentadas ao Senado.
·
O Sn. FRANCisco Gr,YCERJo- O Sr. Senador por Santa Catharina classifica de fraude a eleição censitaria a.ttribuindo ~
direito de voto a todo o cidadão.
o Sn. BUENO DE PAIVA - O nosso mal é o terceiro escrutínio.
0 SI\. FRANCISCO GLYCERIO - Mas a lei republicana exelue cidadãos do direito de voto. . .
·
UM Sn. SEN,\J>OR - Quaes ?
0 SR. FRANCISCO GLYCilJ\10 - Pela Jettra da Constituição,
as praças de pret c os mendigos, que lambem são cidadãos bra·zileiros, estilo excluídos.
UM SR. SENADOR - Os analphabetJos.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO- Os analphabetos tambem.
Em que os direitos dos sabias e dos fidalgos são melhores
que os direitos do pbro e da praça de pret?
O Sn. LA uno MüLLER- A praça de pret não tem liberdade.
0 Sa. FRANCISCO Gr, YCER!O - A phrase do Sr. Senador por
Santa Catharina foi simplesmente umu phmse de effeito, não
representa o seu hom sen&o natural, nem o· seu elevado criteria politico.
O Sn. LAUno Mür.r.rm - Si é de effeiiAJ, encerra verdade.
O Sn. FliANCisco ·ÜLYCEI\Jo - O poVlo brazileirÓ nii.o se
affligiria si houvesse umn eleição eensit.aria, comtanto que o
voto fosso respeitado.
O Sn, VIC'l'ORINO MoN'rEIRO - De accôrdo com V. Ex.
O Sn, T"1uno Mi.ir.un - Ni1o defendo as oleie es actuaes, o
que sustento é que süo consequoncias das antigas.
O Sn. ]lrt.INCisco Gr.YcEmo - Minas Geraes mandou Deputados republicanos.
. 0 SR. BUllN•O DE PAIVA- Apoiado,
O SH. FRANCisco Gr.YCERIO - S. Paulo teve republicanos
nn. sua bancada.
·
.
O Sn. .A!.I'I\BDO Er.LT.Is - Apoiado .
. O Sn. Fll.INmsco G!.YCERIO - •.. o ninsucm ousou depuml~os e, tal era o respeito consagrado {L liberdade de cansei-

.I
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oncia, quo o Sr. Manso foi dispensado pela Gamar~ dos Depu·tados, do prestar o .iuramcnt.o de defender as instituiQões.
· Senhores, .iú mostr•ei que nos ultimas tempos da monnrchin, em S. Pnulo, nesta Cupitnl, na província do Rio de Janriro, na de 1\linas. na do Parnm1, na do Rio Grande do Sul,
.hwve a mais abs.aluta liberdade eleitoral.
O Sn. SrmsMuNno GoNÇALVES- Em Pernambuco tambem,
0 SR. FRANCISCO GLYCEIUO- Sem duvida nenhunw..
O Sn. CAS'J'Ro PINTo -E porque em 89 a Gamara foi unanimc?
0 Sn. FMND!SCo Gr,YCEnJo - Não f<Oi.
O Sn. Pnnmmo MACHADo -Vou destruir us considerações
que V. Ex. vem fazendo a esse respeito.
UM Sn. SENADOR- Em ·t878, houve uma Gamara unnnimc.
O SR. FMNCJSCo Gr, YC!~rtr·o - Não houve.
(Trocam-se apartes entre os S1·s. Pinheiro, Lauro Mü!ler
c Cas.!iano do Nascimento, Castro Pinto e Victorino Monteiro.)
0 ::;n, FMNC!SCo GLYCP.nr•o - 0 Sr. Senador pelo Rio
Grande do Sul qu~r so rcfm•ir á situaoão liborn.l inaugurada
pelo Sr. Sinimbú. Entiío não existia a lei Saraiva e eu venho
me referindo aos ultimas tempos do Imperio.
0 Sn. PINHEIRO MACHADO - Então V. Ex. confessa que no
tempo do Imperio as eleições tinham as suas épocas.
0 Sn. FMNCISCo GLYCllRIO - N(}S ultimas tempos do Imp~rio, depois que a lei Saraiva ooerou modificações nos costumes politicas. ficou nssegourada a liberdade eleitornl. Isso
é incontestavel.
(.Trocam.-sa apartes entre os Srs. Pinheiro Machado, Lauro
Miillar, Victorino Monteiro e Castro Pinto.)
0 SI\. FRANCISCO GLYCER!O - Comprehendo o explico O
exaltamento dos honradoR Senadores pelo Rio Grande e Santa:
Catharinn, SS. EElxs. estão vexados.
O Sn. PrN!llllliO MACHADo - Vexndos, por ver um republicano - permitta-me V. Ex. o. phrnse - falsificar a historia
politico. braziloira.
UM Sn. SENADOR - Mal maior, antigo o moderno, é o s•
escrutínio.
O Sn. Fn,INCrsco GT,YCilmo -V. Ex. Sr. Presidente, conhoc•J mais do ono ninguem n historia polit.ica do Imporia. Ministros do ERtndo foram rlerrotados. O sympalhico Pedro Luiz,
dtrrotado pr.lo Sr. Figueira, ausento na Europa.
Porque?
Porque, grncns nos costumes po!ilicos, os partidos agiam
incessantemente.
O Sr. Nabuoo derrotou em Pernambuco o Sr. Portel! a,
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O Sn. PTNimrno MACHADo - Mas os politicas daque!la:
ópocn, não puderam alterar a composição da ultima Gamara,
que foi orgnnizada ao sabor dos que occupavam o poder.
O Sn. FnANmsco Gr.YcEmo -· Os nobres Senadores hüo de
faxcr o 'favor do mo ouvir, porque a attencfio publica está
cv.identemente interessada nesse debate.
0 Sn. PTNHE!Rl() MACHADO - Naturalmente.
O Sn. FMNcrsco Gr.YcEmo - Nós republicanos de S. Paulo,
como os republicanos do Rio Grande do Sul, fomos derrotados
na olcicão presidencial pelo gabinete Ouro PretJ, e nenhum
de nós so quei'"ou de compressão eleitoral.
.Fomos derrotados porque não reunimos numero 'de votos
su:fficientes no nosso rcconlwcimento.
Gaspar da Si!veirn. 1\Inrl.ins não teve poder no Rio Grande
dú Sul pnrn dcrnotnr Assis Brazil.
.
0 SR. l'!NHE!Rú MACHADO - 0 Sr. Dr. Assis Brazil não
foi candidato.
O Sn ..FnANcrsco GLYCEil!O - O Dr. Assis Brazil não veiu
ern 1889 comnosco porque clle não alcançou. como nós, a votacão neccssnria. Foi só devido n isso e não t\ compressão •.
O Sn. CAS'I'no PTN'I'o - Neste caso V. Ex. condemna o advento da Republica ..
O Sn. FnANcrsco Gr.YCEnro -Eu não condcmno .o advento
da Republica. Oondemno os seus servidores. (Trocam-se muitos
arJm•tcs.)

Que vemos agora, Sr. Presidente ?
A g!orificucão da fraudo, a intervençÍÍIJ nos Estaãos, na
economia intima de cndn uma das circumscripcões da Republica.
Sob o Imporia, um presidente de província, demissível
ad-nutum pel'o Governo Central, sentia-se com forcas· para se
or por 1\s resoluções do poder central porque esse poder, nlio
podia contrabnlnnçar o embnrnco que sentia dennte do jui:I!O
da opinião publica.
Ho.ie, pela Constituição temos assegurada a federnoüo; mas
os o()stumes corruptos tornaram umn mentira n nutonomin
do~ Estados ! O contra governa hoje mnis do que nunca. Falo
deanto de homens sensatos.
Que valo pre~ontomento n fedcraçüo bruzileirn, dennte das
intenções do governo central, de accôrdo 'cà:lm os concluios;
com a frnquezn c com a tcrgiversncfio dos chefes politicas,
quo fazem com o governo central um accôrdo virtual, pnrn.
que el!e oxorcn n dict.adura e os chcfos locncs o domínio do
hGmem sobre o homem
Tsto ó um facto.
Mas então (di1-iaindo-se a·o Sr. Presidente). V. Ex., quê
apostolou n Republica, não so sentirá ma!;'oado em ver por
completo desvirtuudos pelos homens de hoje os princípios tJut:i
prégou?
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Sei bom, Si'. Presidente, que n po.Jiticn tem as suas convenieneins e irwonvonioncias, que ossns devem ser guardadas
o que nenl Lodos JJOdcm se dar li liberdade desses desabafos,
ar.~ quaes eu rn~J entrego, J'lll'f!Ue não tenho nenhuma responsubilirlndo no momon~o. (tlpa~tcs.)
Fa(;am-me n graça de ouvit· em silencio porque ó uma
voz amiga c< não n de um adversaria.
Dou nos nob!•es Senadores, que compõem •Cl partido con'sNvudor, a minlm dedicaciío, em relativo contigente de esforNs para que se saiam bem dessa missão grave que tomaram
ii seus hombros. Não sou um accusador vulgar. Sabe Deus as
angustias que me a/.orment:tm e abatem todas as vezes que vejo
nússas responsabilidades politicas mal collocadas.
•Sr. President,e. faltam homens ? Em todos os Estados da
J!'edel'açün conhecemos homens da maior competencia no 'ponto
de vist.a intellect.unl, social e mol'al. Que falta, pois, seniio
U!t> exame de consciencia, voltar sobro os nossos erros, e servil• mais ft colle<JI,h·idade politica d·o· quo ús ambições pessoaes.
Nesta nttit.ude poderemos por momento, ser arrastados
para hem longe do poder, para depois sermos chamad•Js do
novo pela •opinião justa, para os Jogares mais eminentes,
talhados p~rn •:Js homens de independencia e boa vontade.
Os homens politicas precisam conhecer tambem 10s momentos do isolamento, para saberem resistir ao poder quando
est~ não se submet.te ás in,iunccões dn. verdade e ás convcniencias do bem publiClo.
Qual n for~'a unica, nos re>;imens ·libcraes, a forca capaz
de croar o bem e destruir o mal ?
E' a opinião publica.. E toda vez <lUC um nnno politico,
com prudencin, <JOm clariviclr.ndu, se ~ollor.n entre o poder e
aquelles que necessitam de ,iustic.n. será consagrado pela opi. niiio nacional, poderá perder posições momentuneas, mas
quando :\ ellns voltar, sr.rú com dobrada o legitimada influencia.
E' preciso que niío sacrifique mas conveniencias publicas
nos interesses de caracter partidm·io, violando os preceitos constitucionacs, os principias rcpublieanos o dcmocrat.icos ; não
devemos abandonar o exercício e desempenho regular e contlnuo de nossas attribuições.
Senhores, o povo no interior dos Estados, quando lê os
dchates da Cmnat·a ou do Senado, pensa que nós estamos, de
toga I·omann, debruondos sobre os rclatorios, sobro os livros.
dominados, preoccupndos, empolgados peln. pressão do dever;
do modo flUO nossus palavt.·us chegam aos campos como as
palnvt•ns sngJ•adas do defensores da patria.
Infolizmente, a renlidndo nUo é essa; quom conhece os
b~~Udorcs da noliticn sol'J're a mnis cruel das illusões.
Não digo 'quo sejamos impeccnveis; mas so,jnmos, quanto
pc.ssivol, recebidos poht >O·r>inão publica, sinüo com applausos,
ao menos com ,insl.inu, senão com bondadr, ao menos com confiança, do modo que n· nossa paluvm seja o Inbaro que guie
o povo nn apJ•ecinr)üO dos ncontocimont.os políticos, no dosem-
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penho dos seus deveres tributari•os o cm tudo que se relaciona
cr.rr> a vida politica, econoomica e social do povo.
Descuipe o Senado essas utWudos aeadomicns. Não nascipura govemar ninb'Uem c menos ainda para doutrinar ..
O Sn. SEVERINo VIEIM - V. Ex. tem uns modcs muitos
suaves e brandos para governar.
O Sn. FfuiNCISco GLYCEmo - Nasci para viver enf.l·e ós
amigos e com elles colaborar no bem publico. E foi por isso
que eu. com a devida vania, me insurgi cont.-a este projecto,
.al'im lle que os nobres Senadores, que immediatamente influem
na poliLicu. façam com que os orçamentos venham ao Senado
para que desempenhemos o nosso dever.
·
E' preciso que se saiba que eu não legitimo n obstruccão
e111 hYJlOthese alguma. O nosso dever é votar os or'(lamentos.
(A)Joiados. J

0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - E' O nosso dever priJnOI.'dia!.
'
0 Sll. J.''lv\XCISCO GLYCERIO - Não ba razão nenhuma de
m·àern peHsoal ou p•olitica que isente da responsal.lílidade ao
mombro do Congresso que se subtrahe ao cumprimento deste
dever primordial.
.
Nunca fiz c jámais farei obstrucção, por mai•ores que
sejam os maio> que ameacem recahir sobre o paiz. l\las é preciso que a memoria aproveite o tempo, que se consagre effectivamente á clahoracão dos ort;amentos, porque então a obstrucciío será vencida.
Eis porque eu sou obrigado a dar o meu voto contra o
projecto do ·Sr. Senador pela Bahia. (Muito bem, muito bem.
O orador ti muito cumprimentado.)

. , ....,

O Sr .. Severino Vieira (•) -Sr. Presidente, nas ligeiras
cGnsideraçõos que tenho a fazer, pedirei muito particu-larmento a attencüo do honrado Senlldor pelo· Estado de S. Paulo,
como a do illustre representante do Estado de Pernambuco.
Invoco a attenção de· honrado Senador neste momento
com a mesmn insistencia oom que S. Ex.. ha pouco invocava
a atlenQão dos i!lustres responsaveis pela direcção politica do
paiz.
·
Sr·. Presidente, o projecto que tive a honra de apresentar
ao Senado eocapa por comple~() ás censuras feitas pato honrudo Senador pelo Estado de S. Paulo. Este projecto não proroga absolutamente, de um modo imperativo e permanente,
os oroamentos da Republica.
Pela sua propria redacção se evidencia que se trata sim·
p!esmcnte de um remedia provisorio.
Quo diz o projoo~o ?
·
Diz que, quando até o dia 1 de janeiro não estiverem VDtndos os or~nmentos do. reoeita e da dcspcza pura o anno que

( •) Este discurso não foi revisto pelo ot•ador.
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se inicia nesse dia, ficam p11orogadas os orçamentos do anno
anterior.
Entenda-se : emquanto o Congresso não resolver em sentido contrario, a prorogação fica de pé, para que 10 Governo da
Republica tenha recursos para attender aos diversos serviços
publicas, sem perlurbncão da vi1la nacional. O pvC!'jecto dá
essa autorizacii0 ao Poder Legislativo para que o Executivo
niio seja forcado a reDorrer ao arbitrio da dictadura financeira,
prCJrognndo o orçamento do anno anter1o1·.
•Sr. Presidente, foi por julgar que a redacciío do projecto
estava nesse sentido muito expressiva, t01·nada, aliás, mais
exp!'cssiva pelas attribuições que o Congresso deve desempenhar annua.Jmcnte, que eu deixei de additar que esta prorogaciio seria tão sómente emquanto o Oongresso Nacional niio votasse os necessurlos orcnmentos do paiz.
0 Sn. CASTRO PINTO dá um aparte.
O Sn. SEVEIIINO VJElDA - O Congres~o podia prorogar suas
eessões além de 1 de janeiro; si prorogasse, seria um mai;
creio que, si o Congresso não o tem foito, é por um escrupui<J
que sou o primeiro a justificar.
0 Sn. FIIANCJSCO GLICERIO- Já o foz. Em 1892 prorogou as
suas sessões até j une iro.
0 SR. SEVERINO V'IEII\A - PerdOe-me : mas V. Ex. não está
lembrado dos factos. Em 1901 para 1902 houve uma convocação extrnordinaria.
0 SR. FRANCISCO ÜLYCEIUO - Funccianúmos até 12 de
janeiro. Sobreveiu a revolta da fortaleza do Santa Cruz e o
,Congresso suspendeu as sessões.
O Sn. SliVEmNo VmrnA - O Congresso tinha sido dissolvido pelo golpe de Estado. Havia assumido 10 Governo o marechal Floriano do snudosa memoria que o convocou extraordinariamente para votar os orçamentos.
O Sn. FMNCISCo GLYCEJno- Convocou para 18 de dezembro.

O Sn. SEVERINO VIEII\A - O Congresso estava funccionando
quando em fevereiro suspendeu as suas sessões em virotude de
uma moção do Sr. Sorzedeilo Oo·rrêu.
~sendo assim, o fuoto de so entende!' pror•o·gadas ns leis
do meios no dia :1 de janeiro, qunndo não estiverem votadas
ai leis que devem reger o nnno financeiro que so imo1a nesse
dia, rcpl'esenta, na intencú'() do autor do pro,iecto, uma medida
provisoria, quo se póde esclnrocor uinlia mais si o honrado
Senador por S. Paulo não quizer enforcai-o na primeira discussão. Póde elle ir á rospoctiva t:ornmissão para estudai-o
e nessa occasião o Senado doLermiuarú mais o seu caracter
provi&o·rio e eu serei o primeiro a ir ao encontro dos honrados
Seuadoi·es.
Vê, portanto, V. Ex. c1ue o pr·ojecto censurado pelo honrado Senador por S, Paul·o so mantém complot.amonto extremo
dfJ taes censuras.
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Ouvi por parte de outros coJJegas critica ao projecto porque, tratando-se de uma lei de impos!los, devia ser indicada
na Gamara.
Essa censura tambem é completamente falha. O projecto
trato simplesmente de prorogar leis já existentes ou que !'oram elaboradas pelas duas Casas do Congresso, respeitados os
preceitos constitucionaes e a iniciativa que a Constituição
outorga á Camara.
<Creio que neste particular, pelo que disse •o honrado Senador por i:l. Paulo, S. Ex. não perfilha esta critica ao projecto.
O meu projecto ó uma lei de caracter permanente, mas
estabelecendo providencias provisorias, que devem ser aproveitadas, emquanto o Congresso niio votar definitivamente os
orçamentos para o anno vindouro, ou por via das prorogações
das sessões a que ~e referiu o honrado Senador por S. Paulo,
ou por effeito de uma oonvocação extraordinaria feita pelo
Sr. Presidente· d.L Republica, ou mesmo quando ordinariamente
se reunir no dia 3 de maio, podendo então o Congresso, eru
cumprimento dos seus deveres constitucionaes, completar as
lei& ou projecúos que estejam em elaboração, votando-as para
o resto do anno.
O Sn. CAsTRO PINTo - E' contra a lettra expressa da
Constituição.
0 SR, SEVERINO VIEIRA - Mas Si, decorridO• O anno, nãO
pudermos votar as leis de meios ?
O SR. CAsTRo PINl'O -Estão prorogadas por si mesmo.
0 SR. SEVERINo VIEIRA - Entwo V. Ex. sustenta a opinião
do que neste caso só ao Poder Executivo cabe prorogar ? Si
a attribuiçíio de decretar a arrecadação de imposl.os por um
acto dictaLorial deve caber ao Presidente da Republica, por
qu~ niio se reconhocex· untes a primazil\ em decretai-o ao Congress() Nacional, em caso de urgencia.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- A ConstituiÇâíl) não podia
prever que o Congresso deixasse de cum~rir os seus deveres.
O Sn. CASTRO PINTo - Esta ó a verdadeira doutrina.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - A Camara tem adeantado
muito os seus trabalhos. (Apoiados.)
O Sn. SEVEnrNo VIEIRA - Si o Senado quizer cumprir o
see dever constitucional .. ,
0 Sn. FRANCISOO GLYCERIO- Ainda está em tempo.
O SR. SEVERINO VIEIRA - , . • de corrigir os orçamentos,
poderá fazei-o ?
0 SR. CASSIANO Do NASCIMENTO - Não, e lembre-se V. Ex.
de que o anno passado nós votámos. duns ou tres proposições de
orçamento sem o menor exame.
O Sa. SEvERINo VIEIRA - E at.é sem. as ler; mas isso é
regular?
:;· .
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0 SR. CASSIANO DO NASC!MEN'J'O dá outro aparto.
Mas é isto que quer a Consti-

O Sn. SEVERIN'O VmmA tuicão ?
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0 Sn. CASSIANO DO NASC!MllN1'o - Nflo; mas ao menos
isto.
0 Sn. SEVERINO VIEIRA- Pois bem, Sr. Presidente; o projecto que tive a honra de apresentar encerra até o effoito de
frustrar o cerco que todos os annos é posto ao Senado na
votação dos orçamentos.
Sr. Presidente, ,já estou de lut muito convencido, por maioreo que sejam o meu respeito e as minhas deferoncias á collectividade que é constituída pela Camara dos Deputados, que,
enl.re os membros daquella Casa, alguns dellos deixam, muito
nuturalmentn, qne as leis de meios sejam votadas á ultimn
h<•ra, para que o Senado não ex<m;a o sou direito de critica,
sendo assim approvadas de roldão, sem nenhumn especie de
exume, as mais extravagantes medidas, que na maioria da8
vezes só visam proteger interesses subalternos e ephemeros de
baixa politicagem.
Neste ponto. Sr. Presidente, eu subscrc\'o as observações
feitas pcJ.o meu illustre chefe, o honrado Senador por S. Paulo,
a quem peco licença para abeirar-me da sua sombra, na qua·lidade de franco atirador nesta •Casa e de representante que
niío deseja outra cousa sinão contribuir com o seu esforco
desinteressado para que os negocias publicos se.iam providos
com o cuidado, com o criterio e c•Dm a prudencia que reclamam por parte daquellos que são os encarregados de prover
ás suas queixas. ás suas necessidades.
Creio, Sr. Presidente, que com estas llOnsideracões, ligeir?.s e perfunctorias embora. tenho defendido das censuras feitas
pelo honrado Senador por S. Paulo o p11o:iecto que tive a honra
dr, apresentar e que está subscripto po·r alguns outros collegas.
O Sr. Presidente - A lista da porta nccusa a presenca de
H Srs. Senadores. Não hn, entretanto, no recinto numero para
as votações. Vou mandar proceder á chamada.
Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencin dos Srs.
Jonathns Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Francisco
Sá Thomaz Accioly, Rosa e Silva, Augusto de Vasconcellos,
Lauro Sodré, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, A. Azeredo,
~\lencnr Guimarães, Felippe Schmidt e VictorinD Monteiro (14).
O Sr. Presidon'e - Responderam á chamada apenas 27
Srs. Senadores. Niio ha numero. Fica adiada a votação.

i',

~

2' discussão da proposição da Gamara élos Deputados,
n. 116, de 1911, ·autorizando o Presidente da Republica a conceder um nnno do licença, com ordenado, a Francisco Pinto
·
esta!'eta auxiliar de pneumaticos do Correio Federal.
Adiada u votacão.
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CREDI'ro PAnA PAGAMENTO A J'OÃO KOPK!ll

. 2' discussão da proposiçií.o da Camara dos DepUtados,
n .. 105, de 1911, ttuLorizando o Presidente da Republica a
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 1 :526$, para restituir ao bacharel João Koplw o que o mesmo pagou de mais
como contribuinte do imposto de wllsídio o vencimentos no
.~crcicio de 1899, relevada a prescripcwo em que haja incorrido.
. Adiada a vota cão .
• CREDITD PAliA PAGAMENTO AO BACHAill'JL Fli.\NCISCO PIRES DE
CARVALHO AnAGÃO

3' discussão da proposição da Camara l.!•os Deputados,
n •. :115, de 1911, autorizando o Presidente da Republica •a
abrir no Ministerio da Fazenda o credito especial de 34 :216$268,
para pagamento ao bacharol Franciso() Pires de Carvalho Aragão, chefe de secr;ão da Alfandega do Rio de Janeiro, de diffel'enca de vencimentos que menciona.
Adiada a :votação.
RELEVAMENTO OE OlVIDA AO ESTADO DO PIAUHY

3• discussão do projecto do Senado, n. 29, de 1906, relevando o Estado do Piauhy do pagnmenLo da quantia de ..••
.38:959$945, que ainda parece devet· ú União o proveniente do
saldo devedor do emprestimo que, sob fianca. desta, contrahiu
em 1890 com o Banco da Lavoura e do Commercio.
Adiada a votação.

)• Continuação da 2• discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. HS, de 1905, instituindo o privilegio do homestcad, regulando o seu modo 'de constituição o seus effeítos
O Sr. Presidente - A esije respeiho a Mesa recebeu e doferiu um requer•imento do l10nrado Senador por S. Paulo, quo
havia pedido a inclusão do pro.iocto na. ordem da dia, pedindo
para que seja o mesmo remettido ú Commíssão do Codigo Civil.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le;vantar a sessão.
·
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Designo para ordem do dia 'da seguinte:
Víotacão, em 1• discussão do projecto do Senado, n. 581
de 1!111, mandando prorogar a 'lei arcando a receita ou fixando
as despezas para o anno que se inicia, salvo as autorizações em
uma e outra contidas, desde que nii:o tenham sido votadas até
1 de janeiro (o{{erecido pelo Sr. Severino Vieira);
Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 116, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com <J·rdenado, a Francisco Pinto, estafeta auxiliar de pneumaticos do Correio Federal (com parecer da Commissão de ii'inanças oflerecendo
emendas);
Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 105, de 1911, autorizani:l·o o Presidente da Republica a abrir no Ministerio da Fazenda o credito de i :526$,.
para restituir ao bacharel João Kopke o que o mesmo pagtOu
de mais como contribuinte do imposto de subsidio e vencimentos no exercício do 1890, relevada a prescripcão em que
haja incorrido (com parecer {avoravel da Commissão de Finanças);
Votação, om 3" discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 115, do 10H, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da F'azenda o credito espeoial de
31, :21G$2ü8, para pagamento ao bacharel Francisco Pires de
Carvalho Aragão, chefe de secção da c<\.lfandega do Rio de Janeil•o, do differenca de veucimentos que menciona (com parece~
{a ... m•avcl da Commissüo de Finanças);
Votacíi.o, em 3' discussão, do proj acto do Senado, n. 29,
de 1906, relevando o Estado do Piauhy do pagamento da quanlul de 38:959$945, que ainda parece dever á União e prove. niente do saldo devedor do emprestimo que, sob fiança desta,
contmhiu em i890 com· o Banoo da Lavoura e do Commercio
Unclnido em ordem do dia sem pm·eccr, a requerimento do
Sr. Pi1•os Fen·ei1•a);
3' discussão da proposição dn Camara dos Deputados, n. 92,
do 1911, fixando a despeza do Ministerio das Relacões Exteriores para o excrcicio de 191.2 (com parecer da Commissão
dr. Finanças favoravel ás emendas dos Srs. Alencar Guimarães,
Azercdo e Severino Vieira c of{e1•ccendo uma sub-emenda, já
approvadas em .2' discttssão) ;
.
2' discussii:o do projecto 'do Senado, n. 51, de 191:1., concedendo direito do aposentadoria aos funccionarios aos quaes
se applica a disposicüo do art. 1", § 6•, 2' parte, do decreto
n. 1. 151, de 4 de janeivo de 1904, com .as vantagens' de que
gozam os da União (com 2larece1• {avoravel da Commissão de
Justiça e Leaislação) ;
3' discussão do projecto do Senado•, n. 54, de 1911, autorir.ando o Presidente da Republica a mandar pagar a Ladisláo
Dias du ,Cunha, cessionario de Lndisláo Cunha & :(lomp., I'
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quantia de 160:850$282, por <Obras contractadas <l <lXCeutadas
nos quarteis da Forca Policial do Districto Federal (o{farecído pela Cmmnissão de Finanças) ;
3' discussão do projecto do Senado, n. 5G, do 1011, autorizando o Presidente da Republica a conceder oito mezes de
licença, com todos os vencimentos. mediante inspccciío·, ao
br.charel Antonio Marques da Costa Ribeiro, juiz de direito da
3' Vara Cível desta Capital, para tratamento de sua saudo
(olfarecido pala Cornrn'issão de Finanças);
3' discussão da proposiÇão da Camara dos Deputados, n. 93;
do 191!, mandando contar pelo dobro, pelas tabellas actuaes,
us pensões do mei•o soldo a que tiverem direito, de accôrdo com
a legislaçiio vigente, ús viuvas e filhos menores, ou, na ausencia dos mesmos, aos paes invalidas dos officiaes da Armada
mortos no cumprimento do dever, a bordo do couraçado Aquidaban, e na defeza da lei nas revoltas de 23 do Novembro 6
1t1 de dezembro do 1!!10 (com parecer da Commissão de Finanças o((creccndo emenda, já approvada cm 2• discltsstJ.o) .•,
.Levanta-se a sessão ás 3 horas e 30 minutos.

172' SESSÃO EM Hí DE DEZEMBRO DE 19:11
PRilSIDJlNCJ,\ !lO 8ft, QUIN'l'INO DOCAYUVA, VJCE-PllllSIDEN'l'E

~<\:' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
S68siío, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Cundiclo de Abreu, Jonathas Pedrosa, ·
Gabriel Salgndo, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Urbano Santos,
Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Thomaz Accio!y, Tavares
dll Lyra Antonio do Souza, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sisgi!'munáo Gonçalves, Guilherme Campos, Oliveira Valladão,
José Marcellino, Severino Vieira, Sú Fr·eire, Lnuro Sodré, Bueno
de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis,
FranciS(lO Glycerio, Braz Abrantes, A. "\zeredo, Metello, Generoso 1\larques, Alencar Guimarães, Felippe Schmidt, Laura
Mü!lo( Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (37) •
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs.,
Araujo Góes, Silvorio Nery, Paes de .Carvalh·o, José Euzebio,
Ribeiro Gonçalves. Gervasio Passos, Francisco Sá, Alvaro Machado, Goncnlvos Ferreira, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro, Joa<Juim Ma!ia, Coelho o Campos, Ruy Barbosa, Bernardino !llonteiro, Moniz Froir·o, João Luiz ·Alves, Lourenço Baptista,
Augusto de Vnsconcellos, Campos Snl!es, Leopoldo de Bulhões,
Gonzagn Jnyme, Hcrcilio Luz e Victorino Monteiro (24) •
E' lida, posta em discussão e sem debate approvada. á acta
da sessão anterior..
·· · · ' · ·
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O Sr •. i • Secretario 'dá conta do seguinte
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Officios:
Um do Sr. Secretario da Gamam dos Deputados, datado
de 14 do corrente ~emott.endo a seguinte proposição daquclla
Camara:
N. 120- 1911
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O Congresso Nacional reso•Jve:
L<\:rt. 1.• O pagador da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacic-nal em S. Paulo terá os vencimentos de 9:000$ annuaes,
sendo dous terços de ordenado e um terço de gratificação, ficando o Pode~ Ex.ecutivo autorizado a abrir o necessario cred~.
.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em e>cmtrario.
Gamara dos Deputados, 11• de dezembro de 191 L- Sabino
Ba't'Toso Junior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
:L• secretario.- Eusebio Fmneisco de Andrade, 2" secretario.A' ,commissão de Finanças.
Um do Sr. Ministro das Rel,acões Exteriores, datado de 14
do corrente, communicando ter scientif'icado á legação do Brazil
MS Estados Unidos, por intermedio do Sr. Presidente da Republica, hnver 10 Senado Braú!eiro feito inserir na acta dos
Rous trabalhos um voto do pezar pelo passamonto do Sr. Irving
Dudley, ex-embaixador junto no Governo do Bmzil.- Inteirado.
Um elo Sr. Ministro da Viação, datado do 14 do corrente,
transmittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica presta informações no Senado relativamente ao projllllto que dispensa de novo concurso de 2' entrancia os amanuenses que já. o tiverem prestado e obtido classificaciio.- A'
-Commissão de Justiça e Legislação.
Deus do Sr. J?I"Cfeito do Districto Federal, datados de 14 do
corrente, transm1ttindo as mensagens com que submet.te á con'Sideraciio do Senado as razões que o levaram a não sanccionar as resolu1;ões do Conselho Municipal que :
a)' autoriza a melhorar a aposentadoria do Dr. FelicianD
de Lima Duarte, commissario da Hygiene e Assistencia Publica:
b) provê sobre ':1 effectividade das adjuntas a que se
~efere a lei n. 844, que tenham regido escolas publicas na fresuezia da Guaratiba e em outras que menciona e dá <mtras
prDvidencins. - A' Commiss~o de Constituição e Diplomacia.
O Sr. 3• Secretario (,çervindo de 2') declara que não ha
l)areceres.
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ORDEM DO DIA
VOTACÕES

Votação, em 1' discussão, do projecto do Senado, n. 58,
de 1911, mandando prorogar a lei orcando a rece,ita ou fixando
as despezas para o anno que se inicia, salvo as autorizacõoo
cm uma e outra contidas, desde que não tenham sido votados
até 1 de .i aneiro.
Approvado, vae á Commissão de Constituição e Dil)lomnoia.
Votaciio, em 2' discussão, da proposição dn Camara dos
Deputados, n. l!ü, de 1911, autorizando o President~ da Republica a conceder um anno de licença, com ordenat!o, a Francisco Pinto, estafeta auxiliar de pneumaticos do Correio Federal.
Approvada.
E' igualmente approvada a seguinte
EMENDA

Depois i:las palavras - Correio Geral - accrescente-se ·:
c mediante inspecção de saude :..
Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 105, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 1 :526$,
para restituir ao bacharel João Kopke o que o mesmo pagou
de mais como contribuinte do imposto de subsidio e vencimentos no exercício de 189!l, relevada a prescripçiio em que
haja incorrido.
Approvada.
O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) requer e o Senado concede dispensa do interstici(} para que possa ser inoluida n,ll
ordem do dia da sessão seguinteo. a proposição votada.
Y.o,f.acüo, em 3' discussão, da proposicão ela Camara dos
Deputados, n. 115. de 1!H 1, autorizando o Presidente da Republica a abrir no Ministerio da Fnz.enda o credito especial de
34:216$268, para pagamento ao bacharel Francisco Pires de
Carvalho Aragão, chof~. de seccão da Alfandega do Rio de
Janeiro, de differenca do vencimento~ que menciona.
Approvada, vae ser submcttida a sanoçiio.
Votaciio, cm 3' discussão, do projecto do Senado, n: 29,
do 1906. relevanrlo o Estado do Pi'auhy do pagamento da qu,antia de 38:959$945, proveniente do saldo devedor dQ. emprestimo que, sob fiança desta, oontrahiu cm 1890 com o Banco da
J.avoura e do Commeoroio.
:Approvado, vae á Commisiio de Redacção.
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3• discussão da proposição da Camara dos Deputados,

:n. 92, de 1911, fixando a despcza do Ministerio das Relações
Exteriores para o exercício de 1912.
.

O ~r.

M~ndes

de Almeida - Sr. Presidente, vou submetter
do Senado uma série de mendas ao orçamento
do Ministerio do Exterior.
Já que o Senado resolveu definitivamente augment-ar a
C:lespe.za publica, apezar da prohibicão do art. 142 do Regimento, melhor será que esse augmento se,ia o menor possível.
'A' vista disto, como as emendas apresentadas na ultima sessão
fizeram elevar extraordinariamente as despezas deste rninis' terio, elaborei, de aocôrdo com o honrado Senador pelo Rio
Grande do Sul, o Sr. Cassiano do Nascimento, uma série de
eme,ndas, estabelecendo uma taxa uniforme para aluguel de
casa das legacões brnzileiras em Franca, Inglaterra. Allemanha,
'Austria e Chile, a verba de seis contos de. réis para cada urna.
Ao § 2' do art. 1•, sol:)re o suo-secretario de Estado, alte.
rei a denominação para sub-ministro, porque tal é a desinacüo constitucional.
A Constituicão estabelece positivamente, e technicamente
não o podemos de.sconhccer, que ao cargo de auxiliares imrnediatos dos Presidentes ;ge dê o nome de Minist.ro de Estado.
A reduccão nos vencimentos é natural. pois não podemos
'equiparar o cargo, crendo agora, ao de Vlce-Presidente da
·Republica.
Na verba de directores geraes, pareceu-nos bastante um,
eom os vencimentos hont.em votados pelo Senado.
E nas directorias em que foi dividida a reparticão e que
serão cinco, não vimo& necessidade de, rn~tis de um director
para cada uma dellas, tambem com os vencimentos que o Senado approvou.
Acceitamos todos os demais funccionarios, porque nos
parece que podem ser de farto necessarios. Basta, apenas,
corntudo, um consultor Jurídico, porque de mais de um não
precisa 11 Secretaria da& Re.lacões Exteriores, salvo me!ho·r
juizo.
.
Com taes emendas supponho, poder pelo menos diminuir
:a grande despeza boatem votada.
Antes de terminar devo fazer algumas observacões.
Quando hontem mo oppuz a essa alteração da desp~za, o
me.u intuito não foi absclutamonto perturbar n orgnmznciío
que se protendi'a fazer na Secretaria das Relacões Exteriores,
mas evitnr que se apresentasse um pro,iecto fóra dns condições regimentaes, creando cargos e despezas permanentes em
uma lei nnnun o evitar tnmborn que se augrnentnsse a dc.speza
um dos escopos principaes em que tom consistido nesta Casa
a minha altitude desde que tomei assento no Soando.
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Não podia conservar-me silencioso, nem manifestar-me

em formal inooherencia com as minhas idéas, em mataria de

areamento e dt1 dcspezas c si om outras oocasiões me conservei silencioso, é porque não tinha os meios de impedir essa
avalancha de despczas que foi votada cm 1910, dadas as condições em que nos cncontravamos no fim daquelle anno agi- ·
tadissimo.
. O Senado sabe que. neste momento parece que um vento de
loucura agita os espíritos do& legisladores, obrigando... iJs a
r.mgmentar as despezas prodigiosamente. Si continuarem as
cousas dessa f6rma, onde haverá dinheiro para taes prodigalidades ? Seremos, porventura, capazes de perturbar assim
a marcha regular da nossa vida economioa ? Estas oonsideracões, apezar da disposicão cm que antc-hontem se manteve
o Senado, devem convencei-o de que não ha agora urgenoia
para tal reforma, e que umas parccllas de bom sanso e de
patriotismo bastarii(} para evitar que continuemos a obra de
desperdícios iniciada em 1910.
.
As responsabilidades que nos cabem não são pequenas.
Paremos a tempo. E' o nosso dever.
Vem á Mesa, é lida, apoiada c posta conjunctamente em
discussão a seguinte
EMENDA

A' verba da tabelln - Material - Aluguel de casa·:
Franoa, diga-se : 6:000$000.
Brii-Bretanh a, diga-se : · 6 :000$000.
Allemnnha, ·diga-se : 6:000$000.
Austria-Hungrin, diga-se : 6:000$000.
Chile, diga-se : 6:000$000.
!Ao § 2' do art. i' da· proposioão, diga-se :·
I. Um sub-ministro de Estado, com ordenado de 12:000$,
gratificaciio de 6 :000$ e 300$ de representação.
II. Um director geral, com 12 :000$ de ordenado, gratificaciio de 6:000$ e 300$ de representnoiio.
III. Cinco directores de secciio - o mais com.o cstâ, sendo
um director por secciio. . .
..
IV. Um consultor .Jur1dico com 16:000$ de gratJficacão.
Sala das sessões, !5 de dezembro do 1011. - Mendes de
Almeida. - Cassiano do Nascimento.
O Sr. Francisco Glycario - Sr. Presidente, vejo que a
emenda que acaba de sor lidn 6 subscripta niio só pelo illustre Senador pelo Maranhão como Lambem pelo digno representante do Estado do Rio Grnndo do Sul.
A primeirú observnofio quo mo occorro a expender ó a de
congratulaciío com o Senado, ,pela aLtitude digna assumida por
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esses distinctos oollegns, discul.indo c emendando o areamento
do !\linisterio das Relacõe,s Exteriores.
Isso prenuncia que os nossos collegas estão dispostos a
discutir a cmonda, si preciso fõr, e os orcnmentos aue nos
forem remeUidos pela Cnmarn dos D(\putados •.•
0 SR. AZEI\EDO - Apoiado,
0 SR. MENDES DE Ar,MEIDA - Assim Deus O permitta.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - .•• porque não comprehendo que SS. EEx. reservem essa a:Wtude apenas para o
orçamento que está em debate.
0 SR. A. AZEREDO -" Apoiado.
0 SI!, FRANCISCO GLYCERIO E', portanto, uma attitude auspiciosa, promettedora de uma i'iscalizncão effectiva.
O SR. A. AZEREoo - Est:\ nas nossas mãos-.
Niio ha motivo para que so não emendem todos os oreamcntos. Agora devemos fazei-o.
O SR. SllVERINO Vmrn.\ - Creio que neste particular não
ha um só voto discrepante.
0 Sn. CASSSIANO DO NASCIMENTO - Apoiado.
0 SR. FRANCISCO Gr,YCERIO - A estreiteza de, tempo já se
faz sentir e, apezar delln, os honrados Senadores apresentaram
emendas que determinam n volta do projecto á Commissão de
Finanças.
0 SR. IMENDES DE ALMEIDA - Tudo isto em virtude de
uma combinação feita.
E' sabido que approvámos o orçamento e,m 2' discussão,
sob o compromisso de emendai-o em 3'.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Combinação á qual foi estranha a Commiss·ão de Finanças, que, aliás, não precisa de
ser ouvida n respeito de tal accõrdo parlamentar.
Mas, Sr. 'Presidente, o que está parecendo é que os honrados Senadores se preoccupam mais com o aperfeiçoamento
do projecto do que com a falta de tempo ; quer dizer, si não
tivermos tempo material pnra votar os orçamentos, o Senado
votará a prorogação das suas sessões até que possamos nos
desempenhar desse dever constitucional.
O SR. A. AzEREDO - Quanto a este particular, surge uma
dit'ficuldade : vão ter lognr ns eleições o aquelles que, as viio
disputar não poderão continuar nesta Capital.
O Sn. FELICIANO PI~NNA - E seria um precedente funesto:
de então em deante o Congresso ,h\mais votnrú orçamento
dentro do e.xercicio. Nós temos a valvula -salvadora, a prorogativa dos orçamentos.
o Sn. FRANCISCO GLYcEmo - A prorogativa tJos orçamentos não é uma valvula .salvadora, é um vicio ; é a consagração
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prat.ica da vaàiagem parhmentar durante tod<o o an11o, para
no fim se acenar ao Governo com essa medida,
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - Ha 14 annos que, pela imprensa, me bato contra isto : a fa!La de cuidado na confecção
dos orçamentos.
0 Sn. FMNCISCO GL YCERIO - A hypothese actual não é a
mesma du passado.
Geralmente, atr! 1902, cre,o eu, o orçamento do Exterior
chegava no Senado em julho, e em se,gu1aa os outros, e eram
discutidos amplamente e cuidadosamente examinados pelo Senado, com o tempo preciso de serem rcmett.idos ú Camara para
aquella Casa do Congresso approvnr cu niio ns emendas do
Senado.
·
E muitíssimas vezes, note-se bem, muitíssimas veze• ll!l
emendas do Senado foram rejeitadas e regressaram para aqui
os orçamentos, afim de sc.rem de novo examinados.
Esse vicio, pois, rí moderno ; é a ·consagração da pouca
disposição .para o trabalho,
O Sn. Ar.FnEno ELwr - Do preguiça.
O Sn. FnANCisco Gr.YCERIO - Por consequencia, a attitude
dos honrados Senadores pelo Rio Grande do Sul e pelo Maranhão é auspiciosa, porque demonstra que os honrados Senadores se preoccupam mais com o exame dos orcamentos, sem Be
prcoccuparem com a falta de tempo ; mesmo porque essa falta
póde ser perfeita e regularmente remediada.
O Sn. SEVERINO VmmA - Em 1906 o Senado emendou radicalmente o orçamento da Viação, fazendo economias de 20 e
tantos mil contos, e antes de 31 do dezembro estavam votados
todos os orcumentos.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Vamos entrar agora na
nnalyso das emendas apresentadas.
«A verba da tabolln material, aluguel de casa, Franca,
tlign-se : 6:000$000. »
Ora, Sr. Presidente, à emenda dos honrados Senadores
disputa aq quant.in de 2 :000$ para a Legação em Pariz.
0 SR. 1\!END!!:S Dll ALMEID.\ - Não, senhor, 6:000$000, W.
verba votada em 2• discussão foi do 12 :000$000.
0 SR. FRANCISCO Gr,YCERIO - Os honrados Senadores S6
equivocaram.
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - E' O que est1\ no Diario Ofli·
cial.
·
O SR. Fn.1Nr.rsco Gr,Ycr.mo - E' erro de impressão. Hontem e nntc-hontem. discutimos alto e publicamente o orcamonto elo Exto,rior. O honrado Senador por Matt.o Grosso tinha
a principio proposto 12:000$ parn n Logacão om Pariz, 8:000$
para ns Legações da Allomanha,. Austria-Hungria e Inglaterra
e 6:000$ parn a do Cbile.
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A Commissão, porém, emendou, apresentando uma aub(lmenda, dando a todas essas legações a dotacão de 8:000$000.
0 Sn. IIIENDES DE ALMEIDA - Si O que foi approvado não
'é Isto que está publicado, retiro a emenda ; aqui, esti\ bem
claro, foi approvada a emenda do Senador por Matto Grosso.
O Sn. Fn,INCJSco GLYCERIO - Não, senhor. Salvo engano,
as sub-e,mcndas todas foram approvadas.
O Sn. SEVERINO VIEIM - E' caso da Mesa declarar si
!oram ou niio.
O Sn. PRESIDENTE - Foram approvadas.
O Sn. MENDES nE Ar.MEJOA - Neste caso, queira V. Er.
considerar sem cffeito a primeira parte.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Tenho O maior prazer em
salientar a prova de imparcialidade que acaba de dar o lllustre Senador pelo Maran-hão.
<ao § 2" do nrt. f ", rllga-se - um sub-ministro de Estado
com o ordenado de i2 :000$, gratificac!io de 6:000$ e 3:000$
d~ representação,)
.
Ora, Sr. Presidente, segundo a pratica geral, denominamse esses fnncolonnrios - secretaries de Estarln.
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - Nós não f.erni)S isto.
0 SR. FMNOISCO GLYCERIO- }<j' uma questão de palavras.
O Sn. MENDES DE Ar,MEIDA - Nós Homns legisladores e não
devemos empregar oxp~•l> ,.j):J!· c,rradas. Temos miniHtros de
Estado o não secretaries de Estado. .
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Sr. PresidP.nt.e, nos Estados
Unidos a Constltuicão não creou o cargo de secretario de Estado. Na Inglaterra, onde as regras constitucionnes síiod e ordinario severamente observadas, as pessoas do govet·n~ ~ão denominadas - ministros de Estado, existindo, entretanto, alli
os sub-secretario• de Estado.
Na Allemanha, que não é naiz regido pelo systema parlamentar, existem ministros de Estado e sub-secretarias de F.lRtado. Na Argentina e no Chile, a mesma cousa se dá.
Parn que havemos nós de crear esta categoria de subministro que peco Jiccncn para chamar. - exquisita ?
O Sn. A. Azmmno - E' original.
O Sn. Fn.INCisco GJ,\'CERIO - Não vejo razão. Acho que
os nobres Senadores se preoccupnm mais com n sonoridade das
palavras do que com a sua essencln.
O Sn. MENDES DE Ar,MEID.\ - Mas deve ser assim, porquo
as~lm é que está esorlpto nn Const!tnlcüo.
O Sn. LAuno Mür,r,En -Não está escripto tal. bs ministros
são Ministros o Soc.rctarios elo Estado.
O Sn. FRANCISCO GLYCiciuo - Vamos appellar para n pra-
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Qual é a pratica actualmente seguida entre nós Quando
·se e:~:pe.de e publica um decreto do Poder Executivo, que é
quo se diz ? Diz-se - O Ministro a Secretario da Estado .••
. 0 SR. MENDES DE AT,MEI,?A - Nãq, senhor, diz-se : 0 Minutro de Estado das Relaçoes E:r:terwres . •.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Ministro e Secretario de
Jllstado ..•
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Nilo, senhor ; não ha nenhuma
formula assim. Faça-me o favor de vêr a Constituição.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não está na Constituição,
está na pratica.
No Imperio qual era o costume '!
Não havia Secretario de Estado pela Constituição do Im,Pel•io, havia Ministro de Estado ; entretanto, os decretos da,Quollo tempo rezavam - Os Ministros e Secretarias de Estado
da Repartição tal. - Portanto, parece que não ha razão para
que os honrados Senadores queiram modificar a denominação
da sub-emenda.
O SR. GEN EllDso MARQUES - E' uma questão de palavras.
0 SR. FRANCISCO GLYCEl\!0 - Em segundo Jogar, chamo a
attenclio do Senado para esta observação que vou submetter
ao seu criterio.
Os honrados Senadores reduzem de 30:000$ para 21 :000$
o ordennc!.o e gratificação do Sub-secretario das Relações Exteriores, que Iída, que entende com as nossas relações internaoionnes, situaclio da maior delicadeza e especialidade.
Eutretanto, ·o cargo de inspector de portos e cannes acaba
de ser crendo, com assentimento do Senado, dando-se a. este
funciconnrio um ordenado do· 30 :000$000.
O SR. •l\!ENDES or;: ALMEIDA - Quando se votar a verba
então discutiremos este assuinpto.
. O Sn. FI\ANcrsco GLYCERIO - Mas a· reforma foi feita com
autorização do ·senado.
O Sn..lfr;:Nor;:s om ALMEIDA - Mas onde vae parar o paiz ?
Níío ha dinheiro para pagar mais nada.
O Sn. FRANCiscb GLYCERIO :..... T~mbem não acho rasoavel
n emenda dos honrados Senadores mantendo um só director
geral como .iá existe.
O Sn. MENDES oE A!,MilrDA - Não ha necessidade de dous
direotorc.s.
O Sn. FMNCisco GLYC!lR!O - Reconhecendo a necesidade
do duplicar esse po~sonl, foi que a sub-emenda propôz a creaciio de dous directores gernos.
Em 1859 foi feita n ultima reforma dnquelln .repnrticu,o
com 27 pessoas, e, niio hn quom de bon f6 possa dizer que o
Brnzil de hoje 6 o Brazil do 1859. Em 1859, quando multo,
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haveria por rncz, duas malas para Europa, uma para os Estados
do Sul e. outra para o Sul da America ; nílo havia telographo ;
Gdos"si·v,xBU., etnoin shrdlu crnl'pyk vbgçqj vbgçqj vbgçqjiii
nenhuma frequencia de relações. De modo que os Ministros
de Esta·do, que eram, de ordinario, homens politicas, poucas
occupacões Unham, tanto mais quanto o reduzido pessoal das
secret.nrins o preenchia cabalmente.
Hoje a mudanca é radical : passam vapores pelo nosso
porto, qunsi diariamente ; o tclegrapho terrestre e o sub-marino nos collocarn em contínuas re.Iacões com o mundo inteiro ; o serviço quasi que decuplicou c, entretanto, acha-se
demasiada a despeza com a duplicação da directoria do Minislerio das Relações Exteriores.
Em geral se diz que os nossos diplomatas se não preoc.
cuparn com a feição econornica do nosso paiz.
0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA - Agora já ha alguns que se
preoocupnrn com isto.
O Sn. FRANCisco Gr.YCERIO - Que faz agora o Presidente.
da Republica'? Divide a secretaria em duas directorias : urna
tratando dos negocias politicas e diplornaticos, outra tratando
dos negocias consulares e commerciaes. E agora que o Sr. Presidente da Republica se lembrou de cuidar· com affecto este
lado dos nossos serviços publicas, os honrados Senadores ~e
revoltam, não reconhecem a necessidade de desenvolver as
nossas relações cornmerciaes. O que querem desta opposicão
são os rapapeis, os salamaleques, a farda e os bordados ; os
tratados de commercio, o desenvolvimento das nossas' relações
cornmerciaes ; isto, ao que parece, nenhuma influencia tem
no espirita dos nobres Senadores.
Isto 6 d~ urna injustiça clamorosa. Acho, pois, que nenhuma razão ha para que se impeça a duplicação dessas duas
directorias.
A Republica Argentina, ainda assim, com urna população
talvez da terca ou quarta parte da populacílo do Brazil, tem um
pessoal de 51 pessoas. Nós, com a reforma, não excedemos
de 48.
A outra emenda manda dar ao consultor ~uridico
1G: 000$000,

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - Então ? Porque dous ?
0 Sn. FRANCISCO GLYC!ll\10 -· No tempo do lrnperio havia
cyentualmente consultores.
0 SR, MENDES DE ALMJ!JIDA - Eventualmente ..•
o Sn. FRANCisco Gr,y;:mmo - Desde que. digo eventualmente, estou demonstrando •que não ora permanente.
o SR. MENDES rm AumiDA - V. Ex falia para todo o povo.
o Sn. Fn.~NCISCO Gr.YcEr.m - O povo brazileiro entende
muito bem disso, através do sentimento, que é um dos orgãos
mais atilados, para conhecer bem dessas cousas.
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No tempo do lmperio existia o conselho de Estado, composto na sua t.olaliúado do homens experimentados nas lettras
sciencias e principalmente na economia politica, Esses homens
davam parecer ordinariamente acerca de todas as questões
ventiladas e encaminhadas pelo 1\Iinisterio de Estrangeiros do
modo que elles eram efl'ectivamente os consultores juridÍcos
Mas não eram douô, e sim quatro, cinco ou seis,
'
. l\Iodernnmenle o MinisLro das Relacõe,s Exteriores nunca
estú sem dezenas de reclamações do interesse .particular, reclamações de subditos estrangeiros, e para alli encaminhadas
pelos respectivos patronos diplomados.
Todas as questões juridicas não são resolvidas de aocôrdo
com a jurisprude,ncia pratica.
Do ordinaria comparação com um caso commum.
vidade.
O Governo Federal se fez representar continuamente aqui
e no estrangeiro em congressos .scientificos para os quaes é
mister mandar a palavra ,juridica do Governo brazileiro.
Ainda recentemente tivemos de nos fazer representar no
Congresso das Le,ttras de Cambio, assumpto da maior rele.vanoia.
·
. O Sn. 1\tENDES DE ALMEIDA - Para lá foi um commissario
especial.
. O Sn. LAUllO i\WLLEit - E' preciso que haja unidade de
doutrinas.
·
0 Sn. FMNCISCO GLYCEI\!0 - Perfeitamente bem ; é preciso que haja unidade de doutrinas, é preciso que o emissario
do Governo leve para alli lambem o pe.nsament() e a doutrina
.vencedora nos conselhos do Governo brazileiro. As questões
que se agitam neste debate precisam ter resoluções momen. tane,as, consultando o aspecto geral dellas, de modo que um só
consu!Lor ,iuridico não basta para attender a todos os negocias
.que transitam por aquella repartição.
.
O Sn. SEvEmNo VIEIRA - 'Neste caso seria preferivel recorrer-se a diversos consultores, conforme as necessidades do
momento.
O Sn. J-,\Uno MÜLLEI\ - l\Ias, como seria guardada a tradição da chancellaria, si por esse modo ella de,sappareceria,
não havendo mais unidade de :vistas ?
O Sn. FnANCisco GLYCERIO - Vou responder ao honrado
Senador pela Bahia.
.
Si o Ministerio das Relações ExteriOres submettesse a
.consultas eventuaes todos os casos alli occorrentes, a despoza
se,ria dupla.
O Sa. L.\uno ~~lüLLER - Sem duvida.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- E ainda dar-se-ilia este caso
extraordinario : não haveria. mais unidade de vistas.
De~Jois lembrem-se os nobres SEI!llldores qu~ u:p consultor :iur1dico que .se encarre'gue de escrever a h1stor'ia da d1-
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plomacia brazileira, terá que consultar todo o enorme, archivo
que possuimos e, a um tempo, os da Hespanha e .Portugal, para
podar fazer um estudo comparativo de semelhante assumpto.
.
0 Sn. IIIENDES DE .ALMEIDA - .lllas de .que tempo. disporá
esse consultor para tanto ?
O SR. FRANcisco GLYCEnio - :Perfe.itamente ; e neste caso
é o honrado Senador que reconhece que se trata de uma tarefa
sobrehumana.
O Sn. IIIENDES DE ALMEIDA - 1\fas isto não está no projecto.
O Sn. FMNCisco GLYCERIO - Eu estou desenvolvendo o
assumpto. O nobre Senador, que ó professor de direito e dispõe de uma grande competencia intellectual, sabe bem que
essas cousas são deixadas ao cr iterio do Senador.
Eu acabo de dizer que a Republica Argentina possue. na
sua Secertaria das Relações Exteriores um pessoal superior
áquelle que terá a nossa chancellaria, de accôrdo com esta
reforma.
O SR. 1\IENDES DE .ALMEIDA - E' que ella é mais feliz, te.m
mais dinheiro para gastar.
.. 0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Pelo amor de Deus. Não é
por uma, nem por outra cousa ; é porque naquella Rtpublica
so acha util e necessario aquelle pessoal.
Nem ó crivei, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente da
Republica tenha vindo solicitar do Congresso uma despeza extraordinaria, só pelo prazer de fazar a despeza ; naturalmente
S. Ex. assim procedeu depois de, com o gestor desta pasta, vez·ifioar a necessidade do serviço.
Sr. Presidente, .são essas as ponderações que eu me animei
a :fazer para mostrar ao Senaclo não me parecerem acccitaveis essas emendas ; todavia, ellas vão para a Commissão do
Finanças, que interporá o parecer que achar mais conveniente.

Jl

.

'

I

'

.

ANNAES DO SENADO

:I!

·I

,(Muito bem; muito bem.)

O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, V. Ex. declarou que
tinha sido approvada a sub-emenda da honrada Commissão da
Finanças á que apresentei elevando a verba para pagamento
dt~ alugueis de casa de algumas Iesncões. Estou de accôrdo
tanto mais quanto isso deu motivo a que o honrado Senador
pelo Maranhão retirasse uma emenda nesee sentido.
O Senado é sabio em suas delibe.racões e a Commissão de
Finanças emitte sempre seus pareceres com a correcção e
isenciio de animo que todos lhe reconhecem, principalmente
nessas questões do :Ministerio do Exter'ior, em que o meu illus~
tre amigo e chefe Sr. Glycerio é inrontcstavelmente um profissional. Entretanto, eu disse aqui e fiz bem comprehender a
necessidade de se augmenlnr a verba para aluguel da casa da
!egaciío do França. Tornei claro ü meu proceder, pois nugmen~
tava para ·a legucão de Erançn 12:000$ e para a da Inglaterra
~ :000$, porque a verba para representaoiio na Inglaterra era
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maior do .Que a da representação que tem nosso ministr'o em
Pariz.
Peco lioenca para apresentar á consideração do Senado
uma emenda igualando a representação da nossa legação em
Pariz á de Londres, acreditando pois que assim interpreto os
sentimentos do Senado, que não póde desejar desigualdade
entre legações que. são de 1• ordem. •ranto mais quanto hontem
fiz ver a essa illustre assembléa, que nossa legação em Roma,
junto ao Quirinal, tinha dotaci10 especial para aluguel de
casa, dotação que é a que solicitei igualment~ para a legação
em Pariz.
Assim, me limito a apresentar a emenda igualando a verba
da representação da legação em Pariz á de Londres.
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em
discussão a seguinte
·
E~1ENDA

Augmente-se de 4: :00$ a verba da representação da le..o
·gação de, Pariz, ficando assim igualada á da representação da
legação em Londres.
Sala das sessões, 15 de dezembro de 191:1. - Antonio Aze-

redo.

O Sr. Cassiano do Nascimento (") - Sr. Presidente, não
acreditava de.ver entrar neste debate ; estava mesmo irresoluto
sobre ni o devia fazer, desde já, ou reservar-me o direito de
ofl'erecer coutestacilo ao honrado ·Senador por S. Paulo, depois
quo o projecto com a emenda, que tive a honra de subscrever,
redigida por meu honrado collega, Senador pe.lo Maranhão, voltasse a figurar na ordem do dia, iniciando-se então o ultimo
turno da discussão dessa materia.
Como, porém, penso que estão em unidade no seio dessa
nugusta corporação, sobre a maneJra de encarar o assumpto em
debate, forro-mo da obrigacão moral de vir dizer ao Senado e
ao paiz a razão pela qual fui levado a nssignar a emenda do
bonr·ado Senador pelo !\!aranhão.
Além disso, quero preliminarmente deixar estabelecido que
me não p~We~e regular esta maneira de legislar, creando cargos
em lej orçamentaria.
O SR. A. AzEREDO - E' o vicio do cachimbo •••
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - A Camara, onde funcC!Onei por longos annos, o Senado e o pa.iz sabem. o quanto do
veneratão tributo ao honrado Sr. Ministro das Relações Exte-.
riores.
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - Nós todos.
0 811. CASSIANO DO NASCIMENTO ...:._ Mas, qualquer que seja
o meu acatamento pela sua pessoa, qualquer que. seja a con~
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sideracão que lhe dedique, ella não póde ir alóm dos umHes
naturae.s, fawndo-me postergar· aquil!o qui' aonsidero cumprimento do meu estrlato dever.
Vi,. ao inaugurar-se a aatual situação politica quo dirige
os desLmos da Republica, que os homens publiaos sobre os
quaes petiava o pes:t a maior responsab.i!idado no desdobramento dos aconLeaimonLos polil,iaos c. sociaes do Brazil, tinham
trncado umu noYa norrn11 nas relat'ões do Poder Legislativo
para com o Executivo c se JJropunhum aaabar de vez oom este
systema de legislar, furtando-se o Congresso ao cumprimento
do seu dever, dando na~ caudas das leis orcame.marias amplas
autorizações ao Govemo para Jazer reformas de todos os servicos deste paiz.
A~cditei, Sr. Presidente, que se abria uma ora nova. Pelo
que se está passando na Camara, pelo que se está passando
agora .no Senado, verifico que plus !'a chanue, plus ça revient
au memc.
Palavras, palavms e mais palavras I Na pratica, os actos
destoando das palavras e, o Poder Legislativo, longe de tomar
a serio aquelle compromisso que assumira, vae abrindo mão,
perunto o paiz, das suas prerogativas p:~ru deixar que o Go:verno seja onLre nós o poder omnipotente e sem contrasto !
Senhoros, si nós nos tínhamos compromottido a acabar
com este systema de legislar nas caudas dos orçamentos, como
podemos concordar com o quo propõe a Commissão de Finanças?
O Sn. A. AzEREoo - Qu11ndo :1os compromettemos ?
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Compromettemo-nos
pela voz do leadm· do Governo ao assumir a direcção dos trabalhos da Camara.
O Sn. A. AzEnEoo - Este compromisso é anterior, porque
é constitucional.
0 Sn. CASSIANO PO NASCll\IllN'I'O- Aléin deste .•Tá não quero
!aliar nos compromissos nucionacs que temos postergado.
Estou me referindo ·aO facto de haver o honrado leader
da Cnmarn, illustre represel'ltante da minha terra, traçado esta
norma de conducba ao se. abrir a actual sessão legislativa, e
~stou notando que esta norma não está sendo cumprida.
Venho, pois, em auxilio do meu companheiro de repreilentacüo. E' preciso fazer vingar· as bons normas, é preciso que
o legislativo não se negue ll!O cumprimento do seu dever, pura
que nilo se possa queixar depois de invasões despropositadas
de um outr'o poder da Republica.
O Sn. l<RANCisco GLYCllnzo - A .sub-emenda combatida
por V. Ex. está dentro do Regimento.
0 Sn. CASSIANO DO N,\SCI:MENTO - POI' isso assignei-a com
restriccão, e são os motivos dessa restricciio que venho dnt· da
tribuna.
Eu c.leclarei ao meu honrado coUega que a subscrevi,
porque me reservava o direi! o de explicar desta tribuna as
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rostricçõcs que venho dar, cumprindo o dever moral de neste
instante cliri!l'it· a palavra ao Senado e ao meu paiz e ,], dessa
dovor que estou a uforrat·-uw nesta hora.
Eu dizia quo osto systema de legislar por meio de autorizações nos orçamentos parecia que com a nova era que so
abria seria completamente abolido.
O que estou a ver deante da minha obscuridade (não
apoiado) é que nu Camam se procura manter esta abusiva
praxe o que o Senado, apertado sempre pela estreiteza do
tempo que lhe resta para collaborar na obra dos orçamentos,
vae, de roldão e cambulhada, acceitando tudo que lhe manda
a outra Casa do Congresso.
O Srt. A. AzEimDo - Contra isso devemos nos insurgir e
impedi•!' que tal continue a dar-se.
0 Sn. CASSIANO DO NASGI:MEN'l'O - Esta era a questão principal das poucas que eu de,via apresentar á consideração do
Senado.
Não comprehendo que se criem cargos e se determinem
funccões sem -ser por meio de uma lei ordinaria. O orçamento
deve ser escoirnado desse vicio e não póde deixar de sct· uma
obra de con,iunclo o dar as dolacües ncccssnrias para os cargos
publicas antcriOt·mentc crcados por lei.
E pot· isso nâo comprelwndo que nos ultimas· 15 dias de trabalho legislativo, por meio de uma autorização, se intente reformar uma secretaria, croando uns tantos cnrgos publicos,
cu,ias funcções não es·tão ainda detel'minadas cm lei.
0 SR. FRANCISCO GLYCEOIO - Já estão creadas por lei.
O Stt. MENDES DE AJ,J11!llDA - Sabem quanto vão ganhar,
mas não sabem o que vi10 fazer.
0 SR. CASSIANO DO NASCIJV1llNTO - Esta é a primeira questão que ·se põe n meus olhos.
Quanto ao segundo aspecto do assuulplo, eomo tive occasião de dizer ao meu honrado co!lega pelo Maranhão, não faco
questão da denominação de sub-secretario. Em uma lei especial. podíamos crear osso cargo com essa mesma denominncilo,
pois niio ha disposioão conslit.ucionn I que impe.ca a crencão do
Jogar M sub-secretario de Estado da ·Fazenda, Interior e
.Viacãc.
Logo, a questão fica reduzida ú crencão desse cargo por
meio de uma lei orcamentm•in, e isto é um· abuso, carecendo ser•
corrigido.
Feit.as estas considorncões pm• .mm:ma capita, tão sómento
no int.uito t!e .deixar bem patent.e o meu modo de ver e ·a
minha solidariedade com o representante do Rio Grande do
Sul, que honra o Jogar do leade1' na Camara dos Deputados,
quando ao se iniciar esta sessão, tracou a linha de conducta
que ao seu orilerio devia o Parlame.nto seguir, seja-me licito
dizer, sem autoridade embora de meriti,ç sobre a emenda do
honrado Senador pelo 1\Iaranhão.
VoJ, VI
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. !Assignei o. reduccão dos vencimenLos a~ alguns dos funeCIOnarios de que trata a organização da Seerc,taria do Exterior
de accórdo com a emenda do honrado Senador pelo Maranhão,
:porque ligo extrordinario credito á palavra do Governo, e, no
começo da aotual sessão legislativa, o Governo veiu dizer ao
:Parlamento e ao paiz que não pequeno deficit existia nas :ti;nancas publicas.
Si é &asa a verdade, como acredito, pareee~me que o dever
dos homens publicas que teem a responsabilidade de fazer as
leis de orcamenLo é diminuir a despeza e não a elevar de qual;quer maneira.
Si a Secretaria das Re.lacões Exteriores poude atravessar
60 n 70 annos de vida, com esse pessoal reduzido, tendo, entretanto, a inscrever na historia de sua vida todos os traços
luminosos que já deixaram os estadistas do Imperio, e mo~
dernamente o actual ministro, porque, em uma quadra tão
difficil para o paiz, augmentar a despeza em 200 e tantos
contos, quando todas as verbas dessa reparticiio já attingem a
610 contos de, réis 1
Nesse ponto de vista concordei com o honrado Senador
pelo Maranhão em reduzir os sete chHes de secção pedidos na
proposta a cinco, um para cada uma das directorias, porque
julgo desnecessario dous pnra qualquer dellas.
Assignei lambem a emenda do honrado Senador reduzindo
de dous para um o cargo de consultor jurídico, porque dous,
parece-me, são desnecessarios para haver a continuidade da
doutrina seguidn no Ministerio das Relações Exteriores.
Basta que hnj a um uni co consultor, e qunndo as luzes
deste, por si só, não bastarem, é sabido que a Republica tem
o 'seu procurador geral, que póde ser ouvido em todas as
.quQstes que affectem a integridade e a honra deste paiz.
Quanto ao quadro do pessoal subalterno, conviemos, eu e
o meu honrado collega, não lhe fazer alteraciío, porque o ausmento da despeza dahi proveniente é pequeno. Basta que se
reduza nos cargos de alta categoria.
Explicada assim a minha conducta quanto ao merito da
emenda gue tive a honra do assignar, aproveito a opportuni~
dade que me proporciona o discurso do meu distincto collega
'e amigo, o honrado Senador por .Malta Grosso, para, coheren~
temente com aquillo que venho dizendo da tribuna, apresentar
;uma nova emenda reduzindo a verba do aluguel da casa em
Wie está a legacüo do Quirinal, em Romn, ás mesmas propor~
o!les das dotacões que o Congresso Nacional, segundo o seu
;voto, vae estabelecer para as outras, porquo não ,,omprehendo
:essa desigualdade dando para a losacão do Quirinal 12 contos,
para a do Chile seis, para a de Venezuela dous, e assim por
ileante.
, Os ministros teem o seu ordenndo e uma verba para re~
jlresentncíío, accrescidos da destinn_da a aluguel da casa, · quQ
deve ser ,igual para. todus as logncucs.
,
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Neste ponto estou de acccOrilo com

. 0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Agora que cheguei ao
fim destas considerações, mais duas palavras, com vista ao
meu eminente. amigo e chefe, o honrado Senador por S. Paulo.
S. Ex., hontem profligou o atrazo dos orcamenLos, quando
discutiu o projecto do honrado Senador pela Bahia que releve-me S. Ex. que o diga - o justificou da tribuna dizendo
silr um projecto permanente para attender a necessidades provisarias. Que me perdoe o Sr. Senador pela Bahia, mas achei
exquisita esta mistura de proviso!'io com permanente.
E' que o projecto de S. Ex. padece de defeiw consti,
tucional.
'-'·
A principal funccão desta e da outra Casa do Congresso
il votar annualmanto as l!lis de meios. A Constituição, no seu
art. 31!, n. 1, dispõe : «Compete privativamente ao Congresso
Nacional orçar a receita o fixar annualmente a despeza publica,,
Como, pois, admittir-se em uma lei ordinaria a concepção
do honrado Senador, determinando que, sempre que não fossem
votados os orçamentos até 31 de dezembro, estavam ipso tacto
prorogados os existentes.
··
•
O SR. BUENO DE PAIVA - E' uma das therapeutioas razoaveis.
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Perdoe-me V, Ex. '; o
.remedia indicado pelo honrado representante da Bahia é um
remedio que eu reputo extr legal ; pois, co!locndo o Congresso
na contingencia de deixar o Poder Executivo som ns leis do
meios, ás Camaras compete votar a prorozntiva.
Neste particular, Sr. Presidente, dad11 essa circumstancla
o.xccpcional, prefiro a emenda da Camara no projecto do honrado Senador ; prefiro que se trate de cada um dos casos concretos, porque aos meus olhos não acho que tal procedimento
so,io regular, •lanlo mais quanto estou convencido que jâmais
o legislador constituinte imaginou que o legislador ordinari•
deixasse. de cumpir com o .seu primordial dever.
Jámais, Sr. Presidente, passou pela cnbecn daque.lles que
formaram a pleiado de homens de Estado, que elaboraram o
estatuto de 24 do fevereiro, que o Congresso Ordinario pudesse
consumir todo um anno de sessão, para chegar ao fim e declarar-se impotente ou incapaz de cumprir o mais essencial
dr, seus deveres.
O SR. LAURO 1\!tlLLER - E si 0 Congresso não votar a pro·
rogativa?
.o SR. CAsSrANO DO NASCI~!IlNTO - o Congresso Nacional e
que deve votar.
Perdoe-me V. Ex., Sr. Presidente. Vou ..responder o aparto·
do honrado Senador por Santa Cathnrina ~ o si o Congresso
nfio votar a prorogativa do oronmento ? ~. E' claro, a culpa ó
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do proprio CongrOtiSO que nilo cumpriu seu deVO!' c é isso
mesmo que estou dizendo.
Não posso acre.ditar que o Congresso, maioria e minoria,
sem distincoões, podendo1 por essa valvula legal, a maioria,
dotar o Governo amigo ae leis de meios, e a minoria deixar
o Governo adversaria encerrado na lei de despeza, sem crear
a situação de dictadura orçamentaria de !'acto, que só póde ser
prejudicial para ella e para o paiz, fosse capaz de negai-a.
O SR. SEVERINO VIEIRA - V. Ex. está em desaccõrdo com
.suas proprins theorias. V. Ex. nii.o admitte que se deixe de
NOtar annualmente e admitte a prorogaciio.
0 SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO - A prorogação é para
evitar mal maior. Vou responder ao aparte do honrado Senador
pela Bahia. O que eu pretendo niio é o que V. Ex. apresentou
no seu projecto; porque a!li o honrado Senador proroga os
orçamentos, mediante a condição suspensiva de não terem sido
votados.
O SR. SEVERINO VmmA - Meu projecto não faz isso.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Peço licença para reproduzir os termos do projecto de S. Ex. - Sempre que não
estiverem votados os orçamentos até tal época, considerar-sehão prorogados.
O SR. SEVERINO VnmlA - Emquanto o Congresso não providenciar.
· O SR. CASTRO 'PINTO - Mas é uma lei ordinaria que estabelece a prorogaciio eventual, dispondo ao c.outrario do art. 34
da Constituição. (.4poiados e não apoiados.)
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - 0 art. 34 da Constituicão diz : «E' competencia privativa do Congresso fixar e
voto r annualmente o orçamento ..• > ( 7'?•ocarn-~e G.j){tl'tes.)
Peco aos meus collegas o favor do ouvir o meu raciocínio
ruté o fim. Eu estava para abandonar a tribuna ; julgava ·satisfeita a minha missão. Si é inutil o esforço quo faço, pagomo com a consciencia de que bem cumpri o meu dever ; mas
agora, não ; a questão tomou um aspecto mais interessante.
Os honrados Sen~~;dores querem sustentar que podemos fazer
uma Ini ordinnria, enfrentando o dispositivo expresso da Constituição.
O Sn. AnTHUR LEMOS - E' um recurso parlamentar ;
eXJtra-legal, mas ó um recurso..
O SR. CAS1'RO PINTO - E' uma reforma constitucional.
(Apoiados.)

O SR. SA FREIRE - O Congresso póde exercer suas funccões. Essa medida é para evitar mal maior - ficar som orcamentos.
0 SR. CASSI,\NO DO NASCLMENTO - Deante de um CIJISO de
rorQa maior como all\lelle em qué nos achamos, isto é, a per-
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spoctiva d.e estar o Poder Executivo na contiugencia de declarar a d1ctadm•a financeira, pois que em tanto importa prorogar o orçamento da receita, dP-ve o Congresso dar npparencia.
de legalidade a esse acto o votar a prorogativa como vem
proposta pela outra Casa do Congresso.
O SR, S.\ FREIRE - E si não votassemos ?
0 SR. CASSIANO !lO NASClMENTO - Si podemos votar um
projecto de lei, como VV. EEx. querem, como não votarmos a
prorogativa como nós pretendemos ?
O SR. SEVERINO VIEIRA - O projecto é para sempre.
0 SR. C.\SS!ANO DO NASCIMENTO - Pois ahi é que e&tá O
absurdo - é o de srr para sempre.
·0 SR. SA FREIRE - Não apoiado.
0 Sr\, SF.VER!NC. v'íE!R.I - Discutiremos isso opportunamente.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Sr. Presidente, sinto-m&
fatigado. Y. Ex. sabe que não sou orador ... (Não apoiados.)
O Sn. SÁ FREIRE - Está dando prova do contrario.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTo - •.. tenho pouco folego
na tribuna, e a minha voz ô desagradavel e ainda maiA que já
disse tudo quanto devia dizer, por isso vou terminar.
Acredi,Lo que, ante o caso de forca maior o dever do Congresso é evitar a dictadura financeira, partindo do Poder Executivo, porque desta á outra - quod Deu.~ bene avertat - não
vae sinão um passo.
Acceito, portanto, a idéa da prorogativa dos orçamentos
feita pelo Congresso para este nnno, mas não como a propõe o
pro,iecto do nobre Senador pela Balda. quo irá c·onsagrar. !ornar
normal, entre nós, o descaso pela primeira das nossas
funccões.
Nunca mais esta Casa, que já não collnborn nas leis orçamentarias ha muitos annos, nem a outra Casa do Congresso
darão conta do principal das suas funccões. (Apoiados.)
O precedente ahi fica I Não se precisará rnars que os Senadores o os Deputados se atirem ao cumprimento do dever,
porque, caso não o facam, o legislador já previu a hypothese,
declnrandoC> que ficarão em vigor os orçamentos anteriores.
(Muito bem. Apoiados.)

Todos nós somos homens publicas, todos nós temos grande
somrna de responsabilidade sobre os hombros. As responsabilidades não podem recahir inteiras, como quiz parecer ao meu
honrado mestre e amigo, sobre a honrada cabeça do illust.r~
Senador pelo Rio Grande do Sul, nem sobre os homhros dos
pro-homens do Partido Republicano Conservador. (Apoiado·s.)
As responsabilidades cabem a todos nque.lles que teem
assento numa e na outrn Cnsn do Congresso. (Apoiados.) A historia, quando fôr chamada a ,iulgnr destes factos o destes sue-
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cessas, nlio vae esmerilhar até •Onde chega a responsabilidade
do honrado Senador pelo Rio Grande do Sul ou a do honrado
Senador por S. Paulo. Dirá a historia inflexível : Faziam
parte desta corporacão, a Camnra e Senado, os home.ns mais
eminentes deste regímen, aquelles que o ajudaram a fundar e
consolidar no paiz, e todos e.lles não tiveram ·O descortino bastante para comprehender que o Congresso, ou cumpre o seu
essencial dever, ou perde a razão de existir. (.4poiados.l
Si n6s podemos interromper a vida da Naoão, ~i podemos
abandonar a nossa principal funccüo, que, é a de dotar o paiz
das leis de meios, quer dizer, por onde o contribuinte deva
concorrer com a somma de impostos neccssaria ás despezas
publicas, entii·o mais vale fechar-se esta porta e escrever-se
em dísticos grandes na f,rontaria do Congresso Nacional Lasciate ouni speran:a o voi ch'entrate. (Muito bem; muito
bem. O orador é muito cumprimentado.)

,.
1

~~
I
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O Sr. Francisco Glycerio (•) - Sr. Presidente, eu dese~
java que V. Ex. se dignasse informar-mo si o projecto da:
despcza do Ministerio da Fazenda. cuja redacção foi votada.
na Camara ha tr~ ou qutro dias, já chegou ao Senado.
O Sr. Presidente -

:Ainda não chegou.

O Sr. Francisco Glycerio - Não h a discurso mais elo~
quente que as palavras que acaba de proferir o Sr. Presidente do Senado, palavras .que confirmam as que hontem pllo,..
feri nesta Casa.
Ha tres ou quat!'o dias foi npprovado na Camara o pro..
jcoto de areamento do ·lllinisterio da Fazenda.
0 Sn. ARTHUR LEMOS - Está retido na Casa ?
O Sn. !NOJO Do BnAZIL -A quem cabe a respons!lbilidado?
O Sn. FnANCI~Oo GLYCER!o - 'A quem cabe a responsabilidade ? inquiro o honrado Senador pelo Pará. Natur!llmente 11
l\lesn da Camara, a qual muito respeito, porque é constituída
de homens eminentes.
Isto prova evidentemente que um vicio .contamina o!l
homons politicas da actualidade, homens da maior compctencin moral, como os que fazem parte da l\losa da Camara,
respeitavcis pelos seus dotes intellectuaes. e sentimentos moraes. (.1fuito bem.) Entretanto, não ha 'uma eJ\plicaciio que
,justifique essa demora de chegada :ao Senado d!l ~referrdll
proposrcão.
.
Do quem a responRnbilidndo ? Será s6mente da Mona d!l
Cnmara ? A senhora politica partidnria não terá entrado nossa
oombinacito para que ns proposições cheguem a esta Casa IWS
ultimas dias de sessiío.

'(• )' Este discurso não foi revisto pelo orador.
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O SR. ALFREDO ELLIS - A politica está de saia entrav'ée,
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Estou dispondo-me a in""
correr na censura duquelles que compõe a Mesa da outra.
Casa do Congresso, tnnl!o mais grave quanto se verificar que
o meu reparo é injusto.
. O Sn. ARTnun LEMos - O interesse niío póde ser p:J.rti.dario.
0 SR. PIRES FERREIRA - A politica partídaria SÓ pódà
ter interesso em que os orçamentos sejam votados o mais de·
·
pressa possivel.
O Sn. FnANcrsco Gr.YCEmo - Não sei. Hontem appellei
para os chefes do partido republicano e, da bancada que me
fica cm frente, houve quem .respondesse que esse ·partido
nada· tinha com ·os movimentos parlamentares. Portanto, parece que o illustre lcaclcr da minoria da Cnmara não incorre
tambem am nenhuma responsabilidade, uma vez que o partido de qne faz parte não tem interferencia nos trabalhos
parlamentares.
Senhores, nós estamos em uma profunda situaç[o •••,
0 SR, ALFREDO ELLIS - De anarchia.
0 SR, FRANCISCO (iLYCERIO - . . . de contrariedade por
ver que o paiz póde ficar sem orçamentos.
Si se trata de um lado, na Camara, de votar uma eventual
prorogativa, por outro lado, no Senado, se pretende votar um
pno~ecto au-torizando. a· proro:;nção indefinida dos orcame'ltos.
O que sa quer, Sr. Presidente, é estabelecer uma unifor•
me campanha .contra a utilidade constitucional das duas Casas
do Congresso. ·
.
Lavrámos com as nossas proprias mãos e sob a accão
negativa da nossa fiscalização a condemnacão da nossa exis•
tenoia constitucional.
Ora, deante desse facto, para que desprende o paiz essa'
enorme somma para .remunerar os seus represe!ltantes, si
estes não so incommodam abrindo mão de uma de suas principaes prerogativas ?
Todos -os dias dirUo-me ao nobre Presidente do Senado;
de cu,ia eomplacencin abuso, solicitando do 8; Ex. informações no sentido de scientificnr-me si pam aqui vieram os
orçamentos, cuja redacção foi approvada na Camara, A re ..
aposta que mo ó dnda se.mpro 6 a negativa.
. .
Estamos em vespera ele renovar o noSBO mandato. S1 o
povo tivesse a liberdade eleitoral, certamente não renovaria
o mandato do tcrco do Senado ~ o da totalidade da Camnra
dos Deputados o teria tal proceder, por·que nilo lhe estamos
inspirando confiança.
O nobre Senador pelo nio Grnnde do Sul extranhou que a
legação junto i\ Santa Só tivesse uma dotação superior á que
teem ,outras legações. S. Ex. está cm e,quivoco.

j
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A legaoão .Junto á. Santa Sil tom pura aluguel de casa
2 :000$, que é a do tacão ordinaria.
As dotaoões para aluguel de casa não podem ser fixadas
por uma regra geral.
O SR. CAsTno PINTO - iPorque o valor locativo não é
igual em todos os paizes.
O Sn. !NDIO DO BRAziJ,- E a importanciu da legação não
é a mesma.
O Sn. FliANC:Isco GLYC:ERio - Assim, pura aluguel da casa
da embaixada em Washington, damos a dotação de 22:000$,
para a da Republica Argent.ina, 15 :000$; para a do Uruguay,
9:000$; para a da Chanccllaria do •Peru, 8:000$. Ora, nó.s
damos para a Chancellaria do Perú 8:000$, ao passo que para
a do Moxico consignamos apenas 2:000$000.
Esse confronto confirma p~lrfoit.amente a observação do
honrado Senador· pela Parahyba, de que a dcspeza é feita de
accOrdo eom as exigencins Jocaes.
Creio que o nobre Senador queria refel'ir-se ao Quirinal.
Para vssa legação, sim, a verba é do '12 :000$000.
Feitas estas observilçÕes, aguardo que o projecto vá á
Commissão de F'inanoas para, sobro as em~B)ldas apresentadas,
depois de examinai-as convcnicnt.cmcnte, emittir o seu parecer. (Milito bem; m.u.ito bem.)
· Vem á. Mesa, <) lida, apoiada e posta coUJ·unctamente ern
discussão a seguinte emenda:
UJJCna~

LEGAÇ.:i.o

DE

ROMA JUN'ro AO QUIRINAL

Onclí\ se diz aluguel de casa 12:000$, diga-.se 6:000$000.
Sala das sessões, 15 de dezc,mbro de 1911.- Cas.viano do
Nascimento.- Mendes de Almeida.
. Suspensa a discussfio, afim do ser ouvida n Commissão de
Finanças sobro as emendas apresentadas.
DIREITO DE APOSENTADORIA A DIVERSOS FUNCC!ONAR!OB
2' discussão do pro,iecto do S~\llndo, n. 51, de 1911, concedendo direito de .1poscntadoria aM funccionnrios aos· quaes
se applica a disposioão do art. 1" ~ 6", 2" parte, do decreto
n. 1.151, de ~ de ,janeiro do 190·1, com ns vn.nl.ngens M que
gozam os da União,

~I
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O Sr. FranciPco Glycerio (') -Sr. Presidente, o pro,icct.o
em discussão concede direito do n]losent.1dorin aos funccionnrios nos Quncs so npplica a rlisposiçiio do· arl. 1", § 6", 2'
part.e, do decreto n. U5'1, de 4 de ,janeiro do 190<1, com as
vnni;!Jllljns do quo gozam os da União, tendo parecer favornvel
da Commi.ssão de .Tustica e Lesislncüo.

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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A emenda do Senado nada explica, e é necessario, antes
do darmos o nosso voto, que saibamos de que !.rata o projecto.
Para ch1!gar-se a esse resultado .será · necessario compulsar a Legislação a que o projecto s0 refere.
O Sn. J,AURO MuLLEII - São tavores ordinarios.
0 Sn. FMNCISCO GL YCERIO - Por isso seria bom que1 o
i·elator da Commi.ssão de .Justiça c Legislação nos papasse
desse trabalho, explicando o que elle significa.
Aqui está o projecto que diz assim:
c Artigo unico. Os funccioMrios aos quiii'JS se applica a
disposição do art. 1", § ti", 2' parte, do Decreto Leg1slativo
n. 1.'151, de 5 do janeiro do 1904, terão direito á aposentadoria
com as vantagens concedidas aos funccionarios publicas da
·União e contarão, para todos os cfl'eitos, não só o tempo de
•serviço a que se refere a citada disposição, como tambem o
tempo que estü10 ,sorvit~do n<ts respectivas repartições, por effeito dos decretos ns. ·UG3, de 1~ de· julho de 1902, c 1.151,
do .\ de .inneiro dú 1904; r'ejvogadas o.s disposi<;õcs em contrario.:.
Já comprohcndo que se trata de aposentadoria.
O Sn. CASTRO PlNTO - Trata-se de salvaguardar os direitos d<i funccionarios vitalicios na Prefeitura e cujos serviços foram avocados pela União.
0 ·SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perfeitamente; diante desse
esclarecimento não contesto a utilidade do proJecto, promettendo mesmo não lhe :·eçu~ar o meu voto. Ma.~. evidentemente,
se trata de augmento de despe1.a, razão por que requeiro que
v:\ á Commissão de Finanças.
O Sn. SEVERINO VIEIM - Mas níio ha numer·o para se
votar agora.
O Sn. Fn,\NCisco. GL~'Ci~RIO- Neste caso :·enovarei o meu
.requerimento, por occasiíío da votacão.
Vem á Mesa, ,; lido, apoiado e posto em d iscussíio o seguinte
REQUERIMENTO

Requeiro que o pro,lqcto n. 51, de 1911, vá á Commissão
de Finanças,
Sala das sessões, '15 de dezembro de 1911.- Gtycerio.
O Sr. Sá ·Freire (') - Sr. Presidente, ligeiras observações preoondo fazer· sobre a mat.eria em debate c isso para
solicitar do illusf,r·e relator dn Commissüo de Constituição o
Justioa cxp!ic.1çõos no sentido de poder votar, com pleno conhecimento de causa, o projecto.
( •) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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Mas nüo ouvi bem se o illustre presidente da Commissão
de Finanças tornou el'fcctivo o seu requerimento, solicitando
que o projecto vá á sua Commissão.
Si V. iElx. vae submetter a votos esse requerimento, eu
me reservarei para fallar em outra opportunidade.
Appr.ovado o requerimento.
CREDITO PARA PAGAMENTO A LADISLAU DIAS DA

CUNH~

3' discussãiO do projecto do Senado, n. 54, de i9H, autorizando o Presidente da Republica a mandar pagar a Ladislau
Dias da Cunha, cessionario de Ladislau Cunha & Comp., a
quantia de i89 :850$28~ por obras contractndas e executadas
nos quarteia da Forca l'Olicial do Districto Federal.
A,pprovndo, vne á Commis;;ão rlt! Rodaccü•J.
L!Ci:NÇA AO BACHAREL ANTONIO MARQUES DA COSTA RIIIIIIRO'

s• discussão do projecto do Senado, n. 56, de 19tl, autorizando o P1.11lSidente da RllpUblica a coMeclor oito mezes de
licenoa, com todos os vencimentos, medianta inspecr;ão, ao bacharel Antonio Marques da Costa Ribeiro, juiz rle direito da
s• Vara Civel desta Capital, para tratu1oent.o de sua saud~
Approvado, vae á Commissão de Redacção.
VANTAGENS ÁS VIUVAS E HERDEIROS DOS O<'r'UHAKS MOR'fOS NAS
REVOLTAS DE 1910

· 3• discussão da proposicão da Cama1•a dos DopuladoR,
n. !l3, do i9H, mand;mdo contar pelo dobro, pelas tabellas
aotuaes, as pensões de meio soldo a que tiverem direito, de
accôrdo com n legislação vigente, ás viuvns e filhos menores,
ou, na ausencia dos mesmos, aos paes inva!idos dos officiaes
dn Armada mortos no cumprimento do dever, na defesa da lei,
nas revoltas do 23 dieinovembro e 10 do dezembro de i9i0.
Approvndo, vao á Commissão de Re.:laeção.

O Sr Presidente - Estando asgotada a ordem do din, vou
levantnr a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
2• discussão da proposiciío da Camnm dos Doputados,
n. 114, de i!H i, re"ulnndo a tomada ·cte contas no Oovel'no pelo
Congresso Nacional (com pm•ecer {avoravel da Commissão de

Finanças) ;

.

3' discussão da proposic.iio da Cnmara dos Deputados, n. 7 4,
de 1911, nut.orizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Fa~e~da o credito espacial de 1 :134$(100, para. in-

-
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demniazr o Cofre do Orp hão.s de igual quantia, paga indevida~
monte pelo 1.'hesouro Nacional (com parecer {avoravel da Com~
missão da Finanças J ;

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados;
n. 75, de '1011, autorizando o Presicklnte da llepublioa a con-'
ceder um mmo de licença, com ordenado a Pedro Peixoto do
Alencar, commandante dos guardas da Alfandega de Manúos
(com paraaerr da Commissão da. F·inanças offeracendo emenda,
já approvada em 2 diswssão) ;

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados;
n. '105, de '!OH autorizando o PrciSidente da Republica a abrir
~o i\linisterio da Far.enda o credito de i :526$, para restituir
·ao bacharel João Kopke o que o mesmo pagou de mais como
contribuinte do imposto de .subsidio e vencimentos no exer.
cicio de 1809, relevada n prescripção em que haja incorrido
(com parecer favm·aval da Commissiio da Finanças);

Levanta-se a sessão ús 3 horas e 25 minutos.

173• SESSÃO EM 16 DE DEZEMBRO DE 1911
PRES!DllNC!A DO SR. QU!NT!NO BOCAYUVA, VlCE-PRESIDENTlll

A' i hora da tarde, prosente numero legal, abre-se r
sessão, a que concorrem os Srs.: Quintino Bocayuva, Ferrei r•
Chaves, Pedro Borges, Candido de Abreu, Silverio Nery, Jo
nnthns Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Bra·
zil, Urbano Santos, Mendes dei Almtlida, Pires Ferre. 'a, Tho
maz Accioly, Tavares de Lyra, Antonio de Souza, "•lfredc
Leal, Castro ·Pinto, Sigismundo Goncalves, Severit,, V'ieir.~>,
Moniz Freire, Sú Freire, Augusto de Vasconcel!os, I ·d.~.~o 8<1·
dré, Bueno Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano P.el!ma, AI
fredo Ellis, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A. Azeredo_
Metello, Generoso Marf!ues, Alencar Guimarães, F·enippe Sch
midt, Laura Müller, V10torino Monteiro, Pinheiro Machado •
Cassiano do Nascimento (39).
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs::
Araujo Gócs, Pnes de Carvalho, José Eu~e!lio, Ribeiro Gon
onlves, Gervasio Passos, Francisco Sá, Alvaro Machado, Gon
çnlvos Ferreira, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim 1\laltn,
Guilherme Campos, Coelho o Campos, Oliveira Valladlio, Josr
ll!urcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monte~ro, Joiio Luiz AlJVes, Lourenco Baptista Campos Salles, Leopoldo de Bulhões
Gonzaga Jayme e Horci1io Luz (22).
· E' lida, posta om disoussiio, e sem debate approvada f
acta da. ~~sslío ~te~jor~
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O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Officios:
S&te do Sr. Secretario da Camara dos Deputados, datado11
de !.5 do correnLe~ romottendo ::s seguintlls proposições daquella Camara:
N. i2i- i9ii
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder um anno de licenca ao Dr. Carlos Gomes Rebello Horta,
promotor publico da comarca do Alto Juruá, com dous tcrcos
de vencimentos, para tratar de sua saude onde lhe convier.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Cnmarn dos Deputados, 15 de dezembro de 1911.- Sabino
Barroso Junior, prel!idente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
li" secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2" secretario.'A' Commissão de Finanças.

I
,j I

.I
,J

N. 122- !.9H

''~I

·.,.1 1 •'·,'
JI

O Congresso Nacional resolve:
Art. i.• Ficam restablllecidos os vencimentos do pagador
da Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul na quantia do ü :000$.
sendo '•: 000$ de ordenado e 2 :000$ do grntificnciio, a contar
dn data da execução do decreto n. i.i 78, de 1ü de ,inneiro de
1904, dispE$1s.ada a prescripçiio em que tenha incorrido o
funccionnrio at.tingido pela reduccão daquelles vencimentos.
Art. 2." Fica o Governo autorizado a abrir o necessario
credito para pagamento da differenoa que desde aquella época
teve o alludido funecionario.
Art. 3.• Revogam-se as disposicõos cm cont&ario.
Camara dos Deputados, 15 de dezembro de i91i.- Sabino
Barroso Junior, pre.sidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
li • secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2• secretario.A' Commissiio de Finanças.
N. 123- 1!lH

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
111brir aos Mini.sterios da Marinha o da Guerra o credito de
30:365$565, sendo no primeiro 7 :9H$102 e ao segundo ......
22:454$468, pnrn se pagar ao auditor fl1elrnl da Marinha, aos
auditores dos antigos 4' o (ln districto~ militares e no auxiliar

_
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do auditor que serviu como auditor de Guerra da Capital ]'edera! a dif'l'crenca entre 13 :000$, que receberam. c 15 :000$
que lhes competem por efft1ito dns leis ns. 26, de 18!!4; 821,
de :L!l01, e U!63, de 1!lOS, emquanto J'icum fixados os vencinwutos dos l'Cferidos auditores, por não ter upplicacão aos
minist.ros togados do Supremo Tribunal i\lilit.ar e aos auditores o d i,~posto no .1rl. 3", n. III, da J,eU n. 2.35G, de 31 de dezembro de 1910, c no decreto n. 8.525, de 1911, c em solu!}iiD
ús mensag-ens de 31 de maio, 28 de ,junho 1l 8 de ,julho ultimas;
revog-adas as disposicões cm contrario.
Camaru dos Deputados, 15 de dezembro de 1911.- Sabina
]]arrasa htrl:ior, plllll3idente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2• secretario.A' Commissão de Financas.
:N. 124 - DE 1911
O Cong-rcs.so Nacional resolve;
Art. 1." E' o Presidente da Republica autorizado a abrir
n.o Ministerio da Justioa e N•c.s-ocios Interiores o credito extraordinario de 2.670:030$263 para supprir a deficiencia d~
renda dos impostos de transmissiio de probriedadc e dü in.!ustrias e profissões, no exercício de 191f, relativament~ á
despezn que ella tem de satisfazer e o credito supplementar de
727 ;555~02!!, destinados ;ís seg-uintes consignações da verba 15•
do .:~rt. 2• da lei n. 2.35,6, de 31 de dezembro de 1!HO:
Iletpaqotição Centralr-Matorialr-« Ob.iectos de <Jxpediente,
etc., et~.» 43 :631$488; dlluminacão»-23 :858$208; e «Alugueis de casas para delegacias, etc., etc.,»-6:695$481; «Acquisi•)ão e custeio de material de t.ransporte da Policia»- .•..••
76 :818$600; « Padiolas, camisolas, camrus, etc., act. »-, •..• "
24 :835$114; «Diligencias Policiaeu - 112:500$000.
Colonia. Correccional dos Dous Rios-Material « Aliment::i()ÜO, medicamentos, etc.» - 73:269$831: « Illuminaç!io, comhust.ivol, etc., etc.» - 10 :.674$302; «Camas, colchões, etc.,
etc.»-- 11:682$330;

Escola Prem.onitoria Qu.in:e de No1Jcmbro ·- Material -

« Alimentaciilo, medicamentos, etc., etc. minacão » - 4:762$113;

105:869$831; « Illu~

Casa !lc Detenção - Matm·ial - «Sustento, curativos,
otc., etc.»- 119:933$630; «Forragens, ferrugens, etc., etc,,_
19 :294$920; «Para custeio da Escola de Menores Abundonados» - 93:729$681.
Art. 2.• Ficam em vigor, pura 1912, os creditos orcumentarios, supplementares o üspeciues consig-nados nn lei numero
2,35;6, do :11 de dezembro de 1910, autorizando o Presidente da
lt~publica a arrecadar, durante o mes.mo anno, os impostos,
taxas e mais contribuições constantes da lei n. 2.321, de 30 do
dezembro de 1910.
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario.
Camnra dos Deputados, 15 de dezembro da 1911.- Sabino
Barroso Junior, presidente.- Anto11.io Simeão dos Santos Leal;
1• secretario.- Eu;ebio F1'a.ncisco de And1'ade, 2" seoretarlo.'A' Commiss!io de Financas,
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N. 125- 1911

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• O Presidente da. Republica ó autorizado a desl!ondor em i Oi2, com os serviços a cargo do 1\iinisterio dn
Guerra, a quantm de 300:000$, ouro, e 70.2~0 :308$192, papel,
n saber:
i - Administracão geral. Diminuída a proposta de .•....
_ij3:470$, ,s,endo 24:000$ de representação do ministro, 13:000$
pela supprossão do Jogar de auditor do gabinete, 1.4:640$ peln
suppressão das gratificacõe~ d!arias aos serventes bracaes do
Departamento da Administração, 1 :830$ pela supprossiio· de
um servente do Departamento da Guerra. Augmentada de
H :204$, sendo 2:400$ de accrescimo do vencimentos de um
continuo e 1 :830$ igualmente de accroscimo 1para um servente, ambos privativos do gabinete do ministro, 3:000$ pelo
augmento do GOO$ annuaes a cada um dos 1seis contínuos do
Departamento da Guerra, 1: 4G4$ do di ar ias para mais um
servente do mesmo clopartamento e 2:000$, na sub-rubricaImprensa Militar - para impressãio da Revista Militar de
iPorto Alegre.
Total: 1.238:203$000.
2 - Estado-Maior do Exercito. Conforme a. tabella 2' da
proposta: 44:052$000.
3 - Supremo Tribunal 1\!ilitar e audito!l~s. Deduzida da
tabella 3' da proposta a. importancia de 13:000$, relativa aos
vencimentos do auditor do Estado-Maior do Exercito, log,ar
supprimido.
Total: 159:300$000.
4 - Instrucc,ão Militar. Supprimidos da proposta 10 :000$,
que eram destinados a gratificac.õos por tr.1tados, compendios,
etc. e augmontnda a respectiva verba do 75:600$ pul'fl paga:monto de vencimentos a seis professores vitalícios c seis adjuntos do Collegio Militar, .rointegrados por decreto de 4 de
novembro de 1910.
Total : 1.820:032$500.
5 - Arsennes, Depositais o Fortll;lczas. Augmentada a
consignação do 10: UOO$ para tres contramestres das officinas
do Arsenal de Guerra do Porto Alegro; de 5 : 400$ para pagamento dos vencimentos que competem ao almoxurife do mesmo
arsenal, e de 13: 58~$ para o pessoal encarregado do servico
de electricidade da fortaleza de S. João.
Total: 1.888:014$059.
6 - Fabricas. Conforme a tabella ii' da. proposta, ••...•.•,

1.189:278$000.

7 - Servico de saude. Augmentada a respectiva proposta de 20:160$ para attender no nccrescimo do 50% sobre
as gratificações dos funccionnrios civis dos hospitaes de 2'
classe e das enfermarias das guarnições.
Total: 757 :501$100.
·
8 - Soldos o gt·atificações a officiaes, Diminuída n ta)lol!a eorrespondente de 256:000$ reforcntes
'.. ...a. gratificações
'

'

...

_,,_....,_

-

,;ESSÃO EM i 6 DE DEZEMBRO DE 19H

para os officiaes do quadro especial; de 165:000$ destinados
a diarias para os officiaes em trabalho de campo e de 90 :300$
de gratificacões relativas aos postos, não recebidas pelos officlaes doentes, que foram declarados vitalicios por forca dA
lei n. 2.200, de 13 de dezembro de 1910.
Total : 24.608:400$000.
9. Soldos, etapas e gratificacões de praQils
I

de pret, conforme a proposta ..... 24.388:945$200

1'0. Classes in~ctivas. Uonformc a tabella
1o· da proposta ................. .
H •. Ajudas de custo. Conforme a tabella 11'

7. t24 :101$133

12. Colonias militares. De accôrdo com a tabella 12' da proposta ............ ,

44:720$000

da prop,osta ........... , .. , ...... .

!.3. Obras militAres. Retluzida a tabella 13'
da proposta da quantia de 9:855$

destinada á conscrvacão do edificio
da Escola de ArtilhariA e Engenharia, total ...............•........
14. Material. Diminuída a tabella 14' da
propostA das .seguintes quantias:

I

l
I

400:000$000

3.000:000$000

Instrucção militar, expediente e despezas diversas das
escolas de estado-maior e artilharia, diminuída a quantia de
15:000$ por terem 1sido reduzidas as consisnacõ•.'.~ par.:~ "ada
uma dllllas a 10:000$, ficando augmentada de l :OOO:f a consigll&lcão correspondente para a Escola de Guerra.
Collegio Militar:
Diminuidn de 130:000$ a importancia orçada pela pi·oposta para o enxoval, lavagem c engomma!;om, por t~r· passado o enxoval a ser supprido pela vcrbn - F'ardanrenLo.
Diminuída de 10:000$ m consignação lav:•g•lrn e <•ngommagem de roupa dos nlumnos do Colle:;iJ Militar <l augmentn.da d·~ igual quantia a consignação destina.ia á "ompra de
material para as aulas do mesmo estabelecimento.
Fabricas:
Reduzida de 40:000$ n consignacüo para a Fabrica de
Polvora do Piquet c de 20:000$ n da Fabrica de Estrella.
Fardamento:
Incluído o fornecimento pnra os alumnos gratuitos do
Collegio Jl[i!itar e diminuída a respectiva oonsignaciio de ..••.
450:000$000.

11

ii

I

Despezas diversas:
Supprimida a ver•ba de 50:000$ destinada á invernada
de Sa:vcan; reduzida de 50:000$ a oonsignacfio 30, ficando redigida do s.e)S'uinte modo:
P.wn os trabalhos de levantamento da Onrt<1. Geral 'da
Republica, incluídos os vencimentos oos auxiliaras civis o
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dmrias c1üs officiacs e praças, expediente o dcsTJczas diversas,
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100;000$000.

Das eonsignat;ÕilS pma as despczas mindas dos estabelecimentos desta Capital, •supprimam-sc 8ü :000$, que omm destinados, 21 :000$ ao director da Fabrica de Polvora do Piquct
<i 12:000$ ao director do Arsenal de Guerra desta Capital. E
augmentadas as seguintes consignações: de 20 :000$ para as
d~spezas de ·expediente c compra de livros c revistas para o
Estado-Maior do Exercito; de 20:000$ para a FnbriC.1, de
Cartuchos ,,~Artefactos de Guerra; do 2 ;1,00$ para a brigada
mixta desta Capital.
Total. . . . . • • . . . . • . .

12. 585 :800$000

15, Com missões em puizcs estrangeiros:
;(Ouro) ......... · ....... ··· .... ·····

300:000$000

Arl.. 2.• E' o Presidente da Republica auloriza.do:
a) a mandar a outros paize1s, como addidos milital'es cm
commissão, ol'J'iciaes superior.e~ ou capitães habilitados que
tenham prov.1do capacidade e aptidão ou produzido algum
t.rab.1lho ou invento util, eorrendo a respectiva despeza pela

Nerbn ·t5n do n.rtigo nnLecedenlc;
b) a construir no local maiA conveniente um grand!J

campo de instrucoão para ai' tropas das diffe1·entes armas do

~~rei to;

a) a realizar contractos, por tempo nunca maior de cinco
annos, quando versarem sobre construcções, armamentos, illuminação de estabelecimentos militares, equipamentos e fardamentos, podendo mandar confeccionar estes nns sédes das
inspec~ões c commandos das guarnicões;
a) a er,~ar um parque de aviUQão militar e realizar, na
vigencin desta lei, um concurso para navegação aérea, po~
dendo marcar premio até a importancia de 50 :000$, expedindo
préviamonte as instrucções necessariws ao mesmo concurso;
e) n emancipar a colonia militm da fóz do Igua,gsú, no
Estado do Paraná, creando alli o commando da gumnicão e
fronteira do Alto Paraná;
•
f) a ·mandar, dentro dos recursos orcnmenta1'ios, officiacis do Exercito servi11~m arregimentados nos exercitos estrangoios, hem assim estudarem em outros paizes os serviços
de campanha d.1s diversas ospecialidndes, incluída n. pratica
do aéro-navegacão, devendo os mesmos rcmel.ler semestralmente ao Ministerio da Guclrm o seu rolatoJ•io e ficando ainda
obrigados a continuar servindo arregimentados por dous annos
consecutivos, a partir da data cm que tiverem regressado ao
Brazil. Quanto aos officiaes incumbidos de estudar os serviços ·
de campanha, ficam igualmltltc obrigados a apresentar no
fim da commissão memorias escriptrus e relativas ao assumpto,
com idéas susceptíveis de St)rem applicadas ao Exercito nacional;
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eUllLrUGCar l}l'o.re~sores.

espeeiau:-l e iJldLl~Ul'UJ~·(~~. e'3-

tl'aw'ciros pal'a scrvirem na Escolcl i::'uperior elo GuerTa e n2
Esc~a lJratica do Exercito, assim como na Escola Militar.
abrindo para esse f im os cl'edito's que forem j ulgados neccs~
sa~'ios;

h) a cOllslruir Ulllll püIüe no rio lbicuh)', Estado do RiD
(h-aude cio Sul, passo denominado Itaum, por conta da v('['ba
'13" Obras militares.
Art. 3." Continúa em vig'OI' a disposição do ar0. 3° da lei
Ir. '1.68'7, de 13 de agosto de HJ07, para pagamento dos soldos
devidos aos voluntariOS e relativos aos exercü;i'Os anteriores
- Cr,; datas dos reconhecimentos do, direitos dos mesmos aos
referidos soldos vitalicios.
Art. !t. T<'111 direito á gT.1tificaçãio mensal de S$ a pl'aça
de prel não graduada e engajada de accôrdo com o paragl'apllO unico elo art. '73 !lo regulamento que baixou com o
decreto n. 6.941, ele 8 de maio de 1908.
Art. 5.° Aos officiaes promovidos 3el'ão abonadas, mediante requerimento, as seg'uintes importancias, para serem
descontadas pi·Ur, ciec im;! parte do l'espedivo soldo mensal:
O

Dle 2°' tenentes é\ c.lpitães
De majores a coroneis
De generaes., _

.
.
.

600$000
800$000
1 :2GO$OOO

Art. 6.° Os aspirantes (1 oí'ficiaes terão, além dos vencifixados pela lei n. :,'.. :.'90, de 13 de dezembro de119111.
a diaTía de 4$, correndo a respectiva despeza por conta dcl.
rubrica 8" do orça'uento da Guerra.
ArL 7.° O Governo poderá nu. vigcllcia desÜ! lei instal1aI'
DOS Estados, o!ll.le jUlg'C1I' cOll\'enHnte, eollegios militares GOllJ
ir1entica organização ao da Capital rla Republica, devendo prc··
ff'rir parti séde do:s mesmos as cidades em que os goverDfJ5
elos respectivos Estados fizerem eessáo de predios apropriado,;,
te!.'L'enos c accessorios ou onde o Governo Federal possuir rdirieios proprios e os respectivos mobiliarlOs.
Para cumprimento deste artigo Fica () Governo autül'iz'-ldo
::t abrir o necessario credito.
Art. 8. o O Governo podel'á, na vigencia desta lei, augmentar O quadro dos operarias do Arsenal de Guerra desta
C:I.pital, podeiIlào aCai)al' 130m a distinccão entre. officinas de
1" e 2' classe, caso julgue conveniente, desde que tenbam sido
installados os novos machinismo:s e quando fôr julil;ado nl'cC'3sario o referido augmento para o serviço das officinas amnliadas no mesmo ar:senal, correndo a l'espeet.iva despeza pela
1;)bcila '14. sub-rubricas - Arsenaes, del)Ositos e fort.aiezas.
Art. 9.° Ficam restabeilecidos 110 Depart.amento da ArIrninistraçiIo os t'? l'ncarregados ele depositas, officiaes reformados com a gratificação de 100$ mensaes cada um. devendo
<J despeza eOlTer po,- conta ela ultima consignaç,ão da l.\belJa S".
ArL 10. Fica U Governo aut01'izaclo :" cUlltl'aclm' Ulll cbjüJ:co estl'ang<ciro, cS,p"cüdista, para o laboratoriü da F;1bric:J.
de Po!vor,t sem Fumaça, correndo a respectiva despeza pela
mellWS

v~.~

u
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vétr'ba 6", rubrica - Fabrica de Polvora Piquet e sub-rubrica.
Art. 11. O diredor da Confederaljão du Tiro Brazileiro,
quando fôr official reformado tení a gTatificaçà:o annual de
o :OOO'fi, L:Ul'l'8111lu a respectiva despeza por conta da verba 1!J",
sub-rubricas - Despezas diversas - consignaç.ões 31.
Art. 12. O Governo poderá nomear para serv Íl' nos depo:sitos, arsenaes de guel'l'ael institutos de ensino milít:u, em
cargos ele :<dministraçâo não previstos peJo al't. '1:2, leUra a da
lei n. 2.2\}0, de B de dezembro ele ! \}l,O, os ufi'iciaGs rd'ormados do Exercito, percebendo estes, além elas vanlagens de
sua reforma, a gratificaç.âo anilual ds 1 ::WO:~, qus devl!'rá correI' por conta ela respectiva consignação - Diversos serviços
- ela tabella 8".
Art. '13. Da verba '14", n. 28, deslaquelll-se I. :!H'1$ para
pagamento ele diarias a um patrão e quatro r8maelol'es, pessoal da maruja da eidad8 elo Rio Gl':mde do Sul, de accôrdo
com a labe/lla seguinte:
Um patrão, diaria :3$500, em 366 dias! :281$000.
Qualro remadores, diaria 23500, 8lTI 366 dias, 3 :6liO$000.
Art.!!;. Da verba '111", sub-rubrica - Al'senaes, depositos
e fortalezas - dest.aque-sl" '1 :330$ para pagcunento ela diaria
de .5$, vencimento QU8 compete a um guarda 8ncalTegado elo
deposito de polvora na ilha do Paiva, na cidade de Porto
Alegre,
Arl. 13. Revo"am-sc a:; disposições '8111 L:ontrario.
Camal'<t elos DeputaLlos, 16 de dezembro de 1 !)ll.- Sabino
Ba1'1'oso Junior, pr8sidente.- rtntonio S imeiío do~ Santos Leal,
'10 secretario.- En::.ebio Francisco de Andrade, ;20 secretario.A' Commissão de Finanças.
N. 126 -

'1911

CongTe'sso Nacional re13obre:
Art. 1.0 E' o Presidente: da R8pu1Jliea ~\lllo!'izaelo a despender com as reparLições e servic,os depcnd(mtes do Ministerio da Fawnda, durante o exercicio de 1\}1Z, a quanti.'1 de
43.876 :810$616, ouro,U 92,304 :\}53~/1'75, pClpd, e a applicar
a renda especial, na somma de 19.703 :333$333, ouro, e ....' ..
14.850 :000$, papel;
O

Ouro
1

Juros e mais despezas da divida exter~
na. Au"mentada
de 854 :281$818,ouro,
juros e commissão do
emprestimü de frs.
60.000.000.' para pagamento dos serviços
contractados com a
Companhia V i a ç 5. °
Garoa I da Bahia....

34.700: 694$436

Papel

'

li

I

. '

'

'
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2. Idem c

amol'lizac<~o

emprest.imo

10U
Pap~l

Ouro

do

cxteà•no
das
eHlradas de fcl'!'O eucampudas .. . .. .. . • , 8. 204 :!180$000
Jdcm idem dos cmprestimos inlcrnGs ......
L!lD1 :050$000
Itlmn d~t divida interna
J'unt.Juda .......... .
25.756:084$000
.Pensionistas ......... .
10.730:004$612
Aposcniados ·......... .
2.552:101$173
Thcsouro 1\'acionnl Augmcntada de ....
12 :600$ para quebras
aos fieis dos pagadores, s eu do 1 :800$
para cada um; diminuida de 3:000$. ticando assim redigiela: aos cscriplurarios e J'ieis da 'rlwHour.wia G o r a I J 5:540$, aos oscr·i;JLur·arios, continuas
e serventes dus pagadorias e aos escripturarios da Directoria da Dcspeta encarregados do propa'ro das folhas do
pagamento do diversos mlnirstcrios, ..••
31:800$000 ...•....
1.089:535$000
Tr•ibunal de Contas ...
G02:00!l$000
Rcccbedorht do Distrio
cto Feder·al •........
ü.\3::i60$000
Caixa de Conversão Diminuidn de 20:000$
pela oliminac.üo dn
consignncilo relativa
á as~ignatura de notas: o augmontnda do
20:000$ parn grntifiraciio, do modo seguinte: 1 :800$ a
cmdn um dos sei,s uscripturnrios; 2:000$
no ajudante/ do ehefo
da
eontnbilidndo ;
Jllll'U o J'CsFml.c

J.

~!

:,,

I.\
I.,

••• o •• o ••••• o o

::; .
G.
7.

'!'I

.\

•'

<

0:

I

I.

••••••••••• o ••

•• o o • o ••••••• o

0

O O

'

o ••• o ••••••• o

O 0

I

O I

O 0

O O O I

O

O

~.

8.
O.

10,

O

O

0

O

O

O

O

I

I

••

i lO

.\NN.\t:S IJU SEKADO

~ :~00$

,

Papel

Ouro

ao coufereu-

····iJ .

t.e; 2:400$ ao lacra-

dor, que servirá de
ajudante de confcJ•ente, mediante uma
:l'ianca de 3:000$, e
600$ a cada um dos
llantinuos, ficando o
serviço de assignatura de notas a cargo
dl\sses• funccionarios,
por disLribuicão do

•,'j

'.

directO!' ... , , . • . ... .

.2ii5: 000$000

G0:000$000
100:000$

4~!!:612$000

H. Caixa de Amortização.. .
f2. Casa da Moeda .•. ,... . . , , . , . , .. , •..

13. Imprensa

Nacional c

Diario O((icial ......

·f;j.

15.
16.,
! 7.

1.8.

Laboratorio iNacionnl
de Analyses ........
i\dministracão c custeio dos proprios na' cionaes ••.........
Delegacia do Thesouro
cm J.ondrcs ....••..
Delegacias Fiscaes ....
All'andcga:-Auglnentada · de 10:000$ a
verba -11\I:J!terial da
Alfandega de São
Prancisco -IJa!'a acq~jsicão e lll)lntagem de uma caldciJ'a para substituir a
rln .lancha: L a lt!' .o
.lliiller; mugmentada
tl.e) mai•s 34:650$ a
verba - Pessoal -

,o • • • • • • • • • • • • •

863 :50•1$600

2.171!::.l80$Ull0

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

1G!J:800$U00

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

H i :8·10$0t!O

56:::!00$000
o ••• ,

•• o ••• o ••

d.rts c·aputazias da
Alfandega do Rio de

:l.l~O: 098$000

'•"

Janeiro, cm consequcncia da elevação
de 500

réi~

di•urws

que tiveram o vigi11
..gcr•al, os maudadot·e~. llanoeiros, nrrumadoros, a'bridoras, marcadores, 2"
mtwhiui~tas, a.iuda.u,. te~ d~ machinistnl\

.

·~.

'•'

'

I

·-· 1

"

-

===...,_...,.•·•n•r••

Ouro
mandador, foguisl.a ~'
encn;rregndo dn sr.cçãio de mnchinas e
•dr.vadorcs hydraulir.os; augmentada ainda do 85:000$, sendo
(i!, :000$ para a Alfandega do Porto Alr.gr,, ~ ~1 :000$ para a
de Pelol.1s, de accôrrlo com a elevn~ão rlns
respectivas m?.õr>s :l

Panei

...
·,

o

•

·.

1,r, ·%.

Acqu j,;~iofio, mpnro
dn mnt.r.rinl. acquisiçãn rlo
rnrdament.o para o
p~~sonl das capnt.azins o nf.ll 10:000$
· pnrn o custeio de
~nrros on
nnt.omovois , .....•.......
1!). M~ms de rendas rln cnlJrct.orirr~. . ....... .
~o. F.mPt•rgarJos do repnrl,icõ~s r Jogares r.xtincl.os r fnnnnion:trlo.~ nrldidos .cm Yirtnrlr dr '·'~nt.rncn ...
Tn.•nccr,ãn das repnrtioõr.s dr Fnr.enrln .•..
o o l"iMIIli7.1ÇÍIO e m a f R
.......
rJr,;:pozn.q dos impost.ns dr cnnsnmo o do
t.rnnsport.r>s ........ .
<)q
"
. . ". unmm
rssan d. ~. .~" 1"', nn
venda do esfnmpilhns ••••....... , ..
!'1. i\indn drt custo., ..•..
!':i. Grnt.ificar,fin por srr\'ÍM.•· t.nmpnrnrios e
rxfrnnrrlinnrios . , ..
~o ..Tnrns rins hilhot.oa dn
Thrsourn ........ .
?7. Trlrm rins rmprr.~t.imo~
rln rnfJ•r. rio orphfin~.
~R. Trlrm rios rlopn.~if.n.< rlnR
Caixas Economi1Jns r
Mnnlr' de Socrnrrn.
r. r.on~r.rva~;.ão
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Ouro

20. Jdem diversos .......•
30, Porcr.JJtngr.m pela collrnnçn. executiva .•.
31, Commissõcs e cOJ•retngcns . ............•.
32. Drspr.1.n'' evr.nl.un~s ...
~13
ReposiçlíL\S e J•esW.ui-

I

o o O o o o o o o o o o o

.Pnpel
!iO :000.~000
JOO:OOOi]lOOO

iJ0:000$000
;.10:000~000

20:000$000
120:000$000

o

IJÕOS • •••

I

•••••

32G:03C.i]lt80

300: 000/jlOOO
1.ú00: 000$000
800:000$000
$

••• ' •••• o ' ••••

3.\3:000~000

100:000$000
J00:000$000

o • o • o

3.\.
35.
:lli.
:l7.

Exercicios findos .....
Ohrns ..•..........•
Cri!rliLos e.,pecia.r!s ....
Estni.isticn Commercinl
38. Substituiriües ........ .
30. Jnspccl.ol'ia de Segums

• o •••••••••• o •

o o o o O o o o o o o

80:000$000

• • • • • • • • • o o •• o

233:600~000

'.\3. 8iG :810$616

02.304 :nG3$1ilí

o o I

.\PP!.lCA().:\0 D,\ DllNDA !lSP!WlM.

Onro
I. Jl'undo de rcsg.1to do
pnpeJ-moedn • • . . . . . ........ ; ... .
2. Fundo de garnntin do
papel-moeda. .. .. .. 12.023:333$333
3. Jdem pam caiXIlJ d·r.l
l'<>sg,,to dns apolices
das ostmdas de ferro
uncnmpadns • .. . . . .
I GO :000$000
4. Trlem de amortizacão
dos ompJ•est.imos internos .. .. .. .. .. ..

Pape,
ú,800 :000$000

3. 000 :000$000

. .. • .. • .. .. .. •

3. or. o:000$000

7.il20:000$000

3.000:000$000

1!J. 7.03:333$333

H. 850 :000$000

5. Jdem nnra as obms de

mrlhoramontos

dos

norlos • .. .. .. ...

A1•t. 2. • .m• o Governo autorizado:
J. A nhriJ', no tlXBJ't!ieio rlt• ·1!112, cr•erlil.os ~npplomenl.nrrs,
nttl o mnximn de S.OOO:OOO!j;, 1\s yerbns indieadas na l.nllellu
que .acompanha n pt•osenltl proposta. A's verbas - Soccorros
publicas - ç - Exercicios findos - poderá o Governo abrir
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croditos supplomenl.nrcs em quclqucr mcz do exercício, comtanto quo surt l.otalidnde, computada com n dos demais cr·editos abertos, não exceda do maximo rixado, rcspcitudu qurmt.o
(t VIJl'IJa- Excrcieios findos -a disposic;ão da Jcli n. a.2:10,
do 3 do setembro de iSS.J, art. H. No maximo fixado pot•
este m·tigo não se eomprehendcm os lcreditos. wlJol'Los aos
llH, J. 2, :l e .\do Millisl.tll'io da Fazenda.
TT, A liquidar os debitas dos bancos provenientes de auxilio á lavoum.
TIT. A concodct· o premio de 100$ por tonelada nos navios
que s11 movam r\ vela, a vapor· o eom on sem moLOl". wn~tr•nido~
na ncpnb.Jica o cu.ia nrqucncfio seja superior n 80 Loucladas,
podendo nlJrir os creditas quo forem necessarios.
IV. A rever n talJcllll de porcentagem rís collcct.orias fedel'fi<'>, rJnvondo 01JSCl'VUr', f[UUIIf.O 1\ ronr./tt tiO Sf•]/o nu/rusivo, O
maximo de; 1o %•
V. A conceder aos continuas, correios, auxiliares e servnnles do Minisl.er•io rJa F•mmdn, eomprehendido o •rr·ibunnl
de Contas, a gratificação de 30 % sobre os suJarias actuaes,
OXf)ep/.uados os eontinuos dn Recebedoria do Di•sl.ricto Federal,
daH nll'andcgas e das Dolgacias Fiscaes e os serventes das ofl'icinns <l1t Casa da Moeda c trlmlhadores· da Alfandega,
VI. 1", n abrir ercdit.os pam eunhagcm dr ll!Ocdns rio
Jlrnt.a, nl'im rle substituir• n.~ cedu!n:;; do Thosouro Nacional do
vnlm· de 2$, 1$ e 500 róis c l'ncultnr o troco das cerlnlas ele 20$,
ele to$ e de ú*, ond1) escasse.1rem essas mocda,s;
2", a proseguir na conversão dn divida externa de ú 1%1
para Ir % do ,juros, !'azcnrlo as ncccssarin". op•Jmçõcs do m·edito;
:~·. a resgatar o cmprestimo interno de 1897 '(G i% 1), podendo pnrn t.a.I fim nt.ili1.;1r-se rias apolices gunr·dadas para o
fundo rln nmort.i?.Uf;fio elos ümprcsl.imo;; internos;
4", n croar postos J'iscaes no territorio da llepublicn,
abrindo os Jteccs~m·ios m•mlit.DR, submetlendo us. acl.os respecl.ivos t't nppr·ovnr;üo rio Congresso;
u", n J•corganiznr os servicos nttribuidos á Recebedoria do
Distrielo .F'udl!i'U] e IÍ nepnrt.iQfiO rln Esl.ntistica Commel'einl,
abl'indo pnm nssn fim o crerlit.o que fôr preciso;
G", ii consl.ruie edit'icio nccnssnr·io rt·s. inst.allnr;õcs da Impt•ensa Nacional e rcconslr·u it· n mesmn. Tmpr"<!nsn, nbrinrto
pum esse fim os precisos ct·cdit.<}.>, pr•cstnndo f!Ontas ao Congresso duB rJespczas fcitn,s· com a applicncüo dos mesmos crccl itos.
.
VIT. A abrir o credito para n r)roa(:fio de alfanrln:::ns no
Alt.o .Jm•mí c Alto Acrn, em pontos limitrophcs da Bolivin o do
Pel'i'r, f1 imit.nção dns insütllnclas nas :rront.oiJ·ns do Est.ado Orienlnl c 1\cpuhliea Argentina.
VITT. A t.rn.l.ar com n fiepuhlica Orienl.!ll rio Uruguay:
. a) .n fórma definitiva pnm regulamnntnr-sc o trafego das
csu•adas de f1!~·r·o Ul'UiiUnynuns que ehegam a· fiivern e as ostradas de fet•ro br.ni?.)eil'lls que vão a Sant'Annn do Livramento;
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h) a comt.ruceão de ]Jonlcs inl.emncinnao> para o uso
privado rins iJslrndns ri<' :J'rr•r•n n pnrn o Lmnsit.o puhlieo 110s

J'io.s .Tagnapfío e Qun r.·n.It im.

IX. A nhrir n erodito necossnrio para indemnizar o ex-dil'l'ei.OI' r!n Cnsn da .llnl'r!tt, Dr·. Pl'clro Lrri1. Ronr·es do Souza, da
impnr·l.:rnl'ia ~~ qur• t.inli:r dir·eilo prn•:t o nlu[;uel do prnclin clrsl.inarln :í r•r'"irlencin. r!n dir'<'nlnt', dc~cl" n rlnl.a "m qur entrou
rm exrcur:iío o rlrcrel.o 11. r..·lü!J, rJn 17 de marco rle 190ft, atrí
n <lnl:t r·m qtw p:tS<nu a I'P,sir!it· nn pr·r.tlio t•t•constrnido pam a
T'l!.4irlr•nPin rln rlirot>l nr, :í rttn, (;rnt•l'r<l Caldwcll.
X. :\ rr•limr ri~ r•iJ'r>ulnr;fin n.< moedas lir J11',11n c r!n nicl;rl
do nnl.ir,n mmhn,

11ltll'e:1JHlo

um

Jll'ílZ·n

J':tznnvPl pnr.'l a ~11a

snhsti 1.11 ir; fio.
Arl. :L" .Fienm nppr•oy:uln<

M tll'r>rlilm na somma rl"
:;, :J.lC.: :·:fi7~·1.7fi, fllii'O, u .1 :!. ~:{2: Ir .'1(\$ 17ti, rxtpcl, eonstnnl.n~ tla

1ahrlln

A, annexa. a esl.a lei.
Al'l.. .\ ." No exer·llil!in dr ·101:?, p~rlor:í. o Governo n.lrril' ns
I'I'Niil.o.~ supplrmnnl.:l!'f•s pm·:r ns vnr·lms ineluirl,1s na l.nbelln B,
:lUI1PXil ri. P!'ll.n

Jni

ArL 5." Os opcJ•nt·ios. ,ioi'Onleiros, dial'isl.n.> e l.rabalhadoves
tln T.Tnifin ~"" eompamceJ'<'rn ao i.J•nhnlho ,Jur·nnl.n todos os dias

11toi.;; da Sflmnno serão pngos dos sn ln'l'ins l'elnLivos nos domingo:::
P dia."i 'J'pJ•inrlo~, ineln indn-·sn as nj•et!RSfll'i:tA \'('l'hns l)n1'1l o pn[;n-

nu•nl.n dr que ·lr·al.a o PI'I'Srnle rlesllosil.ivo.
A!'I.. li." Nos casos ele cn fe.rmidade comprovaria eom a l.l.esl.nrlo mnrl ir: o, ;;e rã o nhonnrlo.<, al.<í ll'I'R mexes, dons 'terços, r, nos
frr.s mr•uos ,,ubsequentes. metade da di:ll'in dos opennrios, 'i.l'nbalhndm•rs r rlinJ•isl.a;; da Uniiío. Qunnrlo S•' \'l'l'il'ic:w qunl'qtwr·
aneirlenlr <'m '''l'Yioo. o abono srr:í inl.•'f\'l'nl. pelo ru·aso dr lllll

nnno.

At·L. 7." A disposição contida no nrL 32 da lei n. 957, r! e ~·O
dn drzemlwo de 1002, rel'rPenl.e n tlnt;nmenl.os rffccf.unrlos no
'l~htlROil1'0 Nnciona I, ser•:í modifienda do seguinte modo: aos diI1rcl.orcs dns Sr.crctnrins do Senado P dn Cnrnarn dos Deput.ndos o
mordomia elo Pal•acio dn Prosiclrnrin da llepublicn .serão rnf.rcgur.s, int.r:::r·almcn'l.r, merlinnLr t'Nitlisição wmprtrnl.t\ a;:; fll.lflll.tins desf.inndns no «M'nl.e·rinl~ ·das mesmas repnrl.ições, quer <ns
incluidns nn. presente Joi, qrwr as "onr.edidns cm crerlil.os rir
qualquer nat.mez·n.
Arl'. 8." Nenhum pngnmonl.o rle rlespnzn com o cusl.nio rio
:llll.omoYois e earJ·os ser:\ feito sem qnr hn,ia consignaçiio m·cnmrnl.:win nspocin I pnm t.al firn.
Ari>, 0. • Cnmprf.c no Minist.rrio rln .Fazonda, prln ,\ll'nnrlcr:n
deRLn Gnpil.nl. ar·renarlnr·. nsrJ•ipt.m·m " fisr-aliznr ns J•endns rln
<Tnnlqner nntm·ezn rll'ovrnirnlcs do nr'r"onr.lmnrnln rio C:'tr.> rio
Porto, quer conslmnlPs rln f!Onl.i•nf'ln rir• ar•rnnrl:tllltmln, qnrr
ntrl.ros event.unos dnco!'l'cntes da oxpl'oraçfio do porl.o.
OFJ mnppng·nrJo~ dn :Ufnndf•g·n ~fio os llll ir. os t~nJYIJH~I.nni.P~ p:ll'n
n. l'iRrnliznc.fio n dP."~rmhnrat~o dns nWJ'! 'lHinrins ff\1/1 :LJ'iHlsHnrflm
1

on rsl.i\'er·rm drposil.:t'.'las nos

nr•rnn~Pn.<

r!n nnvo dns " nrnlln-

mn. Pmhnrrnr:.fín nn meJ•eaclnr•ia l>!'l':Í drsPmba.J'n(;n ~nm rrnn :to
r!mT<I'~~nrlo da Jlll'anrl<•,t:'n sr•.in I'Xhihidn n nol:r ri" pngamrnl.o d·:fs
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taxas devidas, sob pena. dr. responsabilidade do funccionarlo •.
::iemanalmenl.e, tlwsournria da Alfandega apr·esenl.arà u111
hnl·:meol.n dando o l'esuii,nclo das rondas lll'l'ucadadns, mrncioII:Hido a. dudue1:ão da fJIIOI:a destinada ít eompanlria al't'tmdatm·ia.
,\·1'1.. HJ •. Conl.iuuam em vigo1· ns disposições do •art. :17 ria
il•i n. 1.8.\1, de :ll dn der.omlli'O de I!l07, as do ar·t. 2:1, n. H,
do u1-l. :1:1, n. l\1, .rio nl'l .• 3"" rio m·l. :m, da,,.; 11. :l.OiíO, do :11 de
dr·r.Pfllbro de L908, as do nrt.. ·íU, n. :1, da ln i n. ~.~2·l, dr :111 de
dr•7.•.llllili'O de l\100, c as do arl. H~. JlS. :l·l ":Jo, da lt'i n. ~.:J:.n,
rln :li dr dPzt•mbr•n dn HIJO.
;,rf, ·li. Fica som off'eil.o a disposiçiio do R ~ do :i.rl..

n· do
tl0CI'rdo ll. 'i .~ii7 dr :1 rio fr•yt•t•eiro de 1803.
APt. t2. R.1!vognm-:·H~· aR fli~posit~õos rm conl.!·nl'io.
Cnmnrn. dos Dnptüados, Hl de do dtJzemhr·o dn Jfll 1.Snbüw Bm·roso .lu.rdm·, presidente.- ;l, Simeão do,~ Snnt.l.t
f,1•al, !" stlei·dar·io.- Jiu.:i!IJio Ji'-rmwisco de :bllll'ildl!, ~·· srr!/'f'tm·io.- A' r:omrnissiio do Finanças.
TABELLA- A

i·

LEIS NS. 589, DE !l DE SETEMBfiO DE LSGO, AfiT. r,
~. :lltf\ DE 2G 10F: AGOSTO HE !Si:l, AltT. 20
UlXIH'I'EniO ll.l ,/UH'I'lf!.l E Nllf.lOCIOS

~ li",

E

!:>11'Ell!ORF.~

PapPl
Aln·o o e!'idito oxt.r·norrlínarío paPa pn:;amonl.o
de susidios a Senador·es e Depul•atlos,
stmtln:
Para Senadores .... , ..
108:675$000
Pnl'n Dopntndo.> .••...
:Hi5 :700$00fl

Decreto

11.

7. !lU,

r/11

2 r/c nutü> de 1.9-1 li

Ab1·e o l!l'edilo ~upplrmonl.nt• :\ VN·hn-Soccorros Puhlieos, do pxemioio do I 010 ...
DerrPin
A}Jl't'

11,

o rrwlito

f.ll0:000$000

8,(1/;l, de /!!de main dr. -19/0
t'XI l'HOJ'(} i na r i o para
imprrsgõ~R

rio clespezns nom
i..''jn;;: de dehn.I•1'S:

pagamonl.o
tJ publica-

Do Sr•nnrlo Fnrlrr•nl....
D:1 C:lmnr•n dn ... ÜPfHl-

!l ::.iiG$t,G·J

:,ados . . . .. . . . . • .

·J:I:íGJ$201!

j~l;:1-l7$71t1

t86
Dem'f?fn n. 8 ..722. de 22 de scfr.·mlJJ•o dr HJ./0

Pnpc\

Abre o r.1·crHin rspreinl' ]lnrn. or,cn·I'J'rl' ns
dc~pf.'zns ~~om n c·.odíf'ien~.:.ão das lt 1 i~ do
f>i'Dr!tJRRn r•.ivil, cnmmrwcinl n f'l'ill!innl do
Disl.ril,lo Fcrlrrnl.,, ••••• , .•••.• , .••••

Dcm•cto

11,

8. 26 I,

r/~

100:000$000

211 de setembro de 1910

Abm o crNJilo snpplcmcnl.nr :í vrr·hn:
1-\ I :750$000
Rnhsidio dos Scnadore,.
.\77 ;01)0$000
St~hsirl io Li os Dl'f>tJI.nrlns,

Gl8:750$000

Abr·e er•rr1ilo snpplr•nwn!.ni' :í wrhn:
Scemlal'in rln Rr.nndn..
·12: ri00$000
Sncl'f'lm·in dn Cnmm•n,
·I A:000~000

30:ií00$000

Dem•eto n. 8, 2114. de ·/.1 rlc oulu.ln•o rle 11!/ O
Abre credito snpplmnrnlm· :\ vcrlm:
Snhsidio dos Senn{)ore,,
1H :750$000
Snhsirlio dos Dcpul.ndos.
1177:000$000

Decreto

11.

....
ntB:7uO$ooo

8.211/i, tlc 1:1 tle mttu.bro r/n 1!110

Ahrr errrliln snpplrnwnlnr (ts vrrhns:
Rer.rr>i.nl'in do Senado..
12:500$000
.3etn•rlnrin da Cnmm•n,
18:000$000

30:500$000

Decreto n. 8 .•1111, tle 24 tlc uovcm.bl'O ile 19-10
Abrn er·Pdilo snpplrmcnlm· 1ís \'rl·hns:
12 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
'i!'i ' ' ' ' ' ' ' ...... ' • ' ..

1~ll: OríS$000
" '2!l!í : li1 i!$730

35 '''...............

702 :215$28{)

Deáelo

'1/.,

S.:ws. de 21i

th~

5,136 :!l17ffl0Hl

no'!Jcmbro 1/tJ 11110

Abro crcdilo Rupplr.menf.nr :\s verbas:
Scçrcf.nrin do Sr.nndo..
12:500$000
SrJcrefnrin da Cnmnr•n,
18 :000~1000

30:500$000

.'
I.
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Dee1·eto n. 8 •.1.?9, de 2fi

ri,. nnverniJro de

·IMO

I

'I

Abre o ~reiliLo snpplrmcnl.nJ'
Suhsiclio dos Rennrlnrc.'.
Subsidio ilos Dnpul.udos.
Decreto

11.

ú.~

{87

Papel

vcrhns:
H I :/G0$000
1,77 :ooo~oou

lll8:750$000

8.1-17, r/e JJ de dezembro rln 1!J./0

AbJ•r• o ercdiLo snpplem~nl.nr, pot• conl.n do
('XI'J'eieio

de HHO, :í;:; vm·hns -

Serwe-

Lar·ia do Sr•nndo J2:GOO$ e· SccrclmJ•in da
.Cumnm dos Depnl.:rdos JS :OOOBOOO .••••

30:500$000

Aln·r• n errrl il.n snpplemmtnr, JlOI' contr~ do
exercício do 10-10, ús verbas - Subsidio ·dos ScnndOJ·cs- 132:300$ e - Subsidio dos Deputados Hú :200*000 ..... .

il77:GOO$OOO

Dcc'l'elo n. S .4.92, de .10 rle rlczem.bro de ·1910

Abre er-ediLo snpp!emcnLnr ú verba - Socr:orJ•os Pnbl icos - do exercício do 1010 ..

500:000$000

n.a9u:359$760
11!11'-IIS'I'F.nJO D.\s DEf,o\QllEA EX'I'EnlODES

Decreto n. 7 .SI.~. rlf! 1!i r/e ;ioneiro dr. 1!110

'
AbJ•n o nrrdit.o ~xlrnorrlinnrio
pum nccorror
:'tR dnRprzns cnm n inRtallncão dn Lngnçiio
nn Nol'ncga fl na Dinnmm·cn .......... .

Ouro
47:000$000

Decr!!lo -n. S,OO.f, de ·12 de m.nio df! ·1.?10

A!Jro o rwoclil.o •npplomrntn·r :ís vorhns u•
(T>:ll'll JW.~soal,) LPgnçiieR e consulados50 :112$8(}3 n da li" (AJudas de eusto) 87:000$ do :u·t. 7" r!n lei n. 2.~21, de
30 qe dez ombro dr J oon ............. ..

137 : ·J 12$892

!84 :112$892

183
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Decreto

'1/,

8.:/.11/, de;) de

O,\ 11ARINJTJ.

IIOIWIIIIJ1'n

fi•: /IJIO

Papel
"rrdiln supplnnwnl.nr· :í vm·ha ·12 At•so•nnns- afim lin a,f:t.ender :í;; dnsprz:rs
"om o uursmrnl.o dr voneimenlos do prs~onl' do Al'~ennl dn Mar·inha do Rio de
.Taneir·o, di' :wcojrrJo eom o a!'l.. lo" do deei'PI.o n. ~.2GO, rle .\·de ont.nhro rln HHO ..

Ahm n

t20:0711il617

Dcr.rdn n. R,10(, da 28 de nmJcm.liro ele 1.910

Alm: n crrrlil.o snpplrmnnl.ar :í verba 17 Suprrinl.omrl•l'llcia. de N•n.vegação - Pes~oaJ flir·nrloria rln Phar.·•íos - para
nP<~nrTrr• no pngnmenlo do augmenLo de
vnnrdrrwnLos ílos pharolr!iro~. de ancf.ordo
o rler.ml.o n. ~.211rí, rle 7 do out.nhrn <ln ·19-10 ......................... .

''"ill

9/t :2.\8$000

:\hro) o rrrrlil.o snpplmnenl.nr :í. verba 12 Ar·semw;; - rio nxcl'r.ieio dfl HliO, para
pap;amPnln rio' snlarios aos opo.rarios dos
-~rsennes dn ill:u•inhn rlo;; Estado!' dn
Parú r• •h• MnH.o-nros.~o .••••••.....•••

277 :/o68$317
MINIS'l'Imm DA GIJERnA

Pnpcl
Ahl'f' o rll'ediln srrpplrmenl.ar M nrl.. H da
YPI'hn !l" da !ri n. 2.221, .rln 30 dr dr?.embJ•o
do 1~0f1 ••.•.••••.••••••.•••••..•..•...

Aln•p o ntwlilo PS]lrninl pnrn neeOI'rr.J' no pngnmo>rllo do' ;mll.~iclio :í sor.imlarlo~ n. t. da
Cnnfrdrrn<:iío do Tii'O Bmzileiro ...••.•

..I

ll96;;i8fi$666

-
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JJecretu n. 11.043, de 2 de iulhu de 1910

AIJru o nr·uuilu especioa,l vara pagamtmLo do

suiJsidio de 10:000$ :u. ead:t uma uas

souicrlades de Tiro du Uruguayana o Tiro
Jlarouacnsc . , ....................... .

20:000~000

Decreto n. 8.04·1, de 2 de ju.lko de 11110

Abre o cr·edi·to esrwuial p:wn. pagamento á
sociedade Tiro :Fribm't."llense ••.•••.•..•

'),·
I

'1\

2 :Oií?$187

Der:1'elo n. 8.1ü2, de 18 de auosto tlc 1.?10

I

Abre o credito ospedal pam pagamento á
sociedade n, 5 da .conJ'cdemção do '!'iro
Brazilciro do sut.siuiu de que LraLa. o art.
1" da l'ei n. 1.503, d10 5 ue setembro d-e
J906 .... o

10:000$000

o ••• o o •••• o • o • o •••••••••• o •

Dr!l:l'elo u. 8.2-1:1, de 15 de .vclmnhro d" 1!110

.... ,.,,.,, .
·~IJJrc o credito esrwcial para oceor·rcr ao par;a-

.:.

dn metade daH desp·ezas feit.as
·ptd'a soeietlude de 'J.'it'O n, :!8 com a iustalluoão de ~ua linha de tit•o, •••.• , •••.••

lll!!Ill.o
~.;.,

Dcert.!lo u. 11.214, de 15 da setembro da .f9/ll

Abt•e u crmlil.o espeeial pum indemnir.ar u sociedade n. 27 tla Conl'ede-ra~ão elo Tiro
J3razileü·o, tlo valor d'lt mcLade da import.aucia das despezns 1'eit.as eom a couaf.r•tw~•iío tlc sua .Unha de !.iro .•. , •..•....

l :2G'i$lü0

Der:/'Cio 'IIL 8,4112, th• 28 da '1/U'Vemúro de 1910

'·,,
j

'

Alll'e u lll'Udírl.o .especial para pa~;~amenln do
soldo vitalício a 538 voluntarios da pat.ria.
DrHJrefu u. li.81ü, de .f da fe·Val'tJirv de .f!IIO

o crudHo supplcmenLal' :ís vori.Jas <lo
ad. H d·:• lei n. 2.2:.11, de 30 de uczembt·o de HJOO, ·sendo:
IIJ7 ;067$7·12
á 8'
ano :'758$:187
á. u·
* ••••
J.l7 :667$0ül
á H'
tl 1.1 lt
l.l:!O:J :OH$0.\Ii

.\ ll!'e

•• o •••

o •

o ••••••• o • o ••

••••••••••• o •

:J:JI\:UOI~l':1
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Decreto

11.

8 .ii72, du ,22 de fcvureiw de .J91.J

Papai
Abre o el't•diLo esputJial para indemnizar a Socieclnde cln 'J'i1.·o Fidclenso do varar do
melade chts do~pozas J'oH.as eon1 a tJonstrue~ão de suas linhas de Lira ........ .

Dccrclu u. &.IN5, de :lU de

n~ttrro

~:Oü0$000

de JfJII

Abre o eredilu supplernenlar ao arl. ii da
l·oi n. :!. ~ti, de 30 de ue~om!Jro do HlO!J,
pnra o pagnmenlo do nugmonLo do vencimentos dos eloecul.o::; dos institutos mili-

t.;u·es do onsino LJ pessoal eivil do Grande
l\Iaiol' do Extn·ci1.o e ·dorlal'kt.HwnLos ela Gtwna (ü" tlivisão) o ela nclminislt·acão, t.lo 18a31 do do~emJJro tio iUOU.
l~sLado

Decrct.o n. S .ti/6, ti e 22 ele mw·ço de ·1911
Abl'c o cl'e.diLo
McLol'inl 11.
do nt-L. H
zembro do

sU(JpicJtwnLnt· ü verba H" - 28 « 'l'mHsrwl'i.c do J.t·opa ~
da lui u. ~.~~1, do 30 de de:l VOU •••••••••••••••••••• , •

350:000$000
4.267:306$058

:MJNIS"rE[\10 DS VIAÇ,\0 E OBHAS PUDLICAS

Decreto ·n. 7. 827 dl.' 2U de
janei'ro de -IIII O
Ab1·c o 1n·odilo e)ICI.paordiunJ'io pa1·a PI"Oso,:;uimoul.o
dos t.rabaliJos do melho~
ra11ten Los da Quinta da
Boa Vist.a ........... .

Ouro

Papel

400:000$000

Decreto n. 7 .868, de J7 de
{C1JC/'Ci'I'O

de '/9/0

Abro o crmlito oxLmordina~
rio pam a dragngom dos
1·ios tjue rlesaguam

n~

bahia do GuunalJaru ..•

200;000$000

II"·

a::

-

...

'L

:.,

,J

~~SS.:i.O EM

1(l DE

DEZE~!B!IO DE

1911

Dccl'clo 11. 7, 8G!I, de :!3 da
fevereiro de 1!1/0

A!Jrc u erctlilu uxl r·aol'dinario 1mra oeeorrer üs
de:-;pezas uotn a Bstrada
de l•'el'l'O ~Jiuu~ o llio ..

Ouro

Papo!

215:000$000

Dc()l'eio n. 7. 8!12, de I U de
'IILW'(:u de 111 Io

AIJl'C o erudito cxlmonlinario pnrn oeeot'J'er ;í,.;
dcspeza:; !.!Olll u J'HJrml

de Haeur·us:;;í, nu Es1.t'uda do lfcrro CentJ·a[
do Bruzil. ... , . , ..... .

400:000$000

Decreto n. 7.893, de JO de
1/LW'('O de lfl/ IJ

Abre o credito cxü·aordinario para oceOI'J'Cl' ás
dcsper.as eom a consl.rucção do .ramrvl de
Sabtmi :\ cidade do
Ferros, da Estrada de
Forro Contrai do Brazil.

400:000$000

Decreto n. 7.89-f, de .fO de
·mar(:o de 191 O

\

I

'
'

'

'
'

Abro o credito e:dl'llordinado pat•a occm·rer tís
deHpozus com a cons'lii'UC\)ÚO da linha do
eeni.J·o da Estrad:r~; do
l'cro Central do Bmzil,

400:000$000

Decreto n. 7. !120, tlc 31 de
11ta1•ço tlc 191 O

Ab1•e o credito e:\êl.ruordinario para as desper.as ·do
construccão do uma
pont;e sobre o rio Uruguny, uo Jogar dcnnnom i nado l'usso cl u
Goyocn o o o • • • • o • • o • • o

100:000$000

·192
]Jt~crulu

u. ·;. :J;l,'i, de ;: I rlc

'11/.!li'('U

de .f!ll O

Ouro

Al!t·c o ct'l'd i l.o e~l:raordinn

rio paJ'!1 pagamento tlo~

!'unccioual'ios não upt·ovcHados na oegauizat.;flú
du. ,\iót'illu!Lura, Indusl.ria e Conunemio .....

~i : noo~:uoo

Decreto ·u., i .[1.26, de :u di!
mar.çu de 1910

A!Jt·c o erellilu

e~l.J'tlUt'llina

rio pura as despe~,us
de conslt•ttcção lia linha
l.elegrapltica d" Matlu

Gro:;so au Atuazomt:; .•.

B~U

:uoo:;oou

Dc~;oetu n. i. fJ7·1, de 28 tle

u.u1'il de HJ.IO

,\!H'c o credito ex·lwaol'dinario JHtl':t cusl.r•io dr< Es: !'alia de l'en·o D. Tlwl'C~t< Ch'l'isl.ina, no correuLe unnn .......... .

ll'ta: 0110$01JII

nc,~relu

n. 7. !J72, de 28 1/rJ
aiJ·ril de 1:1/0

'AI..or~

q l:t•.:tlil.o e~l:rnordina
riu pura a conatrtJCCão
àn; :Esl.f·nda de Fe-rro
.ol" Crtt~ Alta ú fo~ do
rio J,in!l)' ... , ...•.• , ..

:!51 :2fH:J$.'ifl(J

Dcct•cto '11. 8. mw. de 18 de
?ttuio ria 191 O
Abt•c o ""'Jt!il.n td:t·aol'tlinnrio

]IHI'tt

li

J)i'OSC!;Ui-

Jnelllll do~ t.J'IIlmlhos rle
mellw I' n u 1 IJ 11'1 o~ da
(.!uinLa da Boa Vista ..

G!lO: !OG$000

11

-

it

!

''i

'
Bt:SSÃO llM 16 Dll DllWMBilO llll •JQJi

Decl'tJio n. 8.03:1, da :!.6 de
'lllUio da I !!lO

Abro o crodil.o

e:\ê~t·am•dina-

ÜLU'O

1\Lpel

. l'io para occorrer ao

,.

•. I

pngamewlo do tll'emio
devido á Companhia
Mogyana de Estradas
de Ferro e NavogaQão
pela constz·ucciío cm
suas officinus <lo uma
locomotiva .......... .

7:000$00(1

Dccl'eto n. 8,048, da 2 de
iunl!o de 191 O

Abre o credito O:ilúraordina·I'ÍO para occorrer ao
pagamento da quantia
oorz·espondento á medição dos materiacs recebidos do estrangeiro,

no corrente anno, pe•Ja

ll!adeira-Mamoró Rail-

way ·Company.........

l. 000:000$000

~

,,f
'

Decreto 11. 8. 068, de lfl de
junl!o da 1910

Abro o credito o:\1úraordinaz•io para occorrqt· ás
dcspezns com o ramal
de Ltacuz·ussá, du. Estrada do Fcrr·o Contrai
do Brazil ............ .

500:000$000

Decreto n. 8.070. da l6 rl1:
ju.nho de /910

Abre o e~·edito c~[['UOI'dina

rio paz·a acquisicão do
um torrono destinado
ao edifiuio dos CorL·eios
om Santo.s . ........... .

Vo), VI

1!!0:000$000
13

-----

- ---
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Dec1•etn n.

~. 088, de 7 de
julho de ·I 91 O

Abre o credito e~liraorãina
rio para us despezas do
constmccão do ramal
Sabará a Ferros, da
Estrada de Ferro Central do Brnzil ...... .

Ouro

Papel

500:000$000

Decreto n. 8.090, de 7 de
jnlho de I li/ O

Abre o credito e~l;raoJ•dinu
:· i o para desobstrucção
do rio Paracatú, da
barra do S. Francisco
ao porto de Burity .•.

10:000$000

Decreto n. 8.094, de .f5 de
julho de 19-10

',,,

'
'

:r~,.l,,

I(

'!, I,

'

Abre o credito e~liraordina
cr-io para ser applicado
em obras contra os effeitos da secca no Estado do Rio Grande do

Norte, .............. .

1-00:000~000

'''

DCCl'CIO n. 8. 095, de 1ii de
julho de 19.JO

Abre o credito e~liraordinu
rio para J'iquidacão das
contas relativas ú administração do. Estrado.
de Ferro Minas c Rio,
110 corrente exerciClO. ,, •••••••••••••••

i O:933$557:

Decreto n. 8.099, de 16 de
julho de .f 9.JO
Abro o credito e~liraordina
;rio pura as despeza3
com os prolongamen'los e obras novas da
EstJ•ada de F•erro Oeste
de Minas ............ .

\i

,,1

1,"

1.500:000$000

....

·-!

... ?§'Sr!

\

'I

I;
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Decreto n. 8. ·12il, de 28 d~
julho de 191 O

Abi'C o credito eXJt[·aordinario para prolongamento
da linha do centro da
Estrada de Ferro Centra·! do Brazil .•.•..•.

Ouro

Papo!

1. 500.:000$000

Decreto n. 8.127, de :í d!J
auosto de J910

·~4

'·~~
i·~

Abre o credito cXJt:raordinario para os trabalhos de
melhor a m e n tos da
Quinta da Boa Vista ..
Decreto n. 8. I 82, da ·I
satemb1•o de 19JO

335;360$580

de

Abro o credito C}Jirraordinnrio para as despezas de
construccão da linha teIegraphica de Ma.tto
Grosso ao Amazonas ..

383:259$720

Decreto n. 8, 255, de 29 de
setembro de 191 O

Abre o credito e}Júraordinario para occorrer ás
despezas com o ramal
de Ltncurussá, da Es-.
tradu de Ferro Central do BI1azil. ..... .
DccJ•IJto n. 8,256, de 29 de
setembro de 191 O

1.\

I

500:000$000
'

;. '

Abre o credito eXJúraordinario para despezas com
os prolongamentos 1e
obras novas da Estrada
de Fe11r<1 Oeste de Minas

1. 000 ; 000$000

Dec1•eto n. 8.275, de 6 de
outubro de 191 O
Abre o credito OXJia'aordinario para os melhoramentos dai Quinta da
Bon .Vista .......... .

5tz7:060$000

ANN.\E~

i06

IJO ~ENAUO

..·

Decreto n. 8.277, da li da
uu.tubm tlc ·191 O
Ülll'O

·· ·

A!Jt'C o credito B).)Ul"aorclinnrio para a con~trucçiio
rios cdificios dost.i.nados a Col'rcioa e ·rclcgl'ap!Ios nus cidades de
Pot-lo Alegro c Nicthoroy •••..•....•.•

l'aoel.

I·

200:000$000

JJccreto n. 8.278, da G de
outubro de 191 O

Abre o credito e:~Jlrraordina
rio parn oceorrer ao
pagamento, no qmwlo
trimestre do cor!1entc
anno, dos funccionarios não aprovei•t:ados
na organizacão do Miui~Lcrio da Agrienl'lura, Industria c Comlnorcio ............ .

13:\'l50$000

Dam•cto n. s.~OIJ, clc 20 de
.outub·l'o da :J9.JO

Abre o credito eXJIIl·aordinario para as rtcspoza:; du
consLruccrto das l'in!Ius
f.ulegt·aphiea~
e n t !'e
Porto lllurtinho e a
J'l·ontoi•llUJ do Pamguay
e entre Goyaz e Bott
Vis La .... ,.......... .

', ..

··.1 · ·

H0:000$000

!Jearclo 11. 8.:1111. tlc 20 tlc
outubro de IMO

Abm o et·cdilo ell'll~·nOl'dina
I'i o rmra a eonsl.ruccão
da l~5ll•aclu de I<e-rro tlo
• Cruz Alta

11

Ijuhy, ...

23ü :000$000

-
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DecJ•cta n.. 8.386, de 14 de
novmub1·o de 1910

A!ll'e o credito e~ltraordina
rio para despezas de
conslrucção do ramal
de Hacurussá, da Estrada de Ferro .Qentral
do Brazil ............ .

Ouro

Papel

400:000~000

Decreto n.. 8.417, de 7 de
dezcm.bro de 1!11 O

Abre o credito e:<;~~raordina
rio para occorrer ás
despezus com os estudos
preliminares o a organização do pro i ecto de
me!hC>ramento do porto
de Aracajú .....•..••

25:000$000

Decreto n.· 8 .433, de 14 de
dezem.bro de 1.910

Abre o credito C:\l~raordina
rio para as despezas de
eonstruccão do ramal
de Sabará •lli Ferros, dn
Estrada de Fenro Central do BrazH .... , .. , .

1.1 00 :000$000

Dcc7•eto n.. 8.486, de 28 de
dezembro de 19-1 O

Abre o credito e:\lúraordinnrio paru as despezas do
ramal de Itncurussá, da
Estrada. de Fel\ro Central do Brazil. , .... , . ,

1.200:000$000

Decreto n. 8,486, de 28 de
dezembro de 19·1 O

Abre o credito c:\llwaordinnrio para liquidação de
despezas do corrente
nnno com os est.udos do
desobs'l.rucciio do rio

Pnl'ncntú ........... .

~"

1 :590$460

198
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Decreto n. 8.487, da 28 de
dezembro de 191 O

Abre o credito c:-Jl,raordinnrio para o prolongamento da linha do
centro, da Estrada de
Ferro Centml do Bra-

Ouro

Papel

1. 'qQQ: 000$000

zil ...•.......•.....

Decreto n. 8, 622, de 2.2 de
março de 1911

Abre o credito supplemen-·
t.nr á consignacão «Es ..
t.rada de Ferro Victoria
a Diamantina,, da verlln. 5' do orçamento
de 1910 ............ ..

194:~81$510

""creto n. 8. 628, de 22 de
março de 1911

Abre o credito supplemeotnr á consignação «Estrada de Ferro Bahurú
a Itapura ,, da verba
5' do orçamento de 191 O

-

96:840$000

Dec1•eto n. 8. 632, de 29 de
março de 19f.l

Abre o credito supp!ementar á consignação «Est.rnda de Ferro Siío
Paul'o Rio Grande , dn.
verba 5• do orçamento
de f910 .............•

746:403$444
1.037:624$954 16.771:058$723

MINJSTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCJO

Decreto n. 7. 88,q, da 3 de mm·ço de 191 O

Abre o crc;dito eop·ecinl para dar execução
no decreto n. 7. 830, de 27 de ,inneiro ul•t.imo, que creou o « Sot•vi•;o do Consulta,
nesl.o Ministcrio .................•..•.

Papel

42:460$000

ir"=:m_ _.....

·!11'IIII'.,.

..__,__

,,
'I

'li,,
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ií

r

Decreto n. 7.910, de/,? de mm•ço de 1.?:10

Papel

Abre o credito especial pura dar• execução
no decro'Lo n. 7.8~8, de 3 de fevereiro de
1910, que reorguni?.on o .T•nrdim Botanico.

'~,,

Decreto

11.

7.918, de :M de março da 1910 ..

Abre o credito esp•ecial para dar execução
ao decreto n. 7.8G2, de n de fevereiro de
1910, que reorgani1.ou o Museu Nacional.

i'

''

838;325$000

969:554$0!8

Decreto n. 7.961, da /tí de abr·il de 1.910

Abre o credito especial para dar execução
ao decrto n. 7. 81ô, do 13 de janeiro do
1010, que organizou o • Servioo do Inspecção, Estatística o Defesa Agricola ....•

"27:724$989

Decreto n. 7. 9M, de 5 de maio de 1910

Abre o cr()dito especial para dar oxecuçiío
ao decreto n. 7. 958, de 1,~ de ·ahril de
1910, que croou uma directoria geral do·
contabilidade neste Ministerio .•...•..••
Decreto

n. 8.025, de 19 de maio de 1910

Abre o credito espacial destinado ás despezas
de •fiscali?.açilo, ensino e propaganda da,
cultura do trigo e outras, a que se referem os arts. 10 e 13 do regulamento que
baixou com o decreto n. 8. 009, do 17 de
maroo de 1910 ..................... .
Decrct{} n. 8.082, de

BC

'•'

n.

52 : 000~.~000

de jltnl!'o dr. :/.?lU•

Abre o credito especial oara dar exeoucão
ao decreto n. 7. 917, 'de 24 de mnroo de
i9i0, que creou o Registro o Archivo
Geral das Marcas para Animnes ......•.
De'cl'eto

100:000$000

90:000$000

8.11i8, de 18 de a(losto de 1910

Abre o credi'lo especial para attender ás clo.,pozas com n differenf)a de voncimntos do
pesso~l da Escol'n de Minas •...••.•...

77:364$453

200
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DcC1·eto n, 8.15.9, de .JS de aaoslo de 1.910
Papei

Abre o crcdilo especial pura. dar execução ao
decreto n. 8.07:!, de :W de ,junho proximo
passado, que creou o Servit'o de Jlrotocl'ão
aos lndios e Localização ()e 'frabalhadores Nacionues ......................... .

1.200:000$000

Decl'cto n. 8 . .f72, de 25 de aaosto de 1910

'' t·l"
I

Abro o credito especial pura n:ttender ao
paSIJm()nio dos vencimentos, diarias,
passagens c a,judas de custo de cinco
veterinurios, de accôrdo com o decreto
n. 8. 084, de 7 de julho do corrente
anno .............................. .

50:000$000

. I,

Decreto n. 8.194, de ·I de setembro de ·1910

!Abre o credito especial pura execucíio do
decreto n. 7. 778, de 30 de dezembro
de 1000, que dá regulamento ao Serviço
de Registro Genealogico de Animaes...

r.o:ooo$ooo

Decreto n. 8 .•1211, de 31 de outubro de 1910

:Abve o credito especial para dn.r execucão
aos decretos ns. 8.247 e 8.248, de 22
de setembro de 1010, que reorganizaram as .Tunnns Commercial e dos Corrotares •............................

38:1~~$618

Decreto n. 8. ,f/i2, de 21 de dezembro de 1.910

Abro o credito especial para occoz~ror ás
despepezas com o inicio dos trabalhos
Ide insl~alllacüo do Ensino Agronomico
crendo pelo decroto n. 8.130, de 20 de.
outubro de 1910 ...... j... , ......... .

794:020$000

Decreto n. 8.460, de 27 de dezembro de 1910

Abre o credito especial para ln.tbender ao
acorescimo das dospezns ordinarias e ás
,dosper.as eslraordina·rias de instnllacüo
da Directoria Geral do Estatística;
reorganizada piClo decreto n. 8. 330,
de 31 do ontubro do 1910 .......... ..

2ut:245$279

'
I'· ',
:

,..

1
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Derreto n. 8.47/i, da 28 de da:am.bro de 19-10
Papel

Abre o credito oapecial para attender ás despczas com a fundação de um Aprendi~ado Agricola em S. Luiz de Missões, no
Estado do Rio Grande do Sul, e com o
pmgamento dos vencimentos de um preparador-repetidor, um medico e um
pharmaceutico da Escola de Agricul-íura
annexa ao Post.o Zootechnico Fi!lderal
de Pinheiro .... .......................... .

15G:!Ia0$0011

Decreto n. 8.476, de 28 dt• de:embro de 0191
J\bre o credito especial para 1a.ttender ao
accrescimo das despozas ordinarias e ás
despezas extraord inarias de installa<;ão
do Serviço Geologico e Minemlogico do
Brazil, ll'eorganizado pelo decreto numer·o 8.359, de 9 do novembro de 1O!O.

51:7!!7$9811
5.1.90 :~711$:143

MINISTERIO DA FAZENDA

Decreto n. 7.826, de 20 de
janeiro de 1910

Ouro
Abre o credito especial para
pagamento ao desembargador Agostinho do
Carvalho Dias Lima
c outros c .iuiz de direito Pedro Augusto do
1\foura Cari.ió o outros,
em virtude de sentença
,judiciaria .......... .

Papel'

,.

\

153:~95$187

!.

Decreto n. 7 .850, da .1 de
fevereiro de 1910
Abre o credito especiwl para
occorror ao pagamento
devido a Francisco de
Paula Dias Negrão, om
virtude de setencn judiciaria ............•

•'

~01
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Decreto n. 7.881, de :J rle
março de 1910

J\.bre o credito especial para
occorrer ao pagamento
devido a Francisco de
Souza Motta, em virtude de senLenca judiciaria .... , .......•

Ouro

Papel

131:242$1.29

Decreto n. '7. 882, de 8 de
março de 1910

<Ulre o credito especial para
occ.orrer no pagamento
devidl) no desembargador Agostinho de Carvalho Dias Lima e
ilutros juizes da COrte
de Appellacão, proveniente de descontos
indevidamente fe i to s
em seus vencimentos..

64:531.$560

Decreto n. 7 .985, de 81 de
março de 1910

:Abre o credito especil!ll para
occorrer ao pagamento
devido a D. Luiz~ de
Abreu Figueiredo, em
virtude de sentença
judiciaria .......... .

13:470$100

Decreto n. 7 .986, de 81 de
março de 1910

í\bre o credito especiBII para
occorrer ao pagamento
a D. Maria Bernardina
de Lima e Silva Muniz
de Aragão, proveniente
de tlescontos indev, .
'damente feitos nos vencimentos de seu fall)coido marido, de~em
ba.rgador Salvador An,t:onio Muniz BnrrAto
de Aragão ........... .

13:7901!1584

~~-----

í
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Decreto n. 7.997, de 81 de
março de 191 O
Pap·et

Ouro
J\bre o credito especial pat•a
occorrer á restituicão
de imposto sobre vencimentos i n d e v idamente cobrado ao falIecido desembargador
Honorio T e i X:.le i r a
Coimbra ........... .
Decreto n. 7 .988, de 31 de
março de 1910

J\bre o credito especirul para
occorrer ao pagamento
devido ao capitão reforw.llldo da Brigada
Policial do Distric'Vo
Federal Fernando Alves
de Souza Alão, em
virtude de sentença judiciaria •......•.....

'•"

tlt:6i5$55t

Decreto n. 7. 977, de 5 de
maio de 1910

Abre o credito eJCbraordinario para pagamento a
Eduardo Horn & Comp.,
Melciades & Comp. e
outros em virtude de
sen'tenca judiciaria ..·.•

••
~o :t9S$440

Dec1•eto n. 7. 978, de 5 dll
maio de 1910

Abre o credito eJCúrnordinnrio para occorrer li
restituic.fio de imposto
sohre os vencimentos
do desembargador Guilherme Cor.doiro Coelho
Cintra e outros ..... .

71:624$5ii

-···

·--------- ------··- ----

••
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Decreto n, 7, 979 de 5 da
maio de 191 O ·

Abre o credito ell!úraordinario para pagamento ;I
Gamara Municipal de
Hnguaby, no Estado
do nio de Janeiro, em
virtude de sentença
judiciaria .....• , ... ,

Papel

Ouro

84 :523$442

Dec1·eto n. 8.067, de 16 de
junho de 1910
J\bre o credito especial para
occorrer á .resUtuição
do imposto sobre vencimentos ao Dr. Enéas
Gaivão e outros. , . , ••
Decreto n. 8,080, de 23 de
junho de 1910
i\bre o credito ospeciwl para
pagamento de despezas
que ainda teem de se·r
feitas com ta inatallaQão da Caixa de Conversão ............ ..
Decreto n. 8. 092, de Ui de
julho de 1910
i\hre o credito extraordinario pa:ra pagamento de
despezas feitas pelo
Banco com a installnciio do Banco Central
Agricola do Brazil. ...

28:228$015

.'....

õ1:600$000
\

2ú:921$097

Decreto n. 8.098, de 16 de
julho de 1910

'I:

j
j

I

I

,! I
i

rI

I'
'

i-I:

''
'!:

i\bre o credito especia:l para
pagamento de vencimentos do 2' escript.urario da Alfandega de
P,uranuguá Francisco
de Paula 'DinR Negrão,
devidos em virtude de
sentcnca ,iudicim·in,.,,

5:411$744

,;,;;;o.,

ciJlSS,\0 llM

lü llll IJEZillllDIIO llll iUH

.

-==-I
20S

Decreto n. 8.·130, de 4 de
auosto de 191 O
Abre o credito especial para
o~correr ao pagamento
devido n Joaquim Martins da Silva, cm v i rtudo do sentenoa; ju-

Ouro

diciaria. ......•.•..•..

Pa.pel

181.$560

Decreto n. 8.147, de H de

auosto de 1910

Abre o credito supplemenlar á verba 3<1 - Exercícios findos do
OI'Canwnto do vigente
exercício ••.••... , .••

iG0:000$000

i.000:000$000

Decreto n. 8.-170, de 2ii de

auosto de 1910

Abre o credito especiwl para
pagamento dn quan~ia
do 200$ para J'ai·damonto a cada um dos
guardas das meaas do
ronda~ alfandegadas ••

Decl'eto n. 8, 1.911, de 1 de
setembro de -/9-10
Abre o er.edN o especial para
occor•rm· :i rostituiciio
do imposto descontado dos venci montas do
Dr. João Gaivão da
Costa J!'rancn, ~orno
,juiz do T·ribunnl Civil
o Cl'iminal o desombargadm· da Côrte do Appollacão .....• .......

G: 023$3517,

p:'

:li

'i '
I ..

'

I
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'

I

''

,,

I'

Decreto n. 8.191, de 1 de
setembro de 1910

Papel

Ouro

Abre o oredilo especia:l para
occorrer á restituição
do imposto descontado
dos vencimentos do Dr.
Manoel José Espinola
como desembargador
da COrte de Appellacão

12:403$173

Decreto n. 8.192, de 1 de
setembro de 191 O

II
i

,

7:236$485

l r:

,' I''''I',

:' :i'!'
1

Abre o credito especial para
pagamento ao capitão
Henrique José Vieira
Filho, em vitrude de
sentença judiciaria •••
Decreto n. 8.209, de 8 de
setembro d~ 1910

I III

:Abre o credito espeoiwl para
restituição do imposto
sobre os vencimentos
do Dr. José Cesario de
Miranda Ribeiro, como
juiz do Tribunal Civil
e Criminal e desembargador da COrte de Appellaclio, de 1891 a
a 1.907 ••.•• ..••....•.

.'

13:624$510

Decreto n. 8.221, de 15 de
setembro de 191 O

:Abre o credito especial para
pagamento a Otto Simon, na qualidade de
presidente da Empreza
de Conatrucces Civis,
em virtude de sentenca

judiciaria ........... .

•'

743$720

*
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Dec1•eto n. 8.222, de 1/í de
setembro de 191 O

Abre o credito especial para
pagamento a Antonio
M~ril1. Teixeira Coelho
em virtude de sentença
judicial' ia ... , ...... .

Ouro

Papel

166$800

Dec1•eto n. 8.223, de 15 de
·
setemb1•o de 191 O

Abre o credito especial para
pagamento a Manool
Esteves de Gouvêa, em
virtude de setenca judiciaria ............. .

198$860

Decreto n. 8.224, de ·Iii de
setemb1•o d~ 191 O

Abre o credito especial para
pagamento a José Fer.reit•a dos Santos, em
virtude de sentença
judiciaria .......... .

696$100

Decreto n. 8.225, de 15 de
setembro de 1910

Abre o oredi to especial para
pagamento a Joaquim
Pereira Bernardes, em
virtude de sentença j udiciaria ........
elO • •

.~60$800

Dee1•eto n. 8.226, de 11) de
setembro de 1910

Abre o credito especial para
pagamento a Ottu Simon, na qualidade de
presidente da Empreza
de Construocões Civis,
em virtude do senten~a
judioiaril\ .• ...•......

H6$300

',------------.--.--

-~-----·-

------·- ---· -------
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Dccrctu

'/1.

.

8. 227, de .J5 da

setembro dt! -191 O

A!Jre o credito especia:J para
,pagamento a 1\!anoo!
'!'avaros de Almeida
Piores, em virLude de·
sontenr;a judiciaria ••.

Ouro

!'apet

558$700

D••crcto n. 8. 235, de 2.2 de
setembro dC' -19-10

Abre o credHo especial para
.IJJagamento a José Pe-•
reira do Almeida Flores, em virtude de sen
tenca judiciaria .••...

601$000

Decreto n. 8.236, de 22 de
setemb·ro do ·191 O
Abre o credito especial para
pagamento a João Manoel do Valle, em vir·l.nde de seutenca ju-

diciaria ............ .

262$620

Decreto n. 8. 287, de 22 de
setemb1•o df! -191 O

'~!Jrc

o credito cspeci!l;l para
pagamento a Carlos
Gaudio-Lcy, cm virLudo do scntcuca ju-

diciaria ............ .

193$850

DectelfJ ·n. 8.2:18, dt: ~2 de
setemb·ro de· ·I .?-1 O

,,

''
I

:

•' '
.•,

.i

I,

,/

l

"' ,,,'
'!

_•,i''l

I'Vi
' '1'1 li
'":li
'' .'I ,:

!

~

I:;

' 1'"'1

1\bro o crcdiLo cspecüd para
pugamonl.o ao Dt·. David Moroir;t Hego Juuior, tJill virtude de
scntoncu judiciwria....

ú73$500

·i·, ..
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Decreto 11. 8.2:111, de 2~ de
!'clcmbro de 1.910

Óuro

.<\brc o credito especial para
pagamento no Dr. Antonio OotH;alves Pereira da Siiva em vii'I.udt~
de sente nua judicim·ia.

Pacel

491$400

Decreto ·n. S.i!-10, ele 22 de
setembro de -1910

Abre o lll'edito cspccia:l PUI'fl
pagamcn to a D. Em iIia Augusta, em virtude de sent.enc;a judidaria . o

Decreto

11.

I

I

203$200

o •• o •••••

S.:J.If, de 22 de

scternbr·o de ·1910

Abre o cr·edito especial para
pagamento, em virtude
de senten~•a judiciaria,
ao Dr. Divid Moreira
1\cgo Junior· •.•.•....

145$500

Decreto 11, 8.264, tle 2.9 de
!'ctcrnbro de 191 O

Abre o cr·edito especial para
OCCQI'rCl' !Í '!'CStr/!IJiCÜO
do imposto sobre os
\'uucimontos dos rlc!scmbnr·gadores da Côrte
Appelhu;ão Hem•ique
.Toão Dodsworth o Jos1l
de Azevedo Magalhães.
Decreto n. 8,268, de !!.9 de
setmnb1•o de ·191 O

A!JJ•e o credito especial pam
pagamento de custas
dcvidr.s a Augus~o
,José LL•iLc, em vil'tnde
de seutencl\ judiciaria,
Vol. VI

:13:873$207

.... :

3:060$ô60
t4

I:
I,

:I

•.mi··'''''

I'

I
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Decreto n. 8 .280, de 6 de
uutnbro de 1910

Abre ci el'iJdito especial para
pagnwento de vencimentos t.IP ,lhcsoureit·o
da ,\l/'nndega do llio
de Juneil'O devidos a
.João Buptisla Jlombo,
em virtude de sentença judiciaria .... , . , ..

15:s3u$530

Decl'clo n. 8, :!81, d•: 6 de
ontnln•o de ·IMO

Abro o credito especial para
pagamento de eustns
devidas t't Companhia
Luz Auct• Brnzilcira,
cm virtude de senlent)U judiciar ir~ ........ .
Dccl'Clo

'/h

722$580

8. 282, de 6 de

ou.tubi'O de 191 O

:Abrn o credito especial pura
pagamcn!lo do alferes
do Exercito Leopoldo
Disnar, cm virtude de
sentença ,judiciaria ...

20:228$826

1)cc'l'clo ·n. 8,28:1, de 6 de
outrJ.bro de 191 O

Abre o credito especial pura
pagamento do Dr. João
Braz do 01 i v eira
Arruda, cm virtude· ilc
scntenca ,judiciaria, ...
Dec/'cto

·11.

7:472$5H

8. 284, de li de

outu.bro dr: 1910

.,,,

1

,.
j,,, ', .
:

~
:::
I

I'

·:·I 'I

i,·
: :

I'

·I;
·,I

·' I,
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'
I

'~

•:1

!Ii
'

I

I 1.

:.i

:Abro o erudito espocio.l para
pagamento do cus'l.as
devidas no Dr, Christoviío Pereira Nunes,
em virtude de sentença judichtria .......•.

391.1!'710

...

i

-. ;;Ji
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Decreto U.o 8 o 283, rlc 6 de
outnúro rle 1910

Abre o credito especial pura
pagamonto devido a
Goncalves Zenha &
Comp o, succossores de
Joaquim .Tostí Goncal'ves & Comp o, cm vir;lude de scntclll;u judiciaria
oo o o o o o o o o o o o o o

Papel

1 :85·1$740

Decreto 'llo So:llü A, d11 6 da
outnbJ•o de .f 910

ALt•e o ct·ct.lito espeeial JIUI'U
restituição do imposto
cobrado dos veucüneutos do conselheiro nJuiwel da Silva Mafra,
como .iuiz efl'ectivo do
'J.'ribunul Civil c Criminal c .iuiz aposentado. no .J1CI'iodo ·lle 1801

a 1007

o o o o o o o o o o o o o o

3;701$101

''tl'tlu '11. 8.!1lli, de 20 de
OlttUÚJ'O de f!Jf0

Alwe o crodito espocial para
paganwnto a Leopoldo
Cit·ne, lll'üSidonte dn
]?edei·ação E s p i r i t n
HJ•ar.iloit·n, dr t~u:;tus
de vidus, tJill vi'l'tude de

seutoncu .iudicim·ia

o o o

286$760

/Jecruto '11. 8.:117, r/i: 20 de
outubro de ·1910
Abr·~·

o ct•edil.o c~pocial IJIII'a
J•est.ituicão ele impostos
descontados dos vencimentos do D1· .Tor·go
de AwveL!o Segur·ado,
Civil 't' Criminal, 'lln
eomo .iuiz do Tribunal
o

periodo de 1892 a 1893

G:701$t3:J

A~NAES llO SENADO ,

})ec~·,Jit)

'1/, 8.:1ii, lle -12 tia
novembro da 1910

Ouro

Papel

Alwe o c!'edilo o,;pecinl para
occo:·ret• ú r~stit.uição
do imposto descontado
do:~ vencimentos dos
jui~es de di~· eito das '•'
~~ ú Vnrus Criminucs,
1
'

Drs. Antonio Angra de
Olivoi!'n ,, Edmundo do
Almeida Rego , ....••
Decreto 11. 8,:178. de ·12 de
novembro de 1910
,\brc o credito especial pu!'a
o pagamento devido a
•Tim S. J ohm d'El, Jtci

Mining •Company >, em
viL·Ludc de sentença judicial'ia ••••.••.•..••

r>:Gl!0$559

Decreto n. 8.:1711, da 12 de
11Q'VCII!bl'O de 1910

Abre o credito especial para
pagamento u « •roo

J,ondon & Lnncushire
firo Insurance CompnllY >, em virtude de
scnten~a judieini·ia ••

t:Sllt!$250

Decreto u. 8.:181. de 12 de
110 vcm.bro de 1910

Ab1•c o credito especial para

'[lagnménto de custas
devidas, em virtude de
sentcn~n ,i•udiciai'i:l, ao

t•a;pitúo do cm·veln Pedi·o Cavalcanlc de Allluquorqtw ......... .

176$995

DcC/IUI<> 11. s.:lOii, (/1) 2·f de

'llOllclltbro de 1,?10

Abtle' o I!I'mlito especial pura
OCCOI'i'CI' U<l JlUg'Umont.O
devido a ,loü·o Sil\•eirn
Avi la Mello, t!m: virtudo de seuton~n ,iudi-

ciuria ............. .

277$760

·:.

!!13

..

Dam·eto n. 8.:1911. de :u de
novembro da 1.?10

Ouro

Abi•e: o credito e;pccial pura
occot•ret· ú. restituic.ão
do imposto duscontádo
do~
vencimentos do
PI'Ocm·ndor ge.m 1 do
Districto Federal Manoel Podro Alves l\loreim Villaboim, no período de 1801 11 1UOll,.

Decreto n. 8.397, tia !U de
novemb1·o de 1910

'.

P~pel

10:34008~ 0

...

. .. ·:·

Abrr. o credito especial para
occorrr•e.r· ao pagamento
do premio devido a Q.
Francisca Gomes Leite, viuva rJe João Nunes Leil.e, proprictario
do hinnte nacional NuUf!S

11:592$000

Leite . ........... .

Decreto n, 8..121, da 7 de
dezembro de 191 O
Abre o credito suppl'ementnr á verba - Exercieios findos - do vigente exercicio,., ••. ,

500:000$000

Decreto n, 8.427, de 7 de
"e:embro de 1.91 O
:Abre o credito especial para
occorrer no pngnmento
de vencimentos <!e
a,fudllnte do guardamór dn Alfandega do
Rio do .Tnneiro devidos a Francisco do
Souu.. Mottn, em virtudo de sen'f.encn judiDJarJa ., •, , , , , • , , , , , ,

-

16:862$882

I

I

hNNAES DO SllNADO

Decreto n. 8.~28, de 7 de
dczeml1ro de ·191 O

Abre o credito espeeirul pan
oc'c'orrer ú restituição
Ido dilroilos pagos na
Alfandega de Santos
poJa Gamara Municipal
ck> Estado de S. Paulo.

..;

Papel

Ouro

05:298$90()

117 :Uil$il96

DCCI'Cio n. 8.~29, de I! de
dezembro de ·191 O

Abro o credito especial para
occorrcr á restituição do
imposto deõcontado dos
vencimentos do Dr.
Bento Lui~ de Oliveira
Lishon, desembargador
da CôrLe de Appellnção.

282$244

Dec1•to n. 8 ..13/, de U de
dezemb1•o de 191 O

Abre o credito especial pura

pagamento a Beer Sonhcrirer · & C. do
'.Pl'incipal, ,i u r os e
cus'Las, cm virtude de

sentença judiciaria....

:' ,,,
I

I.

l

I

ILI!
~
~ !

I' lj

,

''

i·'j

I.,
! I,

11. 8, .1:12, de U de
dezembro de .J .91 O

AhrP o f)rcdito supplementar :i vei•ba n. 11 do
art. :17 da loi n. 2.221,
de 30 de dc~cmbro de
:1.909, pam oe.,or•t•8t' á
despc~n
com o augmcnto de vcneimentos
rloo mnpregados da
Caixa do Amortiznçiío.

Decreto n. 8 ..110, tia 21 tle

'

Abre o credito especial rara
pagamento a .Tosô Forl'rira dos Snntos, em
v i rtudc ele sen'l cnc~e
Jufl !c~nrin . , , ....... .

.

Bli:094$76ll

Dem•eto

''
)

1

-

9:271l$i77

âe:emb1•o da ·I.? I O

','

'

,

i
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Decreto n. 8, 441, de iH de
dczemb1•o de 191 O
Abre o credito especial para
pagamento a Seraphim
Clare & Comp. e outros,
em virtude dll sentença

judiciaria .......... .

ouro

Papel

29:470$085

Dem·eto n. 8.442, de 2·1 ele
dezembro de o/ 91 O
Abro o credito espP,cial para
occorreJ' ao pagamento
devido ao contra-almirante 1Dr. J osó Pereira Guimarães, ·em
virtude de sentença ,judiciaria ....•..•....•

131 :315$427

Decreto n. 8 ..U.1, de 21 de
dezembro de 1.91 O
Abro o credito especial para
occorrei' á restituição
do imposto descontado
;nos 1 vencimentos do
Dr. Beollarmino •1 a
Gama e Souza, como
,iuiz do Tribunal' Civil
e Criminal ....... ..

4:223$45f!

Dee1•cto n. 8.444, de 21 de
dezernh7•o de 19/ O
Abre o credito especial para
pagamento a Antonio
Jos(, Gomos Pereira
Bastos, em virtude de
sentença ,judiciaria ...

'·0 :669$245

Derreto n. 8.46.1, de. 28 de

dezembro de IMO

Allll<'' o credito especial para
occorrer á restituição·
1!o imposto cobrado, no
periodo de 1802 a fOOO,
sobre os vencimentos
do Dr. Manonl Barreto
Danl.a~. nomo ,juiz do
'l't•ihnnnl Civil Crimi-

nnl .... ' ........ ' ... .

3:107$398

ANN.IES DO SEN:IDO

Decmto 11. SAM, tlr. 2S de
dezembro de .J/11 U

Abro o crcuilo c;pecial par·a
pagamento a diversos

credor·e; por· deo()L'Zfiii
feitas eom a introduccão de an imacs repr·otluülm·es, ult\ 31 de dez,lmbr·o de l 00!1 • ooooo

53:19.\$315

Decreto no 8o46S, de 28 de
de:embi'O de ·1910

Abm o crrrlilo especial para
pagamento a Fl'nncisco
de Sá Broilo, cm virtu.Je de senlenf;a .i lldicint·.ia ...........•••.

Decreto no 8 o4lill, dr. 28
dezemb1'!l de 1.9/0

25 :62f:,l.i00

da

Ahr.c o credito especial para
pagamento a Joronymo
de Queiro~. f!lll virtude
de sr,ntença judiciuriao

72:545$920

Decreto no 8o·188, de 90 de
de:~embro de 1910
Abr~.

o credito especial para
pagamento ao Dr
oToüo Vieil'a .de Arau.i<~,
om virtude de sentença ,judiciaria oooooooo
o

~

11,
I·,,

12:663$000

i
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Decreto n. 8A.90, rle :10 de
dezembro tle 1910

Abre o credito especial para
pagamento no cont.rnal m i t• a :n te Al'istides
:l!nnl.eiro d€: Pinho, em
vil•tur.lo de sentencn ju-

tiiioitu•itl

I I I I f I I I I I I I I

-

14:700$270

..

,, .

~
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Decreto n. 8.50.9, de 11 de
janeiro dt! I M J

Abro o CL'cuilo supplementar tí verba - AI fandegas - do exercício
de Hl IO, para pagamPnto de st·uLiJ'ieat,,ões,
na fflroma do arl.. 46
da lei n. 2.~21 de 30
de dezr!mut·o de I DOO,

Ouro

P~pel

'1.308:205$250
•':.,

D~cmto 11.

8,5115, de Iii de

I cvc1•eh·o de i 191

Abro o ct·cdil.o supplementar ti vct·ba r.• - Apos~ntados do exef•cicin do 1n10 ••••.••••

ú0:000$000

Decreto 11. 8.iill7, de .fli de
reverei 1'0 de .,., .91

Alwn n Mei.lito supplomcn-

l.m.· ;í vel'bn ·10"-·f':..oüxn

dn Amo1·l.iw~ão - do
r•xereiPiO r]~; 1!110 ....

3;057$000

Drrrf!lo '11. ,Ç,,IJ;I, de 22 de
(m.weiro de 11.91

Abre o ~t·edilo supplomentar :i \'t11'ua - Alfandogns -

paPa o pnsn-

menlo de desp••w t:om
o po;;>oal da All'andcga
do fiio de .Tnneiro ....

~R~:t.\l\l$985

n~rreto 11. 8.112!1, de 28 de
mar~o de ·19H

Ahrr o cr·edit.o snpp!ementnr ít Yl'l'bn - Alfandngas - do exercicio
de ·1910 ............ .

Drcreto n. ,Ç,629, de 29 ele
março de 19U
AbrA o crndit.o para pn-

gnmnn ln de 50. 288. 5111'
grnmmns do prnln ndquh•ld~

em

~910,,,

1.·100:971eOO!l

-
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». 8.6.10, de 29 de
março de 19fl

Der.1•eto

Abre o credito supplementar á verba - Alfandegas - do exereicio
de 1!HO ........... .

Ouro
40:295$173

DI!Cl'eto n. 8,631, di! 2.9 de
março de ·19fl

Abro o credito supplementar á verba - Alfandegas - do exercício
de 19:10 .......•.. , .

100:8!12$561

Dec1•eto n. 8.6.ff de .10 dr!

març·o de 19N

Abre o ercdito supplemenl.nr (t vol'ba - Alfnndr•.gaR - do exercício
de -1910 .......... ..

742 : 105$559

J)ecJ•cto n. 8.642. de :10 de
marc-o de 19U

Abre o credito supplementar ú verba ~3· do art.
37 da leir n. 2.221, de
30 de dezembro de

1no!l ............... .

22:069$976

DccJ•eto n. 8.6.1.1, de 30 de

março de 1911

Ahl'" o credito supplemen-

I

tar á verba 19' -

!

Me-

sas de Rendas c Col~
lectorins - do exercicio de 1910 ........ ..
Decreto n. 8.64-f, de lU ~

marr,o dr1 1911

Aln•o o credito supplemenf.ar ú verhn.- R•ecebcdoria do Dist.ricto Fe-

dem! - do exercício
do 1910 ........... ..

42 :280$8·17

...:::=•----- .".,.
SF.SSÃO EM

Decreto n. 8.641;, de 31
mm•ço de 1911

iü

I

-X

J.U)J

;;"ri

OE OE~EMDRO PI!: 1!!11

2i9

ae
Ouro

Papel

Abro o crcdilo supplemenl.ai' :'t verba -

Alfan-

degas - do exercício
cle 1010 ............ .

194:626$986

----------- ----------6, 335 :ti8G$00G

fiECAPJTULA(/ÃO
.Justica e Ne:;ocios Jnleriorcs .............. .

nelaoões exteriores ..... .

i Só. :112$892

Marinhn ..••..••••......

Gnorm ................. .

Viaçün e Ohras Publieas .•
Agrieui/Ju·rn, Jnrlusl.ria c
'Commcrei.o ......... .

1. 037 : G24$!JG.I

0.390:3G9$760

277:"G8$317
4.267:3%$058
1 G. 77'1 : 0~8$72:J

G.190: lt7ô$31t3

Fazenda ............... .

:.! • 123 : G29$:J30

li. 33G : ô8ô$99fi

3.34lí:2!l7$176

42.232:446$107

TABELLA- B-

Verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir;
credito supplementar no exercício de :1912, accordo com
as leis ns. 589, de 9 de setembro de i850, 2.348, de 25 de
agosto de :1873, e 492, de :10 de dezembro de :1896, art. 8",
n. i, e art. 23 da lei n. 940, de :16 do dezeml!ro de :1897, e
lei n. 360, de 3:1 de dezembro de :1898, art. :14, n. i.
N!N!R'I'ImiO O,\ ,l!JR'r!ÇA E NllGOQ!,OS lN'J'ElllORES

Socco/'l'Os Jlllblicns.
Su.IJ.v1dlos rins lk/)ntndo.v c Smwdorc.v -

•

..•

.I

I

11

I
'

'

ei;;o duranfr

n~

prorogaçõos .

Scc1'clrwia do Senado

t!

PoJo qun fJJr prc-

da. Cam.am rln.~ De/)U•tadns -

Pelo

srJ•viço slenop·l'nphiro o dt> rrclnr'('ún n pulllicaoiin dos •li:•lm!es
rJUl'lliÜO US Jl!'Ol'Og'nÇÜP.S,
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MINIS'PEiliO . DAS

llO SEN.IDO

nllLAÇÕES EXTim!OnES

.,.

1

.LOf.LD):CJ Olt SII.O~Dli]p.IOli,I):CJi[

HosJlitae.l - Pelos medicamentos c uLeosilios.
Cltlsscs inactivas - Pelo soldo de officines e pr.ncas.
lJmziçõcs de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos navios da Armada.
Mu.nir;õcs navaes - ~Pelos casos fot•Luilos de avaria, naufmgios, alijamento de objectos ao mar e outros sini1s.t.ros.
Ft•ctcs - l'nra commissão de snquo, passagens autorizarias por· lei, fretes de volum~:s· e ajudas do eusto.
E·vtJntu.ae.~ - Pam tr·at.amento de ot'ficiaes o pracas cm
pt>rf.os estrangeiros c em Estados onde não Ira hospitaos e enfermarias e par.a dospezas de entrr·t·ament.o e gratificatJões
exlraonlinarias dctrr·miuadas por lc.i.
.MTNIB'Pm\10 llA GUERRA

Sc1•vü;o de saude - Pelo;: medicamentos e utensilios a.
praças do pret.
Soldo, etapas e (JI'ati{ica('ües de pra(ws - Pelas que oecorrerem além da importancia consignada.
Classe.~ itwctilla.~ - Pelas eLspas das pr.acas invalidas e
soldo de officincs o pmr:ns rct'·nrmados.
.
Ajudas de, custo - Pelas que so abonarem aos offici.aos
que via,íam crn eommissão de serviço.
Material - Diversas despezas pelo transporte do Lropna.
MINIS'l'ERIO ll;\ INDUS'l'f\1.1; VTAÇ.\0 l~ ODllAS PUDI-IC,\S

Garantia ele j1wos ás estradas de ferro, ao~v enoanhos centl•aes c 1lOrtos - Pelo que excrdor do dccJ•etado.

.1•'

I
,,

:i ,
I

I'

I''

t.~ ,: '

'I

'I,;

Íi·
'I

l;.~/~

1:

·;:..

1.: .·. . I ·!.:'
1 .
j' ...

.I

'I

I.

i

iJ.

l11ro.~ da divida i,nterna fundada -

Pelos que occorrerem

no ·caso de fundar-se parto dn divida fluctuante ou de se l'a·
zarem opernoões do credito.

i

...... ,
,:.

SE8S,ÍO E~!

Hi

OE DEZEMDDO og

füll

•
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.Tnros da di·vida i11scl'ipla, clt:, - Pelos reclamado~ al<'rn
do algarismo orçado.
;lJ>Oscnlados - Pela·> aposentadorias que forem concedidils além do credito votado.
Peusion·istas - Pela pensão, meio· soldo, montepio c funoi'Ul, quando a consigna1;ão não for sufi'iciente.
CaiJ:a de Amorti:ação - Pelo feitio c assignatura de
notas.
Recebedoria - Pelas pot•cenlas;en~ aos empregados c commissões aos cobradores, quando as consignações não forem
sufficientes.
Al/andcyas e Laboratorip Nacional de Analyscs - Pelaa
porcentns;ehs aos empregados, quando as consignações excederem uo credito votado.
Mesas de Rendas .e Co!!dto·,•ias - 1'elas porcentagens aos
empregados, quando nii.o bastar· o credito votado,
FiscalizaçtifJ· e ma'is dcspezas dos 'imposto.v de consumo e

de transpol'hl- Pel;1s porcentagens, di:ll'ias, passagens e transporte,
Cout.missües aos '!!IJUdctlores pw•Ncu.lares de cslauwilhasQuando a consignn~ão votada não chegai· para occorrer ás
dospczas.
A:iuda de custo - Pelas que forem reclamada:s• além da
quantia orçada,
P,orccntauens )Jcla cob1·un('a cmccutiva das dividas dG

Upriilo - Pelo excesso da al'l'ecad11CÜO,
·
.Juros diversos - Pelas importancias que forem precisas
alt!m dn.~ consignadas.
Jiwo.~ de bilhetes do T/t.!'S<l'lli'O Tclom idem,
Cornm'issücs c1 tJorrctao.cns - Pelo que fo·r necessario além
da somma concedida,
Ju..,•os dos cm)n'estimos tio Co{1'C dos Orphtios - Pelos
que forem t•oe!amados, si a sua importaucia exceder tí do
erudito votado .
•TU.I'OS dos dc}wsil.os tias Ca'i;cas Economicas e dos Montes
de SocCOi'I'M - P<Jlos que forem devidos af<',m do credito votado.
E;t•crckips tim/os - Pelas ;Jposenl.ndol'in,,·, pensões m·denados, soldos e outros vencimentos marcados em lei e outras
despczas, nos ca;sos do nrt. H du lei n, 2,330,. de 3 de ~e
lembro do 1RS>i.
R1Jposi1•kv e. 1'rstitu:i11ks - Pelos ·pagamentos reclamados,
l]uando a imporlancia dcl!as exceder á consignacão.
Camarn dos Deputados, 11\ r! e deznmht•o dll 1911.- SniJino
Bm'I'Oso Junl01•, presidente.- Anaonlp Sirneão dos Santos Leal,
1• scc!'el.at·io,- Eusubio p,•auC'isco de Andrailc.-- A' r.ommissão de Finanças.
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N. 127 -iOU

O Cougr·ussu Nacional dem·cLa:
Al'L L" O Prosidento da Repu~lica é autori~ado a despender no armo de HH2, eom os sorvH;o& a cargo do .MinisteJ•io
rta Marinila, a quantia de l,o,7:lô:~21Li);O~'l, papel, c 1.000:000$,
ouro, a subm·:
i. Ga!Jiucte do, Ministro c Directoria do
l~xped ient.o

2.

3.
.\.
5.
ü.

7,

8.
9.
10.

u.

..................... .
Almimnlado, diminuída de 7 :GOO$, do
dirocl.or· o sub-director da secretaria, que passam a I'Cceber pela tabeBa n. 7 a gratificaofio a quo tiverem direito ..................••
Estudo-maior rJn Armada ............ .
fm;pect.orias l· ...................... .
Directol'ia Geral de Contabilidade ...•..
Auditoria diminuída de íi:OOO$ nos VBIIcimentos do, auditor geral da Marinl~;t .....................•.....
Corpo da Armada e classr's anncxas, diminuída de 180:000$, sendo ......
40 :000$ na verba gr:ltificncões, do
nccôrdo com a ultima parte do
art. 3• da lei n. 2.290, de 13 de
dezembro de 1910; :100:000$ na
verba destinada a quotas addicionaes de que trata o art. r,• e § 2•
do art. 28 da mesma lei, e ......
·10 :000$ na verba de gratificações
a officiaes reformados que exet•oam
commissões de !J,fl'iciaes da activa,
destacada do (total desta verba a
quantia necessaria para completar
os venr1imentos de 15 :000$ annuues
que competem a cada um dos tres
audilore:~ de ll!nrinha, e a que ·toem
direito desde a data da pJ•omulsncão da lei n. 2.356, de :H de dezembro de l\11 O..............••..
Cot•po de Marinheiros Nacionaes ......•
Batalhiio Naval. ..................... .
Escola de Aprendizes 1\!arinheiros •••...
Arsennes. Ficlllm assegu*'adas âos patrões, machiui1~tas e fosuisms da
Capitania do Porto da Bahia as

:!18:558$000

20:440$000
7:200$000

r.7:900$~00
~18:500$000

4"'900$000

12.~34

:809$976
:? •461 :992$ü25
310:702$000
822:082$000

~··

•

SESSÃO EM 16 Dll DEZEMBRO DI~ 1\H 1
me~ mas

·12.
:l:J.

H.

15.

1G.

17.
18.

1!l.

20.
~I.

""2B.
~~.

2-1.

25.
26.
27.

28.

vantagens q u" teem idrmticos l'uuccionarios do Al>seoal de
1\Jariulm do RkJ, de Janeiro, desta·
cnmlo-se a impo1•tancia precisa da
verba - Munições )ll'avaes -, cwso
a verba - Al'8enaes - não compot•tc a despe7&'1 ................. .
Inspectorias de Portos u Cosias . ..... .
Depositas nuvaes .................... .
Forca naval ........................ ..
HospitaflS• .......................... .
Superintendcucia du Navegação, au~entadn de 60: 000~, send<J• .•...
30:000 para construccíio de uma
casa para o phmoleiro e um depo·~ito de mat.m•ial, bom corrw pagamento de vencimentos c ração ao
mesmo pharoleiro, para acquisicão•
e montagem de um pharoletc na cidade de J,aguna, cm Santa Catharina, e 30:000$ para acquisicão de
10 boias para baliz.1mento dos portos de Mar.úo o Arr.ia Branca, no
Estado do Rio Grande do· Norte ...
Escola Naval. ...............•........
Directoria da Bibliotheca, Museu o Archivo, ausmentadu de mais 540$,
sendo 240$ na verba - Aeqilisicão
de obras, memorias, etc. e 300$ na
verba - Assoio dn casa e despezas
miudns ......•.•..........•....•
Classes inact.ivas ..................... .
Armamentos o equipamento ....•......
Munições do bocca ..... , ............ .
Munições navaes ..................... .
Material de construccã() uavn I. ....... .
Obr.ns .............................. .
Combustivel ........................ ·
Fretes, passagens. a,hidas de cUJ~to e
commissões de embarque .....•...
Event.uaes ...•..••.•..........•..••.
Reconstrucção do Arsenal do Rio do Ja-

neiro .......................... .

2fl. Directoria do Arm.1mento dn Marinha.

30.

Cornmissõcl~

no estrangeiro, como passa
a ser denominada a rubrica 30 da
proposta, diminuidu do 2.000:000$,
ouro, o supprimidns as palavras

3.u83:626$6B7
335:550$000
92:638$000
3. 022: 490$32ti
267:818~000

2.449:660$000
490:500$000

91:800$000
1. 389:468$407

üOO:oooeooo

7.000:432$000
2.000:000$000
1.500:000$000
1. 000:000$000
1.500:000$000
370:000$000
270:000$000
1.000:000$000
604:060$000
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c inclusive acquisiçiio de ntaterial
o pagamento de prestações attinentes ao contracto para construcção do.,. na vi·OS ~ c accrcscenlndas
as palavras: «e para pagamento a
offieiacs idoncos que forem contractndos no estrangc iro pam inslrueção e adesl.mment.o ue officiacs
c prar)as dn Armada e demais servir;o.5· f.echnieo·s da mal'inha de
guerra, 1otJJ'O,........ ... . . . . . . . . . L 000:000$000
Ar/..

~

I

'

1
I

;I•

,,1!'

I'

'
I

\i

, I.

:

•I

,

~a:

' ' : 'il

,.

'i 'i~'' :' ' '

1

!

~."

Fie.1 o ·Presideute rln fiepuh/ica autorizado:
a) a fazer as O[.Jeraçücs do eredito neccssarins, até n
quantia tlo 8.000 :000*, ouro, pam af.tnnder uo pagamento· de
touaR as pre.•tar;õos altinentos no contracto para conslrucção
do Rio d;c Janeiro e pm•a acquisição do novas unidades o material para a marinha de guerra.
b) a flUg"ar aos officines, inrcrio·l''-'~ e praças, que csLivemm n.1 Europa I!!Tl 1000 B 1001 a diffm·ençn dos v~nci
mcnlos entre o cambio de ·JS, por que os receberam, o o de
:!7, pelo qual tlevel'iam ter rrmebido os me&mos vencimentos,
tle~tacnlia n impot•l.nncia da verba - lTivimtuaes.
c) a pagar, titulo do grnf.ificar;iio e quando julgar merecida, a dinrin de ú$ ao palrão-mór rio At•senal de Marinhll
tio Rio de Janeiro, por servicos cxl.rnordinarios fórn das horas
do exped ienle.
Arl. 3.• O pagamento a marinheiros cont.rnctndos sorá
feito· palas sobra.s das verbas ns. 8 c O deRtinadas no Corpo do
·)!arinhoiros Nacionaes c Batalhão Naval.
Art. 4." Conf inua em vir:or a rlisposicúo eontida 11a lei
n. ~.3'70, de '' de janeiro do i !111, na parte rolntiva á divisiio
do littm•al dn Repnblicn em departamentos ou Jll'efeilurns, organizaciio do stJI•vicos o remodelação da administração da Marinha, ludo sem augmonlo do tola! do orçamento.
Art. 5.'' novo~;nm-Re Ui; disposições em oontral'io.
Camara dos Deputados, 'IG de dezembro de 1011.- Sabino
Bat'l'oso Jnuio1·, Presidente.- Antonio Simaúo elos Santos Leal,
1" Secrel.trio.- Eu.zebio Ji'l'anr;isco da Andrade, 2" Sect•clario.
- A' Commissão de Finanças.
Outro do mesmo senhor, da mc:smn datn, communicando
lmvcr sido npprovado c rcmntf.ido 1í snncoiio o projecto que
conecde liconcn ao Dr. Elviro Carrilho dn Fonseca e Silvn.Inteirado.
Dous do Sr. Ministro ria Viacfio o Obi·as Publicas, datados
de tr. do con·enl.c, tmnsmillindo as mensagens eom que o Sr.
l'msidento da Republica restitue dous dos antographos das

..
8ESBÃO llM

re;olu~'ücs

rizam:

iG

DE DEZEMBRO DE

I

i!lit

tio t.:on;;t•esso Naeioual, saaccionadas, que auto-

a) a cuneetJur um amw do licuuoa ao condue!AH' de r,• eL1sso
da ]!]st.rada de l!'erro Central do Hmzil .Jorge Vogiet·, eom or-

ucuarJu c cm IH'or·ogaufio, pum LmL;tmeul.o de saudc;
IJ) a conceder OU dias de liermça :to agcnto de :.! 11 das~ o da.
.T~sl.rarht de I•'m·ro Ccnl.ral do llr:Izil Antonio Di<LS· Paus Lemo
:5obr•inho, eom ordouudo, pam l.ral.anwulo de saudtJ,- Ar·chivc-so um dos aul.ographos u eommunique-se :i Gamara,
remci.J.undo-sn-llw 'l'· ouJ.ro.
Quut.t·o rio Sr, Ministro da Vi.wão " Negocias Inl.criorcs,
dalados do I :J do correu lo, L!.·;ulsmil.tindo as muusa~;en.s• com
que o Sr. l'residcnl.e da llepublica rcst.iluc dous dos aullll'graphos daB rosoluoúcs do Congt·esso Naeional, rsanccionudas,
que

autorizam:

.

a) a eoncedm· a Fmnuiseo Cons.tanl. du Figueiredo, auxiliar do Gabinete do ldcniificaçiLo· o Estal.ist.ica da Policia do
Districto l!'cdcral, um anno de licenr;a, com ordcnano, pam
tratamento de saudc;
b) a eoncedcr a Cal'los Domieio de Aso.is Toledo, promotor
pulJlicc> dt1 comarca de All.o Purús, urn anuo do liccnr;a, sem
vencimentos, para Lral.amcuto dr, saudu;
c) a abrir ao mesmo minist.crio o credito cxll'nord.inario
de :.!1 :000$, ouro, para pa:;arnenl.o de PI'nmios t!e viagem conJ'r•l'idos a En,iobras Vampré c outros;
rl) a abl'it• ao mesmo minisl.crio o CI'edito e:dr·aordimrio
rle R:"00$, ouro, para pagamento dn pt·nmio'' de viagem conJ'el'idos ao bacharel Heraclito• Anrl!·acle Vaz de Oliveira rJ outro.
- Archivo-se um dos nul.ogr·nphos e eommunique-se á CaHHU'a, rcmettundo-se-llw o ou t.ro,
llequcrimcnl.o do D. Ant.oni~l Lima Rodl'iguu~. viuva do
ex-J.Iwsouroit·o dn Alfandega dn Mal'anhão, Paul ino .rosé Rodl'iguus, solieilando a enl.roga da quanl.ia do C.5:8:lO$:J5:l, cnwnl.rnda a maior uo cofre cspeci.1l do scllo do consumo.- A'
Gnnnni1ssão do Fjnanr;as.

O Sr. 3" Secretario (servindo lia 2"1 proccrlc :\ lei I. um dC>
seguiu to

PARECER
N. 4:!8 - 1!111.

Obrigada pelas disposi(;üns l'ngularnr•ul.ar.·es r; rJiw~ .sohro
n emenda anrosrmfllcla pelo R1•. Krmadcrr Sc',:!WlliO Vu:nra. fL
Jll'Oflosição ria Cnmara dos Depu I.1Hios, n. 1af!, dr. ·I n,oo, n
Cornmissiio clu :ru.sl.ir;11 11 J,ogislaçiio rí do r•arecer que seJa rojc•ilnda a mosm.1 emmHJa.
.
_
..
O Govomo•, JH'nsl.audo aK 111 fo r·rnar;~es sol!ml•aclns pelo
Senado, disse o seguinte: «i\ lei n, 2.~00, de 15 de dezembro
Vol, VI
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do HH O, no art. 32 determinou que os vencimentos mensned
do pessoal do Patrimonio do Arsenal de Marinha desla Capital, nelle comprehendido patrões, machinistas,. ~o·s:uistns,
remadores, cozinheiros c crendos·, sejam considerados dous
tercos como ordenado e um terco com•o. gratific.acilo.
Penso que o projecto vem attender a um principio de
equidade recompensando aquelles funccionarios quandü, por
avançada idade ou invalidez, ficarem impossibilitados de con-Linuar no servico nativo, tendo em vist:1 quo igual concessão
obtiveram recentemente Cl> pha1.1oleiros. >
l'D!' sua vez, pensa a Gommissüo que não ha raz1ío plausivel para estabelecer difl'erenca, como faz a emenda, entre
os patrões c machinistas de um lado· c os foguistas e rcmador.çs de outro, quando. por lei todo~· elles toem vencimentos
dividiTios om ordenado e gratil'icacão, exactamente pat·a os
casos de liccnca e aposentadoria. A justica impõe que o beneficio se estenda a todos ou a nenhum se.ia concedida.
O Senado resolverá como ontende1· em sua alta sabedoria.
Sala dws Gommissões, ili de dezembro de 1911.- J. M.
ALetello, presidente e relator.- Castro Pinto.- Tavares de
Ly1•a,
E:MllNDA

A PROPOSIÇ,'\o
1909,

DA CAMAIL\ DOS DEPUTADOS, N,
A QUE Sll REFI~Ril O PAI\ECER SUPRA

158,

Dll

Ao arL. 1.• - Supprimam-se as palavras - (oguütas, remadores, etc., até ·O fim.
Ao art. 2.• - Supprima~se.
Sala das sessões•, 14 de dezembro de 1911.- Severino Vieira.- A imprimir.
O Sr. Pires Ferreh·a - Sr. 1'rcsidente, pedi a palavra para
requerer a V. Ex. que faca incluir na ordem do dia do depois de amanhã o projecto n. 72, de 1910, relativo a D. Allnn
Coelho de Figueiredo, projecto que est1\ na Gamara ha muitos
mezes.
. ORDEM DO DIA:
TOMADA DE CONTAS

2• discussão ao projecto da Gamara dos Deputados, n. H4,
de 1911, regulando a tomada de contws' no Governo pelo Gongress~> Nacional.
Vem á Mes11 e é lid11 a seguinte
EMENDA

Considerando que está na opinião do Congresso (Camara
o Senado) a necessidade da rcgulamentaciío clara dos processos do tomada de conta,s a responsaveis pelos àinhei!\os publicas, o que prov11 o presente projecto;
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Considornndo que, diVOl'Séil teem sido os l.rnbnlhos apresentados noss.o sentido, (Ruy Ba1•bosa, Azeredo, Urbano SanLos cm 1907 c Barbosa Lima na Gamara Hl09) c ainda rocont.emonte Homero Baptista o outros (pnrcCOl' no IH'OJ.ccto n ao•
do 1911);
' "•
Consiclorando que, o nr·L. 8" do presente projecto n 114
do f9H, sujeito ao estudo o deliberacão do Senado, rcf~re-so
nu· Presidente o mais membro.s• do Tribunal de Contas submottemos á delibernclio do Senado u presente
'
EMENDA

Onde convier (como os Jlal'::tll'J'nphos no art., 8•) :
§
O presidente c membro~ do Tribunal de Contas nfio
pod~ríío exercer •outra qualquer funccüo publica, salvo as
electivas, nem nccellnr commissilo do Governo, seja qual .for
o ob,lecto da mesma Commisslio,
·
O exorclcio de qualquer Qmprego publico ·ou .aaoeitacão de
commissilo importar~ n11 I•cnuncia do cargo,
•
§
Os directores ~erilo substiiuidos em oous impedimentos pelos sul:>-diroctot•os, Jlcla ordem de antiguidade, os
quaes nfio, poderão ser distrahido~ para outm qualquer scrvico emqunnto não cossm· o impedimento do suhstituido,
§
Os sub~dirociorcs soriio substituídos pelo 1" ~scriptumrio que o presidente designar, mediant.o proposta do director respectivo.
a) No exercicio do cargo de diroctoJ• os Stlb-directoros não
siio passiveis do penas disciplinnreti; o no r.k.J propril' cargo as
mesmas penas só poderão ser applicadas pelo· Tribunal re11nido
em sessão.
b) Os dircctot·os se roversarão tricnnalmente tm direcção
das directorias, compotindQ ao Tribunal em s~ssiio orgnnizat·
n ordem dns substituicõos c consentir na permutta entre os
directores.
No caso de vaga dentro do trionnio, o director que fól'
nomeado para preenchei-a i!•ú dil'igit• a directot•ia a cargo do
subsutuido.
c) O compromisso do presidente o mais membros do Tribunal será prostudo perante o mesmo •rribunal reunido om
sessão,
d) A distribuiciio do pessoal pelas >sub-directorias será
feita pelo presidente, segundo as necessidades do servlco c de
accôrdo com os respectivos directores.
· '
Dada uma vaga no quadro do pessoal, na primeira sessão
ordinarin, depo·is do conhecimento official, o tribunal resolvorú sobre a proposta para sou preenchimento, salvo adia.
monto requerido por algum mombt•o do tribunal o por el'!te
approvndo.
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J-;o enso de vnga pül' aposonl.odot·ia n proposl.a HIH'IÍ. rr-srdvida, na se~sií;r, r:m quo f(ll' .iulgnrlu ria legalidarlr~ r.Ja eont~•~usiio.

vnr·

"J As sesôÜes nrdiuur·i:Js do lr·ihunnl l.r.•J•iin Jogar· urna vez

scmu.nn, Nn din e llnJ•a maJ·eurla no seu regulnnwnf.o ÜJ-

I.er·no, quP l.:nnbem rrJgulnní a stthsl.ll.ui(;iío• do prcsiurmi.P,

'"ll

Runs impedimentos ocen:..;ion:ws, e a eonvoca(;ão fio....;~ ~nb-Ui

l'r)ei.OJ•es pm•a l.ornaT' Jllll'Lf' nos l.r·almlhos das ·"''ssües.
A~· se!-"lHÕOf; extt~IIOJ'dinnl·ia:..; Ht•r·ão eonvoeados pelo ,,,.,,sidenl.n qua11.tln houver• TJet:llssidnde, sr•nrln os rlirecl.or•IJs avisndoH
pelo mcnm~ rlP vn.~pet•a do rnnUvo da convnnnçüo.
f) Sornpr'" '''"' o pnr·r•rlr•r• tio dir·eel.ot• for eorrl.t•af'io an rcgisf,rp dn un1 netn, o JH':!shJ,.nLt• 11ão podel'lÍ. m·dcm1l-o e su-

.ieilarlt o r:a,,,-. IÍ. rlcliiH.Jt'ltl)iio rln l.l'ibunal. eonvocnndo urna
sessão md.raordinnrin qunndo a rnnl.eria fOT' rio urgcrwia t.al
tJU!J uilo poss.1 aguarunr a sessão, orditHLI'ia.
") O T'epr••Jsonl.anlo do Ministerio Publico per·anLe "' l.ri)Junn.l ser·:í sempre ouvidn JJO.-iJ pJ'Otwssos em que fOJ' a11egnd:L a
)Jl'Cserip,r;iío tio dir•cil.n m•ndil.orio '' r·••gisl.r'"' da or·dem de pagnmcnl,o Her•{o smn[tJ'(j resolvido pelo l.rilmnal T'eunido ·I!IIJ sessão.
A ,J•nlovnçfio da pr·eset'ipcão não He JH'I'SUUJC " tluve IJOil'~Lar.·
cxpressarnentu do .1do logislalivn.
h.) Quanrlo 11 l't'esidenl,n rltt 1\nrnrbl~a USIII' da at.l.l'ibuit;~•o
((Uo llw eHnf'pr•o o ad. !!", § :v•, dn doet•nf,o Jegislal.ivo 11. :m~. Ue
H ri<J outuht•o de Hl!lfi, o tl'ihnnal, si niín nnhm· pr•ocerlente.~ as
J'a1.tjes

H1H'e:seu1Jtdas

(Wio

minist.J'O ·ol'dcnndot· ua cxposh;üo

BS-

flr•ipta e mantiver· u sua rJrlliiJcl'llção, ru·ocerlcr·ri no l'l'gistro
sobr·c pT'lJI.cxto, dand11 ennlweirnr•ul." :ís duns Casas do Con~t·esso. uos fundarnr•rüos do al'l.n rleul.r·u dn !,H IHJt'OH ou no·s
:!!) pl'hrwit'flf-l di.'lH dn l'UIIIIÍÍÍ·~"t, Rl.'gllJJdO a /'CeiiSrt. dn TügiHf,l'O
OCIJorrm• rhH'anl.ll as sns~íics nu no inl.rH·vnllo linsl.n.~.
i) Das dooisües ndrninísl.t•al.ivns pr·ol'ul'iilns pBio l.r·ihunal
rmi.Jc os mesmos r•ecursoH r•sl.nlwlrmirlos no nt'L..\", § 3", tio dr•er•olrY logislnl.ivo n. :l\1:!, d11 R do ont.ubr·o de i801i. Quando o
f.t•il.mn.11 agir eomo fiseal da I'C!lllil.a r• ilespr•zn pnbliaa, alrím
da farmldnde ~:orrl'tH'i<ia ao •J>odl!l' :8xoeul.ivo 110 § :1" do at'L ::!"
tio decr•ctn Jrgislaf.iYo n. 302, rln 8 do oulu!Jt•o 1ie i B!Hi, :l'icn
salvo •n rlil'llifo de ••oconsidm·ncãn r.Jo despoclto anf.erior, por
Yilt dt• T'llrllanmçiío, r.hwl" qUI' pos;;rt prodnzir cfl'eito dentro do
mmo finmweiJ·o .

.i' A

t1Xt'I',Uf'iiO

promoYida

dns Stml.ntwas do

pd,; r·epr·csenlanl,o·' do

r(11'ibuual

dn Conla8

Hl.'l'iÍ

i\linistllt'io PulJiien lllll'antn

n rlil'eetm· qun l.ivnt• rc'lni.:HIO n fnHn, no~ :-;mJK l.m·mos ~..;nl'fin os
do nxecnl.i\'n eow~~~flidn :'t :F'a~IJJHI.a Puhfit·.u tmJ'a a t!nbJ•aw~~n duH

rlivid:rs fi~<'ill'~. O Mini~I.I'O da Jo'nr.<'JHIII nxpudirú r·r,~ulanuml.n

~Obl't' '·O l1l'Ol'OSRO dB I!Xt•t~II~;ÍlO, potfP-IJdn fJStn}JO]f'ePl' rl~1 pOI'ePn-

fag"Cll~ e custas qw~ enmpld.it·em a·o• flil'edol' o J'í!fii'I!~Oul.anto
tio M inistcrio Publico.
k) E' Jnanf.idn. ti >t\Oillt)dotwia. do novfl!'llo ü dn!'l sonl'i ageuf.~:s, nn fól'tnn da .se~unctn parf.P tln ai' L, t.', dn ln i n. ~:!I, dr! ~O
de novembro de 18!1.1, par·a or·den:u· irurnediatnmenLe a de-
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l.~nçfin p_rovi.~oJ•ia do ''"~flOIIHUVtd alt•aw;ndn, )·~fft•el.n:ula n prlo f.JO\t~f·uo, 110 lllHIH eul'l.o pJ•azo que lo!' poM~o~ivtd, ~uh
ltll'!.terlÍ o Hfl\1 ae!.n ú nppi'OVtl(.:~o do 'el'ibunal dB Conlu.~·, .1n
rp~:1l I'llllWIJuJ•:'t
pr•net~fH:lO o l.odn:-; os dnmunentw1 qup iuRti-

!-iltO,

fiquem a !tJJ.;alidnde da tll'isfío.
'
l) O tJ•i!Junal profm•iJ•:í a Hlla doeisão no Jll'aw t]., !ri dinH.
Ri o '.r:·ibmwl do GonLn~~ appJ•nvtu· a p1·isão, conwcar:'1 enl.iio a
e!ll'l'tH' o prazo de l.l'eH• mcwH ust11!Jnlneidn no al'l .. :l" do dc-

1!/'0lt) n, 30~, d.n H do outuhro riu IH!lG, o qual JJULlet•:'t :-;er pr·o-

l'ogndo po1· mais ll'es nll'?.f.•H, Hi n fJI'Oflt!sso J.ivei' sido inieiado
J'ica1' provada 11 irnpossihilidad" dt• sua eonclusiio dentro dnquolle p!'aw. No easo dn tJ•ilmnal não juil(Ul' legal a pri•são, o
J·nsponsavel serú posto illliiHorliafllllwnte em lihe!~lado.
m) Nenhuma autm·irlade ,iutlici:tl'la podrmí conct](fcr hallfJas-col'pU.s em favor dns J'esponsaveis tll'esus mlminislrntiYamente, salvo si a !li'Liçiw do impoti'Hnl.o vim· insf.J•uida com
rlrwumcalo de quitnr;ão ou deposito do' alcnnee vm•il'icndo, ou
rnm a pi·ova de, .iú trJJ'em r.lceOI'J'ido ·nmis rle t.rcs mews depois
rflt npprova1;ã.o da prisão pelo. 'l'J•ibunal r.le Conta.~ e de não
!for sido pmmgado o mesmo pr·nw.
n) Commcttor:'J. urna falta rliseiplinaJ', passivei de demissão ou suspt•nsão, applicada aquclla. no r:.1so de rcincirlencia, o ehefc de r·oparl.içiio qnc não der uma ve?. por mez,
poJo menos, c em rlia indol.cnninado, bnlnn~·o· no~ J'cspeetivos
eofres. Os clrcfes rir.• J'epar·l.ições em quo hnuvcr thcsourarins
ou pngadOJ•ias, sda qual fOI' n rnini.;;f.ril:io ;,, que pertencerem,
<J·emetl.eriio .10 Ministro ria Jo'awndn um rclatorio, no qual doolarnrão 'OS dias ern 11'"' pJ•oeedcr·am a balanr;o nos cofres respccl.ivos e qual a sit.uar;ão dos mesmos cofms·.
o) O direet.or que t.iver a seu eargo o serviço de tomadas
de contas, apresentará annualmrmte an l.ribun.al um relntorio
eir·cumsl.ancindo rio t.rabnlho frdt.o• na rnspeetiva directoria, no
flunl demonstrar(• a applicar;ão da verba votada pelo Con~resso Nacional par·n. .,.. serviço de tornadas rio contas fóm das
horas do roxperlienl.e. Esl.o rr.Jatorío será .1nnexado ao' de quo
l.r·ata o arl.. ll", n. 1. lel.t.m :i. rio decreto n. ~n2, de 8 de outubro
rio J 896,
p) A eomrnissão, rlc que t.rat.a o nrt.. 95 rio pcgulnmento
annexo ao rleereto n. 2.1,0Jl, de 23 de de7.embro de 1896, ser(,
composta dr, um suh-direclor· oomo presidente o de dous primoirDíl escJ•ipt.urnrios, :;;orvinrlo rio sceret.nrin o empregado que
for nomeado pelo dito presidrml.e.
q) Os memtll'os rio •rrihtm.11 de Contas c o rcpresont.ante
do Minist.rrio Publirln' poderão ohter licença at.ó um anno, com
ordenado, eoncmlida J)rfo Ministro rla Fazenda: Os emprega~os
do bribUTIUI, até 30 d,JaS, J)CJO dil'Cd.OI' l'Cl~.pecf.JVO; até nO dJaS,
poJo prcsidrmt.r rln t.Pihunal; e po·r mais tempo, até um anno,
pelo Minisl.ro dn Fazenda.
. .
.
Os membros do tribunal, o rúpresenl.nnt.e do l\hmsler10
Publitoo, o srou subst.il.uto e o ressoai in:M.ructiv·o, t.Mm direito
nnnualmento ao gosn de 30 dias utei; de férias .
n
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r) Ficam cl!'lensivas ao pessoal instructi'.lo' do Tribunal
de Contas todas as disposições referentes aos empt•egados do
'l.'he'souro, nü:o revogadas pela pmscnle lei. Os seus venci' nentos serão semp1•e accrescidos de 25 % dos que percebem
os empregados ele igual categoria do Theso.uro Federal visto
não. poderem exercer qualquer outra funcção publica, ném ser
des1gnados ptJlo Governo para commissiiJo, alguma.
• H) Oontinuam cm vigor as disposições dos decretos le;:nslatJvos n. :1~2, de A dr outubm <le 189ü, c n. 2.~09, de 23
do dezembro de '18%, não alteradas pela presente lei ficando
assim o Governo autorir.udo a expedir novo regulaménto para
•O Tribunal de Contas e a abrir os crcdi!.os que forem neceRsarios para a execm;ão desta lei.
Sala das sessões, IG do dewmhro de f9H.- Cast1'o Pinto.

O' Sr. Castro Pinto (') - Sr. Pro:sidente, a emendo. que
f.ivc a honra de apresentar consolid.~ perfeitamente as disposiQões contidas em um proJecto h11 tempos apresentado e fil•mado, entre outros. pelos Srs. Ruy Barbosa e Urbano Santo:s,
nujos nomes peco liccnoa para declinar.
Afórn as disposições que dizem respeito propriamente ás
atlribuir;ões do Tribunal de Contn:s,, sou o primeiro a confessar, o faço-o !lam a maior franqueza, a minhn emenda nada
mais f.11. do que, em substancia, distribuir ns vantagens da
!.abolia de vencimentos nos empregndos de pequena categoria,
aquinhoando-os, como •SC fnz cm relacílo nos empregad·os superiores, isto é, dando-lhes maiores vantagens, equiparandoos aos ompregad·O·S do Thesouro Nacional de igual catego!'ia.
Em fayor dos empregados elo Tribunal de Contas, Sr.
Presidente, existem dous argumentos que nllo podem ser taxados de somenos imp,o·rtanciu: o primeiro tem a sua origem
nQ. fncto de ser muito diminuto o numero de promoções que
so YcJ•ificnm naquclle tribunal, e o segundo nn disposiçruo' de
nmu lei vigente que determina. que os empregados do Trihunn I de Contas ni'io podem, como 'succode aos do Thesouro,
cxercm' outras commissões, commiss11es que. si por um lado
frnzem o1Ugmento do trabalho', Offerecem f.ambem Vantagens
pocnninrjns, componsnilora~ daquelle oxce:sso de se:vico.
Env1ando n minha emenda (t Mesn. procurm consultar
t.odo~ os meus collogns, sobretudo aquelles que ~omp!lem a.
Commissão de Finnncn's', por ser a que di1. sobro a despeza. n
fn1.or-se c upós essa consulta cheguei á conclusfilo de que insistir nn sua upresenta~.ílo seria perder tempo• inutilmente, c,
con0ommitantementc, 1iroparado quanto ú sua re.ieicfio, Jcu
t.omo a delibrrncão do pedir pnrn retirai-a, contando, porém,
SJ'. Presidente. com n bonevolenci'n do Senado, quo fnrl'i n
rlrvidn equidade, volvcmlo seus ·Olhos para ossn classe de desprot.c,gidos, que deixa de sr!' contemplnrln qunndo sr t.rntn ria
reforma rlc sua JlrOpl'in T'OJlart.ir;fio.

(•) Este discurso não foi revisto pelo orntlor.
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O Sn. METELLo - A emenda póde ser apresentada eomo
um p!'oj eclo em separado.
O Sa. C.'IS'l'llO l'IN'I'O - F.' o que iu dizer. Mas si ell::t, parasytando nu benevolencia do Senado, :wompauhundo o augmenbo de presidentes o directores do trilmnnl, tem .ii<, tle
antemão, Sllll condemnar;ão, que nfto sorú ;tlmndonu•1n á sua
HOI'tO

?

Ent.ret:mt.o, ,w!illit~ntomente on appello pum ossn disposi~ão rle espírito do Senado, individuulizand<'l esse compromiss'G
no honrado Senador por S. Pau!'O', presidente da Commissiio de
Ji'inunças. A ollc peco de antemão !Jell!lvolenci:c para os ~utros
nmpi'egados do Tl'ibuna! dn Conl::ts, porque, perdOo-me :L t•udeza de minhas palavl'as, apezar do «nariz de cêra > das considerações que precedem o proJecto da Gamara, esse projeut•o' parece te1' por fim apenas augment.ar os vencimentos
dos directores e Jll'esidente,s do Tribunal de Contas. (Não
apoiados.)

E' o que tinha a dizer.
O Sr. Presidente - Como a emenda nãio está ainda pendendo de deliberação do Senado, n Mesa ,iulga~se autorizada a
deferir o requerimento de V. Ex., retirando-a.
Retirada a emenda.
Approvada n proposição.
O Sr..Severino Vieira (pela ordem) - Requer e o Senado concede dispensa de intersticio' para a 3' discussão da
proposiçlio votada.
CREDlTO PARA INDEMNIZAR O COFRE DE ORI'HÃOS

3' discussão da proposiçfto' rla Camarn dos Deputados,
n. 74, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Fazenda o credito especial de i :134$600, para
indemnizar o Cofre de Orphi1os de igual quantia, paga indevidamente pelo Thesouro Nacional.
Appl'ovnda.
J,JCJlNÇA A PEDRO PEIXOTO DE AT,ENCAR

3" discussão da proposição da. Camura dos Deputados,
n. 75, de 1911, nutori%undo o Presidente da Republica a conceder um anno' de licença, com ordenado, a óJ>edro Peixoto de
Alencar, commundanle dos guard::ts da Alfandeglt de Manáos.
Approvada, vae á Commissão de Redacr:ão.
CREOI110 I'AUA lll~S'rlTU!Çi\o DE IMPOSTo A .TOÃO 1\0PKE

3' discussão da proposicão da C.umm•n dos Deputados,
n. 10ií, de 1911, allloriznnclo o Presidcmte da Republica a
nbl'ir RO Minish!l'io rln Pn~.rmla n m·edilo de 'I :52G$, pura re-
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"tituir :OD• bací·,arcl .Joiio Kopkc o que o mesmo pagou de ma iR
como contl'ibuinlo do imposto de subsidio e vencimentos no
oxercicio de 18!19, rr.Jevada a presct·ipção cm que haja incorrido,
Appt,ovada, vac ser submeL'Lida á sancciío.
O Sr. Presidente - Estando esgotada n. ordem do rJ ia, vou
levantar a sessão.
Dus·igno para ordem rlo dia da seguinte:
3" discussão da proposicüo da Gamara dos Deputados,
n. i H, de 1911, regulando a tomada de contas do Governo pelo
Congresso Nacional (com. pw•ecer favoravel da Commissão· de
Finanças) ;

3" discussão da proposição da Camnra d•os Deputados,
n. HG, de 19U, autorizando o Presidente da Republica a coneeder um nnno de licenca, com ordenado, a Francisco Pin!JO•,
estafeta auxiliar de pnüumaticos doo· Correio Federal (com.
parecer da Cornmissão de Finanç.as offerecendo emenda, jlí
app1•ovarla em .2" discussão) ;

Continuacão da 2" discussão do projecto do, Senado, n. 72,
do 1910, elevando n 100$ a pensão de 30$ que percebe D. Anna
Caolho do Figueiredo, viuva do capitão d·o E:~.ercito .Joaquim
Soares de Figueiredo (of{erecido pela Commis.!ão dlf Finanças
e ütclu:id'o na o·rdem. do d:ia a req!t.el''irnento do Sr. Pires Ferreim).

J.evantn-so n sessão ás 2 horas.

171' SESSÃO EM 18 DE DEZEMBRO DE 1911
PRESIDllNCii\ DO SR. QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PRESIDENTF:

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que concorrem os• Srs. Quintino• Bocayuvn, Ferroira
Chaves. Pedro Borges, Cnndido de Abreu, Jonnthas Podrosa,
Gabriel R.'llgndo, Arthur J.emos, Judio do Brnzil, José EuzebiG,
Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Thomaz
Accioly, ·rnvm·es de Lyrn, Antonio de Souza, Walfredo Leal,
Co:stro Pinf,o•, Sigi·smundo Goncalves, Guilherme Campos, Severino Vieira, Moniz Freire, Si\ Freire, Lauro Sodró. Bueno
do Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis,
]rrancisco Glycerio, Braz Abl'nntes, A. Azeredo, ~fctello. Generoso Marques, Alencar Guimarães, Fe!ippe Schmidt., Laurn
Müller, Vict.orino Monteiro Pinh~iro Machado c Cassiano do
Nnscimcntr> (38).
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Deixam do comparecer com causa Justificada, os Srs.
ArauJo Góe:s, Silverio Nery, Pnes de Carv:~lho, Ribeiro Gon!!:tlves, Gorv.asio Passos, :Francisco Sá, Alvaro Machado, Gonçulv"s Ferreira, fiosn e Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim MaN.a
Coelho e Campos, Oliveira Valladiio, José Marcellino, Ruy Bar:
hosa, Bc•rnmdino Monteiro, .Toüo Luiz Alves, Lourenço Bapt.i:stn, August<; de Vasconcellos, Campos SaBes, Leopoldo d<l
Rnlhões, Gon1.aga .Tnyme e Hereilio Lu1. (23).
E' !ida, pos~a em cl iscussüo e sem debate approvada a .act~
da sessuo antorror.
O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte ··'

..

i',.

E}.'PEDIENTE
Requerimento de Jules i\!ontaron solicit:~ndo concessão
pnrn construi!' e explorar um.1 rêde de cnnaes navegaveis e d<~
estr•adas de ferro pamllolas o complementares dos mesmos,
bem como pm·a ool.onizar as terms margin~~es dessas duplas
vias de transporte.- A's Commissões de Obras Publicas e EmPI'C!ZUS Privilegiados e de Financas.
O Sr. 3" Secretario (,çervindo de 2") procrcle

~oguintes

(t

leitnr.1

do~

PARECERES

N. 429- i9H
A Commissilo de Financns, depois de examinar as emenda,q
offerecidas pelos Srs. Cassiano d,o Nas~imenlio, A:. Azeredo e
Mendes de Almeida á proposição da Camara dos Deput.ados
que fixa as despezas do i\!inisterio das nelncões Exteriores, é
rio parecer que ellas sejam re,ieitadns.
&1la dns Commissões, ili de dezembro de 1911.- F. Glucm•io, presidente e J•cl~rt•o-r.- Urbano Santos.- Sá Freire.-

Victorino Monteiro.- Rneno de Paiva.- Jonathas Pedrosa.-

F. Pcnna.
E~iENDAS

A PROPOBIÇ.\0 DA CAJ\1.\RA
HH I, A QUE RE RI' FERE O

A' verba da tabella -

DOS DEPUTADOS, N.
1'.\RECER RUPM

Material - Aluguel de c.asn:
Frnnçn, diga-se !I :000$000.
Grã-Tlrctanba, diga-se: G:000$000.
All~mnnhn, diga-se: G:000$000.
Austr·ia-Hungria. diga-se: G:000$000.
Chile, diga-se: G:000$000,

92,

IJE
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'Ao § 2• do, art. 1• da propo.siciio, diga-se:
I. Um sub-minisko de Estado, com ordenado de 12:000$
gratificncão de 6:000$ e 300$ de ropresentaçiío.
'
II. Um director geral, col)l 12:000$ de ordenado, gratificação de 6:000$ e 300$ de representação.
III. Cinoo' directores de ·~ecçüo - o mais como está, sendo
um director por seccão.
IV. Um consultor j uridico com 16:000$ de gra:tificação.
Suln das 'sessões, 1ú de de~embro rle 1911.- Mendes de

Almeida.- Cnss'iano do Nasc·im.ento.

Augment.e-se de 4 :000$ a verba de representacüo da legação de Pariz, ficand.o, assim igualada á da representação da
legação de Londres.
Sala das sessões, '15 de dezembro de 1911.- Antonfo Azeredo.

Legação de Roma .i unto ao Quirinat:
Onde se diz aluguel de casa 12:000$, diga.se: 6:000$000.
Saln das sessões, 15 de dezembro de 1.911.- Cassfano do
Nascimento'.- Mende.~ dP. Almeida.- A imprimir.
N. 430-1.911
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A Commissfio de Constituição o Diplomacia, tendo examinado attent.amente as razões pelas quaes o Sr. Prefeito do
Districto Federal negou sanccão á resolucÕJor do Conselho Municipal que provê •sobre a effectividnde das ad,iunt.as a que so
refere a lei n. 844, de 1.901, que tenham regido e~colas publicas nas freguezias de Guaratiba e outras, pensa que o veto
deve ser approvndo .
O Conselho' Municipal, na lei n. 838, de 20 de outubro do
corrente anno, deu ampht autorizaciio no· Prefeito para reformar a in~trucclíio publi'ca do District.o Federal, cujo nivel
no domínio da legislação cnt~o vigente baixava dia a dia.
Em virtude de tal nutorizaciio, o Prefeito promulgou n
lei n. 838, com a qual estabeleceu em novos moldes n instruccÕJor municipal do Districrto Federal, instituiu o concurso para
provimento dos •cargos do magisterio e desofficializou o ensino da Escola Normal, revogando aquella legislac!Lo·.
Pretende agora o Conselho sob ·O discutido fundamento
da garantia, do direitos adquiridos, dar a um certo numero de
tif.ulnclns poln. F.scoln Not•mn.l, indepcndontement.o das condições rln nova lei, profot·oncia para as nome~çõcs no mngisterio.
Ar~ rnzõ~s do ,,elo convencem que umu tal providencia
importa nvidentomr.ntc nn rnvognçíl.n· dn reforma do ensino

t
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ou pelo menos em nlteracão essencial do ~ystema ndoptado
unarchizando o serviço.
'
. Em :taeB tlondiçlíeR, reservando •O• mais que .iulgue conventente d1zel" para o debate, tmLende a Commissão de Cons,tiLuicão IJ Diplomaci.1 aconselhm· ao Sonaclo n npprovaçíio do

1!etu.

Sala das Commissões, 1G de dezembro de 1911.- Alencar
Gu,inw1·ties. presidente.- Cas,çinnn rlo Nnsc'i!nento, relator.Mentlc.• de 11lmeida, vencido.
,
lli'BOioliÇXO DO I:ONSllJ,HO MUNICII?AT, A QUE SE REI'ERll O ~VETO~
N. 12, OE 1911, DOI I?REI'EITO

O Conselho 1\!uniclpal resolvfl:
Art. 1.' As adJuntas effectivns e es~ginrias de 1' classe
a que se Pefel"•J a lei n. Sltlt, de 1901, que tenham regido escolas publicas nas freguezias do Gunrntiba, Campo Grande,
:'l.111ta Cruz, Ira.iá, .Taca.répaguú e ilha do Governador, por mais
rle um anno, nttí n data desta lei, ficam com direito á effectividade cm qualquer escola primaria d,o• DisLricto Federal vaga
ou qur v.ngar, independente dn exlgencin do nrt. 95 da lei
n. 838, ele .20 de outubro do corrente anno.
Ar!.. 2: Os alumnos actualmente matriculados na Escola
Normal quo, dontro do prnzo, improrogavel de quatro annos,
terminarem o cur. o inst.it.uido pelo decreto n. 844, de 19 de
dezembro de i 901, prestando os respectivo~ e:tames, serão providos, independentemente de concurso, nos Jogares de adjuntos
de 3" classe, t\ medida. que houver vaga ou necessidade de
novas nomeacõe~.
§ 1." A disposicão contida neste artigo não impede o concurso para os Jogares de adjuntos de 3' classe, de accôrdo, com
n lei n. 838, de 20 do outubro de 19H.
§ 2.' Durante o prazo determinado neste artigo, o concurso para adjuntos de 3" clresse só se effectuará no• caso do
numero de diplomados pela Escola Normal ser inferior ao de
vagas ou do Jogares novamente oreados, ni\o Rendo elnssiflcado
maior numero do cnndidlitos do que o de vagas exi:stentes.
Art. 3." Revogam-so as disposicões cm contrario.
District.no F•~doral, !l do dezembro de 1911,- Gabriel O:o1'io de Almeilln. presidente.- José Clarimundo Nob1•e de Mello,
I" .secretario.- Almcrindo Th,om.az 1llalcker de Bacellar, 2' se~
crot.nr10.
MOTIV·OB DO «VETO )

Srs. Senndorc:s - Usnnlio• dns 11ttribuicões que me confere o m'L .21 do decreto n. 5. 1<10, de B de ma roo de i !lO;\, opponho !lido 1í inch.1.~a t•osoluçüo do Cqnselbo Municipal, pel·oe
J'nrteA o ,i ustos mnt.lvos que pnsso n exp•~r:
O Conselho· Municipal, bem comprebendondo n inadinvel
neeessicludn dr uma reform.1 radical do emino primaria o pro-

~
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1'issional do Districto PedcJ•al, hn bem pouco tempo conferiu
ampla aulori~a~iio• ao Execuíil•o municipal para effcctual-a,
sendo estmnhavnl, ngm·u, anteR que a reforma, promulgada a
20 de ouLubt·o deste anuo, comew a ser integralmente executada, já cogita de lhe illti·oduzit' nlteracúes liio mdicaes que
Q)JUSi importam t•m l'evos·nl-n em uma de SUM pm·tes essenmaes.
O decreto n. 838, de 20 de outubro do corrente anno,
acima referido, que reformou o ensino municipal, estabeleceu
um novo l'egimen pura o provimento dos cargos do mngisterio.
Ab~liu o privilegio de que gosuva a Escola Normal para formal' professores e, em subs'lituicão, instituiu o concurso pura
cs cargos de adjuntos de 2" clasRe. As outras categorias de
professore:s. serão t:ormadns pela promoção rigorosa, segundo
o duplo cl'iterio da antiguidade o do merecimento.
Parece-me que nada se póde nl!egar contra a seriedade
e a ,iustica do pt•ocesso adoptado nessa re~m·rna. E' de um lado
n selecção cons'tante dos mais apto;, determinada por uma
série de provas, ás quacs podem concorrer todas vomções, o
de ·Outro lado o premio systematizado aos profe.osor()s de mais
loneo• tít•ocinío e de maior· merecimento.
A resoluçã10 do Conselho Municipal subverf.ü completamonte, desmoraliza essa par•to da !'cforma.
No seu art. ·l" determina qur) todas as antigas adJuntas
effectivas e estagiarias, que, POI' mai~ de um anno, tenham
regido osoo·las publicas nas 1'reguezias da zona :suburbana que
menciona, serão nomeadas professoras mLhedraticns nas vagas
que occorrerem. E' um favor que :se não justifica.
Dessas adjuntas, algumas, as ex-estagiarias de i • classe,
ilstiio actualmente incluídas na categoria da1SJ 2' classe, o só
poderão chegar a catbedraticas depo.is de promovidas ú. 1' e
abi permanecerem por dous annos. A resolução as promove a
cathedrnticas, com sacrifício de 300 adjuntos de 1• classe,
com mais direito do que ellas, pela 8Ua antiguidade, e muitas
pelo seu merecimento.
O simples facto d~ ter regido por mais de um anno e~
colns publicn:s· na zona snburlnma não representa um sacr!fioio tão ingente que tlti direito a essas adjuntas a um premto
tiío extraordinario.
·
Essas regenci.1s sempre ~t>ram procuradas com llT31JOO
empenho, porque collocavam as adjuntas n quem ülla:; cabmrn
em umn situnoão material de grande conft•onto.
Não só lhes pt'OfiOI'f:ionavam augmento sensível nos seus
vencimcn'flns t1omo aindll residencias para tts• suas fnmilias o
uma cOH8igua~ão pam pa~soio dn escola, exactamente como
para os enl.hodraticos.
Niio sei porque agora so ent.endc que essn.s· adJuntas merecem o enorme privilegio que lhes quer oonfe1•ir o Conselho
Munioi{l.11 pela circumstnncia de .itl terem obtido o grande
favor dcs~as lucrlit.ivns commissõcs.
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Alúrn disso, a redacção desse arL. 'i" ú d1) uma La! amplitude fJUe virá por muito tempo perturbai' o scrvi~o· nn Directoria Geral ue Instl'U ccão l'ublicn.
Todas a.s, adJuntas, cs•Lagiarias e efl'cctiva:;, diplomadas ou
não pela Escola Normal, que tenl1am, nestes :!0 ou 2~ annos
ullimos regido escolas na zona suburbana, o devem ser em
t;t•nuúc numero, ficam com direito tí nomeacão de cathedraUr.1s, com preJuízo das que conquistaram os, primeiros postos
como t!djuntas de i" classe, pela sua assiduidade c dlJdicaçãÓ
ao eusmo.
E' a negação completa do espírito da reforma de outubro,
que assent.1 em base.5' rígidas de equidade c Justiça.
No art. 2• a t•csolução do• Conselho Municipal mata o coneurso inslHuido pelo docL·e'lo n. 838, Já citado, para o provimento dos cargos de ad,iuntas de 3" classe.
E' evidente que, tendo esse decreLo, dado á Escola Normal
uma autonomia didactíca comple'la, não se podia continuat• a
pmver os cargos do mngísterio com alumnos fm·mados nesse
justítuto, que de om em rleunlc passa a funccionar indepond,mtc da direccão e da fiscalização das auto!'idades municipacs
do ensino.
Para set• logico, o Conselho Municipal devia l.er rostiLuido
tí Escola Normal a su.1 antiga condiQão de esta!Jelecimento ofJ'icial.
Pois que o ensino passa a ser ahi minislt'ildo no snbot• da
Congt·egaçilio, c os exames realizados á revelia desta admini~
sl.t·açiio, é claro que os alumnos que se diplomnmm não estão
11as condições do entrar para o magisterio municipal scm uma
pt,ova da sua aptidão, que s6 em concurso se póde apurar.
O regimen nntet•íor era logico. A Municipalidade formava.
]Jrofessores e os aproveitava para o provimento dos cargos.
Ag-ora tem que acceitat• ll•O• magi~tm·io pessoas que estudam o
dão provas da sua capacidade perante professores flUO não
estão su,ieitos á disciplina e á inspecção officines. E' o que
póde havct· de mais extravag,1ntc.
O deet•eto n. 838 conced1lu aos alumnc.s matriculados na.
E~eola Normal fav·o!'es oxeopeionnes. Mantevn durante um
unno. como programma dll concut•so, o pt,oprio programma do
estudos dessa. escola e dispensou os alumnos, do ·I" anuo do
estagio escolar exigido para os outros concut•rentns. E' intnitiw• quo -nssas van•tagcns ,collocnm ossos alumnos em con•lic•ios t•speciaes pnl'a. disputarem os Jogares de adjuntos do
:J• classe.
Mt 1m disso, lm uma con!rmlict;ão palpavol enl.ro os §§ 1'
tl ~" do nrL :!". Em um so tlir. que a dbposi~ão do ltl'tigo não
Ílli!JI,'du o IJOnma·so. du Ul!llt11'do t\0111 o deeroto n. 1:!~8 : no outro
se llir. Jusl.amonto iJ eontl'ario, isto 1\, que dumnto quu/.J•n nnnos
o eontJUJ'so não sn realir.ar1i, rlnsdc flll" o numet·o rio alunmos
1lipl<•mados baste p:n·a o !ll'Ovirnento de Iodas m;. vngus.
O mesmo § 2" revoga uma das disposir,ões mais Jibomos
l'l' ltttivns no concurso: é a que, garanto por dous annos• n classiJ'ic.1cfio nollo fcit.a,
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Desta nrLe, para protejet• 0.1 normalistas que ostão a :fazer
sou curso sem a assistencio. o inspoc~ão da Directoria Gora!
do Instru_cção Publíca, prej udicnm-.so candidatos quo om provas publicas rtgot·osas• tenham demonstt·ado aptidão para o
magisterlo, .os quaes núo poder•1o se1• nomeados para as vagas
que occo!•rerem depois do concurso terminado porque eBsas
vagas devem ficar destinadas aos nlumnos .a quem a Escola
Normal conferir os seus diplomas.
Do exposto t•esalta a anarcbia que. voltrn•ia ú Instrucção
Publica Municipal com a tt·nnsformacfuo em lei da presento
rosolucão, mais convindo, talvez, mesmo, a .annullacilo total
do decreto n. 838, de 20 de outubro do corrertte nnno, do quo
a mutilação flUI.', assim sofl'r·eriu om seus fundamentos bnsicos.
O Senado, Federal, em sua aHn sabedoria, decidirá, no
omtanto, si prevalecem ou não ns mzõos que submetto ti sua
apreciacilo.
Rio de Janeiro, H de dezembro do '1911.- General Bento
Riblliro Carneiro Monteiro.- A imprimir,
ü

N. 431- 19i1

A Commissiíor de Constituir-ão o Diplomacia, tendo exn~
minado as razões do veto do SJ•: Prefeito do Districto Federal
á resolução do Conselho Municipal t•olevando n prescripcã.o
em que porventura ha.ium incorrido os direitos do Dr. Leopoldina' Joaquim de Paria, engenheiro aposentado da Prefeitura, á percepção do vencimentos correspondentes ao tempo
decorrido de i ele maio elo 1íl(J4 a 31 de ngo,:;to de 1895 em que
serviu como eugenhehi~J chefe do districto de S. Christovilo,
pensa que devo ser ·O mesmo veto upprovado pelo Senado.
Negada pot• modo formal e peremptoriar pela Prefeitura
a prostuciio dos serviços cu,io pagamento a resolução vetada
manda fnzcr, com rolevaçiio da prescripciio ern que hn.ia incorrido o respectiv·o direito, :sómante prova convincente em
contrario poderia aconsclhat· n rejeiciío ct.o. veto.
Ora, não 'tendo sido essa prova offerecidll nem dispondo
a Commissíio de olemenbos para conhecer da procedencia do
direito que inspir.ou a resolu~iio vetada, é esta de parecer que
seja o veto .approvado.
Sala do:s Commissões, i8 de dezembro de HlH.- AlencaJ'
Guimarães, presidente e relator.- Cassiano do· Nascimento.Mcndes de Alme(da.
REBOLUQÂO DO GoNSELJIO MUNIGIP1\L A QUll Sll Rlll'llRll O «VETO:.
N, 8, DE 1911 1 DO I'REI'BITO

O Conselho Municipal resolve:
Art. L" Fica relevada M Dr. Leopoldina Joaquim do Faria, engenheh·o aposentado da Prefeitura, ll presc!'ipci!o em
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que lw,iu incorrido para o recebimento da imporLnncia cor~·espondento ao f;ernpo decorrida, de 1 de maio de 1.894 a 31
de agosto de 1805 ·em que serviu como engenheiro chefe do
districto de S, Christovíio, ficando ,o, Prefeito autorizado a
abrir o necessario credito.
Art. 2." Revogam-se as disposições cm contrario.
Districto Federal, 30 de novembro do 1011.- Gab1•lal
U:01•io da Almeida, presidente.- José Clarimundo Nobre dr:
Mello, i" secretario.- Almcrindo Thoma: Malcher de Bacellar,
:l" secretario.
. '
MO'l'IVOS DO «VETO

»

Srs. Senndm•es -l'ela inclusa resolução do Conselho ,Municipal fica relevada ao Dr. Leopoldina Joaquim de Farill,
engenheiro aposentado da Pr~fcitura (e hoje fallecidO<), a
prescl'ipcíío em que haja inconido para o t•ceebimento da
importnncia cat•respondente no tempo decarrrido de i de maio
de 1804 A 31 du agosto de 1895 em que serviu como cngcnltCiro chefe do districto de S. Christovãa, c autor·izada a
abertura do ·necessario credítQ.
Como se vô o Conselho Municipal, por essa reso•luçíic,
usurpa attribuições privativas do Poder Nxecutivo 1\Iunicipal,
quaes sejam determinar os vencimentos a que, na fórma da
lei, teem dírerw os funccionarilos administrativos, e usurpa
taes attribuícões porque o referido funccionario aposentado,
e ho,ie fallecido, tendo varias vezes requerido Q• pagamento
ora ·ordenado pelo Conselho, sempre foi desattendido pelos
seus arrtecessores, que lhe ni1o reconheceram o serviço de que
pedia o respectivo pagamento.
Accresce que o conselho, isentad-o·, no caso, da prescripção
o pagamento ordenado, faz que a sua resolução seja contraria
aos interesses do Distrieto, segundo os define o art. 211 do
decreto federal n. 5.160, de 8 de marco de 1904.
E por isso, fundacl{) nesse mesmo nrt. 2·í do decreto numero 5.160, oppondo o pro,;ente veto, sobre o qual o Senado
se pronunciará com n sua oostumada sabedoria.
Rio de Janeiro, 7 do dezembro de :1911.- General Bento
Ribei1•o Cameiro Monte1;1·o.- A imprimir.
N. 432- i9H

Acet•ctt do requerimento :1. 18, de i9H, em que Anionio
Get•aldo da Rocha, domiciliado em Barreiros, Estado da Bnhin,
podo que lhe se.in concedida permissão para, por· si ou empreza que organizar, construir uma estrada de ferro que, ligando a bncia do Tocantins :i do S. Francisco, ponha em oommunicnçiLo• a cidade de ·Palmas, :situada ao norte de Goyuz,
com .t cidade do Bnrt•eirns, situada ú margem do rio Grnndo,
afi'lucnto nnvegavel do· S. Francisco, no Estado da Bnhin, a
Commissão de Obras Publicas n!i() podendo deliberar som ouvir
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Governo, levo llu pedir inJ'm·maçõcs, as quaus .sã() do fcor
seguinte:
« Heparl.if;.ão l!'ederll(l de F:iscaH~ar,.ão das E~l'l'Udas dn
l•'erro - Sccrcl.aJ•i1l, Rio de Janeiro, ri de outubi'O do 1!111 N. U:i87 - Exmo. ::lr. Dr. José Joaquim Seabra- l\1. D. Miuistl'O da Viaoii•o e Obras Publicas.
Em cumprimento das orderus de V. J~x. relativas ao requerimento que ao Congresso Nacional dirigiu o St·. Antonio
Geraldo Rocha, solicitando a wncessão de uma estrada de
J'ct•ro que, tendo por ponto inicial a cidade de Barreira~. 110
Estado da Bahia, se diri.ia á capital do Estado de Go~az, passando pela cidade de Palmn:s, situada ao norte deste mesmo
Estado, cabo-me informar que, embora seja a estrada requerida de g'l'ande utilidade e vantagens, principalmente para o
desenvolvimento da rêde de vi.acão bahinna, oomo pondera o
chefe do 3° districto., o requerimento do supplicant·e está pre.iudicado, em virtude da resolução tomada pelo Governo, ordenando a execução dos estudos da linha requerida pelo supplicant.e, linha que fica comprehendida no traçado que a Estrada de Ferm Central do Brazil, autorizada pelo Governo, já
iniciou para o prolongamerrto de seu tronco, de Pirapór:t ti
capital do Estado do .Pará, passando por Palmas e dahi, pelo
valle do 'IIocautins, seguindo em direccão a Belém do Pará.
Da cidade de Palmas serli construido um ramal ·para a do
Barreiras, ficando por esta fórma estabelecida a ligação com
a parte navegavel do rio Grande, a1'1'luentc do S. Jlrancisco.
Desde que o Goverrno, da União tomou a si
execução dos
tmcados mencionados, abrangendo não só a linha l'equerida
como outras, que vão constituir a ríldc do prolongamento da
Central do Brazil, fica disJWnsado o concurso do cmprezns
particulares, c, por esse motiv·o•, está prejudicado o requm•imento do supplicantc. Suude e fraternidade.- Ern.esto An-

wJ.

a

tonio Lassance Cunha. ~

.'
I

Em vi,sta dessas informações é a Commissão de parecer
que o requerimento se.ia rejeitado.
Sala das Commissõe~. 18 de dezembro• de 19U.- Generoso Marques,. presidente.- Jonatl!as Ped~osa, relator.- A'
Commissü1o de Finanças.
N. .\33- HJH

Rcdac(!Lio final do 1ll'o.iccto du Stmado," n. 2.? de -/9011, qup ':cleva tft~ Eo,tndu do Piauhu u !laf/ll!nC11to da quantw de

:;S:1Jil9$9.fii, únportauC'ia do saldo tfc·vc'dol' do mnprcstimo

que, sob (iant:a tln Un'itío. "ontrahin cm ·18.?0 com o Banco

da LavOUJ'tt c do 0JJ"II!11WI'c'io.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. J<'ica .roluvado no Estado do Piauhy o pagamento da quantia do 38 :9ti\l$!Mti, importaucia do saldo de-
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vedor do mnprcsl.imo auc, sob finnea da Uniiío, contmhiu cm

1S!lll, com o Bauoo· da Lavoura c do Commcreio; l'cvogadas ns

disposiuúei:i cm contrarjo,

Sala das Commissõc~, 18 de dezembi'O de 1911.- Wa!fredo Leal.- Sá Freire.
Pica sobm :'t 1\lesa para, IW sessão seguinte, ser discutida,
do poi.s· de publicada no Diario do Cor/(J1'esso.
N.

lt31t -
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Rt!dacçüo (inal

da emenda do Senado á proposição da Gamara
dos Dep·ttladJos, ·11 .•93, de. Wll, que manda payar cut dobro
as pensües de meio .wldo ~~ rnontepi0 a que tivcrera dlreílu as ·vi,lf.t!as c filhos dos o{{iciaes da Armada mortos
'llO Clt1l!JJ11intento do deve~•, na revolta de 23 de novembro.

Ao artigo unico•. Eliminem-se as palavl·as: «a bordo do
Aqu.idaban JlOI' occasião d.a. desash·e que o perdeu»;
o mais como está.
Sala das Commissões, 18 de dezembr.u• de 1011.- Wal(rcdo Leal.- Sá Freir,e.
Fica sobre li Mesa para, na sessão seguinte, ser discutida,
depois de publieo1da no Diario do Conoresso.

coura~ado

O Sr. Francisco Glycerio ( • .l - Sr. PI·es,idente, desejo
submettcr ao Senado uma indicaçii() mandando incor·po.rar á
Secretaria, pum os e!'foi•tos de montepio, licenças e mais \lantagcns de quo gosam <lS funcciona!'ios titulados, os redactores
dos dobate:s.
Sr. Presidente, tomei a mim gostosamen·te o p.at.J·ocinio
desta causa p()rque 'lenho sido muito rigoroso com os !•edactores
dos debates, Reiteradllmente, mesmo, tenho declarado que
qualquer homem de bom senso póde ser Senador da Republica; não é qualquer homem de bom sonso que púdo ser redactor dos debates; tal é a missão delie.1da do que esse pessoal é investido!}.
Sr. Presidente, si lm de a I'edacçfi;o dos debates constituir
uma cspecitJ de industria particular IJ Jomalis/.ica, melhor rl
que sc.iam os redactores incluídos no quadro dos J'unccionai•ios
pubJic.os, addicionados :i Secretaria do Senado, snbmotti~~?S
mais di!'r.ctnmenf.c ú autoridade da Mesa, de so!'te a lhes CXISJr
melhor ~erviço, mnis dedicação para ns suns funcçües. Manda
a verdade dizer que esses homens são bons· pessoas, mas infcli?.mr.nte, ropct.idamonte, ieem deix.1do muito n deseJar no
quo diz t•cspeíto ao dosempcnh;() do seus deveres.
(') Este discurso níi.o foi revisto pelo orador•.
'Vol, 'VI

J\NNAEB DO

SENADO
•

Sr. Presidente, no Corpo Legislativo do meu Estado lll.
orador jámais revô aeu discurso.
O Sa. ALFREDO ELLIS - Esse trabalho é completo e quasi
perfeito.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perfeito. 0 orador, no dia
seguinte, tem occasiüo muitas vezes de .se extasü:tr com o estylo com que a redacção dos debates veste seu discUI"so. A's
vezes, no ardor das dis•cussões, o orador discrepa da i'órma,
sacrifica .a idiomatico. e pecca contra a logica e contra o bom
senso, mas o seu pensamento• sahe de tudo isso claro, limpo,
escorreito e fielmente interpretado.
Para que o ilenado pussa exigir semelhante serviço ó
mistór amparar, i'avor·eccr mesmo. esses funccionarios, que
vivom eomnosco como si fossem jú empregados publicas e,
como desse pessoal, attcndendo ít sua competencm intellecutal,
tudo ha a esperar, basta apenas que com esses favores fique
tambom á Mesa investida de maior ascendencia sobre e!les,
elaborando desde logo a.s instrucções que deverão regulax· o
serviço de redacção dos debutes perfeitamente organizado.

(Muito bem I Muito bem I)
Vem á .iV!esa, é lida e remettid.a á Commissilo de Policia
a seguinte
INDICAÇÃO

N. 6 - f9H

Indicamos que, para os o1'feitos de montepio, licenças e
mais vantagens do que gosnm os funccionarios titulados, sejam os redacto!·es de debates do Senado incorporados á Secretaria, constituindo uma secção especial.
Sala das sessões, !8 de dezembro de iOH.- Castro Pinto.

- Pires Fe1'1•eira.-· Gabriel Saluado.- Tàvares de Lyra.Lau!'o Sodré.- Alencar Guimarães.- A. Azeredo.- A. EUis.
- Jonathas Pedrosa.- Victorino Monteiro.- Mendes de Almeida.- Bra: Abrantes.- .4.rthur Lemos.- Auuusto de Vasconcellos.- Cassiano do Nasci,mento.- José Euzebio.- Walfredo Leal.- Bernard" Montei1•o.- Guilherme Campos.
O Sr. Severino Vililra (') - Sr. ·Presidente, quando, ha
cinco dias, nn sessão de i 3 do corrente, or.ava o honrado Senndor pelo Estado de l\!atto GIIOISSO, meu distincto o prostimosissimo col!egn o nmigo, Sr. A. Azeredo, S. Ex., discorrendo sobre a poiiticn dos Estados na situncwo, nctual, chegou
a uma passagem do· suas considerações que me obrigou a intervir com um parate.
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I!lste discurso não roi revisto poJo orado.r.
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'11. passagem a que me refiro, Sr. Presidente, ó a seguinte:
« O honrado Senador pela Bahia, fallando nos casos de
inelegibilidade, referiu-se a candidaturas de ministros a presidencias de Estados o entilo citou o caso da Bahia, na pessoa
do Sr. Ministro da VlllçiTo, dizend() que nunca nenhum ministro fora candidato ú presidencia de qUAlquer· Est11do.
O Sn. HuY llAnoosA - Não fiz esta affirmacíio. Condemnei
os factos da mesma natureza, passados e futuros.
O Sn. A. AzEREDO• - Estou inteir·amente de accôrdo com
V. Ex. Mas devo dizer que o meu prezado amigo, Sr. Severino Vieira, tambem foi candidato.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Não fui, não, Senhor. Peço a
palavra para opportunamente explicar o caso. :>
E', Sr. Pre.idente, a explicação, deste caso que venho
neste momento dar, com a devida venia, ao meu distincto
amigo, a quem me prendem os mais estreitos Iaoos de consideração, estima e elevado apreco.
O SR. A. AzEREDO - Agradecido a V. Ex.
O SR. SEVERINO VIEIRA - Sr. Presidente, eu não. fui como
ministro candidato. ao governo do meu Estado. Quando ministro, na presidencia do meu eminente chefe, Sr. Dr. Manoel
Jlerraz de Campos Salles, approximava-se o tempo da eleicão
de governador do meu Estado. O governador do Estado da
Bahia naquclla época, Sr. Luiz Vianna, estava a concluir o
sou período em 26 de maio de 1900 e a eleição, de accôrdo
com os preceitos da Constituição, cevia rc!llizar-se no dia 28
do janeiro daquellc anno, isto é, de 1900.
Atravessava o paiz no fim do anno do 1899 um período
agitado na politica do Estado da Bahia. No dia 12 do novembro deste anno, data que coincido com a em que se realizou tal eleição, realizaram-se as eleições Pllra o,s cargos de
intendentes municipaes o conselheiros, em todos os municipios.
E todos os quo acompanham os movimentos po,Jiticos do
paiz devem ainda recordar o que foi essa eleição, principalmente no município da Capital, ando se desencadearam factos
do violenoias, atropelos e atrocidades que tornaram, desde
então, celebre o g-overnador daquella época, o Sr. Luiz Víanna.
At6 então não era conhecido o candidato !lO governo da
Bahia e aponns a 2 do janeiro de 1900, isto é, 26 di!ls 1antes
<ln drrta designada pela Constituição para a eleição, eu tive
noticia do que or. meus correligionnrios, ou antes, n Commissão elo partido u que eu pertencia, ~o havin reunido e designado lO• meu nomo para ser eleito governador da Bnhía.
Limitei-me, Sr. Presidente, a responder á Commissií<:~
Executiva do partido a que eu pertencia, que não aspirava
tão grande honra, mas que, se eleito pela vontade livre e in-

2U .

· l\NNAES DO SENADO

'

I ' ' ~:

rlepenllent.c de meus concidadãos, en nã!o podia, ahwlutnmente,

recusar.

Era, Sr. .Prc:lidcnte, uma eleir;ão que se me nprescntava

de surprezn.

Eu não cogitava, absolutamente, de ser govemador·; nem
antes nem opportunamcnte a esta data, nem procurei abt•i:·
ilS valvnlas de uma falsa ou verrladcira popularidade, dando
margem, pelas eolumnas da impt•ensa desta Capital ou dos
Estados, t't publicacão do tclcgJ•amrnas ou eousas desse jaez
que estão muito ern moda no tempo que atravessamos.
Não oserevi uma carta. pedindo um voto, não expedi uma
circular, não fi~ prog!'ammn, pois o meu paS'ttdo era bastante conhecido c os que me eonheciam estarimn de accür·do
ou deviam contm· que meu procudimcnlo futuro não· pnd:a
~er senão, conscqucncia du minha eonducta pa~sada.
Nessa sHuação, apresentada a minha canidatura, eu uiio
podio. deixar trabalho> que linha 1~rn rnãoR e i!Ob estudos na
]Jastu que me havia sido conl'iada. Entre llsses trab.nlh•Js, cru
primeiro togar, havia a reforma ou a t•evisiio do cJontracto
pam a consLr•ucção do porto do meu Estado. Era urna questão
qne a mim, corno bahiano, não podia deixar de desperta•· o
mais yivo inlcres5e desde o momento cm quB assumi nquella
pasta.
Havia uma concessão, do tempo do Governo PrnYi•ol'in,
pura a consLl'Ucr;ão do porto da Bahia, concessão essa que foi
depois adquir•ida por· uma companhia, creio que a Companhia
de Docas c i\Ielhoramcntos da Bahia, que fez a subsc~ip0üo da
~uns accües, recolheu de subscriplor•es diversos 10:000$ mas
não dcm até cnlãlo um passo para a eonstrucção do po.r•to.
Estud:mrlo os motivos dessa demora " relendo o conlmcto, vi quo rmlre as suas lllausulas existia uma qull tor·uuva o pr•aw para o comer;o dessas obras rl•)()•JnrloJnlo do i\linisterio da Guerra, quanto ao pr·ejniw que o porto podia
causar ao :l'orte de S. !\larcelln, e do lllini;tm·tiJ ria J\lat'inhu, a
quem a questão não podia rltlixat• de infel'üssar, quanto• ao
i(rsonnl.
O fado, porém, é que os inL.~l·Q~sad•lS dcs~a companhia
eonscguirum dos MinisLorios da GucrTa •l !la Mm·inha que não
fossem prestadas as inl'orma~ües solicHarlas pelo Mínisten•J
tln Viaciio.
Procurei, rJebaltle, empregar pam isso toda a influencia
com que podia ·eonltH' ,junto do meu collegu o amigo ·O• Sr. Minist.J•o da ChtC1'1'11, mas os rmpeis em quo eu solicitava us inJ'ormnçõl's uiio appm·eciam, e eu Julguei que o melhor meio
de rosolWJ' a rl ill'iculdade era J'evor o contracto.
Modelei então o novo conl.mcto do accürdo com as vuntligens eoneedillas pnr·a os eoncessionarios dó po!'lo de Santos,
c impu~ :í eomrmnhia eoncossion:n•in um pl'azo rigoroso e
iuadinvel, dentro do qual daria ella começo ás suns obrns,
80b pena de caducidade.
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Esl.c conl.t·aclo, creio, l'icou toPminado no dia 23 ou 21 de
janeiro, mas nem isso valeu uns mtms int.uif.os, porque a compauhia, anl.cs de t'indat· o prazo pma o inicio das obras do
porto, eouseguiu rio Poder Leg-islativo uma nova prnrogação e
teve ensanchas pam continuar a não fazer cousa alguma até a
adminisl.t·acão do mou honrado amigo, Senador por Santa Cal.harin.1, o Si'. Dr. Lauro ~lüllct·.
O outro negocio da pa:sta que cu dirigia e que me preoccnpava muito seriameni.IJ era o atTrndamento da Estmdn do
Fet•r•> rlc S. Frarwisco. Quct· um.1, quet· outra destas materias,
ficaram dol'inil.ivamcnte resolvidas no dia :!3 ou 21 de ,iannit·o. 'l'ivo aprmns o tempo noccssario para pot· em ordem os
meus p:tpci's, deixando a pasta no dia ;!G de ,janeiro, e reccJ.wndo no dia 28, ist·o· ,;, dons dias depois, os votos de todos os
meus concidadãos, que me elegiam governador do Estado.
Drvo dizer a V. Ex., Sr. Presidente', que a minha eleic;ão
para o cargo de govet•nador do Estad" da Bahia, no dia 28 de
,ianeiro dü HlOO, sr realizou com a aprasimcnto de todos os
mc•us concidadãos.
Cumpre-mo assignalm• ainda que al.ravessavamos, como
ha poueo disse, um pel'iodo de. agitação. Lembra-,,c o Senado
do que pt·ecisameute nesse anno de -1899, a 30 de dezembro,
isto é, um mez, mais ou menos antes, tivera Jogair a eleic~l]l
de Drputados .Fedor:ws 11 se aprr;sentaram na Camara dos
Deputados, pt·elcndenclo ns :?2 cadeit·as da bancada bahiana,
nada menos de .\2 soi-disanl Deputados eleitos por aquelle
Estado.
W:, po.rtant.o, V. Ex., Sr·. Pre.,,idente, que em mlacüo á
minha eleicão, 11.1 occasião BITI que ella foi levantada, a politica da Bahiu não nadava cm mar de rosas.
Ainda r. verdade que contra a minha eleição l'oi apt·~
sentado perante o [toder verificador uma eontesl.açfio, firmada
pelo St·. Aristides Cesar Zama, até então meu advcrsario politico.
E' certo tnmbem, Sr. Presidente, que o ar!.. 42, da Constituiciio do· meu Egtado, declara inelegivel para o cargo de
governador do Estado: primeiro, o Deputado ou Senador fcdemos: segundo, os Ministros ou secretarias do Pro;;icJenl•l da
Republica.
·
Mas cu, SI·. ·Presidente, niio Cl'U mais Minisl!·o d•J Estado,
quando fui eleito governadO!', nem l'ui candidato (tquelle cargo,
romo disse ha pouco, cotli.I·a os prrreitos da Constituição do
Estado.
Podor·ia, St•, Pt.•csidente, documentar a afl'irmaciín que J'iz,
de que fui eleito com o aprazimento de lodos o> meus roncJidadãos, com ''J. testemunho valiosissimo do mou dist.incf.o eollogn o representante do Rio Grande do Sul, que poc• osso
1r;mpo_ conJ'abulnvn amistosamente com a opposi~iío da cntãt•
•'I tuacao b.1hiana.
0 Sn. CASSI.\NO DO NASCIMP.N'l'O - E' certo, V, Ex, foi
candidato sem competido,r.
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O Sa. SEVliRINO VIEIRA - Agradeço muito o testemunho
de V. Ex. Não é, porém, essa precisamente a situação do Sr.
Dr. Ministro da Viação.
Em primeiro Jogar, nunca se arguiu contra mim o facto
de não residir no Estudo nos ultimas 10 annos anteriores, pois
que .iámais deixei de nlli residir.
Nunca deixei de manter no Estudo da Bahia meu domicilio o mosm() quando vinha para aqui, no desempenho das
funcções inherentes ao mandato que me havia 'sido confiado,
quer de Deputado, na Constituinte, na primeira legislatura,
quer de Senador, em substituição ao eminente bahiano Sr·.
Dr. llfanoel Victorino,, nunc.a deixei a minha casa na capital
do Est•do, sem ser em condições de me receber em quo.lquer
momento, se eu para alli voltasse.
Contra o Sr. Ministro da Viação se argüe o fact.o de sua
inelegibilidade, por nlío contar 10 annos de residencia, nestes
ultimas nnnos, no seu Estado. Por maí,s que se tenham empregado esforços para demonstrar a improcedencia dessa arguiçiLo, nada se tem produzido de logico, e valioso. Ha, porém,
que, conhecer a insistenoia oom que o illustro Sr. ministro so
apresenta para conquistar o lagar de governador da Bahia. O
Poder Legislativo tio meu Estado, então seccionado, apresentou
um proJecto applicando a inelegibilidade de que a Constituiciío bahiana, no seu art. 42, fere os Ministros do Presidente
da Republica nas mesmas condições esto'ltuidas pela lei federal,
com relacão á incompatibilidade, d~os mesmos mini'Stros, .iá
para oleicii'o do rcprcsentant.es no Congresso, quer Deputo'ldn,
quer Senador. ,iá para eleição para Presidente da Republica.
com essa differenca apenas, que, cmquanto o projecto', ho.io
convertido em lei do meu Estado, exige, para remover n capacidnde electiva, a desistencia do cargo que torna inelegível
~om anteccdencia de quatro me?.es sobro a elei~ão, as leis fellernes exil?em que o ministro. para poder ser eleito Senador
ou Deputado, deixe o car!l'O seis me?.es antes e, para ~er eleito
.Presidente illl Vice-Presidente da Republica, 'C\ deixe com antecedencia de um anno.
Jti vê V. Ex.. Sr, Presidente, que muito benigna foi a lei
do meu Est.ndo no tratamento que procurou dmo no Sr. Ministro da ViaQ!io.
Argumenton-se, é verdade, dizendo-se aue e~t.a lei era
uma lei nessonl, discutida e nrloptadn para ferir individualment,e o Sr. Dr. José .Toaquim Seabra.
Sr. Presidente, a lei foi votada nos termos os mais nm~
pios o mais genericos passiveis.
NOite V. E:r. que, por uma extravngaD'cin que não se com~
nrel1endü, siniio nelo intuito dR inr,ompntibilidades dos i!~
lustros \~presentant.es .do meu Estado qu,~ est.nvam em fóco
nn or;cnsmo em que foi votnd:t a Constit.uic íio õahiann, t.ornün
estn mele!liveis para o eargo de governador o's Deputados e Sonndorcs federaes.
-.
·
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O Sn. A. AzEREDO - O que me parece um erro grave. Nada
justifica istl),
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - E' estender muito longe
as incompatibilidades em um paiz onde ae capacidades não
são abundantes.
O Sn. SEVERINO VIEIRA - Perfeililmente. Por isso mesmc
classifiquei de extravagante essa dispo.sição, que parece ter
sido f,l)mada para incompatibilizar os Srs. general Argollo,
.Tosé Augusto de Freitas, Virgilio D<tmazio e outros.
Não approvo, condemno esse dispositivo. Mas dev.o• dizer
que a lei ultimamente votada c que é arguida de pessoal no
Sr. Seabra, impõz igual obrigaoão no Sr. Domingos Guimarães
que, para não se tornar inelegível, teve de renunciar o seu
mandato de Deputado quatro mezes antes.
Logo, 6 claro, é patente, é obvio• que aquella lei nada
tinha de pessoal.
Sr. Presidente, a lei foi discutida e votada com toda a
lisura.
Comprehcnde V. Ex., Sr. •Presidente, que, si houvesse da
parte do legislador ba.hian'l pr()posito de collocar em situação
<liffi o Sr. Seabra. a• lei do Estado, sendo votada em agosto,
hast.avn estabelecer o tempo para n rf, ......
no cst.nt.nitlo nela nltima lri federal. que ~ de seis mezes. 'A li!i,
ontretnnto. restringin o nr:t?.o para quatro mezes. Votada em
·P<:osto, ninda o Sr. Dr.•Tos~\ .Joaquim Seabra, nctual Ministro
tia Viar,.ão. tinha n f.empo mais quo largo e suffiolente de mez
r meio parn. medit.nr si S. Ex. poderia felicitar melhor este
naiz no mrercicio da sua prust.a de Ministro da Via~!lo e Obras
Publicas ou se o felicitaria mais proveitosamente no desempenllo das altas fnncoõr.s de governador do Estado.
Mns o Flr. Ministro collocou-se acima das leis do Estado e
consta ter declarado que nfio rAMnhncifl a autoridade daquella
lei. poroue era nmn lei nnlln. Não consta. porém, até hoJe que
o Sr. Ministro f.rnhn provoca <lo pelos t.ramit.es Jegaes, const.itrmionncs n nnnnllncfio tlaqnelle acto legislativo.
Mas o one é facto fi que o pronosito do Sr. Ministro está
<I e pll e S. Ex. rantinun. nini! a. h o.! e, como h ontem, candidato
a ~overnndor dn Estado da 'Bahfn.
N~n sijn só Pste~ deseJos do Sr. Minisf.ro dn Viaçllo. S.
Rx. nflo só se pronõe a nnnullnr n lei orclinarin dn Estado,
como tnmhnm a annnllnnr n. nropria Constituio!lo da Bahfn,
norque. emqunnto a 11onstit.uiofio como .iá disse. no seu art.
n.
~ 2", tornn nt.é claro que não póde ser candi<lnto n governador rlo Rstndn o ministro ou secretario elo Presidente d&
Ronuhlion.. V~-sc rmo o~ JornnAs deRtn Capital. por oxemolo,
r> Jornal iln Cnmm.erdo de 12 do coPrente publica a seguint.e
"nrin: « 11:' intcneão do Dr ..T. .T. Senbrrt tleixnr n pasta da
Vinr:iio no <lia 25 do Janeiro afim c'te sP deRincompatlbilizar
para o onr~:o do ~overnndor dfl Bnhia, voltando n reaRsumir o
exorcicio da mesma pasta no din. 29 do mesmo meu,

2&8

I

I ·''"

ANNAEII DO SENADO

Eu pediria aos que são aqui entendidos nestas quest.ões
eonstiLucionaes que me expi'icassem este facto :
A Varia. diz: «E' inl enção do Sr. .r. .r. Seabra deixar a
pasta ..• para I"enssumir .•. >.
Ora, pm·cte-me que S. llx. uão deixa o caJ·go, mns só mente
·· IJXercicio.
. P•1la l'aria do Jorilal o honrado 1\l inistro da Viação não
'o•n ·i!'ltenção de pedir cxoneJ•ação do eargo de ministro.
·" Sn. CARRI,INO no ~.ISCI~!RNTO - Póde ser engano do
Jomal.

'

O SH. SEVEillNO Ymm,\- Perdt\c,-me. Si fos;HJ rngnno não
seria só do Jornal, porque out.J•os ,iornaes deram a mesma noticia
e o Sr. !lrinistJ·o da Viação, rtue ,j lão solicito em l'<'.el.il'icnr os
~rl'OS " desvios em I'<Jiacão :is suas altitudes administrativas,
não podia deixar passur um engano desta natmeza.
O Sn. A. AZilnEoo- De que da la é essa Varia?
O Sll.· Sr.VEIIINO VmrnA- De ·12 do corrente; .ití v8 V. Ex.
que não é tüo t·ccente que não tivesse deixado tempo ao
Exmo. Sr. Ministro da Viat;ão para contestai-a.
O Sn. A.Azmr.oo - Divrrsos ,joJ•nnes teem dado nolicins
a respeito dn snhidn do Sr. Ministro da Vincão que ·nfto sfio
exactas, de morlo que S. Ex. rntenrlen niio dever contestar
mais esta.
O Sn. SEVEIIIND VmmA - V. Ex. me faz tocar r.m um
ponto que é mais se rio. A Constituição da Ballia incompat ihiliza pnra o cargo de governado!' do Estado o Ministro do
Presidente da Republica.
0 Sn. CASSIANO !lO N.ISCI:V!EN'J'O - Si e!I e no Cfia não fOr
ministro?
0 SR. SEVERINO Vm!R.I - Ora, o Sr. Seabra é ministro.
0 Sn. CASSIANO DO NASCI~!ENTD - A incompatibilidade
niio nasce da Constituicão.
10 Sn. SllVERINO VmulA -A fonte está na Constituiciio; a lei
ordinarin veiu explicar o tempo desde quando se deve contar
esta incompatibilidade.
0 Sn. CASSJ,\NO DO NASCIMENTO - A Constif.uição não diz
mais do que aqui!Jo que V. Ex. deferiu.
O Sn. SEVERINO VmmA- Niio podem ser c.nndidnt.os. Logo
S. Ex., sendo candidato, est(t contravindo.
0 Sn. CASSIANO DO N.ISCili!EN'rO- A lei nüo falia em candidato.
O Sn. SEVIlRJNO Vmrn.1 - V. Ex. comprehende quo estas
attitudes devem seJ• Ill'tlviamonte definidas. Mas para nrsumenlnl' eom VV. EEx. eu quero admittir que nüo exista esta
disposição na lei ordinaria.
0 SR. CASSJ,\NO no NASCJ~rENTO - Si o Ministro deixar o
cargo, si iC demif.tir, niio está incomrmf.ivol.
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O S~t. SEvEmNo VmmA- Sr. Presidente, o Ministro neste
caso seria candidato para o Estado da Bahia.
O Estado da J3nhia não é um Estado a cu.ios confins possa.
chegar a noticiu de que o Sr. Ministt·o da Viação deixou o
cargo de 1\linisl,ro, si clle o J'izer dous dias antes do prazo marcado.
0 SR. 'JM.~11NO llO NASCIMilNTO - Já é publico que cllo
vao deixar ..
O Sn. SEv~uNo V!E filA - Não basta, porque V. Ex. comprehende qui' 9. situar;ão de um eleitorado em peso em um
Estado não r-óàc ficar na dependencia da vontade unica, arbitraria, sem ·,wnhumn ligaoão ,iuridicn, sem a prisão de qualquer
vineulo .iuridico, de um individuo, po1• mais mspeitavel, por
mnis ~lrvado, por mnis autm•i?.ado, por mais prestigioso, por
muis aulot•ilario, que Be.ia, como o Sr. Ministro da Viação.
A questão está dirimida completamente pela lei n. 872,
de agosto deste anno, votada pela Assembléa do meu Estado,
regulando o prazo desde quando se devia contar n inelegibilidade do Sr. Ministro.
Essa lei fixou o prazo de quatro mezes.
Q· SR. C,\SSJANO DO NASCIMENTO - Até entfio, sem inexist.cnr.ia doss~ lei, o Ministro, deixando dous ou tres dias antes
o cargo de Ministro do Presidente da Republica, nüo ern inelegivel.
O SR. A. AztmEoo - Como aconteceu eom o honrado Senador pela BRhia.
O SR. SEVERINO Vmmo1 -: Mas necresce ainda o seguinte,
c V. Ex. lembrou bem .•.
O SR. c.,SSIANo DO No~scr~mNTo- Estou procurando esclarecer-me.
O SR. SEVERINO VmmA - ... esse facto que lhe agradeco
pnra tornar mais saliente a differnnça entre o Ministro em 1000
e o actual.
·
Dese,io que os honrados Senadores que me ouvem e que me
honram com os seus apartes .•.
O sn. C.ISSJ.INO no NASCI~!ENTO - E V. Ex. com a sua
at.tenoüo.
O Sn. SF.VER!NO Vmm.\- (A honra dos nnnt•te~ presuppõe,
n homn da altonção) ... me informem rJm virtude de que ra?.ão
o legislador consl.il.uinto do Estado da Bnhin detorminou n inelegibilidade do Minislt•o do Presidente da Republica? ... Pelo
abuso que o Ministro póde prat.icar nn eleioão, utiliznndo-sa
rio cargo que oecupn.
Será on nüo ser:í nssa a razão principal dn constil.ui!)ÜO
nns leis federaes qun inr.ompntibiliznm um Ministro pura n
nlrição de Pmsidenl.c dn Republica o para as de Depntndos o
P.nnnrlores t'oclorars? Tn!lontnstnvelmnnl.o.
Não hn quem sr.in capaz do nponl.nr, com J•elaçün ao Ministro eleito em 1900, ninguem pódo nponlat• um simples J'nct.o,
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um unico siquer, em que clle se tivesse soccorrido do seu cargo
para fazer promessas, para ameaçar ou parn distribuir graças
em favor daquelles que deviam concorrer para sua eleicão.
Outro tanto não se dá com o illustro Sr. Ministro da
.Viação.
Tambem não é o caso da Bahia parecido com o de Pernambuco.
O iJ!ustre Senador por Pernambuco verberou o procedimonto do Sr. Presidente da Republiea, taxando-o de parcial,
pelo facto de não haver tornado efl'ectiva a promessa de retirar
. daquella guarnição tres ou quatro oi'ficiaes.
Pois llem, no meu Estado, Sr. Presidente, a questão não é
de quatro ou cinco of!'íciaes; a questão, a começar pelo proprio
inspector da região, é de toda a guarnição, abertamente sym1
pathica ú c:andidaturn do honrado Sr. Ministro da Viação.
O SR. A.AZEREDO - O general cumprirá ordens do Gov.erno.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Creio bem, Sr. Presidente, que
nquelle general saberá ser imparcial, e essa minha crença tem
tanto mais fundamento, quanto é certo que, desta tribuna, .iá
tive occasião de me referir a S. Ex. com elogio.
Já ouvi mesmo, Sr. Presidente, alguem referir - no que
absolutamente eu não acredite - que o Sr. general Sotero
do Menezes referira em conversa que devia os seus bordados
do general ao Sr. Dr. J ..r. Seabra ...
0 SR. A. AZEREDO- Não é possível.
O SR. SEVERINO V:EIRA - ... e sue, dada uma collisão entre
aquel!e ministro o o Sr. Chefe da Nação, elle se collocará ao
lado do Sr. Seabra.
O Sn. A. AZEREDO - Não acredito nisto.
O Sn. SEVERINo VIEIRA - Comecei dizendo que não acreditava, porque, mesmo que o Sr. general Sotero de Menezes
devesse os seus ga1ões de general ao Sr. ))r. J. J. Seabra,
S. Ex. collocaria acima de tudo os seus meritos de militar.
O SR. A. AzEREDO - Peco a palavra.
O Sn. SEVERINO VIEIRA - A sua promoção, dado mesmo
que fosse uma graça emanada exclusivamente da munificencia
do Sr. Seabra, não o tornaria capaz de desconsiderar dessa
fórma os seus meritos de militar, razão por que repito ainda
que niio acredito.
O Sn .. A. AzEm~oo- O caso não é verdadeiro nem em um,
nem em outro ponto.
'
O SR. SEvERINO VmmA- Entretanto, Sr. Presidente, para
mostrar as desvantagens do general Dantas Barreto em relação
ao Sr. Dr. Seallra, no que diz respeit.o a favores que possa receber da guarnição militar do meu Estado, tenho a dizer que
a sympathia de que gosa S. Ex. Já não ó sómente de quatro
ou cinco officiaes, mas de toda a guarnição.
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Basta dizer que não se precisa de chegar á pessoa do
Sr. Dr. José Joaquim Seabra para se tirar a prova do apreco
cm que S. Ex. ó tido naquella guarnição; basta citar o facto
do que um simples official de gabinete do Sr. Dr. José Joaquim Seabra, por ser apenas o intermediaria dos serviços que
o Sr. Minisf.t•o presta áquclla guarnição, recebeu, por occasião
da viagem do Marechal Hermes, demonstrações que, ao que
me consta, chcgar•am até a produzir certos reparos entre membros da propria classe militar. Essas manifestações foram-lho
foitas dentro de estabelecimentos militares.
Isso, Sr. Presidente, quanto ás sympathias de que gosa
o illustre Ministro da Viac.ão no seio da guarnição militar do
meu Estado. Em quanto o Sr. general Dan tas Barreto tinha
por si sómento o devotamento de quatro ou, quando muito, de
meia duzia de officiaes, o meu illustre patricia conta com toda
a guarnição da Bahia. Agora, S. Presidente, não é simplesmente
por esse lado que se salientam as vantagens de que gosavam os
Biiuacionistas do Estado de Pernambuco, em confronto com os
apuros dos que no meu Estado combatem as pretencões dn
Sr. ~!inistro Seabra; no Estado de Pernambuco o Sr. general
Dantus Barreto tcr·á conseguido, quando muito, uma ou outra
nomeação para os cargos foderaes ...
O SR. A. AzEREDO - Não, senhor, o Governo não fez
nomeação alguma em beneficio do Sr. Dantas Barreto.
0 SR. SEVERINO VIEII\A - Pois bem, Sr Presidente, no
Estado da Bahia ninguem tem o direito de f~zer nomeações
legaes, extra-legues, delapidat.orias ou esbanjadoras, sinão o
Sr. Ministro da Viação, que enfeixa para isso todas as graças
das sete pastas, que constituem a alta administração da Republica e S. Ex. tem Jogado com isso como um valor preciosissimo
pal'a sua popularidade e para suas adhesões.
Rr. Presidente, basta dizer o seguinte:
O illustre Sr. Ministro da Viação entrou pelos arraiaes
ll'OVC!'llistas do meu Estado, conquistando entre os membros
ria propria assembléa da Bahia adhesõcs aos situacionistas.
S. Ex. teve a adheslio do Sr. Senador João Martins e o
Senador .Tono Mart.ins era, nouco tempo depois das suas primeiras manifestações, galardoado com a nomeacito de professor
cxtraordinario dn Faculdade de Medicina da Bahia.
Nilo sei, Sr. Presidente, norque mzilo o honrado Ministro
do Interior niío deu a este professor a clnssificacão de ordinnrio,
que bem merecia, si se attendesse ao seu valor profissional ou
nos conhecimentos da materia que elle foi incumbido de
loccionar.
O Sn. A. AzEaEoo - TalvAz niio houvesse cadeira, si elle
Linha os merecimentos que V. Ex. diz.
O SR. SEVERINO VIEIRA - Estou dizendo que elle merecia
a clnssifica~~o de ordinario.
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Outra adhesiio rrtw t.rJVfJ o ilhrsl.r·o Ministro da Viação foi
a do Sr. :-lenador .Jn;u) AJJ'r·e!lo de Campos J.'r·nn~n. que, segundo
eonsta, sm·;í um rios rutur·os canrlidaJ.os do fllt.I'Lirlo do Sr. Ministro a uma eadei1·a de Duputado Jl'edt•r·al.
Poif-l l1tWI, ~1·. Pl'e:iidf!Tllo, nftu hnslava sómentc esta gr·aça
eom qne tlcve:-;se seJ' aeenado o H1·. Campo~ J.t'J'UJH;a. Pouco

tempo dnpois dos sous votos pelo fk. Minisl.r•o da Vinr;iio, nm
rlemil.l.irlo o dir·oeloi' ria Ji;seola do JlpJ'I~THlizes Arl.ifiers no meu

J~~.~lndn P

nnmeuclo pnt·a

pt•eenclH!I' t)S:·w

Ioga/' um Sr·. haehm•el

Aeea1lin dn Cumpo;; l•'1·nnçn, filho rlarpil'lln Snnadot·.
O S1·. Sf!nnrlor Coul.o de 01 ivr.i1·n, rrue l.nmhem Foi nm rios
que paRAHI'UJJI pru·a o R1·. Mini:·d.r•o, nijo doixou de IPJ' log-n om

:-.cguida a sua deruonsf,rnc;fio de ngrndn, que ou rcsumireJ nm
a numna~\iiO do Sr. C. Guimarfirs rar·a o lognr Uc agente doR

impostos do comumo nu Capital do J~slado, tlo qual foi demittir.lo
um dos eleil.ol'es tlo S1·. Marcehnl Hermes tln I<'onseen.
Não fi1JOU l.nmbem, :':r·. l'residonle, sem sun recompensa
o Vr!IIJO e legnndnrin J'irlnlgo, 81'. Bnri,o de S. Jcl'nneisco, fJUO
f.cvr. na pessoa de um filho sou, em·onel da Gunr·dn Nnuionul,
o provimcnlo dr. um enrgo rlr. ·inspeotor agr·icola que, pelas
disposições regulnmr•nl.nl'cs, sô devia ser confcr·ido a um cngcnhcit·o ngricolu.
Niin ficou tnmhem sem sua lnmlmgom, npowr dos Jar;os
est.r·citos qrw o ligavam ao Sr·. ~liuisl1·o da Vin1;ão, o Sr. Senador

]~Ug'ülliO rrourinhn, (]tiO SB IJa\'Íil, lltJS!;C meStnO LCJ'Il10, dm;ligndo
do ~. gx,, a quom laHt~avn ~~~wtns eulpns, mnR depois voltando
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aos scns primeir·os amores, tendo, ,iuntamonl.n com seu sogro,
o anti~;o monnr·chisla Conselheiro Car·neh•o da Rocha, conseguido anomeação de Um fiJJto rJoHf.G O CllllhadO fiaqueJic ]J!ll'a O
Jogar dG l'isenl dn Empr·e~n de Tclophone.
E assim, Sr·. Presidnnf.,!, norlcr·-so-hin levar longo o rosa r• io
do nomeações de todo o r;onem do quo tem lançado miio o
Ministro da Via~.ão c Obr•as PnlJiiius !llll'a fnr.m· Jlopulnridnde
e conseguir arlhnsões cm pm! da snn r.nndirlat.urn Ii pJ•esidoncin
do Estado,
.J:t não fallo, Sr. Presidmtl.t~, 11a nJ·t~ia que Ynr pelos COI'roios c 1'clogmphos convorl.idos om uma espccie de succursal
da oo~inha do :-!J•. Minislr·o. Sãn repal'tif.'ões, ho.ie, dosf.inndas
n prcst.ar seJ•vico:-~ ci1• inlet•ossc inl.,~t·nneional n dn nncessidarlB
mundial o que 8. Ex., entrelanl.o, Ll'm desvirtuado al.1í no
nlt.imo grúo.
Não ha, absolulamcnt.c. qncrn se nossa !l'nbar, no mon
Esl.ado, a niio serem os amigos do Sr·. Ministro, d1J ver resgunrrlado o sip;illo rrgnlnmenl.ar da sun oor•J•espondcncilt postal ou
fclogrnphica.
Nfio Rt' nhnsn sim]llesmcnl.o da violncão do sogrodo nossas
J'opnrt.icõcs: prnl.icam-so ns mai~ verg-onhosas exlorsõc~, as
delnpidnr:õcs ns mn·is incrivris .
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Eu ei/.nrei o seguinl.e fado do uerla muLiln~•ão no !H'O!H'io
despaelto telegraph ieo levado :"!. fiepal'li<'iio uos Telegt·apllll;
rm llaltia o corn a taxa devidamente rmga:
.1io rlia :!:! de .i111110 eu havia eomhinado eou1 amigo meu
flllll me l.ulegrapha~so da J:lah·in, uom o nome do Ncdias, dando-me umus l.aul.as inl'm·ma,;ücs filie IJU pi·ouisnva daquolle
l~sl.adu.

Jlecehi um despaelto eom Hil palavras.
Indo daqui ptu·a Hnhia, dias LlepoiH, rJ mosLrando u liJle-

HJ'ammu no mmr amig-o, nlle notou logo q1rn o lelegr·rtmrml

estava mul.ilndo e l'rizou as palavl·as lJUIJ liulmm sido surrupiadns ao despnel10 l.elegrnpltieo.
Foi-me dado o l'eeibo desse despaoho que pagou a laxa de
H!J pulavr·as, aqui ehegnndo apeiHIS eu1n H5, pOI'QUC o pessoal do
Sr•. Minislro r.ta Via~ão Linha cnt.cndido coi'Lnr qualro, q11c
:1..-;signn!nvam lel' flido ftouxn e sem signif'ie:u;fio a manil'm;l.n(;ão
dos GOI'l'cligionarios do H. Ex., ao Mal'oehal Hermes, pois não

so lmlava de ouLm cousa.
O Sr. Presidente - Peço licencn vam observar ao nobre
Senador que n hom do expcdicnl.c esl.á finda.
O Sn. St:vrmrNo VmmA - Nesse caso, rriio q11ero abuHnr
mais da nllcnçiio do Senado. Peco, por•:m, a V. Ex. cjue mrJ
reserve a pnlavm rmra amanhã conLinuar· nas minhas considerações.

ORDEM DO DIA
TOMADA DE CONTAS

~I" discussão da ppoposição da Carnnm dos DcpuLados,
n. 111, c!u 1911, regulando a tomada de contas ao Governo pelo
Congresso Nacional.
Approvada, vac ser submcllida (t sancçüo.
J.ICENÇA A FIL\NCISCO PINTO

~· discussão da propOSi(;ao da Comam dos Doput.adns,
n. l!G, rle Hlll, nul.ot'i~undo o Pl'csidcnte da Republica a con''"dui' urn anno elo licen,,a, com Oi'dcnnrlo, a FraneiHCO Pinto,
tlstal'el.a auxilia r de pncnmn ticos do Corr·cio Federal.
Approvada, vnc (r Commissão de Redacção.
PENS,\0 AD. ANNA COET.IIO DE FIGUE!REDO

Conlinunçiio da ~· discussão do projecto do Senado, n. 72,
de JOIO, olcvrrndo a 100$ a pensão de ~0$ que percebo D. Anua

2M

1\NNAEB DO

SII:KADO

Coelho do Figueiredo, viuva do capitão do Exercito Joaquim
Soares de Figueiredo.
Approvado.
O Sr. Presidente -Estando esgotada a ordem do dia, vou
,
levantar a sessão.
Designo parn ordem do dia da seguinte:
Continunciío da 3' discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 92, de 1911, fixando n despezn do Ministerio
das llolaçõcs Exteriores para o oxercicio de 1012 (com. parecer

contrm•io da Com.missão de Finanças ás emendas o{{erecida.~
pelos Srs. Mendes de Almeida, A. A:eredo e Cassiano do
Nascimento).
Lovrmta-so a sessão ús 2 horas e 50 minutos.

175' SESSÃO EM 19 DE DEZEMBRO DE 1911
PRESIDENCIA DO SR. QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PREBIDENTE E

EERREIRA CHAVES, i' SECRETARIO

A' 1 hom úa tarde, pt\Cscnto numero lcg·aJ, abre-so a scssfio,
a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,
l'otlro Bor·gcs, Cnndido do Abt•ou, Jos•l Euzebio, Jounthas Podrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio d!J, Brazil, Mendes
de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sá, Tl!omnz Accioly,
Tavares do Lyra, Walfredo Leal, Castro Pinta, Sigismundo
Guilherme Campos, Oliveira Valladiw, Severino Vieira, Sá FrciI'C, Bueno ·rlc Paiva, Be!'llado ~luntoiro, .Feliciano Penna, Alfredo
lllljs, Franciseo Glycerio, Brnz AbrantcR, A. Azeredo, Mot.ollo,
Generoso Mnrcrncs, Alencar Guimarães, Folippo Schmidt, Lauro
·Müller, Viotorino Monbe'iro, Pinheiro Machado e Cassiano do
Nascimenta (86).
Deixam de comparecer com causa justificada, os Srs. Araujo
Góes, Silvaria Nery, Pnes de Carvalho, UI'IJano Santos. lliboi.J•o
Gonçalves, Gervasio Passos, Antonio de Souza, Alvaro 1\lachndo,
GoncnlV1cs Ferreira, Rosa e Silvn, Gomes Ribeir,J, .Toaquim
Malta, Coelho e Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteil'J, Moniz Freire, João l!uiz Alves, Lourenço
Baptista, Augusto de Vasconcellos, Laura Sodré, On.mpos Salles,
Leopoldo de BuiMes, GJnzaga Jayme e Hercilio Luz (26) .
E' lida, posta em discussão e sem debate approvada. a

acta da 8'1l1!811o anterior.
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O Sr. i• Secretario dá .conta. do IJeguinf.e
....XPEDIENTE

Officio do Sr. Secretario da. Camara dos Deputados, daLado de 18 do col'rente, remcttente o. seguinte proposição daquelln Camara:
N. 128- 1911
O Congresso Nacional decreta:
Art. L • O Governo reformará o ensino miliLar o crearli
oscolas praticas junto 6.s brigadas estrategi~ns e de cavallaria,
do accôrdo com as seguintes bases:
1." O ensino milHar será professado nos ostabolecimentos
ínfra enumerados:
a) escolas regimentaes ;
b) collegios militares ;
c) Escola Militar ;
d) Escola Pratica do Exercito, que funccionari. no Rio
Grande do Sul ;
c) Escola Superi·or de Guerra ;
f) escolas praticas das brigadas.
2. • As escolas regimentrucs rr:inisLrnrão o ensino primln,rio,
o complementar e o preparatorio, ou os cursos de 1•, 2" e a•
gráos, ás praoa.s, cabos e in:t'eriores.
I. Haverá um111 em cada regimento ou batalhllo.
II. Serão mod,eladas pelas suas congeneres tfrancp:zas
por adaptação ao nosso meio.
UI. Seu professorado seriío oonstituido pela officialidado
do respectivo batalhão ou regimento.
IV. O funccionamonto destas escolas ao fará sem prejudicar ·O servi co militar.
. 8. • Os collegios militares• proporcionarão a instl'ucçiio
sc~undaria gratuita aos filhos orphãos do of!iciaes do Exercito
ü d:t Armada. ~ de honorarios rpor servicos de guerra, aos filhos
das prncns m3rtas om combate ou inutilizadas no serviço mi-.
Ji:lar o aos filhos dos officiaes destas corporacões e mediante
rotribui(,ão pceuniarin n menores provenientes de outras ori-

gens.
I. O curso de adaptaclío será de dous ~anos e sómente
para alumnos gratuitos.
H. O curso secundaria será leccionado om cinco .s6ries.
· III. Nenhum nlumno poderá frequentar os collegas militares por mais de 10 nnnos, sendo dous de adaptaclío, cinco do
curso secundaria o tres de tolerancia.
V. A's aulM já existentes e necessarias ao curso preparatorio accrescentar-se-h!L3 mais as quatro abaixo:
a) Historia Militar do Brazil ;
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b)

r,;,.

Nor;üos !k Direito, Constituição Federal, Educnciio Cí-

vica ·

~) Educar;ão militar•;

Rygione, nstudo l.heorico experimental e sua applieaçiío á vida do soldado.
VI. A mnl.ricula dos collogios militares serí1 p!•efereucialmenle coneedida, cm igualdade de condições, aos l'ilh·os do
ofl'iciacs do Exercito o da Ar·mada, na hypolhese da ~· parto
da base 3', que 1eslc,jam no desempenho do funccões propriamente mililares, de .post) menos elevados.
VII. O mel.hodo de ensino visnrú despertar nos alumnos
o gosto pelaR estudos mililetros, cercand3-se de vantagens os
que ucflios mais se distinguirem.
VIII. As turmas de alumnos, em eada aul·n, não poderão
.conter mais de trinta ; as turmas pura exame lambem serão
J•eduzidas de mudo que se possn Jwm •apurar o approvoitnmento
de cada alumno.
IX. Os programmas serão organizados do modo a uniformizar o molhado d·J ensino.
4." A Escola 1\lilif.or preparará os candidatos no primeiro
posto do quadro dos .officiaos para as quatro armas do l~xercilo.
I. O curso para os cmndidalos ás armas do infantaria c
cavnllaria .sorà de dous a•n:nos e o para as de artilharia c engenharia de tres.
II. A admissão :í malt•iculn 1proceder-se-ha por C·Jncm•so
unlre os candidatos, excepto par:t os quo tiverem o curso completo dJs collogios mililat'es.
•III. O numero de vagas existentes será dividido cm tres
!Jnrles: uma para os al•umnos que tiverem o curso completo
dos collcgi·Js mililn:res, por ordem de merecimento e independentemente do concurso d~ admissão ; outra para os candidatos
civis que tenham sentado praça, com declaraçfb do aspil'urcm ú
matricula na Escola Militar e servido rffectivnmenf.o arregimentados durante s•c:is mezes. ; a. terceira para os inferiores,
do conformidade com a condiciiJ abaixo estabelecida.
,JV. O.s inferiores quo llverem sorvido bem e concluirom
com nprov(\ilamcn•to o cursJ de 3" gJ•áo das escolas rogimentnes
·llOdorfio, com 1permissão do Governo prestar •exume vago o par'collado das mat.orias exigidas como pre:pm•atorios para matricula na Escola Militar o concluídos estes apreS<eutn·rcml-se,
rcqucrendo-J, candidatos á mesma.
V. Annualmonto só so podcr1i malriwlar ,na Escola Militar
um numero do alumnos igual ao de vagas do 1primciro posto
do afficialat.o as quatro armas do Exercito, vorif'icad-n no anno.
anterior, accrcscido de 50%.
VI. Qunndo o numero de candidato~ 1í mnlt·iculn em u:n
dos !.orcas da condicão ITII f.Jr inferior no de "ugas, excedentes
serão igunlmcnt.o repa'l'l.idas para os candidatos nos outros
dous terr;.Js.
VII. A confccciio dos programmns e o methodo do ensino
obedecerão aJs mesmos princh}ios gornes já estabelecidos pura
os collegios mlilital'les.
d)
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5. • A Escola l>rakica do Exercito desti,nar-se-ha a completar a insl.ii.u·ição dos candidatos :a ol'ficiaes que concluírem
seus estudos ua J~scola Militar.
I. Seu curso será do 18 mezes, abwng<cndo a pratica especial do cadll arma e o geral, cm. cunjunto, de todas e sómonte li oonclusão dello ser·ão· os alumnos considerados' com o
curso de arma que adoptarem.
II. '11e.rminados os cursos de infanüu·ia c cavaHaria, serão
os nlumnos declal'ados aspirantes !L Qfficinl ~ serão, nas VIngas
existentes ollJ que se vierem a dar, promovidos a 2"" tenentes,
na ordf)m do merecimento de cada turma, hypotllese esta que
niiJ se >'~Yril'icará mais, attendendo ao principio regulador da
matricula na Escoln Militar.
III. Os candidatos aos cursos de artilharia o engenharia,
para que sejam prejudicados no accesso ao officialaio pelos
sous cJJiegas tle turma de admissão que se d~5tinarem á infantaria o cava1laria, serão o primeiro período de seis mezes
de curso com a:proveil.amonto na Escol:t Pratica do ExercitJ,
nomeados alfcres-alumnos e, oepoi~ de concfiuârern ·J curso
desta ·e<scola, confirmados cm 2'"' tenentes das armas a que
so destinarem, nas vagas existentes ou q;uo se vierem a dar, por
ordem do merecimentJ em cada turma e antiguidade de tul'lllla.
IV. Serão crondas para o serviço especial desta escola
uma companhi:a, bateria ou .e.squadrão de cada uma das quatro
armas do Exerci to.
V. Além do objectivo acima enunciado, incumbirá ma1s
a esta escola difundir nos eorpos methodos, racionacs e uniformes, do preparação da tropa para o tirJ, assignalar as deficioncias das prescripcões regulamentares c propor ás autoridades competentes as modificaçõc's convenientes o effectuar os
trabalhos e c:xperiencias •Jrdcnados pelo mi:rListro da. Guerra.
VI. As mesmas prcscripções, relativas aos ,progra:nmas
do ensino, estabelocidns para os outros estabelecimentos de ensino militar, applicam-se igualmente a ,este.
6. • A Escola Superior de Guerra será •nganizada. de nccôrdo com o ty.po allemão e sua adaptação ao exercito argentino e terá j}lr üb.iectivo diffundir os altos conheci:nentoa
mililarcs, destinando-se a 1" tcr1ent.es o capitães, que nella
virão completar o aperfeiçoar SBUS estudos.
I. A admissão li matricula proccder-sc-ha por concurso
entre os candidatos a elia.
II. Os trabalh·JS Joct.ivos soriio divididos em periodo e
terão :a duraciio total dt> 211 a 30 mcws.
, ITI. Entre as doutri:nas professadas na Escola serão incluidns todas as rclalivas aos serviços do cstado-mai·Jl'.
IV. O ensino se1·ú illusi.l'[Hio com fl rmalysc do casos
concretos, cm cartas c no •l.cl'l'onJ, será. mnnistrado pnrw' na
escola e part.~ 1'61·:t dclln o eomplct.aclo eom viagens do ,r,si.adomaior ás prindpacs fronteiras e n·os pnvavcis. thcatros dio
operações.
7. • As escolas praticas das brigadas proporcionarão aos
officinos, inferiores c pra\ms o uperfoir;oamcnto constante do
~~
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seus conltecimentos relativos ao tiro, ás manobras e ú. utilizac.ão
destes c!ementas no combate.
I. Estas escolas J'u.nccionarão nas séclc.s das respectivas
brigadas.
U. Seu pessoal será tirado do da propt·in brignda e será
o estrictamnto indispensavcl para os seus serviços.
III. 'J'er:1o todo material de guurm u•e·cessnrio á instt·ucr;úu
que lhes compete professar.
8. • Na Escoln Pratica do Exercito c na Escola Superior de
Guerra funccionarão cursos de• infot•muções de duracão variavel
e proporci.anal li sua importancin para os ·officiaes de q.waesquer
postos do Exercito fnmiliazarem-se e manterem-se ao corrente
de todos os prognessos Ja arte do- ~,;uerra.
I. Os n·osumvtos desses cursos o o numero do officjacs
que, por unidade de forca, podem frequentai-os serão fixados
annualmente pelo Estado Maior do Exercito.
Art. 2. • Deixarão de funccinnar du~<tnte .a periodo das
grandes manobras todos os estabelecimentos de ensino militar,
e::wcptuados os collo:;ios miliLtu•os', :para que nellas tomo parle
todo o pessoal militar dos referidos osL!!!belecimentos, quuesqucr que se,iam as fun.e~ões do que se achem investidoiS\
a começar pelos commandantes.
I. A este pcsso!ll serão dadas, nas manobr.as, incumbencias
taes que o habilitem a mostrar no campo da expericncia e do
pratica os resul tudos colhid.as no ensino.
Arl. 3.• Para o p·mfessorado dos institutos militares de
ensi.nJ, excepto das escolas re~;imentaes e das praticas das bl'igadas, o Governo p.aderá aproveitar os docentes investidos desse
caracter ex-vi das lois actualmente em vigor e o,s, coadjuvantes
de ensino theoricJ, ~eondo om vista as suas respectivas habilitacões.
§ 1. • Para as vagas de professores dos institutos militares
do ens,ino em virtude da reforma do ensino militar, srão aprov.eitados os professores c adjuntos reconduzidos pelo re~;ula•
mento diJ !8 do abril de !898 que não n foram. nu refórma proffil!lJlS'ada pelo re~;ulamento de 2 de outubro de 1905 ; para as
que se derem no 'Coilogio Militar, os adjuntos que já eram
nrofessot•cs na vigencia desse ultimo ,regulamento e aos civis
com as necessarias habilitacões.
§ 2. • Para as v,ugas de ad,iuntos .:los collegios militares
snrão OIJli'OVlliLados independentcm8nLe do eouwrso, os coadjuvantes do ensino tbeorico .nomeados de accOrdo com o art. 45
do regulamento n. (i. 4G5, de 29 de ali ri! de 1907, e em exercício pJr •occasião da promulgacüo da, lei n. 3.290, de 13 ctre
novembro de 191 o.
Art. 4.' Nas matriculas quo deverão ser cffectuadas na
existentes no dilo estnbel"eimll'nto as pt•aças 8imples e giaduadas
tação da presento lei, concorrerw1> })ara preencher as vagas
existentes no dito •estabelecimento as praças •Simples e ~;ra
duadas que requererem a sua inclusão como n~umnos, de aer' do oom as duas ultimas pal"tes do n. III, base 4', do art. 1"
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Nessas condições, a Commissão •de Finanças do Senado, a
cuj,D parecer foi sujeita a rproposicíto acima citada, nada maia
cabe f!azer do que opitar ~ela sua wpprovação.
Sala das Commissiies 18 de dezembro de 1911. - Francisco Glyccrio, presidente. - J onatltas Pedrosa, relator. -:Bucno de Paiva. - Viuturino Monteiro. - Arthur Lemos;
PROPOSIQ,\0 D.l CAMA!t\ DOS DEPU'l'ADOS N. 119
QUI~ sg l\EFlll\E O P.IR~:CER SUPRA

D~ 1911, A

O Congre:;so Nacional resolve:
Art. unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abrir no Thlinistcrio ua Justiça u Negocias ln~crivres o credito de
45:267$680, ~upplementar á verba 8' d·~ art. 2• da lei n. 2.356,
de 31 de dezembro de l!HO, sendo: para supprimento da verba
- Material, limpeza e conscrvacüo de edifício, salarios de ser.
,ventes e outras dospezns, ::10 :ooo:~: para pagamento, no actual
elllercicio, de vencimentos a um encar.regado de co1lecciJnar
e classificar d•ocumentos, de accõrdo com a deliberação &.. Camara•, de :1,7 de dezembro de l!lll!l, 'i ::J,00$000. Na verba-Pessoal - Para pagam.eruto de veneimen.tos ,n; um che~fr da re(lacçã() d()s debates, dispensado do serviço, com todos os· v,encimentos, á razwo de 1 :200$ mensaes, por deliberação d~ 30 de
agosto do corrente anno e a conbar dessa data a 31 de dezembro
p.roximo futur.J, 4 :880$ ; •para pagamento de vencimentos a
um continuo, dispensado igualmente do serviço, com todos Dtl
vencillllentos, inclusivo a gratificação addici·onal, a cJntar de 30
de agosto do mesmo anno a 31 de uezembro, o pm· igual deliberação, 1 :932e480 ; para pagamento de gratifir:ncões addici•onaes
a funccionari·~S da Secretaria da Callllara dos Deputados quoe
completaram, no corrente exercício, mais de 10 il m'ais de 15
annos de .serviço, fi55$200 ; revogadas •as disposições em c•ontrario.
Camartt ·dos Deputados, 10 de dezembro· de 1911. -Sabinc
Barroso Junior, presidtmte. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
1' sccretn·rio. - Eu:cbio Frmlcllsco de ;lndrada, 2• secretario.
-A imprimir.
N.

~36-

1911

'A Commissão de Juslir;.a e Legislação, tendo em consideracão o voto ·da outra Casa do Congresso tí proposição n. 113,
do corrente anno, que cquipurn, para os offeitos da vitaliciedade, os actuncs preparadores da Escola Polytcchnicn e iE'soola de Minas nos preparadores das Faculdades do Medicina
du Republica, que já gosum desta vantagem, de nccõrdo com
o art. 5" da lei n. 2. 35ü, do 31 de dezembro de 1910, é de
parecer que l1 mesma seja approvnda pelo Senado.
Sala dns Commissõcs, 18 de dezembro d& 1911.-J. M.
Mctallo, prosidonto.-José Euzcbio, relator.-Castro Pinto.
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A QUE

O Congr.esso Nacional decreta:
Art. 1. o Ficam equiparados, para os effeitos da v!talicieclade, os oemaes prenaradores da Escola Polytechnica e
Escola de Minas, nomeados na vigencia do Codigo de Ensino
de 1 de janeiro de 1901, aos preparadores das Faculdades do
Medicina da Hepublica, que ,itL gosam desta vantagem, de accôrdo com o art. 5o da lei n. 2. 35G, de 31 do dezembro de 1910.
Paragrapho unico. Aos preparadores vitalicios, em virtude da lei anterior, que forem transferidos ou nomeados
para os cargos de assistentes c vice-vcrsa, serão garantidas
as vantagens da vitaliciedade nos seus novos cargos.
Art. 2." Revogam-se as disposioões em contrario.
Gamara dos Deputados, 21 de novembro de 1911.-Sabino
Barroso Jun·ior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1o secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2° secretario ..

N. 437 -

1911

Redacção di'rwl do plrojecto n. 56, de 49H, que concede !Oito•
mezes de licença, com todos os vencimentos, mediante in·
spcção de saude, ao bacharel Antonio Marques da Costa
R.i1bciro, juiz da Terceira Vara Civcl desta capital.
O Congresso Nacional decreta:
Artig<J unico. E' concedida ao bach•arel Antonio Marques
da Costa Ribeiro, juiz de direito da 3" Vara Civel desta capital,
a licenca de oito mezes, com t3dos os vencimentos, mediante
inspecção, para tratamento de saud~ onde lhe conviet·; revogadas as disposições ·e:n contrario.
Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1911. - Wal-

(redo Leal.- Sá Freire.

Fica sobre a mesa para, na: sessãJ se•guinte, ser discutida
depois de publicada no Diario do Conarcsso.
São novamen.tc lidas, postas em discussão, qu·e se encerra
sem debate, e npprovad•as ns redacções i'inaes do. projectJ do
Senado, n. 29, de• 190G, e da emenda do Senado á proposioiio
da Gamara dos De.putados n. 03, de 1011.
O Sr. Severino Vieira ( •) - Sr. Presidente, quancl•!l h ontem me referi á !n·ermuta de gentileza entre o illustre Sr, Ministr3 d•a. Viação c os membros do Congresso do meu Estado, que
lhe haviam mnni'f•c•st.ado adhcsão, escapou-me, por um lapso de
memoria, de mencionar as gmças distribuídas ao. Deputado Sr.
Ama:ral llluniz que, como o Senador JoãJ Martins, teve a cadeira de professor extraordinario, por occasião da reforma da
(') Este discurso não foi revisto pelo orador,
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Fa()U·ldade de Medicina daquelle Estado, niío m~' sendl licito
esquecer tambem o Sr. Deputado Corrê a Ou Idas, mimoseado
com o rendoso car·go de consultor juritlico de uma companhia
do estrada de ferro, subordinada IÍ secretai'ia do i! lustre Sr. Ministro da Viacão.
l•:' de .i usti!ia, f~l'. Pr•esidente, uilo deixat• no esquecimonto os~es nomes, porque, si é uma honra, elles niio devem
Het• proter•idos, e se essa mencao vale como uma critica ou uma
censul'U, Qonforme o significado que lhe quizerem dar, justo
ou inJusto, nito é mzoavel que esses illustres cidadãos fiquem
exceptund·JR.
Na exposicão, Sr. P.residenfe, das larguezas comi que o 11lusl.l•c 8!'. Ministr·o tia Viaciio tem disposto ·de todos os recursos
e privilegi·os do GovernJ <la Republica, para disseminar, quiçá
augmentu1• a sua popularldnde no meu Estudo, cu havia chegnito ao qrw se passll nas ••epa•·l.i~ões dos Co!'l'eios e dos TelegraplJ•os, directamente s'u·hordinndas á ncciio e direcção do Sr.
Ministro dn Viação c Obras Publicas. Disse então que, irnfel!unontc, fhiSt1:-i J'upm·lir;üt1 S se neiHt\'nm por completo desviada~
dos fins, dos alevantados intuitos mundiaes, por assim dizer,
que s~n ho,i') d~st.inados a desemnenhar em tactos os paizes civllizndos.
•
Roflll'in-rn~ 1\ falta de sigillo na RepJutição dos Tclcgraphos, á falta de si.nceridnde, de honestidade na cobrança das
tm.xas dos despachos reccbidn e nas suas consequentes transmissões ; mostrei, c tenho :em meu poder documentos que
exhibirei, si 'assim o quizerem, - que um despacho passado
por amigo meu·, com 89 palavras, na Repnrtiçiio dos Telegraphos da Bahia, aqui chegou apenas com 85 e isto porq'Ue o
empregado do Sr. Ministro da Viaciio entendeu que devia supprfmir quatro ·Palflvras.
Isto 1núo ó tudo, Sr. Presidente. As estncões telegraphicns
no meu Esba:do passam frequentemente por modificnoões em
seu pessoal afim do que á sua l't•ente só t'icru.em funccionarios affeicoados aos amigos· do Sr. Ministro da Vi,ação, de· modo que os
despachos que desinteressam ou contrariam a politilln do Sr.
Ministro ficam retidos, siio retardados, não cheg11:ndo ao seu
destino sinão quando já as mticins fizeram seu curso por
out.rns vias m'llis demoradas.
Posso assignalm· que a pt•imcira nota de uma reunião cclebrada pelo Sr. Pt•esidente da Republica no Pnlacio Guanabara,
in,teressando 'U' politica nacional e mandada po·r S. Ex. tnnsmitlir n todos os governadores o presidentes dos Estados, :p,or
v!n telcgrnphicn, soffreu a censura de costume, em ~aes casos.
Esse cebo :politico, de grande alcance, foi demorado no telegrapho por• Ol'dem do Sr. Ministro da Viação. E como prova do
que nffirmo, cito a Bahia, em que essa nota mandad'n' publicar pelo Cnttete só foi divulgada q·unndo ehegamm alli os
jornnes dostn capital que a lmvinm estampado.
Não ó tudo, Sr. Presidente. Niio precisa que o conteúdo do
despacho se.ia politico, bnstn que se,la rissl!mado por P'esson

--

•

t;;.;

SESS.~O t;M 10 DE DE~EMDRO DE 1911

283

quo não 1esteja nas graças do Sr. Ministro da Vlnção, paPn que
incida nas peuas a que acabo de me referir.
No dia 23, est;ando· fórn da capital, quando OC(}J!'rou o infausto passamrnto do gr()nde e eminente brazileiro Sr. Joaquim
Murtinho, chegando nllí tive occasião do telegraphar ao Sellf.ldo, nJ dia 22 de novembro, declarando que me associava
plenamente com todas as varas do meu sentir ás manifestações de pezar o condolenck1, que o Senado Brazileiro houvesse
por bem consagrar ú memoria acatada do grande brozilciro.
Esse despacho foi transmittido na manhã do dia 22 de
novembro. No dia 25 ao meio-dia, parti da Bahia a bordoJ do
paquete da Mala Real Asturias, e ainda •aqui cheguei ao Senado,
no dia 27 de novembro, antes de dar ent.rada nesl;a Casa o despacho que fora trnnsmittido no dia 22.
E, mte V. Ex., não havia interrupção dos telegraphos,
de modo que todo o sm•vico expedido pela estaçlio da Bahia
estivesse interceptado, porque ,já. tive occasião de verificar que
o Jornal do Commercio, cujo correspondente telegraphico é
amigo do Sr. Ministro da. Viação, publicava no dia 23 de novembrCI despachos e:~:pedidos da capital da Bnhia no dia 22.
Não andam melhores as cousas pela Repartiçiio dos Correios. Durante o tempo em que ult1mamente fui obrigado a
me ausentar dos trabalhos do Senado e estive na ca.pital do meu
Estado. f•O·ram-me romettidas, por mais de um amigo, communicaçõos, ·prev·enindo-mc de que a minha corresipalndencia,
aquella que me era dirigida pelo Correio, estava sendo vio~a·d•a.
Nem é de admirar que a minha correspondencia seja violaria
o mesmo dewiarla do seu destino, quando nesta cnpitnl a nosso
illustre collega Dr. Horcilio Luz se queixou de niio ter chegado
ás mãos do Sr. Presidente da Republica uma carta f.or S. Ex.
cm pessoa deposit.ada na agencia da Avcnid1a. Centra .
Isto, porém, não <\ tudo, Sr. Pr·es:dcnl.e, ainda h a a notar
que o Sr. Ministro da Viacão está ft•audando os .n•obres e 'alevantados intuitos economieoos do honrado Sr. Presidente da
Republica, esban,iwndo os dinheiros publicas na distribuição de
empregos, que não teem origem na lei, n•os seus adeptos o IIIP·anlguados.
]>osso aventurar que nüo ha agencia do Gorreio no centro
do Estudo da Bahia que niio tenlm um estafeta ou outro cmpregado qualquer, eleitor do 1\li>nistro da Viacüo, recebendo os
respectivos vencimentos, mas residindo na capital do Estado.
O Sr\. A. Azlllmoo- Niío hnvcní engano de V. Ex.'/
O Sn. SIIVBJ\INO Vmnu- Se lrn exccpçile · cllns Rão .poucas.
Vou citar diversos nomes de cmp~e·S'ados nessas oondicões, que
foram publicados e que a imp·rensa defensora do Sr. Mi•nistro
da Viaciio nuo contest.ou. Silo eleitores da capital que i'iguram
como portenCJc-ntes a essas repartições sem lá irem o recebendo
vencimentos. Mlll-ilos dolles são t'ilhos do pessoa;; de algu:na con~
sidnracfio, maR é o moio uc obter f)c:lu nornencão do filho a
ndhesiio, a estima, o apoio e o voto do pae. Algu'Oa·, até, siio
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es•tuda.ntes .. Eis aqui •os nomes que se puderam colhe_r de occaaião:
cMaragogipe, Joaquim Rodrigues de Souza.
Cachoeii,a, João l!,erreira Passos.
F.reire de SanL'Anna, Graciano Ferreira 1\lonçiiJo•.
S. Gonçalo dos Campos, Reynaldo. 1\lanoel <le Sant'Anna •.
S. F•eHx, Bento José de •Cam:pos.
S. Pedl'o da 1\!uritiba, José Ferrei11o; Barbosa.
C!'UZ das Almas, Manoel do Bomfi:n Alvoa.
Affonso Pennn, Rodolpho TJ•indade.
Castro Alves, Alfredo Costa.
Camisiilo, Firmo Galliza..
Monte-.Alegre, José Calnzans d:JJ Costa.
Tapera, Vicente Aleixo.
Monte-Cruzeiro, Gonçalo Santos.
Sitio Novo Central, Balbino Cardoso.
Itaberaba, João Baptista Alves.
Orobó, Grego rio Cezar Alvim.
Ventura, Manoel Sodrim Pereira da Silva.
Capivary, Jorge do Castro RoboHo•.
Baixa-Grande, Renato Leite Villas-Bõas.
Morro do Chapóo, Alntonio Coelho Moreira.
Mundo Novo, Joaquim Estaquio de Oliveira.
João Amaro, Alberico Evoraldo de Souza.»
Isto pura exemplificar, som fallar no sem numero de individuas que se acham encostados ao Correio, tendo vencimentos
ou gorgolas sem, enLI'c.tanto, prestarem serviços.
Não é sémen te nos Correios o nos Telegraphos que o Sr. Ministro da Viação tem tentado essas· collocações para cimentar
e consolidar a sua popularidade.
A cidade de Cnchocira ú cdi!'iClada •sobne· a margem do rio
ParagUinssú. Este rio recebo o faz confluencia com O• Pitanga,
dentro mesmo da cidade.
No l•ogar dn confluencia desses deus rios, forma-se um pnntnno, onde em s~as margens so assentam focos de larvas de
anopheles, o terrivol is·ecto que trtmsmitte ao homen •o• impaludismo.
Um dos intend•e•ntes daquella cidade, o Sr. Dr. Aug'usto Milton, de saudosa memoria, entendeu mandar eonstruir um mícs ú
margem do t•io Pnmguassl'l, afim de posteriormente mandar
aterrar aquclle pantana e canalizar ns •aguns do rio Pitanga.
Era uma obra inteiramente municipal e dispendiosa, que
não 1poude ser concluida pelo Sr. Dr. Milton, nem pelas administrncões que o succedornm.
No dec·1·rso deste nnno. com as inundncões do Paraguassú,
que alagou o causou grrundes estragos á cidade d·a Cachoeira,
o Sr. Milnistro da Viacüo ontencleu crem· nnquelle m'unicipi•o
um vlvc•rro oleitornl, pam n desobstrucciio dosso rio·.
AclHl-se urvmndo em chefe dessa commiss[io o bacharel
José Mm·ia Novos, ndvog>nrlo, quo errt do município de S. Folix.
Não pnrcco, ontretnn~o. quo o Sr. Ministro da Viacr~o. incorra ass1m, som m•u•is nom monos, nu cons:u•ra 'de ter nomeado
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itlm bacharel para uma commissão de oogentla?ia. Não, Sr"
Sou •o primeiro a desculpar o Sr. Ministro d11 Viaç!o eontt·a u:na
tal accuscão que lhe possa ser feita.
E' verdade que o Sr. José Maria Neves, antes de ser bacharel em direito, tirou uma carta de engenheiro agrono:no,
mas depois que se convenceu que não dava •nem para agronfrmia,
nem para a mathematica, resignou-se a estudar direito, em
cuja c•a·rreira estava exercendo a sua profissão, quando o Sr.
Ministro da Viação foi buscai-o para •o· arvomr em chefe da
desobstruccilo do rio Paraguassú.
N•os trabalhos dessa commissão já foram despendidos ••••••
100:000$ e aberto um outro credito de 200:000$ que deve est~
a esgotar-se.
Sabe V. Ex., Sr. P.residente, qual o 'Servico de desobstruccwo do rio Paraguassú, a que •está procedendo a commissão
creada pelo Sr. Ministro da Viação? I
E' nada mais, nada menos do que o do aterro do pantana
ú ~01. do rio Pitanga, em complemento d<> caes mandado construir pelas anterio~es administracõe.& municipaes.
Um outro viveiro e•leiLo~al instituído [)Or S. Ex., tem POL'
fóco a inspecção. das obras do porto da. Bahia. Alli, S. Ex. procedeu, desde os .pt•imeiros dias do seu gov&rno, de ordem a.
desgotat• e a afastar da direcção daquelle serviço um bahiano
!Ilustre, o Sr. Dr. Edgard Gordilho, que havia dad·<> grande
impulso ao servico, e tudo por que esse illus'tre enge•nh·eiro não
se poude conformar com os artificias e manejos da politicagem
do Sr. Ministro da ViaçiiJCl.
A consequencia de tudo isto foi o Sr. Dr. Edgard Gordilho
'não voltm· mais a prestar os seus serviços a f,rente daquella.
commissão, á qual soube honrar no mais alto gráo, deixando o
campo livre ao Sr. Ministro da Viação, para dilatar a sua popularidade por meio dos emmissarios que S. Ex. mandou ali i servir sob as ordens dos seus• capitães de .politicagem.
Nesse ramo, foi além o Sr. Ministro da Viação, pois entendeu que podia constituir um maMncial i:n-esgotavel da sua
popularidade, entr·egando-se a grandes despezas com o aformoseamento do bairro commercial da crupünl d<> meu Estado.
E um bello dia S. Ex. decretou a despeza de dous mil
seiscentos e noventa e twntos contos com esse embellezamento,
a pretexto de que se tratava de dar facil accessão ao caes do
porto.
Tive occasião de l•e.vantar aqui nes~a tribuna a ques.tão da.
legalidade dessa despeza ; e, indo ao encontro dCl illustre 1\linrstro em um terre.no em que eu tnão tinha o menor constrangimento em coHaborar com S. Ex., apresentei um :projecto de
lei justifi.cando nqueHa dc•speza. O facto é que o Tribunal de
Contas impugnou a ordem emanada do Ministro da. Viaçwo, e
oo Ministro, faltando talvez aos seus mais rudimentares deveres
de loaldade para com o Sr. Presidente da Rpublica, abusou,
certo da influencia qUI~ tem junto do primeiro magistrado da
Nacilo, induzindo-o a ordena:r que a despeza fosse feita, apezar
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da impugnação do Tribuno! de Contas, que f1e:vo do a registrar,
sob protesto.
Porque, Sr. Presidente,, essa soJ'freguidüo em se ordenat•
semelhante despeza, quando é cct•to quo nlio se trata sinüo
de obras de embellezamenLo do bnirt•o commercial da cidade da
Bahia, com pt•elerioüo - note bem -o Senado - de obras mais
necesanrias o importantes'/
Porque, Sr. Presidente, tal soffreguidão, quando ·esses trhbalhos do embellezamento seriam mais oppot'lunamente executadas na occasiií'D em que, construido Q opQr~o conquistada
no mar uma, larga nroa de terreno, lovantndas sobre essa area
novas c~nstruccões, pudessem as casas commerclaes que te.:m
de ser de~Jocadas da parte da cidn·de a ser demolida, encontrar
melhoras condicões de ClOmm'odidade para sua installacão'l
E', Sr. Presidente, que o illus~re St•, Minisf.J•o da Viaciío
estava nas vcsp,eras da sua eleicão e era preciso PQder dispor
dl'SSas empreitadas de demolicõos cm q.ue fossem empregados,
~om a largueza, eperarios, que süo ao mesmo tempo olciLot•cs,
para apoiai' o Sr. Ministro no dia da sua cleii'ão, ou, anf,es disto,
para servir de povo 1nns arruaças promovidas c fomentadas
pelos seus asseclas e correligionnrios.
.
Nem escaparam aos planos paliticos do Sr. Min.istt·o .cJa
Viação •.•
O SR. Vw·romNo MoNTEIRo - Não apoiado.
O Sa. SEVERINO VIEIRA - ••. as celebres commissões de estudo de rêdes fet"l'O-viarias. Nem foi por outro motivo siniiv
o de· angariar omissa rios de sua noliticngem que o Sr. Ministro
entendeu, desde os primeiros dsns do Governo, levantar difl'amacões em torno da reputação do illustt'e Dr. Francisco Sá
e rever os contractos por eHte, habil e iontelligentemenle, firmados com a rosa.Jva dos interesses nncionaes, no .pel'ioclo da
sua fecunda administração.
Entre essas ClOmmissões de estudos de rOdes ferro-vim·ias,
que afinal, hão de ser completados pelas emprezas ou companhias contractantes, figura uma celebre quarta commissiío,
cujo chc<fo de eternas luminarias, twntas proezas fez que o proprio ~linistro, apczar dn protecção que lhe .Jispensn, não o
ponde conse. var 1\ frente desse serl'i.co, prctextando que ell~
deixava o seu cargo •por tor de se dcs·ineompatibilizar pnrn pleitear uma cadeira de Depu tadC> Federal.
Sr. Presidente, ll!pcznr dessa opule·ncia de .reuursos de politicagem com que llOtnta o illustre 1\linist.ro da Viacf1o, na•da
ha, entretanto, a esperar, nem confiar nos seus yJrl'ccsso& de
lisura nos plettos elcitornes.
O pano de amostra que S. Ex. deu foi nns clcicões estad·oncs pnra Senadores c Deputados.
O St•. Ministro nnquolle pleito, tondo mnndndo lnvrnr nclias
falsas por seus cot•religionarios, compareceu perante a commissão exe~u!tiva do partido, pana, int'os•mal-a de que tinha feito
o terço dos Deputados ·C• SenadQres.
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Dias depois o illustre AHnisLro achava que era muito pouco
c espalhava que tinha sid:o diplomados 28 ou 30 elos seus
nmigos, para Deputados e niio sei quantos para Senndores,
Depois de ter feito scien,te de ~udo isso á commissiio executiva do Par Lido Republicano Conservado!•, o Sr, Ministro
voltava a fazei' •um accOrdo sacrificando nada menos da meliade
de seus amigos inculcados eleitl)s e Cl)ntentando-se em recolher com tropluíl) de sua victoria e torço dessa representação.
Todos sabem o que foi esse conchavo feito pelo Sr, Ministro
da Viação e quacs os pl'llcessos de que S, Ex, lançou mão ,p~ra
conseguir seus fins.
Certo illaqueando a bOa fé do honrado Sr, Presidente d'i\
Ilepubl ica, c, talvez até, do illustre Sr, Mi:!listPo da Guerra de
então, o Sr, !l'e•neral Dnntas Barreto, o Sr, Ministro da Vi'<lçiio
l'eCOI'reu a tod:o.s os meios para intimidar os ·seus adversarias
governistas na-·Bahia, e com esses meios conseguiu que lhe fosse
d::Ldo o tero9' da t•eprcsentacão do Estado, figurando nesse tei'CO
como elcitó um cidadfv() que não f!gurára na chapa do Sr, Ministro e um outro que, declarado eleito por uma Clrcumscripcão,
foi reconhecido por 10utra na qual não se tinha apresentado,
n~m recebera o ·seu diplomn,, ·
A esse respeito posso citar trechos de um manifesto
ontiío publicad:Cl pelos meus correligionario~ que pleitearam
nquella elei~ão e que lancuram o 'Sell mono de pensar e sentir
cxtromes ·ele suspeita·, porque fizeram parte nem quizernm
envolver-se nos taeA nccórdns e conchuvos, (Lt!) :
<,:\lpi'eciem :o·s nossos cormligionarios o garbo da Gazeta
MiniNtcrial nm seus novos conhecimentos das cousas mililia·res,
~ss, dissl! a Gazeta do referencia ao coronel Rego Barros,
veio a esta cidade com ,o, fim osJ}ecinl de estudm' os canhões
existentes uo forte de S, Marcello, os quaes se acham com
orosões nns almas e algumas nas placas obturadoras,
Em uma época como esta e de Lodo necessario que lodos
os aprestos belli.cos bem 1'unccionem, ,pot'Que não se ;póde nílmitt.ir a hypothese de, em occasiões difficeis·, deixar-se de
contar c<Jm elementos que o Governo do Paiz prepara para a
defesa dos dil'eit.os dos cidndilos,
Umn fot'tale~n não ó sómente a d~fensora da honra nacional
perante o cstrnn!l'ciro, o I.Í tambem dos direitos pat.rios pernllte
todos nque•lles que os calcam,
Em breve tempo toda a artilharia do forte S, Marcello
será substitui da pO!' ~outm melhor, sendo que, por ora, IPnra ntt.end<ll' ús salvas das ordcnanl,'as, irão para lá alguns cnnhões
Kru::,p, c, 28, dos moLlot'l!Os que aqui pnssnimos,»
Essa eructacrto de conhecimentos tech:nicos na nrma d1J
nrtilltarin '!I Gazeta do Minlstt•o da Viaçlio expelliu no mesmo
cxem:plnr em que como Nota.~ e Noticias, informou: os· seus leitores do que, alem do sco11t Ballia, chegaria ca este porto o cruzador i.ot'pedníl'OS tamouo., ft'I\1.0ndo cada um ucssos navios 700
homen:' rio tripulnr.iw>, o b0m como quo <Lodos os ot'ficiaus~ que
so uchurn «n]Jnl'tiirl•Js dos SIJll~ Clll'pos» ueve!'inm <Se: recolhe!' nos
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mesmos até ·o dia 27 (quanta. coincidencial), quaesquer quo
fossem as commissões que estivessem exercerrrdo),
«Todas a·s forcas federae.s estacionadas nesta Capi,tal estão
em rigorosa promptidão. Hontem, ás 4 horas da tarde, uma
companhia de guerra d o5" batalhá de cacadoros, sob o commando do capitão F.rancisco Patrício, foi á Escola 1\lodeLor de
Aprendizes Marinheiros e dalli conduziu dous c•a.nhões revolvera
de tir-o rarpido, recolhendo-os ao quartel da Praça da Acclamaciio.
O ô" batalhão· de artilhal'Í'U· está com os rcsp.ectivos cnrnMes
promtos para sahir a qualquer momento.
A fortaleza S. M!llrcello está tam'bem de .rigorosa IJl~ompti
diio, tendo canhões assestados para a terra.)
Querer alguma cousa dr~ mais ·positivo, para revelar as intenções dos correligionarios do Ministro da Viação, seria exigencia incontestavel.
Por que esse motivo de forca•?
Que •aibalos havia experimentado a Bahia em sua ordem
publica?
Em que estavam ameaçados as instituições politiacSl?
Subsistia nos planos dos amigos do Minist11o um encalhe
que l~ra preciso e 1urgente despachar, Faltava motivo legitimo
para movimentar a forc•ill de an.temão a postos.
Veiu o l!abeas corpus da Justiça Federal que mostrou a
ponta da unha de sua parcialidade, em um despacho em que
o erro surdiu á furta-1prasso, tentando 11 coragem de assoalharse mais fra;ncamente adeante, elli conclu:sõcrs periS'Osas e attentatorias dos princípios da moralidade judicial e da ordem.
Nesse despacho em que o respectivo prolatou adduziu esses
considerandos nenhum mal acontecerá a concessão do habeas
corpus si forem vãos os receios dos impetrantes. Foi lançada,
como chave, a oroem de requisição de f•orca federal, por meio
de t~legramma «ao Presidente da Republica e general Mirnoistro
da Guerra), omittida a intervenção do Ministro da Justiça iromediato superior administrativ>o do juiz seccional, par11 não
haver perda de tempo comi formailidades dispensraveis aos que
de antemão tinham á oroem a forca requisitada.
Foi lançada, como chave, a ordem de vequisicão de forca
federal, por meio de telegramma cao· Presidente da Republi!lai e
general Minist!Jo da Guerra,, omittida a intervenção do Ministro
da Justiça, immediato .superior administrativo do ,iuiz seccional,
para nfio. haver perda de tempo com formalid-ades dispensaveis
aos que de ante:nüo tinham á ordem ·n frorca requi~itada.
«Quatorze Deputados e 1 Senador,,
E foi por este processo, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro
da Viação imp,oz o seu conchavo, em virtude do qual obteve
14 Deputados no Congresso do Estado.
O Sn. A. AZEI\EDO - 1\las, si elle não havia conseguidO· um
só deputado, rporquo o Oongresso do Es bado ucquiesceu em reconhecer 14?
Foi mais uma fraquesa dos amigos de V. Ex
,'I
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0 Sn. SEVERINO VIEIRA- Sr. Prcs•idcn~e,, V. Ex., pelo modo
por que mo olha, parece-me querer chamar a attencão, para a
:hora que já está esgotad,a,, Neste caso, vou deixar a tribuna,
rogando a V. Ex. que me C()Oservo a 1palavra para a sessão de
amanhã, para que :possa tratar do capitulo -:- Falta do cscrupulo do Sr. i\Hrristro da Viação em materia eleitoral.
'llenho concluid(),.
ORDEM DO DIA
ORÇAMENTO DAS llllLAQÕES EXTERIORES
Continuação da 3' discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 02, de 1911, fixando a despeza do• Ministerio das
Relações Exteriores para o cxercicio de 1912.
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Pre~identc, eu ·não desejava tomar pa•rte neste debate, porque verifiquei quo a nobre
Commissão de Fi,nancus, aconselhand-o a rejeição das emendas
formuladas contra a proposição que se debate, não resolveu as
nossas duvidas, ex;plicando o demonstrando o motivo pelo qual
·assim procedeu. Ao llontrario, dechmando, pura c simplesmente,
que as emendas deviam .•or rejeitadas, deixou sem justificação
as que foram por nós combatidas.
Por isto deixou de pé todos os argumentos relativos a:os augmentos condemnados, quando ninguem ignora que as nossas
condições financeiras não são florescentes; deixou de pé os argumentos contra' •o facto de ser a creação de cargos ,novos autorizada ou concedida em lei rçamentnria contra o disposto
imperativamen•te no Regimento do Senado ; deixou tnmbem do
pé, sem justil'i<lacwo·, os argumentos contra o augmento injustificavel das quantias que rr.cobom cortas legações para
aluguel de casa e o argumento mui.to justo do honrado Senadot•
por Matto Grosso com rel'a~ão á legação do Brazil junto ao
Quirinal.
Tão lnmentavel altitude demonstra que a nobre Commissão
de Finanças, ~em argumentos valiosos, nwo• duvidou, contra a
intenção do Sornado, em materi•a' de despezas, augmentar de ...
270:000$ o areamento do Mi11tisterio das Relações Exteriores ; e
não hesitou em viol,a·r o Regimento desta Casa quo prohibe a
'creaciio de Jogares em leis nnnuas ; era n nccão de uma
fo!'ça inexplicnvol que não attende ü mzito o sim ús convon·iencias ; e por consequencia as minhas palavras ·apenas são o ultimo protes•to contra essa vontade resoluta de fazer ns cousas
contra as prescripções regimentnes, contrn. a regra seguida IPOr
nós, !lontra o principio fundamental de .não augmentar inoonvenientemento as dcspezns ; e pam declaração simplesment~ que
a. Commissiio 1~nra deliberar teve unicamente em vista o pri,Q'mpio do sic voto, sic ju.bco, s'it 2ll'o ral'ionc volnntas/ ·cMu.itiJ
bc!'!,)
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O Sr. Severino Vlolra ( •) - Sr. Presidenl~·. venho apenas
chamar a attcncão da •Commissiio do Finanças para um facto
IJUe julgo ser Jr,rcgul•nr e que nüo póde ser admissivel cm se
tratrundo de orçamento.
Essa i,llustrada Cemmissão, apresentando artigo additivo
ao orçamento do Ministerlo das R.e-Jacões Exteriores pnrn rel"ot•ma da ~uerolat·in, ealeulou a des)l'ezu com csslli'Cformu e nngmeutou--a em 200 e tantos contos. Não me plll'ece regular
este procedimento da Commiss-lio. Antigamente, cm outr!1!1 tempos, essas autorizações, quando eram 0o-nfm•idas p>nrn t•cformus
de srviços, obedeciam a uma disposicão das nossas leis do contnbilidade, estabelecendo que, apezar de• feita a reforma, os servicos nü:o eram iniciados emquanto •a-s verbas· não fossem cont.empladas no areamento da Despe11a.
Crcados os sorvicos nessas condições, era neeessarlo• Kln
votação do or1;amunto para o anno se!!uinte que se consignasse
nelle a ver!Ja para que se fizesse essa despeza.
No regímen republicano ado•p-tou-se um pi1ocesso mais
promplo - proces-so do rebon.tar orçamento, porque V. Ex.
oomprehcnde quu, em via de ~egra, o orçamento presuppõe a
votação de despezas nccossnrias e autori~ações de recursos
para fazer face n essa~ despezas.
Uma dospeza que se inclua •a; mais no orçamento n1io pódo
<leoixar de trazer o desequLlibrio orcamcmtari•o. Seria neoessario
que pa:rallelamente á creaçiio dessn despeza se oolJulasse a. re-

ceita.

O Sn. A. AzEREDo- MllSI isso nuno3: se fez ontre nos.
,

"
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O Sn. SEVERINO VIEIRA- Isto era assim no antigo regímen.
No regime:n -republlr..nno o oreamento crêa os serviços e autoriza
logo o Presidente da Rep:u-blica a abrir os creditas .nceessarios
par~ custeai-os .
O SR, A. AzEREDo- No orçamento :presente já estão votado9.
· O Sn. S&vERINO- E' justamente por isso q11e eu vou atacltr o •ot'camento que se discute, pois, vae além dessa praxe republicana.
Eu comprehondoria que a Cemmís9iio de Finanças do Senado, aulorixanclo o Govemo n I'c'i"ot·mur osRa ~ecreiuriu, o deixasse habilitado a abrir os nocessat•ios cred•ilos para ntlendor á
dcspeza, caso e.scqa retorma fosso executada.
E' este o ob.ieclivo do minha critica.
A •Commissüo de Finnn~ns do Se~nado appensou agorn ao
Ot·t;umrmto do ~~ inislol'io do l~xlot'ior t\ nutorir.n('fio pnm reformar a secretaria, mas i-ncluiu logo na verba, como si fosse uma
despeza dem·etadu, o augmenlo que essa refórma doV'C' tt•azer ús
dcsprr.as dessc. ministerio.
Eis o que estou impugnando; ni1o sei si me fnco entender
(diriaintlo-sc ao 81·. Glucerio) por V. Ex. (Sir1nal uflirmath'o
do Sr. Glycerio, )

( •) Este discurso niio foi J'evist.o pelo orador.
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Esbl1; é a •objecciio que cu tenho n fazer ; de modo q.uc si
passar a reforma como csllt c o 1\Hn.istro não executar, o!l ~i
'' executar rlec:o!'l'idos trcs, quaf.t·o ou .s•eis mezes •ou mais tempo
dc.pois do entrar em vigor a autorizacüo, a dlcspezn está fiX~ada
cm Ilmis do q•ue o fliiC se vrw gastar.
O Sll. A. Azmmuo - Quizoramos nós que os credites qiUo
votnssomos núo fossem gastos.
O Sn. SEVERINO VIEIRA - Asstim como so pódc votar de
menos, póde-se votar de mais.
.
Eu VlCnh·o apenas assignalar o facto sem ter o proposito
de fazei· prevalecer a minha opinilíG.
E' approvada a seguinte
!~MENDA

Augmente-se do t. :000$ n verba de repre.'iJentacão da Legar)rro de Paris, l'icando assün igualada :\ da !'epresentacão da
Legação de Londres.
Sala das sessões, iii de dezembro

9~

Hlfl. -Antonio A:e-

1'cdo.

São rejeitadas as seguintes
EMENDAS

A' verba da tabolla - Material - Aluguel de casa:
França, diga-se : 6:000$000.
Grii-Bretanha, diga-se: 6:000$000.
Allemanlm, diga-se: 6:000$000.
Austria-Hungria, diga-se: 6;000$000.
Chile, diga-se: 6:000$000.
Ao § 2• do art. i • da pro,osiciío, diga-se:
T. Um sub-ministi'D do l~sLudo, com ordenado de 12:000$,
gmtificacão de 6:000$000 e SOO$ de representação.
TI. Um director gorai, com 12 :liOO$ de ordenado, gratificação •de 6:000$ e 300$ do representação.
III. Cinc[) dirt>etores de sccçiio - o mais como esU1
sendo um director por seccllo .
IV. Um consultor juridico com 16:000$ de gratificação.
Sala dos sess6es, 15 de d'ezembro de 1911. - Mendes de
Atmeida. - Cassiano do Nascimento.
Legação do Rom11 junto ao Qui!·inal:
Onde se dir. .aluguel do casa 12:000$, diga-se 6:000$000,
Sala das sessões, 15 uo dezembro de 1911. - Cassiano do
Nascimento. - Mendes de Almeida.
AypJ•ovadn, vne n· ]'}roposiçilíCl á Commlssfio de Rednooiío.

\
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O Sr. Presidente - Estando esgotada. a ·ordem do dia, vou
levantar a. sessão.
Designo para ordem do: dia. da seguinte:
Continuação da. 2' discussão da proposição da Cnmnra. dos
Deputado&, n. 158, de 1009, regulando a aposentadoria.
dos patrões, machinistas, foguistns e remadores dos nrsenaes
de mnrin·hn dn Il!e•publica (com parecer contrario da Com.missão
de Justiça c Leoislação á emenda: o(ferecida pelo Sr. Severino
:Vieira) ;
Dis~ussão unica do veto do rprefeito do Districto Federal,
n. 8, de 1911, á. resolução do Conselblo: Municipal que ·releva
ao Dr. Lcopoldino Joaquim de Faria, engenheiro •aposentada,
a prescripcão em que ha,in incorrido para o recebimento da importancin correspondente ao tempo de serviço que menciona
(com parecer, (avoravel da Commissão de Const-ituição e Diplomacia).
Levanta-se a sessão ás 3 horas.

176' SESSXO EM 20 DE DEZEMBRJO DE 1911
l'RESIDENCIA DO SI\. QU!NT!NO BOCAYUVA, VlCE-PRESlDENTE

'A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que concor.rem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreir.a
Chaves, Pedro Borges, Cnndido de Abreu, Jonnthas Pedrosa,
Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brnzil, José Euzebio,
Urbano Santos, Mendes ilc Almeida, Pires Ferreira, Francisco
Sá, Thomnz Accioly, Tavares de Lyra, Antonio do Souza. Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Goncnlves, Guilhe.rme
Campos, Oliveira Valladúo, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Moniz
Freire, Sá Freire, Bucno de Paiva, iBernnrdo Monteiro, Feliciano
Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A.
Azoredo, Metollo, Generoso Marques, Alencar Guimarães, Felippe Sehmidt, Lnuro Müller, Victorino Monteiro, Pinheiro
Machado c Cassiano do Nascimento (40)·.
Deixam do comparecer, com causa .iustifieadn, os Senhores
Araujo Góes, Si!vorio Nery, Paes de Carvalho, Ribeiro Goncnlves, Gcrvasio Passos, Alvaro Machado, Gonr;alves Ferreira,
Rosa. e Silva, Gomes Ribr.iro, Joaquim Malta, Coelho e Campos,
José Marcellino, Bernardino Monteiro, João Luiz Alves, Lourenço Enptista, Augusto do Vasconcellos, Lauro Sodré, Campos
Snlles, Leopoldo do Bulhões, Gonzagu Jayme e Hercilio Luz

. (21),

E' lida, posta cm discussüo e sem debate upprovada a
acta da sessão anterior.
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O S1·. i" Secretario d:t ;:onla dn ~e:;uiuie
Officio>,:

Dois do Sr. sceJ•er.ario ela Camam dos Deputados, datados
de tO do correnl.c, remeltondo as seguintes pt•oposicões cinquolla Camara:
N. 129- 1911
Art. !. " E' concedido ao thosourcü·o da Administracão
dos Correios do Estado. do Amawnas, José J?arias Gest.a, um
anno de I icença, com or(lenacio, para trata.r de sua saude, onde
lhe convier.
Art. 2." ltevogam-so (t~ disposições em contrario.
Camam dos Depu ta dos, ·J!l do dezembro de 1nt 1. -Sabíno
Barroso hm'ior, presidente.- Antonio Süneão dos Santos Leal,
J• serJrctario.-.José Joaqu:irn da Costa Pereira Bra{/a, 2" secretario interino.
A' Commissão de Finanças.

N. 130 -

1911

Congresso Nacional decreta:
J\rt. 1." Fica concedid·n ao 1" tenente graduado Bento
Accaoio Pereira do Figueiredo confirmaçií.o no posto offectivo
de 1' tenente com todas as vantagens do quo gosam os patrõesmores.
Art. 2. '' Revogam-se as disposícões em contrario.
Camnra dos Deputados, 19 do dezembro do 1911.-Sabino
Barroso Jnrrim·, prcsidonto.-Ailtonio Simelio dos Santos Leal,
t• sor.retario . - Jos1' JoarrninJ. ira Costa Pm•eira Braoa, 2• sccretrtrio interino.
A' Commissão de Finanças.
Outro do mesmo senhor P de igual data communlcando
haver sido adoptada a emenda do Senado :1 proposição que autoriza .a allorf.ura do credito do 89:179i!!228, para pagamento de
despezns feitas com o Hospício Nacional de Alienados, a qual
foi onviadn :1 snnccão.-Jnteirado.
0 Sr. 3" Secretario (servindo de 2•) p.rocede ú leitura dos
seguintes
PARECERES

N • .\38-1911

Redacção fina! das emendas do Senado á Pl'oposiçlfo da Camara
dos Deputados, n. 92, de 1911, que (i:ta a despe:a !lo Mil nisterio das Relações E::cteriores para o e::cercicio de 191:!.
Ao art. 1":
Depois das onlavras «nas segujntes verbas :o, accrAsccn-'
t.e-so: ousr.rvadns as discriminações constantes di!. propostl!.
do Governo.
To!. VI
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Ao mesmo artigo, ,rubrica n. 1-Secretaria do Estado:
Augmentfl-se de 264:200$ para attcnder ao accrcscimo de
despeza resultante da' reforma da secretaria, constante da
emenda abaixo incluida.
Ao mesmo artigo, rubrica n. 6- Corpo Diplomatioo:
Augmente-se de 4:000$ a verba destinada á representação
do ministro plenipotenciariD em Paris.
Augmente-se de 32 :000$, na consignacão «Mate.rial », a
verba para alugueis de casas, consignando-se:
12 :000$ em vez de 2 :000$ para o da legação de Franca;
8:000$ em vez do 2:000$ pat·a o da legacão na Grã-Bretanba;
8:000$ em vez de 2 :000$ para o da legação na Allemanha;
8:000$ em vez de 2:000$ par·a o da leg.aciio na AustriaHungria;
6:000$ em vez de 2:000$ para o da legaf;Üo no Chile.
Ao mesmo artigo, rubrica n. 7 -Corpo Consular:
Augmente-se de 2:000$ a v~rba para pagamento do consuJ
em Genova, ItaUa.
Ao mesmo art.iso acerescente-sc o seguinte:
Paragrapho unico. A Secretaria de Estado do Ministerio
das Relações Exteriores terá o pessoal e os vencimentos adeante
declarados- dentro das respectivas rubricas do orçamento.
I. Um sub-secretario ele Est[ldo, com ordenado de 16:000$,
8:000$ de gratificação e 6 :000$ de representação.
II. Dois directores gci~aes, um para n directoria geral dos
negocias políticos e diplomat.icos, oulro para a directoria geral
dos negocias economicos e consulares, cada um delles com o
ordenado de 12:000$, grntificaç.üo de G:OOO$ o 3:000$ de representação- a mais a srnt.ificnçüo de 3:000$, si cada um
delles tiver mais de 40 annos de serviço publico, na fórma
do ,resulawento vigen~.
III. Sete dirccf.oros de secções, sendo dois para os negocios
politicas e dip\omaf.ices, dois para os economicos e consulares,
um para o protoco]Jo, um para .a. contabilidade e outro para
o archivo- cabendo ll cada um destes o vencimento de 12:000$
e 1 :SOO.$ de representação que present.cment.c percebem.
IV. 10 primeiros ol'J'icines, 10 segundos ditos e 12 terceiros ditos, com vencimentos respectivamente de !l :600$,
7:200$ o 5: 400~, divididos como actualmente em ordenados
e gratificações.
.
Os primeiros officiaes, qunndo tiverem mais de oito annos
de exercício desse cnrso, terão uma sratificacão addicional
nnnual do 2:000$, os segundos a de 1 :800$ e os terceiros a
de 1 :200$000.
V. Quatro praticantes a 2 :700$ cada um, sendo i :800$
de ordenado c 000$ de gratificação.
:I:
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VI. Um primei,ro consultor jurídico com a gratificllcão
annunl do iU:OOO$, o um segundo dito com a de 12:000$000.
VII. Um bibliothccnrio com ordenado de 6 :SOO$ c a gratificação de 3:400$, c tres auxiliares a 2:400$ de ordenado
e 1 :200$ de gratificação.
VIII. Um curlogmpho e conservador de mappas e plantas,
com a gratificncão annual de 6:000$000.
IX. Dois oJ'J'íciaes de gabinete do ministro e um do subsecretario, cada um dcll_cs com a gratificnc;ão annual de 6 ;000$
-Um auxiliar de cada um dos directores geraes, com a gratificncüo annual de 2 :fc00$000.
X. Um porLciro com ordenado de 4:000$ c 2:000$ do
gratificação- Um calligrapho com a gratificação annual de
3:000$, c um ajudante de porteiro com 3 :200$ de ordenado e
1 :600$ de gratificação.
XI. Sete contínuos com 2:400$ do ordenado e 1 :200$ de
gratificação cada um- Dois correios, sendo um primeiro com
2:4008 de ordenado e 1 :200$ de gratificação, um segundo com
2:000$ de ordenado e 1:000$ de gratificação, e para occorrer
ás duplicatas de vencimentos, por substituições o gmtificacões
eventuacs, a quantia de 20 :000$000.
Sala das Commissões, 20 de dezembro de 1911.- Wal{redo Leal.- Sá Freire.
Fica sobre á Mesa para na sessão seguinte ser discutida,
depois de publicada no Diario do Conuresso.
N. 439 - 1911
Redacção final dtJ. emenda do Senado á proposição da Gamara
dos Deputados, n. 75, de 1911, que autoriza a concesst1o
de ~tm anno de Ucença, com ordenado, a Pedro Peixoto de
Alcmcar, commandante dos guardas da Alfa:ndeoa de
Jlfanáos.
Ao artigo unico, onde convier, accrescente-se: mediante
inspeccão de saude.
Sala das Commissões, 20 de dezembro de 1911. - Walfredo Leal.-Sá Freire.
Fica sobre á Mesu p(Lra na sessão seguinte ser discutida,
depois de publicada no Diario do Congresso.
N. 440- 1911

Redacção final da emenda do Senado á proposição da Gamara,
n. 11 G, de 1911, que autoriza a concessão de um anno de
licença, C01!~ ordenado, a Francisca Pinto, elsta{eta do
Correio Fede1·al.
·
Ao artigo lmico, depois dns pnlnvras- Correio Federalaccresconte-se: mediante inspecção de saude .
·
Sala elas Cnnmissilos, 20 do dewmbro do 1911.- Wal(redo Leal.- Scí Frei1•e.
·
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Fica sobre á Meon para na sessão seguinte ser discutida,
li epois de publicadt1 UCI D1urü• llo Congresso •
N. lt41 -

1911

Redacção final do pro,ie.cto n. 54, de 1911, q'l!e autoriza a mandai' paam· a Ladisláo Dias da Cunha, cessionario de Ladisláo Cunha & Comp., a quantia de 189:850$282 por obras
e:cecutadas nos quartcis da Força Policial do Distrieto
Federal.
O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Repubilca a
mandar pagar á Ladislá,1 Dias da Cunha, eessionario de Ladisltio Cunha & Comp., a quantia de 189 :850$282 por obras
contractadns e executadas nos quar·teis da Forca Policial lio
Districtn Federal, abrindo para isso o nccessario credito; revogadas as disposicões em contrario.
Sala das Commissões, 20 de dezembro de 1911. - Walfredo Leal.- Guilherme Campos.
Fica sobre á Mesa pn.ra na sessão seguinte ser discutida,
depois do publicada no Diario do Conyresso.
E' novamente lida, posta em discussão, que se encerra
sem debate, e approvada a redacção final do projecto do Senado, n. 56, do 1911.
O Sr. Francisco Glycerio- Sr. Presidente, estando sob r· e
á Mesa ~ redacção final das emendas offerecidas ao areamento
do Exterior, requeiro a V. Ex. se digne consultar ao Senado
si dispensa a impressão cm avulsos, afim de que ella entre
ímmediatam<mte em r.l iscussão.
E' approvado o requerimento.
Entr•a em discussão unica, que se encerra sem debate, 11
redacção final das emendas do Senado á proposição da Cnmnra
dos Deputados, n. !l2, de 1911, que fixa a desper.a do Ministerio das Relações Exteriores para o exercício de 1912.
Approvada, vne ser remottidn 1Í Camara dos Depu ta dos.
O Sr. Sã Freire- St•, Presidente, a Commissão de Redacciio está nesfalcada de um de seus membros; por isso peço
a V. Ex. se digne nomear substituto, visto como essn. Commissão tem muito trabalho e os dias Qtte nos restam süo
muito POUCOS,
O Sr. Presidente- Nomeio para a Commissão .do Rednccão
o Sr. Gttilherme de Campos.
O Sr. Severino Vieira ( •) - Sr. Presidente, antes de
cnlrur nu ordem de considerações que .adoptei pam nssumpto
de que tenho dito e ninda me vou occupar hoje, preciso do
rcctíl'icnr um conceito que me foi infielmente attribuido, em
(') Este discurso não foi revisto pelo orador.
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uma entrevista publicada pelo aliás bem informado, o popular
orgão da imprensa carioca A NoUe.
Interpellado, Sr. Presidente, sobre a firmeza dos Senhores
Deputados e Senadores que apoiam o governo do Estado, eu
disse que não acreditava quo o Sr. ministro da Viacão contasse .iú. com a maioria na Assembléa Geral do Est[l;dO, tarefa
sem duvida dil't'icil de levar avante, pois ossa mesma maioria
so tem mantido firme em seus postos todas as vezes que se
tem manifestado, principalmente quando votou a lei que tornou
obrigatoria, para S. Ex. evitar a inelegibilidade, a demissão
do cat•go de ministro quatro mczes nntcs da eleição.
Toda essa maioria não sll votára nominalmente este projoct.o, mas, tendo suscitado na Gamara duvidas sobre tet· sido
ou não approvado o pr·o,icclo com o numero legal de Deputados, fizeram todos uma declaração solcmnc, nssignada, creio
até que com firmas reconhecidas, garantindo ler estado presentes na occasião da votação da 2• discussão do pro,iecto.
Ora, St·. Presidente, parece realment~ inacredit.avel que
~sses cidadãos mais ou menos conceituados, depois de tal proeedimenlo, voltem atrás para reconhecer legitimamente eleito
o Sr. ministro da Viação, ainda quando elle alcance a maioria
dos votos, desde que a lei do Estado o considera inelegivel.
Affirmei, é certo, ao illustre redactor d'A Noite que apezar
diss() não era impossivcl que S. Ex. conquistasse, mesmo neste
meio que se me afigurava irreductivel, votos para sua maioria,
attonto~ os meios de corrupoão que tinha até agora empregado o com os quaes tinha jú. vencido muitas ou algumas reputações que gosavam de conceito. Citei entre estas a do velho
fidalgo Sr. barão de S. Francisco.
Estas foram, Sr. Presidente, precisamente as minhas expressões para com o illus.tre redactor d'A Noite, c sinto quo me
não tivesse feito comprehendor com precisão Jlí!lo illustre jornalista.
Feita esta notificação, proseguirei na ordem de considerações sobre que hoje devem versar as minhas palavras dirigidas ao Senado.
Eu disse que o Sr. ministro da Viacíio o seus amigos denotavam alli a maior falta de escrupulo no que diz respeito
ao emprego deus processos eleitoraes.
Jú, Sr. Presidente, de longos annos, no antigo regimen,
ora o aphorismo que corria nas !'odas parlamentares quesó Linha eleicões quem tinha mesa, ou por• ouLra- quem tinha
mesa tinha eleicões. Na normblica, depois d,, subslituido o
processo de qualii'ica~ão tia lei Saruiva, C]uasi se púdo adoptar
por via de reg.ra o mesmo aphol'ismo. Mas o Sr·. minisll'O da
Viação não precisa de mesas para eleicões; precisar<\, quando
muito, de penna, papel e tinta e de quem saiba lnncar no
papel o que lho convenha •..
Agora mesmo, na eloioão municipal roalizndn no dia 12
do mez passado, niio fomm poucos os municipios em que os
amigos do Sr. ministro, upezur de niio serem tão numerosos,
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se nüo scindissom, pelo menos, em dois grupos para eleger
cada um delles o seu conselho municipal.
Poderia cHar nessas condições o município da Feira de
Sant'Anna, o do Barracão, o de Conde e tantos outros onde,,
cm vez de duplicatas, teremos trip!icatas, porque só o partido
do Sr. ministro da Viação faz duas eleições.
Em um município que não ó dos mais ,atrazados- Maragogipo, porto de mar franco, servido por navegação a vapor
o a trcs ou, quando muito, a quatro horas da capital, essa
belle?.a alcançou o rccord no gcnoro.
Nesse município, os corro!igionarios do Sr. ministro da
Yiução publieavam no dia da eleição a lista de trcs turmas
de cidadãos eleitos intendentes o conselheiros municipaes. Uma.
f.urmu chefiada pelo Sr. coronel Luiz Prospero Ratton, que
SCl diz ou so considera protegido pelo Sr. Luiz Vianna, actualmonto chefe do partido do Sr. ministro da Viação na Bahia;
outra chefiada por um Sr. Gonçalcz, cidadão formado cm não
sei que escola ou academia c que tem a volleidadc ou mania.
do se apresentar sempre al!i como chefe da dissidoncia, o outra
chefiada poJo Sr, coronel Guerreiro, que dizem ser protegido
do Sr. Deputado do districto, amigo intimo e de grande valimento para o Sr. mi.l;listro da Viacão, o Dr. Manoel Bibiano
Nascimento do Assis. •
Pessoa muito fidedigna ainde me informa que, afóra essas
Ires turmas do intendentes e conselheiros municipaes do partido do Sr. ministro da Viação, existo uma. outra occulta,
chefiada pelo Sr. Macedo Costa, que dizem ser protegido pelo
,juiz de direito qa. comarca c um dos mais fortes esteios do
partido do mesmo ministro.
E' certo que nem o Sr. ministro da Viacão nem o seu
partido prec!~am de Conselho Municipal, ou das urnas, para.
conhecerem o resultado do qualquer clcicüo. Antes mesmo
da oloicão, na vospora, .iú o chefe do partido do Sr. ministro
prepara os boletins que devem ser distribuídos apó~, o pleito,,
Tenho aqui um desses impressos que, por milagre da ProvidQncin, me cahiu ús mãos no dia. H de novembro, dia anterior t\quello cm que ia travar-se o pl~ito eleitoral.
Eis o que diz o boletim distribuído na tarde do dia. da
eleição. (L~) :
~Ao Povo 11- 'A victoria dos candidatos do Povo
c do Partido Republicano Conservador é um facto
incontcsluvel I Afóm o resultado de dois districtos
suburbanos .•. >
Isto está bem combinado, muito bem arranjado; vê-se
aqui, pelo dedo, que o gigante deste Boletim ó o Sr. Luiz
Vinnna.
« .•• ainda não chegados, •as urnas proclamaram a
DERROTA DO DR, ,TQÃO PEDRO DOS SANTOS, candidato da
TRINDADE JIIAT,DITA PINIIO-MAnCilT.l,O-BF.VEI\JNICA (um
bObo, um teimoso e um perverso), assaltante dos dinheiros publicos o mil :vozes nefasta pnra a. Bahia.,

.......
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teve o seu momento de Victoria.
Dr. .Julio Brandü.o I
Partido Republicano Conservador .
Commercio da Bahia I
cidade da Bahia I
a carestia, a miseria, os PINHOS, os

VER!NOS, OS MARCELLINOS

II

SE•

Viva o exemplo de Pernambuco I
Honra ao Exercito I ! ! ~
Conseguimos, Sr. Presidcn te, burlar a tudo isto, maximé1
tornar de nenhum effeito todo o esforço e a despeza feita
com a impressão desse boletim, porque na manhã do dia da
eleição o estampamos na imprensa matutina do meu Estado •.
Corrido o pleito, ao qual, devo fazer notar ao Senado,
ligava grande importancia principalmente quanto á eleição
do intendente, que o;; meus corroligionarios suffragaram conjunctamentc com os governistas, o orgrw do meu partido conseguiu. á noite, J>ublicar boletim de todas as secções urbanas
e de algumas suburbanas.
Desses boletins, Sr. Presidente, chegou-se á seguint&
conclusão:
.:Votos
Dr. João Pedro dos Santos •.•...•..••• 3.052
Dr. Julio Viveiros Brandão .•.•.•••.•• 2.651 ,,
A este respeito, diz o mario !la Balda que reeditou esses
boletins no dia immediaf.o á eleição.
·
«Cabe notar quo a respeito de Itapoan temos
duas versões: uma, segundo a qual nilo houve alli
e!oicão; e outra trazida por amigo nosso, que a ouviU:
do digno Sr. tenente Moscozo, do 5" de cacadores, de
.regresso daquella localidade onde fOra fiscalizar a
eleição, por parte do Dr ..Julio Brandão, dando a este
47 votos e ao Dr. João Santos 42.
·
Bahia, 12 de novembro do 1.911.
Ao resultado supra não temos duvidas em addicionar o de Itapoun, n respeito do qual estão de accôrdo .:u; duas parcialidades, o o de Passé, segundo
.noticias quo nos foram enviadas:
ITAPOAN

Julio :Brandão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .
João .Santos............................

·47
'42

PASSJl:

Julio Brandão ...........·.. .. . . .. . .. .. .. .

Jofio Santos, . •••.•.•.•.••.••••••••••••• •:

..',

62
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•rotai conhecido, faltando Cotegipe e 1\!·uroim:
Dr. .T oão Pedro dos Santos. . . . . . . .. . . .. . 3. 154
Dr. Julio Viveiros •Brandfto ............. 2. 759

Na mesma edição, Iii-se o seguinte:
O resultado que deixa sem rcsUl'rcicão passivei o boletim
pregoeil•o da victoria, a que vi!Jmmos golpe mortal, mandado
imprimit· pelo Sr. Lui~ Vinnna untes do partir, na vespern
do pleito, pnm sua l'a~enda, ó o seguinte:
DI S'rlllC'l'O Do\ SÉ

-/A
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I
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Julio Brandão........................
Joiío Santos..........................

86

.Tu li o Brandão. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .
.Tofio Santos..........................

80

i''

I,:,

''

51

65

3" secção

.Julio Brandão ...................... ..
João Santos ........................ ..
Total:
Julio Brandão .................•......
,Joiio Santos ........................ ..

I l'

''I(

'i',

secção

155

44
321

16!1

DISTR!C'I'O DE S. PEDRO

4• ser.çiio
.. oao Santos..........................
,Julio Brandão ................

oo . . oo oo

10%
45

5• secção

João Santos .......
Julio Brandão ....•...................
00 . . . . . . . . . . . . . . . . .

if'

.,!
·'

107
63

r.• secçiio
João Santos ............ , .. , ......... .
Julio Brandão ..............•.....•...
Total:
João Santos ....•.•........ ; .......•..
,Ju 1io Brandão . ...................... .

96
51

307
16!

--
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DISTRICTO DE SANT'ANNA

7' secção

João· Sant()s ..... , ..... ,.,.,.,........
Julio Brandão........................

96
62

8• secção

Joi•o Santos..........................
Julio Erandão........................
Total:
João Santos..........................
Julio Brandão........................

77
65
173
127

DISTRIC'fO DA nUA DO PAÇO

9' secção

João Santos............ .. .. .. .. . .. .. .
Julin Brandão ............ ,,..........

65
42

10• secção

João Santos ...................... , . . .
Julio Brandão........................
Total:
João Santos..........................
Julio Brandão........................

52
33
117
75

DISTRICTO DE SANTO ANTONIO

U• secção
João Santos..........................
~Julio

Brandão........................

t36

46

12• secção

João Santos..........................
.Julio Brandão ... ,....................

104
61

13• secção

João SantoS..........................
Julio Brandão ................•. , . . . . .

118
56

w;;r.
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u• secção
João Santos.~ ........................
Julio Brandão . ................•......

98
43

Total:
João Santos .. .................... , ...
Julio Brandão . .......................

206

455

DISTRIGTO DA VICTORIA

1li"' secção

João Santos . ..................•......
.Tu \i o Brandão . .......................

101
57

IG• secção

Joiio Santos . ................... ·... , ..
Julio Brandão . .............. , .•....•.

104
67

n• secção
.Toiio Santos . .........................
Julio Brandão . ..................... ·.. ·
Totnl:
João Santos . ....................... , .
Julio Brandão., ............. , ........

44
i02
249
226

DISTRIGTO DE NAZARETH

#8' secçlio

Julio Brandão . .......
Joiio Santos . ........
I

o • o •
I

I

o • • • • • • • o • o'

••••••• I

•• I

102

••••

61

138

l9' secção
:1·'.•:
1

I.
I

,.o•

:r·.,

Julio Brandão . ...........
Jofio Santos . ...............
I

'

•

I

•

o'~· • • • • • • •'

I

,

I

•••••••

56

~· '

•

.20• secçao

Julio Brandão
Jo!io Santos ...

o •• o •• o ••

I

I

o •• , • • • • • •

•• I
I

•••••• -•

I. I

I

•

~.-o··

••••••• I

I
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20• secção A

Julio Brandão. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... ...
João Santos..........................
Total:
Julio Brandão. . . . . . . . • . . . • . • . .. . . • • . .

55
f7

408

João Santos.. .. .. .. • .. • • .. . • . • . • •... ...

201

D!STRICTO DE DRQT<\8

21• secção

Julio Brandão.............. . . . • • • . . • .

67

Joü.Q Sar1tos. . . . • . • • • • • • • • . • • . • • . . • • • .

35

.22a secção

Julio Brandão.. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .
João Santos .................• ,........

67,
55

23' secção

Julio Brandão..........................
João Santos...........................
Total:
Julio Brandão........................
João Santos..........................

92
ltB

22!1

1.38

DISTl\ICTO DA CONCEIÇÃO DA Pl\AIA

26' secção :(unica)'
Julio Brandão .. ,......................

João s~tos.

O I

O f

0

I

0 0

0 0

0 0

0 0

0, 0

0 0

I

O 0

0

0 0

0

DJBTl\ICTO DO PILAR

2/J' secção

Julio Brandão ...·............ , ....•...
Jollo Santos ... .........•.•.•.•-•. •-•.•-• .... •, ••.•.

ti7
81
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26' secção

João Santos. . . . . . . .. . . . . . . . . .. • . . . • . .
Julio Brandão........................
Total:
João Santos. . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . .. .
Julio Brandão...... . . .. . . . . .. .. . . .. ..

1d
41

HO
95

DJSTRICTO DOS MARES

27' secção

Joíío Santos........ . . . . .. . . . . ... . . . . . .
Julio Brandão........................

104
97

28' secção

João Santos..........................
Julio Brandão........................
Total:
João Santos. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Julio Brandão........................

124
54
228
151

DISTR!CTO DA PENHA

29' secção

João Santos......... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Julio Brandão... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

tOS
40

so• secção
João Santos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julio Brandão........................

97
50

81' secção

João Santos ... ...................... .
Julio Brandão . ...................... .

106
89

32' secção
João Santos . ......................... .
Julio Brandão ....................... .
Total:
.João Santos ......................... .
Julio Brandão ........................ .

i'
I

11

,ii
I

·',1

1[1

'

·r<·

,,,
:i ' ':~ '

I ,.

,1.)
, .,.1
I

, ,. I
lt!
i'

160
80

._
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OISTniC'rO DE PlllAJÁ

:13' secção

João SaHlos..........................
Julio Brandão........................

127
86

:w secção
.Julio Brandão........................
João Santos..........................
Total:
João Santos. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . .
Julio Brandão........................

84

76

203
170

DISTRICTO DE PARIPE

.15' secção

João Santos ..... -....................
Julio Brandão.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

64

4

35' secção A

Julio Bmndão........................
João Santos..........................
Total:
.João Rantos..........................
.Julio Brandão........................

59
51
H5

63

lliSTRICTO DE MARÉ

38• secção

Julio Brandão ....................... ,
João Santos..........................

46

H

Faltando, sómente, ns secções de Cotegipo, 1\latoim, Passé
e Jtnpunn, quo não podem alterar a ordem da votação, ó este
o resultado conhecido:
Votos
Dt· .•João Pedro dos S:mtos............
3.052
Dr. Viveiros Brandão................. 2.651
Ainda na mesma edição sob o titulo Cá está o uato, lê-se:
« t::uriosissimo o boletim da Gazeta dos pron.obfs.
Está errado e muito mal errado.

.I,'

:I·'
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Vejamos bem: na 13' seeç~o ,de Santo Antonio
pegaram- na votação do Dr. João Santos, 118 votos,
-deram-nu ao Dr. Julio Brandão; mas, para que não
ficasse de todo prejudicado o Dr. Santos, aquinhoaram-no com n votação do Dr. Brandão, 56 votos;
foi aquelle, portanto, desfalcado em 62 votos e o
outro candidato melhorado com a .inctura alheia.
Na 33' secção de Piru,iá tiraram do Dr. Santos 1,7
votos e aquinhoaram com esse furto ,ao Dr. Brandão.
Na 3''' foram mais modestos. Contentaram-se
simplesmente em escamotear 10 votos ao Dr. João
Santos. Onde, porém, o dispnuterio sobe de ponto é
na somma dos votos das duas secções de Paripe.
Com effeito, resgistrando pam
Brandão Santos
r,
35' secção .................. .
59
35• secção A................ ..

, ,I

q

. ·.;

dão está sommn H59=123 I I 1.. . o 64+51=55 I I I
Sesquipedal ! enorme ! seabrico ! viannal I ou simplesmente inqualificavel I !...
Desto modo os pronobis só não vencerão quando
não quizerem. »
Disse que o Diario da Bahia havia reeditado o boletim e
aqui está a prova: (LB)
«Ao povo I 1- A victoria dos candidatos do povo
e do Partido Republicano Conservador é um facto
incontestavel !
Afora o resultado de dois districtos suburbanos,
ainda não cheaados, as urnas proclamaram a derrota do
Dr. João Pedro dos Santos, candidato da trindade maldita Pinl!o-Marcello-Severinica (um bobo, um teimoso e um perverso) assaltante dos dinheiros publicas e mil vezes nefasta para a Bahia.
O povo teve o seu momento de victoria.
Viva o Dr. Julio Brandão!
Viva o Partido Republicano Conservador l
Viva o commercio da Bahia I
Viva a cidade da Bahia !
Abaixo a carestia, a miseria, os Pinhos, O! Sevcrinos, os Mareellinos li
•
Viva o exemplo de Pernambuco !
Honra no Exercito ! !
Níio é demnis dizer, Sr. Presidente, que nesse mesmo din
os amigos do Sr. ministro da Vincão publicaram diversas edi~ões de um boletim, vnrinndo sempre os resultados, concluindo
essas variantes por considerar eleito intendento o Sr. Dr.
Julio Viveiros Bmndão, e isso reproduziu a Gazeta do Povo,
orgiio ministerial, e após um certo trabal~o consegui verificar
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quo, com excepção .apenas de tres secções, os resultados publicados pela Ga:r.cta ministerial combinavam perfeitamente com
o boletim do Diario da Bahia, reeditado na sua edição de H.
Havia, entretanto, as seguintes differencas: na 13' secção o
Sr. Dr, João Pinto dos Santos havia obtido 118 votos, em!JUanto que o seu contendor, Dr, Julio Viveiros Brandão, havia
apenas reunido 56; o boletim da folha ministerial pegava da
votação do Dr. João Santos e attribuia ao Dr. Julio l:lrandão
e, para o não deixar sem cousa ·alguma, dava-lhe os 56 do
Dr. Julio Brandão.
V. Ex. comprehende que só nessa rasteira vae uma dit'ferenca de 12'• votos: 62 que se tiraram ao Sr. João SantoH
e 62 que se augmentaram ao Sr. Julio Brandão. Mas não era
só monte isso; na 33' seccão não se trocaram os nomes dos candidatos, deixando intactas as votações, mas augmentaram !â
votos na votação do Sr. Julio Brandão e dimnuiram de igual
numero na do Sr. João Santos. De modo que na 33' secção
o Dr. João Santos teve 127 e o Dr. Julio Brandão 86 e o
boletim da folha ministerial dava ao Dr .. João Santos 80 votos.
Mas, Sr. Presidente, onde essa escamoteação deixou os
correligionarios do Sr. ministro da Viação como se tivessem
ficado nús na praça publica, foi .no computo e somma dos
votos das secções 35' c 35' A. Ahi, a folha seabrista, dando
discriminadamente os votos por secção, attribuiu, na 35', ao
Dr. Julio Brandão quatro votos e na secção 35• A ao mesmo
candidato 59 votos; na 35" secção attribuiu ao Dr. João Santos
46 e na 35' A, 59. Temos, portanto, que sommar essas duas
secções : 4+59. A folha do Sr. ministro da Viação achou que
a somma era 123 votos para o candidato do Sr•. ministro da
Vinoão e quanto aos votos do Sr. João Santos- 64+51.
Quanto acha V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Mendes de Almeida)
gue são ?
O Sn. 1\IENDEB DE ALMEIDA- Nunca fui forte em taboada,
mas parece-me que são 115.
O Sn. SEVEmNo VIEIIIA-115 diz V. Ex. de accôrdo com
todas as taboadas; pois a folha minist.erial, em sua edição de
13 de novembro, somma 51+64=55,
Ora, Sr. Presidente, V. E.'C. comprehende que, por es~c
processo, só perde eleição quem quer. E' dar-se uma reviravolta na taboada, e, jogando com os algarismos como se
quizer ,iogar, não é passivei perder eleição.
E não é sómente isto, Sr. Presidente; muito mais poderia
evidenciar ao Senado cm favor da minha argumentação; entretanto vou terminar, referindo-me ao quo ha de real sobre
a votação de intendente da capital.
Na edição de 15, o Diario da Bahia publicava:
Eleições municipaes- Município da capitalPara intendente - Secoão de Matoim - João Santos,
. 100, Julio Brandão, :17.
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Colegipc- João Snnlos, 50; .Tu li o Brandão, 3.
Resultado final: Dr. João Santos, 3.313; Dr. Julio
Brandão, 2. 780.
Está, portanto, eleito o Dr. João Pedro dos Santos
por maioria de 533 votos.
Si, porém, desprezados os resultados que inserimos de Cotegipe e Matoím, forem, .nostas duas secções, computados só os publicados pela Gazeta do
·Povo, a sabor :.
Matoim-Julio Brandão, 98; João Santos, 4.
Cotegipe- Julio Brandão, 121; João Snntos, 9.
Será esta a apuração final:
Dr. João Santos, 3.1G7; Dr. Julio Brandão, 2.979.
Ainda assim, ESTA m"mTo o Dr. João Santos por
uma maioria de 188 votos.
Consta, entretanto, que na 13' secção de Santo
Antonio o Dt•. .Julio Brandão tem boletim cm que
lhe é attribuidn a votacão alcançada pelo Dr. João
Santos, isto é, HS votos, ficando os votos deste nessa
secciio reduzidos a 5G.
Tal boletim não é verdadeiro. Si existe, teria sido
por um descuido ou esperteza de quem o escreveu,
seguido do descuido dos que o assignaram. Não está de
conformidade com a acta tal boletim. A' testa da 13'
secção tivemos amigos de prestigio que só encontram
mecns nn sua int.elligencia, actividade e perspicacia,
o qual nos deu o resultado que publicamos.
Mas admitl.a-sc por extraordinaria concessão o
holet.im. Ainda assim, desfalcada a votação do Doutor
.Toão Santos do G2 votos, que é a diffcrenoa de 118
para 5G, t.eremos este resultado:
João Santos, 3.1G7-G2=3.i05.
Augmentados estes G2 votos no Dr .•Julio Brandão,
temos 2. 979+G2=3. OH.
A despeito do tudo isso, ainda estaria eleito o
Dr. .João Santos por um·n maioria de Gl, votos.
Aqui estão os resultados da eleicão municipal realizada
no dia 12 do mcz passado, na iBahin, publicados com a maior
exnccão, maior verdade e imparcialidade. Entretanto, e adespeito ele tudo, o Sr. ministro ainda ncha meios para encher
o pniz, do ·norte n sul, com o favor das publicacões na imprensa de que o seu candidato ou o candidato do seu partido
foi reconhecido e acclnmndo intendente da capital do meu
Estado.
Não é verdade, 81•. Presidente, affi.rmo n V. Ex. com toda
a forcn
rCSJ;!Onsabilidade que esta nssorcão. l)IC acnrre~a.
A verifioacao de poderes do Conselho MunuJtpnl o do mtendentc pela legislação do Estado da Bahia cabe á maioria
dos candidatos diplomados. Os diplomas slio expedidos pela
junta apuradora. Na apuração do intendente e conselheiros
municipaes da capital do meu Estado foram diplomados seis

ua
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eandidatos do pal'lido do Sr. ministr·o da Viaciio IJ seis mmdidatos govel'nistas. Devo dizer a V. Ex., o não tenho pejo
do confessa!' que dos meus eorroligionnrios nenhum attiugiu á
votação que lhr•s daria direito ao diploma. Nós pleil.eitmos a
elei~ão de intendentes munieipncs simplesmentrJ com os recursos do dedicação c lealdade dos nossos corl'eligionarios.
Não tinhumos empregos federaes para distribuir a rodo, nem
tarnbem contavamos com outras graças.
Depois disto om umas secções deram-se umas tantas
tt·icas cm que só os meus correligionarios foram preJudicados,
porque, felizmente, os meus amigos receberam, em maioria, o
suffragio de pnssoas independentes o educadas que não podiam
ficar seis, oito ou dez horas tí espera ele que se realizasse a
oleicão de uma secção e que fossem chamados os eleitores da
soccão a que pertenciam cu,ia mesa não se reuniu. A' vista
disto, depois de esperar a chamada e certificarem-se que era
demorada, retiraram-se deixando de concorrer á urna com o
seu voto.
lllas, Sr. Presidente, pela lei do Estado da Babia, a vcrifi()acão ó feita pela maioria dos conselheiros diplomados o estes
conselheiros reconhecem não só os proprios poderes como os
do intendente.
Ora, aconteceu que foram diplomados novo situacionistas
e seis seabristas ou seis governistas, seis do partido democrata
o tres do partido republicano.
Os diplomados do partido democrata declararam que deixavam de fazer parte do conselho verificador c deram suas
razões. E, constituindo umn minoria do seis membros contra
novo ficaram sob a presidencia do conselheiro mais votado,
o Dr. Octaviano Rodrigues Pimenta, fizeram no Indo uma
sessão de fancaria que durou apenas uns 10 minutos. E foi
oste o poder verificador que expediu diplomas aos candidatos
do Sr. ministro da Viação.
E' com uma fraude desta natureza quo o Sr. ministro da
Viação tem enchido com telogrammas do meu Estado as colnmnas da imprensa desta Capital, desdo hontem, com a noticitl espalhafatosa de terem sido diplomados o sou intendente
e 10 conselheiros municipaes.
Não sni, Sr. Presidente, si V. Ex. c o Senado sabem
quo n~ questões de legitimidade das eleições municipacs do
meu Estado são dirimidas no Senalio do Estado.
Passo dcsac ,iii a assrgurnr ao Senado e no paiz que os
mr•us eorroligionarios cstiio alli cm concli~.õos do 1'uzet• respeitar a verdade quanto 1\ cleicüo dos conselheiros municipaes
<la capital o sobro a qual não estou habilitado a dar as mesmas
informncües que vinha dando relntivamonto tí elcicão do inlnudentes. Mas, o que fôr a vordnde, neste particular, !ta de
apparecer.
Esto,iam, portanto, todos de sobro-aviso contra ns manlws
do Sr. ministro da Viação, c quem mnis ncautelladamcnto elevo
se mnntm·, nesse caso, 6 o Sr. Presidente da Republica.
tu
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Não confie mais S. Ex. em 1lOnselhos e informacões de
guem S. Ex. tenha a certeza de que ó suspeito e interessado na questão .
ü honrado Sr. Presidente da Republica tem, folizmente,
~m torno de si amigos capazes de comprehender 'as respon~abilidados quo neste momento pesam sobro seus bombros,
capazes ainda de partilhar com S. Ex. nessas responsabilidades, para não permitlirem que S. Ex. so precipite em um
despenhadeiro, collocando o seu governo em umn situac.iío do
que futuramente só teria de arrepender-se.
Sei, o f::wo ;justiça ao illustre Sr. Presidente da RepuJ)lica, que realmente S. Ex. possue melhor do que ninguem um
luzoiro copioso de boas intenções, e quando, porventuvu, lhe faltarem as luzes da expcricncia c do saber para guiarem seus
passos de accôrdo com as intencões e os sentimentos de patriotismo .cte quo todos nós, que concorremos para sua eleicão, o
acreditamos possuído, S. Ex. recorra aos amigos sinceros e
Ienes, capazes de o aconselhar sem o comprometter.
ORDEM DO DIA
APOSEN'rADORIA A D!VIll\SOS FUNCCIONARIOS

Conlinuaç.ão da 2' discussão da proposicão da Cumara
dos Deputados, n. 158, de 1909, regulando a aposentadoria
dos patrões, machinistas, foguistns e remadores dos arsenaes
de marinha da Republica.
Approvada.
E' rejeitada a seguinte:
EMENDA

Ao atol. 1"- Supprimma-se ns palavras: foguistas, remadores etc., até o fim.
Ao ar•t. 2"- Supprima-se.
Sala das sessões, 111 de dezembro de 1911. - Severino
Vieira •.
O Sr. A. Azeredo (pela ordem) requer, e o Senado concede, dispensa do ínterst.ieío, para que possa ser incluída na
ordem do dia da proxima sessão, a proposiciio votada.
Rllf,EVAMilN'I1() DA I>RilBORIPCÃO A FAVOR DO SR,, LEOPOLDINO JOAQUIM DE FARIA

Discussão unica do véto do prefeito do Districto Federal,
n. 8 de 1911, á resoluciio do Conselho Municipal que releva
no Dr. Leo,ioldino Joaquim do Faria, engenheiro aposentado,
',I
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a p!•esoripçüo em que haja incorrido par:~. o recebimento da
importancia correspondente no tempo de servico que menciona.
1Approvado, vne ser devolvido ao prefeito.
O Sr. Presidente- Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão.
'Designo para ordem do dia da seguinte:
2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, numero 119, de 1011, autorizando o Presidente ãa Republica a
abrir -no 1\Iinisterio do Interior o credito supplemontar de réis
·15 :267$680, para supp1•imonlo da verba- .!\!ateria!, limpeza
o conservação do edificio, salarios de serventes o <miras despezas da SecroLaria da Camara (com pm•ecer {avoravel àa Com-

m'issão de F-inanças) ;

2' discussão da proposição da Cnmara dos Deputados, numero i13, de 1011, para os cffeitos da vitaliciedade, que equipara os act.uaes preparadores da Escola Polytechnica e Escola
de Minas aos das F1aculdades de Medicina da .Republica (com

pm•eeer favoravel da Commissão de Jttstiça e Leaislação);

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados, numero 158, de 1900, regulando a aposentadoria dos patrões,
machinistns, foguistas e remadores dos arsenaes de marinha
da Republica (com Jlarecm· contrario da Commissão da Justiça
c Leoislação á emenda offereeida pelo Sr. Severino Vieira,
já rejeitada ern .2• discussão.
Levanta-se a sessão ús 2 horas c 40 minutos.

177' SESS.:\0 EM 21 DE
PRESIDENCIA DOS sns.
FEni\EJn,\ CHAVES,
C!\ETAl\10

DEZE~!BRO

DE 1911

QUINTJNO DOCA YUV,\, VICE-PI\ESIDEllõTE;
SECI\ET,\RIO, E PEDRO BORGES, 3° SE-

'i"

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,
Pedro Borges, Jonntlms Pedrosa, Indio do Brazil, José Euzebio,
Urbano Santos, Mandos do Almoidn, Pires Ferreira, Fran~isoo
St\, Thomaz Accioly, Tavares do Lyra\ Antonio de Souza, Walfrcdo Leal, Castro Pinto, Sigismunuo Gonçalves, Builherme
Campos, Oliveira Valladüo, Severino Vieira, 1\loniz Freira,
.Toiio Luiz Alves, St\ Fl'eire, Buono do Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Pennn, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, A.
Azeredo, Metello, Generoso Marques, Alencar Guimarães, Felippe Schmidt, Laura Müller, Victorino Monteiro, Pinheiro
Machado e Cassiano do Nascimento .(36). ·

ANN.mS DO SENADO

Deixam ue eomptu·ccer, com causa ,justificada, os Srs.
'ol.raujo Gúc~, Candido de A!JL·eu, 8ilvurio Nm·y, ArLhur Lemos,
:Paus de Carvalho, Ri!Jciro Gon~.alvos, Gcrvasio Passos, Alvaro
Machado, Gonçalves :Fm·reiL·a, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro,
.Touquim Maltn, Coelho c Campos, José Mnrccllino, lluy Barbosa,
iBcrnardino Monteiro, Louronco Baptista, Augusto de Vasconcellos, Laura Soun', Campos Snlles, .Leopoldo de Bulhõcs,
Braz A!Jran tos, Gonzaga J aymo e Hcrcilio Luz · (:lú) •
E' lida, posta em discussão c sem debate appl'Ovada t\ ada
da sessão anterior.

O Sr. 1' Secretario dtí conta do

seguint~

EXPEDIENTE
Officio;,:
Um do Sr. ~linistro das Relacões Exteriores, datado de
20 do cot•ronte, communictmdo haver o Senado da Republica
•Portuguuza approvado vor acelamacão uma mocão do congratulacõcs ao do Bra~il por occnsião do 22" nnniversario da
proclamação da Republi~a Brnzileira. - Inteirado.
Um do Sr. Ministro da Marinha, datado de 19 do corrente,
transmittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Rnpublica restitue dous dos autogrnphos da t•csoluciio do Congresso
Nacional, sanecionada, quu manda considerar com o soldo por
inooiro, da respectiva patente, a reforma concedida ao capitão
tenente da Armada Alvaro Augusto de Carvalho. - Archive-sc
um dos autograpbos c communique-se á Camaru, remet.tendo-se-lho o outro.

O Sr. 3• Secretario (seJ•v·indo de 2") procede tí leitura dos
seguintes
PARECEII.ES

N. 442-1011 ·
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Ao exnmo da Cmnmissiio do Marinha e Guerra do Senado
foi presunto a propo,;ição tla Gamam dos Dcputailo.5, n. 128,
do 1911, que estabolec!J as bases para n reot•gunizauilo do en~ino
milHar.
Reconbecondo as vantagens da atlopcão das medidas nella
cm!Lir.las, assim eomo a urgeneia do dotar o Govemo das uutoriznl;õcs constantes da t•eferida proposição, é de pureeer que
o Senado !levo approval-n.
Sala das Commis~üoR, 20 dn du1.embro de 1911. - Pire.~
Fcrrclra, pi'Csidento. Mendes de Almeida. Fc!ippc
Schmidt .. - A. Indio do Bra:i! .
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PI\OPOSIÇÃO DA CA,.V!,InA DOS DEPUTADOS, N. 128, DF.
sg llEl·'JmE O P.lllECEll SUPJIA

1911,

A QUE

N. 128-1911

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.' O Governo reformará o ensino militar c crear1
escolas praticas ,junto ás brigadas csl.ratcgicas c de cavallaJ'ia,
de accõrdo com as seguintes bases ;
1. • O ensino militar será professado nos estabelecimentos
infra enumerados:
a) 'escolas regimentaes;
b)' collegios militares;
c) Escola Militar;
d) Escola Pratica do Exercito, que funccionará no Rio
Grande do Sul;
e) Escola Superior de Guerra;
f) escolas praticas das brigadas.
2. • As escolas regimentaes ministrarão o ensino primaria,
o complementar e o preparatorio, ou os cursos de 1", 2• o 3'
J;t•áos, ás pmcns, cabos e inferiores.
I. Haverá uma em cada regimento ou batalhão.
II. Serão modeladas pelas suas consenercs frnncezas por
adaptacüo ao nosso meio.
III. Seu professorado será constituído pela officíalidade
do respecUvo batalhão ou regimento.
·lV. O funccionllmonto destas escolas se fará sem prejudicar o serviço militar.
3. • Os collegios militares proporcionarão a instruccno secundaria gt•atuita aos filhos orphiios de offíciaes do Exercito
e da Armada e de honot•arios por se\'Viços de guerra, aos filhos
das praças mortas em combale ou inutilizadas no serviiJO mil ita r e aos filhos dos oft'iciaes destas corpomcões e medianto
retribuição pecuníaria a menores provenientes de outras
origens.
I. O curso de adaptação será do dous annos o sómente
rara alumnos gratuitos.
II. O curso secundaria sertí leccionado em cinco séries.,
III. Nenhum alumno J>Oderá ft•equcntar os collegios mi.Iitares pm· mais de dez unnos, sendo dous de adaptacão, cinco
do curso secundm•io e tres de tolerancia.
IV. Os collegios militares serão internatos.
V. A's aulas jí~ oxistontos o necessarius ao curso prepnratorio accresccnlnr-sc-hão mais as quatt•o abaixo:
11) Historia l\li!Jtar do Brazil;
b) Noções de Dil'eito, Constituição Federal, Educ~ção Cívica;
c) Educacão militar:
à) Hygiene, estudo theorico experimental o sua npplioaciio
ú vida do soldado.
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'"I. A matricula dos col!egios militares será preferencialmente concedida, cm igualdade de condições, aos filhos de
officiaes do Exercito c d:t Armada, na hypothese da 2' parle
da base ~·! que cste,iam no desempenho de !'unc(;ües propriamente mild.nrcs, de postos menos elevados.
VII. O mcthodo de ensino visará despertar nos alumnos
o gosto pel.os estudos miliLares, 1:crcando-stJ de vantagens os
que ncllcs mais se disl.inguirem.
VIII. As turmas de alumnos, cm cada aula, não poderão
conter mais de trinta; as t.mmas para exame lambem serão
reduzidas de modo que se possa bem apm·m· o :tproveitamcnto
de cada nlumno.
IX. Os prog1•ammas serão organizados de modo a uniformizar o mcthodo do ensino .
.\." A Eseol:t Mi Jit.ar preparará os candidatos ao primeiro
posto do quadro dos ol'l'icines pum as quatro armas do Exercito.
J. O curso para oH candidatos :\s armas de infantaria e
cavallaria seJ•ü de dous nnuos c o pum as dr. arl.ilhnría o cngenhari:t de l.rcs .
.JI. A admissão {L matricula proeeder-sn-ha por concurso
entre os candidatos, excepto par:t os que tiverem o curso
completo dos collegios militares.
·
IU. O IIUI!leJ'O de vagas existentes será dividido em t.res
partes: uma para os alumnos que tiverem o curso completo
dos col!egios militares, por ordem de merecimento c independentemente do concurso de admissão; outra pnra os candidatos
civis que tenham sentado praça, com dcclnrnciío de aspirarem
á matricula na Escola Militar c servido effectivamente arregimentados durnntrl sois mezes; a terceira para os inferiores,
de conformidade com a condicfio abaixo estabelecida.
tv. Os inferiores que tiverem servido bem o conclui rem
com aproveitamento o curso de 3" grt\o das escolas rcgimentnes
poderão, com permissão do Governo, prestar exames vagos e
parce!lados das mnt.orias exigidas como preparat.orios para
mntrirmla na Escola Militar o conc!nidos estes apresentarem-se,
requemndo-o, cnnclidntos :\ mesma.
V. Annualmcnle só se poder•\ matricular na Escola Militar
um numero do alumnos igual ao de vagas do primeiro posto do
officialnt.o nas quatro armas do Exercito, verificado no nnno
arrterior, nccrescido de 50 %.
VI. Quando o numero de candidatos (L matricula om um
dos terços da condição III i't'lr inferior no de vagas, ns vagas
excedentes serão igualmente repartidas para os. candidatos
nos outros dons tere os.
VII. A confecção dos prog!'nmmas c o methodo de ensino
obcdoceríío aos mesmos principias geraos .ill ostnbelocidos para
os collogios mil Haros.
5. • A Escola Pl'!lt.ica do Exm•cito destinar-se-llll n nomplet.nl' a ins·tl'lw'•üo dos enndidnt.os n ofJ'iciaes qno concluírem seus
L'st.ndos nn Escola Militn.J·.
J. Son cn!'so stml do 1R mezos, abrangendo a pratica
espoeinl ilo endn nrrnn c o geral, em cnnjuncto, do l.odns o s•í-
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mente á conclusão dclle serão os alumnos considerados com o
curso da arma que adoptarem.
II, Terminados os cursos de inl'unl.aria o cavallaria serão
os. ulumnos declarados n~piranles a ol'Jicial .ll serão, na; vagas
oxtstenlcs ou que se vwrem a dar, Jlromovtdos a 2"' tenentes
na oi'Ciem do merecimento tle cada turma e :mtiguidade dé
turma, llypolhesc esta que nrw se verificar(! mais, utlendcnrlo
ao principio re·g-ulador ela matl'icula na J~scola Milít.ur.
IlT. Os eund itlal.os nos eursos ele artilharia e engenhat•ia
pum que não sc.iurn prejudicados no accesso ao oHicialalo pelo~
seus collogas de turma dQ admissão quu se elosf.inarem á ini'anl.m·ia c cavallat·in, sei·ão, após o Jll'imeii'O pm·iodo de seis mezes
de cut·so com api'OVIJilamunl,o na E~cnla Pra:Licu elo E:wrcilo
nomeados all'cres-alumnos e, depois de concluírem o curso dl)sta
escola, confirmados em ~'" tenentes das armas a que se destinm·em, nas vagas existentes ou que se vierem a dar, por ordem
ele merecimento em t:ada turma e antiguidade de t.urma.
IV. Serão croadas para o sct•viço especial desta escola
uma companhia, bateria ou esquadrão de cada uma das quatro
armas do Exercito.
V. Al6m do objectivo acima enuneiado, incumbirá mais a
esta escola difl'undir nos corpos melhodos, racionaes e uniformes, de preparat•ão da tropa para o {.iro, assignalar as deficiencias elas proscripçües reg-ulamentares e propôr :Is autorida~
des competentes as modificações convenientes o effeetuar os
trabalhos e expct·icneins ordenados pelo Ministro da Guerra.
VI. As mesmas fH"cHcripções, relativas aos programmas
de ensino, eslabelccidas pum os ou'l!·os estabelecimentos de
ensino militar, applicam-se igualmente a este.
o. • A Escola Superior de Guerra sortí organizada de accõrdo
com t.ypo allomão o sua adaptação ao exercito argentino e
terá por ob.iecLivo dii'J'undir os altos conhecimentos militares,
destinando-se a :L"' tenentes e capitães, que nella virão completar e aperfeiçoar seus estudos.
I. A admissão t\ matricula Jll'oceder-se-ha por concurso
entre os candidatos a elia.
H. Os trabalhos lectivos serão divididos em períodos e
terão a duracüo total de 2<1 a 30 mczos.
IH. Entre as doutrinas pt·ofessudns na Escola serão incluídas todas ns mln'livas aos sorvit;os do estado-maior.
IV. O ensino set·(, illustmdo com a analyse de· casos concretos, am cartas o no terreno, será ministrado parte nn escola
rJ parle fóra delln c completado com v ingons do estado-maior
ás principaes fronteiras o uos pl'Ovaveis thoatros do operações.
7." As escolns praticas das brigadas proporcionarão nos
officinos inferiores n praoas o aperl'oiçoamento constante dn
HOUS COUlJCCimoni.os T'Ciaf.ivos i\0 LÍI'O, ;\s manobras e IÍ utili~UrÜO destes olmncntos no combn1n.
' I. Estas escolas funccionnrão nas sédcs das !'üspectivas
brigadas.
n. Sou possonl ser:\ t.imrlo do dn propt·in brigada o será o
rslricl.nmonte indi,pensavel pam os seus serviços.
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ITI. Terão todo o material de guerra necessario á instruque lhes compete professar.
S." Na Escola Pratica do Exercito c na Escola Superior
do Guerra funccionarão cursos de informacões de duração
variavel e proporcional á sua importancia para os offic.iaes de
quaesquer postos do Exercito familiarizarem-se e mante!·em-se
ao corrente de todos os progressos da arte da guerra.
I. Os assurnptos destes cursos c o numero de officiacs
que, por unidade de forca, podem frequerrtal-os serão fixados
annualrnente pelo Estado Maior do Exercito, de accôrdo eom as
necessidades do serviço militar e da instrucção do Exercito.
Art.. 2." Deixarão de runccionar durante o período das
grandes manobras todos os estabelecimentos do ensino militar,
exceptuados os collegios militares, para que nellas tome parte
todo o pessoal militar dos referidos estabelecimentos, quaesquer
que sejam as funcções de que se achem investidos, a comecar
pelos commandantes.
I. A este pessoal serão dadas, nas manobras, incumbencias
taes que o habilitem a mostrar no campo de experiencia e do
pratica ·OS resultados colhidos no ensino.
Art. 3. o Para o professorado dos institutos militares de
ensino, excepto das escolas regimentaes e das praticas das
brigadas, o Governo poderá aproveitar os docentes investidos
desse caracter ea:-vi das leis acLualmente em vigor e os coad.iuvantes de ensino theorico, tendo om vista as suas respectivas
habilitações.
§ 1. o Para as vagas de professores dos institutos militares
de ensino, em virtude da I'eforma do ensino militar, serão aproveitados os professores e adjuntos reconduzidos pelo regulamento de '18 de abril de 1898 que não o foram na reforma promulgada pelo regulamento de 2 de outubro de 1905; para as
que se ·derem no Collegio Militar, os adjuntos que já eram professores na vigencia desse ultimo regulamento e os civis com
as necessarias habilitações.
§ 2." Para as vagas de adjuntos dos collegios militares
serão aproveitados, independentemente de concurso, os coadjuvantes do ensino theorico nomeados de accôrdo com o art. 45
do regulamento n. G. 465, de 29 de abril de '1907, e em exercício
por occasião da promulgação da lei n. 3.290, de 13 de dezembro
de 1910.
Art.. 4. • Nas mal!·iculas que deverão ser effectuadns na
Escola Militar, por occasiüo de ser posta em vigor a regulamentação da presente lei, concorrerão para preencher as vagas
existentes no dito estabelecimento as praças simples e graduadas que requererem a sun inclusão como alumnos. de accOrdo
com as duns ultimas partes do n. IlT, base 4', do art. 1° da
presente lei, satisfawndo preliminarmente as condições do n. II
ou do n. IV da referida base.
Art. 5. • O Governo podei'Ú contractar professores especiaes e instructores esf.rangeiros para os institutos militares
de ensino.
c~ão
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.Art. G." A Escola Pratica do Exercito e a Escola Suporia!'
do Guerra darão, rcspentivamento, os certificados do curso de
arma o dos altos estudos mililures.
Art. 7." Os professores cuthedraticos terão as honras do
posto do 'lcncnte-coroncl; os substitutos ou adjuntos, as de
major; os mestres, a~ de capitão.
Ai't. 8." Os actuaes professores interinos dos estabelecimentos militares superiores serrw aproveitados nt1. presento
reorganização.
Art. !l." Um quinto das vagas que occort•erem annualmente
na Escola Naval fica reservado pat•a ser preenchido pelos
alumnos dos collegios militares que houverem terminado o
r~spcctivo curso com melhores notas escolares.
Art. 10. O instructor do 7" grupo da Escola de· Guerra
gozar(t das prerogativas de vitaliciedade c outms que competem
aos adjuntos da mesma escola.
Art.11. E' permittida a matricula nu Escola 1\!ilitar ·aos
arltLJaes aspirantes que quizerem habilitar-se com os cursos do
m•ti I haria ou engenharia.
Art. 12. Revogam-se as disposioõos cm contrario.
Camat·a dos Deputados, 18 de dezembro de 1911.- Sab-ilzo
JJa1'roso Jnn-ior, presidente. - ;lnton'io Simeüo dos Santos Leal,
1' secretario. - Ensebio Francisco de Andrade, :!" secretario ..
- A imprimir.
N. H3- 1911

:\' Commissão do Finanças foi presento a propos1cuo do.
Camara dos Deputados, n. 82, do col'l'onto anno, que autoriza
o Governo n ab1•ir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinnrio do 133 :»-13$2GO, para occorrer no pagamento da divida
de oxorcicios l'indos do Ministerio da Justiça o Nogocios Interiores.
Esta proposição foi baseada na mensagem do Sr. Presidente da Republica Rolicilando a necessaria autorização para a
nbertm•a do mesmo credito de accôrdo com a relação que a
:wompanhava, mensagem e relação essas cujos originaes, não
tendo sido annexos ao proJecto por se haverem naturalmente
extraviado, foram substituídos em consequencia da reolnmuciio
da Secretaria do Senado, por segundas vias que se acham appensns á mesma proposição.
A Commissüo de Finnncns, de conformidade com o expos·to
na mensagem a que acaba do se referir, aconselha no Senado
que dô sou assentimento no proJecto.
Saiu das Commissõcs, 20 de dezembro de 1911. - F. Glyeerio, presidente. - Stí Frel1•e, relator. -Urbano Santos.Victorino Montei1'o. - Jltteno de Paiva.

.298

ANNAES DO SENADO

PROPOSIÇÃO DA C,\MAM DOS JJ8PU'l\IDOS, N. 82, DE
ngJIJmJ~ O J>AilEC!m SUI'IIA

1911,

A QUI~ SP.

O Congresso Nacional decreta:

Artigo uuieo. Fica o Presidente dn Republica autorizado
a abrit· ao !llinistcJ·io da Fa?.enda o crcdil.o de 133:543$259
supplenwul.at• :'t verba n. :Jil do ar I.. 37 da lei n. 2. 221, de 3Ô
de dewmbro de 190\1, pnl'a occorl'l)l' no pag-amento da divida de
exercícios J'indos do Minislcrio da .Tustil;a c Neg-ocies Interiores·
revogadas as disposições cm contrario.
'
CamaJ·ados Dcpul.ados, I7 dto dezembro de 1911. - Torquoto Rosa Mn;•eim, :J" vicc-prosident.c. - Enseb'Ío Pmncisco
de And1•adc, J" secretario interino. - José Joaquim da Costa
Pereira Bl'a{Ja, :2" secretario interino. -A imprimir.
N. Ht, -1911

A ]ll'oposi•;fto da Camm·a dos Deputados, n. 124, de 1911,
autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Justiça o Negocios Interiores o credito extraordinnrio de
2. 670 :0:10$2fi~l n um supplemenlar de 727 :555$029.
O [JrimHii'o desses credilos é destinado a supprir a deficiencia du renda dos impostos do transmissão de propriedade
e do induslt·ias o profissões especializados para pagamento da
metade das clcspuzns com a ,iusLiça deste Distric·to, a Policia o
o Corpo de Bombeii'OS, para cujo fim, como se vil, elln ó insufficiente; o segundo é npplicado a reforçar alg-umas consignações
da verba W' do arL. :J" <lu lei de orçamento vigente. Todos os
esclarecimentos n respeito desta proposta são dados na exposição do Ministro e mensagem do Presidente da llepublica, que
adeante se seguem.
Além disso, porém, em seu art. 2', a proposição manda
continuar cm vigor, no exercício futuro, os creditos supplemilntares e especiaes consignados na lei n. 2. 356, de 31 de
dezembro de 1fl10, autorizando ainda o Governo a arrecadar
durante o mesmo tempo os impostos, taxaR e mais contribuições, ·constantes da lei n. 2.321, de 30 do dezembro de 1910.
:As leis citada~ sito ns que J'ixnm a despeza c orcam a receita
para o exercicio corrente. O que este artigo da proposiciio
alvitra, portanto, é a prorogacüo das leis orçamenl.arias nctuaes
para o oxorcicio futuro.
São conhecidas as cil•cumstuncias ·em que a Camarn dos
Deputados votou esla medida. Questões puramente pnrtidnrins
levaram al:;uns membros duquella Casa do Congresso a oppilt•
embaraeos ú pass~~em dos pro,ioctoa de orçamentos, obstruindo
as suas discussiies e difl'icultando-lhes n votnciio. Isto a tal
ponto qu•J a Cnmnra He \'Íu na imminencin do não poder enviu1·
ao Sonnclo l.aos pt·o.i.:clos nm tempo ulil do serem aqui examinados. Enl.iio. dennl.o da ovnntualidnrlo do ficar u Nnçilo privada
no anno ful.n••o tia lei de m~ios, imprescindivel a um g-overno
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no regimen constitucional, não hesitou n Camara, o no ver desta
Commissão com muita sabedoria, em uppellar para o recurso
extremo da prorogação do orcamerrlo em vigor, unico que no
momento se apresentava mais adequado pum con,iumr o grave
perigo que ameaçava o pair..
Niío !lesconhot!o n CommiHsfio que o alvit.re suggerido pela
proposiçiío para dir·imir a m•ise desenhada núo é extreme de
censura. A Conslit.uiçüo outorgou ao Congresso u faculdade do
orçnr a r·ocoita c fixar a l!cspoza annualmente.
Nesltl precei·lo não so contém tão sómente uma garantis
politica tenrlenl.e u manter· no governo da Nação o equilíbrio
neeos:·Hnio, de mnnei1·a a. evitar ou impedir as usurpações do
poder, siniío tmnbcm uma importante garantiu para os con/.ribuintcs, n. eu,ios rcprcsenl.antcs se depara, pela revisão annual
1./os impostos e rl:m rlespe?.ns publicas, uma J'eliz opportunidade
para reconAiderar o nssumpt.o, nltemr o systema tributaria no
intuito de melhoml-o, reduzir aR taxas, ~inwlil'icar o methodo
da cobrança, abrindo ao mesmo l.cmpo enseJo á reduccão das
despczns e a mais estudada e economica realização dellas.
(João Bnrbalho, Com., pu:;. 104.) E é por isso, precisamente
porque votando tal mcuida o Congresso se eximo da observancia
deste dnver· essenein I paJ•a com os seus constituintes, que o
emeJ•ito eonstiLucionnlis/.a condemna sem reservas as resoluções pl'Orogativns dos orçamentos.
~ Gunrdc-sü, pois, aconselha olle, o Parlamento da Republica do e/Jorrar ao exlrorno de estabelecer semelhante pratica,
sophis/.iea, desmoralizador·a B perniciosa.~
lU assim cffectivamente é. Como pratica constitucional,
a medida da prorogaoilo orcamenLarin faz jús a todos esses
qualifícn/.ivos severos com que a fulmina o nosso sabia jurisconsulto. Cumpre, todavia, accresccntar que os merece pelos
moti'vos apontados ou por outros que se oJ'fereoum plausíveis.,
Nunca, poróm, poi'Que sc.iu antagonica (L lettra mesmo dn. Constitu if;ilo, visto como na realidade c em essencin, desde que vota
a prorognçiio, como advertiu na Camnra o illustre Deputado
Antonio Carlos, o Congresso vota ipso facto o proprio orçamento.
i\Iais ainda. Si como pratica parlamentar a prorogncüo
orcamenlaria é condemnavel, si sempre está a indicar ao menos
negligencia da parto no Congresso por uma das suas prerogaLivas mais caras em todos os paizes livres, em um caso como o
uc/.uul ella explica-se, justifica-se mesmo cabalmente, desde
quo ó o meio do impedir quo uma minoria, embora importante
pelo valor das individualidades quo a compõem, ainda assim
insignificante pelo numero, apoiada .em U!U re!fi~ento a~surd_o,
imponhn. imperiOsamente a sua vontade a mnrorm na d1recoao
dus nogocios publicos.
Emflm, si como JH'UXe incide om censura, o ,justa consura,
neste momeu/.o !le cel't.o suscita até encomios, destinando-se
como cJ'I'oelívamcnlo se destina, a obstar quo o palz se venha
a encontrar em um ostndo quasi revolucionario, com a privuclío
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da sua lei de meios, o isto por um processo que é duvidoso si
ie compndec•J com o nosso rcgimcn politico.
A historia conhece mais de um caso em que os parlamento~
.teem negado o seu voto tis leis orcamontn1·ias com o intuito
de coagir o Poder Executivo a se com pôr de accôi•do com os seus
dosejos on ao menos se submettcr :'t sua vontade na gestão dos
negocias publicas.
Na tcr·ra classica do regímen parlamentar, na Inglaterra
as Camams, na conquista das liberdades publicas, lancaram
miio mais de uma vez desse instrumento l'ormidnvel para a
consecucão dos seus fins. Hoje, cessada a luta, o apparelho
foi posto de lado.
«Este instrumento foi mane; ado com successo, escreve
um historiador inglcz, quando a prerogativa dos reis era farto
e a influencia dos Cornmuns fraca; mas agora a arma se enfcl'l'uja no arsenal das lutas constitucionaes.» (E. l\lny, H'isto'ire Constitut'ionelle, T, par;. 558. l
Dahi vem que hoje em dia o direito da recusa do voto dos
orçamentos por pal'te dos parlamentos é considerado um
orgão sem runr.cão, um poder sem exercício.
«Si a recusa do orçamento, ensina Stourn (L e Bttdgct,
pags, 886-7), examinada theoricamente, apparece como um
.acto regular, confórme no espirita ,e ao texto das constituicões
dos paizes parlamentares, importa reconhecer que, na pi•ntica,
o exercício deste acto é quasi invet•osimil.
Não sómente a imaginação se t·ecusn a conceber a desordem
dahi resultante, como o que a imaginação não póde conceber
a expr•riencia {L sua vez niio fornece o quadro; não existe
exemplo moderno de um anno financeiro se haver iniciado
sem estar votado o orcnmento. Sómente a titulo comminatorio
os parlamentos usam agora do direito de recusar orcamentos. »
Outra autoridade, o professor Nitti, ensina o seguinte:
«O pretendido direito de recusa do areamento está em
contradição com o organismo do Estado moderno: nada mais
ó do que um meio revolucionaria que, como a guerra, póde
encontmr explícaoiio cm cnsos extremos, sem .iúmais sei' util.
Pretender estancar a receita, parutyzar todos os servicos publicas, é realmente ter o intento de proclamai' a decadencin
de uma fórnm do governo, mais do que isso, a nnnrchia. •
;(Sciencc dcs ('inanccs, pags. 692-3,)
Como se vê, portanto, n recusa dos orcnmentos, solJre se1•
considerada cm nosso tempo um processo quasi revolucionaria,
factm· poderoso da annrchin, é siruultaneamente reputada umn
arma sem uso, um instrumento scrn applicacão. E assim suecade nos paizes de regímen par·lnmeutnr, nos quaos é da indole
do systemn n influencia do parlamento nii.o só sobre a composi~;ão do Governo como sobre a propt•in directriz dos negocias publicas; e em que, portanto, deve ser facultado ao parlamento
o uso de todos os meios adequados :í consecução dos seus fins,
inclusive· o da conccilo por meio da negação dos orçamentos.
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. Ora, si nssi.m acontece nos paizcs que adoptam esse regJuw.n, co.m mawt·ia de razão deve succcder nos de rcgiluon
~.lJ'CStdencml, nos quacs nflo •í licil.o :ís Camaras influir na
formaeão do govct•no nem dilat• a este conducla politica. A rccusn doti ot·çumcnl.os em Laes paizes só leria a consequcncia
ele (H'oduzir n anarchin, nunca a de alterar o governo.
€ Vm· nossos funccionarios ministeriaes, diz Woodrow
Wilson (Gonvcnwmcnt conm·css'ionel, pag. 180), dar sua demissão porque lhes foram recusados os cr·edilos reclamados
na car·La do secr·et:tt•io do Thesouro, seria facto tão novo quanto,
cr.tlre os no;;sos primos de Inglaterra, o espectaculo do um rnimslro da corôa conservando suas funcções em circumstancins
semelhantes».
Conseguintemente, a medida da prol'Ogacão votada pela
Gamara ainda tem cst.a plena Justit'icação: vem libertar o pai~
do um estado anormal, quasi de revolnciio, produ~ido por uma
acção parlamentar, J'órn do uso nos paizes civilizados, c sobretudo inutil no nosso paiz com o regímen que adoptámos.
Pelo exposto, a Commissrw de Finant•.as é de parecer que
o Senado approvc a proposição.
Sala das Com missões, 21 de dezembro do 1911. - Frant:isc·o Gluceria, presidente, vencido. - Urbano Santos, t'elntor.
- Sri Frai1•c. -

Victorino Montcii'O, -lonatltas Pedrosa. -

JJucno de Paiva. - F. Pcnna.

l'JlOPOSIÇ,\0 DA CAMAIU llOS D~PUTADOS, N. 12.1, De
SE REFERE O PARECER SUPRA

1911,

A QUE

Art. J." E' o Presidente da Republica autorizado a abt•ir
no Ministerio da JustiiJa c Negocias Interiores o credito extraordimuio de 2. 670:030$263, para supprir a doficiencia da renda
dos impostos de tl•ansmissão de propriedado c de industrias o
profissões, no exercício do 1OH, l'elaLivamonte i\ dcspeza que
ella l.em de satisfazer, c o Cl'odito supplementar de 727:555$029,
rlosLinado í1s seguintes consignncões da verba 15' do art. 2',
da lei n. 2.356, de 31 de dezombl'O do 1910:
R111Ja!'li1ão Central - Mater'ial - • ObJectos de expediente,
etc., et.e.» .\3:631$488; «!Iluminação»- 23:8ti8$208; o cAluf;LHJis dH casas para dolegncins, etc., etc.» - 6:695$481;
<' Acqu isição ~ cu~leio de material do trnnspo!'le dn Policia> 'i li :8H!$llll0; • Pnclioln~, camisolas, camas, ele., etc.» :!~ :8~5$114; <Diligencias Policiaou 112:500$000;
Culonitl Cm·rc,cloual dos Dous llios - Mate~•ial « Alimenla~ão, medicamentos, etc., nto.»- 73:260.~83!; «<llumin:tt•ão,
com!Just.ívcl, ole., etc.» - JO:ü7q$:J02; « Cnmn~. colcltõos,
rtc., d1•.• -ll:·U8~$330.
Bseola Pl'('rnonitm•it! Qu:iu:e de No-vembro - Mnterial ~Alimentação, medicamentos, etc., otc.» 105:809$331;
"Illuminncão • - .1 :762$113;

... ·-.....-·

'.
'

•

... '-

'
11

.. •
,

'

' ·~ :;

,<'·1·'1

;] ' li

3(!2

ANNAI!B DO SBNADO

Casa de Detenção - Material - « Sustento, curativos
ele., etc.» -119:!!33$630; «Forragens, 1'erragens, etc., etc.~
- 19 :204$020; «Para custeio da Escola do Menores Abandonados~-

93:729$081 •

. Art. 2." Ficam cm vigor, ynra 1912, os creditas orçamental'los, supplemenlaJ•es e espcciUes cons1gnados na lei n. 2. 356,
do 31 de dezembro de 1910, autori1.ando o Presidente da
Ropuhlica a arrecadar, durante o mesmo unno os impostos,
taxas e mais contribuicõcs constantes da lei n. 2.321, de 30 de
dezembro de 1010.
Al't. :3." llcvo:;nm-sc as disposiuões om contrario.
Camm·a dos Deputados, 15 de dezembro de 1911. - Sabino
Bm~·oso Juni01•, presidente. Antonio Simeão dos Santos
Leal, '1' secretario. - Euzcbio Francisco de Andrade, 2' secretario. -A imprimir.
N. H5 -1911

A proposici\o ela Camat·a dos Deputados, n. 125, de 1\lH,
autor•iza o Presidente· da Republica a despender com as repartições e serviços dependentes do Ministerio da Fazenda,
durante o exercício rle 1012, a quantia de q3, 876 :810.~616, ouro,
e 92.30!, :DiJ3$1,75, papel, c a U]lplicar n rcndn especial na
somma do 19.703:333$333, ouro, e 140.8ú0 :000$, papel.
Si no nrl. 2" da proposição da Camnra não se incluíssem
aulori?.acõos qno seguramente elevarão a despezn do Ministerio
da Fazenda ;"~ somrna que não se póde precisar, poderia a
Commissão de Finanças affirmar que tinha sido observada a
disposição do art. 31\, n. 1, da Constituição Federal.
O projecto relatado pelo illustre representante de Minas
Geraes, firmado pela Cornmissão de Finanoas da Camara, não
está emancipado do vicio de quasi todos os oroamentos da
Republica, onde, com o maior desprezo ás instituições constitucionaes, se legisla sobro tudo e, o que ó mais grave, se
attribuc no Poder Executivo a faculdade de legislar,
Examinando-se a proposição da Gamara, verifica a Commissão de Finanças que ultrapassa os limites da espectativa
o desembaraço com que foram enxertadas disposições que só
poderiam ser• votadas cm leis ordinarias, ora facultando ao
Governo conceder nugmento de vencimentos por meio de gratificacões, reorganizar servicos, abrindo os croditos precisos,
or•a regular tiCCidentos do trabalho, dosnaturando assim n lei
de fixncão do despeza do Ministorio da Fazenda.
Na impossibilidade de um estudo mais detido do proJecto,
ém vista de só ngor•a ser remettido ao Senado, seja licito ú
Commissüo do Finarwas, no menos como protesto, indicar
algumas das despezns autorizadas, que desattendem ns ,justas
espernncns da Commissiio do Finanças da outra Casa do Con·
gresso ao elaborar seu notavel parecer.
I
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Hel'erindo-sc á Trnprensn Nacional diz osta Commissão:
A quantia constante da proposta é igual á que foi votada
para o corrente anno.
O projecto, sem embargo do grande desastre que foi o
incondio da Imp:•ensa, mantem a verba, para que possa o Governo attendcr aos muit.os serviços delln dependentes.
OL1anto IL reconst.rucção elo edil'icio, aequisicão de material
o Llc mais uceessorios ao rcstnbeleeimento da institui~ão, o
projecto nada dispõe, por parecor mais acertado que a Gamara
ag-uarde a mensagem que sobre o credito necessario terá de
dirigir-lhe, provavelmente, o Poder Executivo.
Ponder·osos .motivos pesaram no espirita dos honrados
membros da Commissão, para assim opinar, conscientes de
que n. grandes rle~pc?.as nWngom as obra~ executadas officinl~
mente, t>ohrecal'l'Cgando o 1'hcsouro Nacional.
Ainda no eol'J'cnto cxorcicio, o Congresso votou enormes
sommas, <llll creditas extra•Jrdinarios, para obras, principal~
mente para construcQões uo quartois, não sendo de est.rnnhur
que outras ainda apparecam.
A illustrada Commissiio, sem deixar de r·oconhecer o. necessidade ·cto votação do verba para reconstruccão daquelle
proprio nacional, opinou no sentido do se aguardo.!' o pedido
por mensagem, onde seria estimado o preço das obras.
Entretanto no nrt. !.!" n. 6 do projecto, sujeito ao estudo
da Com missão, se cnconl.rn o seguinte:
·
E' o Governo autori?.ado a construir o edifício necessario
ás installuções da Imprensa Nacional o reconstruir a mesmo.
Imprensa, abrindo pam esse fim os noeessarios ·creditas, prestando contas no Congresso das despczas feitas com applicacão
dos mesmos creditas.
Não representam as observações da Commissão de Finanças a mais leve duvida sobro a corrocçiio c escrupulo com que
serão applicados os dinheiros publicos; pois, a exporieneia e
bem orientada acção administrativa dos honrados chefe do
Poder Executivo e i!lusf.rc titular da pasta da Fazenda eonstitucm garantia segura de sabia e moralizadora administração.
Mas, o que determina o conduz ús impugnações adduzidas
6 o desvirtnamonf.o dos preceitos constitucionaes o a impos~
sibilidado quo se crCa de calcular a despcza.
E, nunca é demais repetir, conforme so vil das informações
do Poder Executivo o do parecer da Cornmissiío de Finnncas
da Camara, que a sif.uacão do deficit, nos trcs annos ultimas,
attingiu :\ somma do ~OLOüO:HS$078 • .,
Aquello parecer con"igna que a proposta da despeza, niio
só para o Ministorio da Fazenda, como para os demais, patenol.eiu o desígnio de levar a offcito as maiores economias, indicando até di!'fcrcncas, para monos, do importante somma.
Addicionadns que sc,lam, pola appl'Ovação do projoe&o, as
· demais rlcspezn~ autorizadas que não constam du proposta,
poder:\ mnntor-se como verdade essn affir•mnciío?
A quanto nttingir:\ em 1912 o deficit orcamonturio? ·
'·
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O rcgimcn de economias, que se seguiu ao funrlinu, assignaIm!tlo !lO!' nnnos ~uccessivos a cxLinc~üo dos rlcflcits, como dis~o
o tllusl.t•c rclnt.or do Orçamento da Jlazendn, da Camurn, eontinúa a sol'l'rer soluçfio de continuidade, múo grado os bons
dcsc,ioH manifflsl.ados 11elos dons orgãos da soberania nacional
e, o que tí mais gr·ave, com a I'CSJlonsabilidade e mediante iniciativa doses dom poderes.
Uma vez, portanto, que css!l uccrescimo de ucspeza não
pólio encontrar equilíbrio no augmcnto de receita, porquanto
c a orbit.a dos tributos quasi ;it"t foi attingida nus suas mais remotas l't·onl.eiras », é dcvet· inadiavel do Poder Legislativo corlat·
despezns, vcl'if'icat• préviamenl.e quanto póde gastar, elaborando
lei orcamenl.aria, que grndal.ivamente diminúa até extinguir
o deficit n que realmente fixe a despcza publica.
Com o mggestivo exemplo citado no presente parecer,
poderia a Commissão de Financns ·indicar muitos outros, ou
antes t:hamaP a nttencão do Senado para quasi todo o nrt. 2"
do projecto.
Assim sendo, como tentativa, apresenta a Commissão de
Finanças as emendas que se seguem, representando, alguma~,
diminuicão de despezn, outras, dotações necessarias para observnncia de leis votadas pelo Congresso Rinda este anno, de redacção eml'im, emendas que, sem provocar grandes discussões
na outra Ca~a do Congresso, melhoram a proposição n. 125,
tanto quanto a angustia do tempo ainda compot·tc·.
Sala das sessões, 21 de dezembro de t!H1. - P. Gluccl•io,
presidente. - Sá PI'CÍI'C, relator. - Jonatltas Pcd1·osa.
U1•bano dos Santos ..:- F. Pcnno.. - Vietorino Monteiro.
I!MENl>AB

'
Ao arl.• 1", n. 7 - Thesouro N't~cíonnl:
Em VIl~ tlll diminuída dtJ 3:000$, fitmntlo nsHitu redigidadiga-se: tliminuida de 3:000$, distribuindo-se dn seguinte
fórma: o mais como está.
Ao arl. 1• n. 10- Caixa do Conversi'ío:
neúija-se assim:
Dimimrithl rltJ 20:000$, pelt1 tJiiminn•;ão da eonsign;u;ão
rela IiYa (t n~signut,ura de nolax, l1 augmenlalla de ~.2 :400$,
pnm graLi!'iea~üo, do modo segttinLt•:
:.! :1,00$ para o sect•elnl'io. O mais como eslt"t redigido.
Ao arl. 1", n. Hl - Delegacia do 'rhosouro cm Lonures:
Accresceul.e-sc mais :l :000$, narn o dole:;ado, c 7 :200$,
para quatro escri1llural'ios (decrclo n. 2. 4SG, ele Hi do novembro de 1911).
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Ao m~smo artigo, n. 18- Alfandegas:
A Commissüo acceita a emenda sel!ninte, offerecida pelo
Sr. Cassiano do Nascimenlo:
Eleve-se a 4$ a diaria dos Lrabalhadores da Alfandega de
PcloLns.
Ao mesmo urtigo, n. 20- Empl'egados de repartições e
Jogares extinctos c J'unccionarios aadidos cm virtude de sentença:
Inclua-se (por cfJ'eil.o de sentença judiciaria) : um chefe
de ;,ecoão da AIJ'andcga de PorLo Alegre, 5 :816$; um ajudante
de. guarda-mór da Alfandega do Rio de Janeiro, 11 :ti71$620.
Exclua-se .(por ct'l'eito de aposentadoria): um inspector
da Alfandega. do Rio de Janeiro, 1!1:020$428.
Ao art 2', n. III- Substitua-se por este:
A conceder premio de aO$, por tonelada, aos navios que se
movam a vapor, construidos ntt Republica, e cuja arqueacílo
seJa superior a 80 toneladas, podendo abt•ir C!'editos até
200:000$000.

Ao mesmo artigo, n. V - elimine-se.
Ao mesmo artigo, n. VI - elimine-se: 500 réis, e acorescente-se assim como modificat· o cooho das moedas de

prata.

Ao mesmo ariigo n. ti-elimine-se.
Ao mesmo artigo n. ü - elimine-se.
Ao mesmo artigo, n. VIII-elimine-se.
Ao mesmo artigo, n. VUI, Jettt•a b, accrescente-se depoie
da palavra Quarahim, o seguinte: sem encargos para o Theaouro.
Ao arl. li' - SubstiLija-se o final pelo seguinte:
Quando se verificar qualquer nccidente em serviço que o
· inhabílite para o Lmbnli1o, o abono será integral pelo prazo
do um nnno.
Ao art. 7'- elimine-se.
Ao art. 9" - supprima-se.
Ao art. 10- olimine-se: o n. H tlo m•t. 33 assim como
o n. 19, da lei n. :!,OtiO, de 31 de dezembro de 1908; art; 40,
n. 3, da lei n. 2.221. de 30 de dezembro do HJOO; no n. XXX
do art. 82, da lei u. 2.356, de 31 de dezembro de 1910.
Accrescente-se ao art. 10: continím em vigor o art. 97
da lei n. 2.3ti6, de 31 do-dezembro de 1910.
Ao arl. H - SUP!ll'imn-se.
Onde convier:
Art..
Fica o Pt•esidente d~ Republica autorizado a abrir
o credito especial de 1 :333$333, ouro, para pagamento da difforencn de vencimentos dos funccionarios da Delegacia do
Thesouro em Londres, em virtude do dec1·oto n. 2. 18ti, de 16
de novembro de 1911.
Snla das sessões, 21 de novembro do i!!H. - F. mucerio,
Pt•esidcnte. - Sá Fl•ci1•c, relntot·. - Jonatltas Pcd1•osa. -·
U1•bano Santos. - F. Pcnna. - .Victo~ino illontci~o.,
Vol. vr
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SE REFERE O PARECER SUPRA

PROPOSIÇÃO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS, N,

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." E' o Presidente da Republica autorizado a despender com as repartições o se1•vicos dependentes do Ministerio
da Pazondu, durante o exercício de !912, a quantia de ....
,13.876 :810$ü1ü, OUI'O, c 02.301,;953$!,75, papel, e a applicar
a renda especial, na somma de 19.703:333$333, ouro, e .....
:!4. 850: :000$, papel:
Papel
Ouro
i. Juros ·e mais despezas
da divida externa.Augmentada de ....
854 :28:!$8:!8, ouro ;
juros e commissão do
emprestimo de francos 60.000.000 para
pagamento dos servicos contractados com
a Companhia Viação
Geral da Bahia ..... 3!,.700:694$436
2. Idem e amortização do
emprestimo externo
para o resgate das
estradas de ferro encampadas.......... . 8.264:880$000
3. Idem, idem dos emUl9i :050$000
preslimos internos .. .•
4. Idem da divida interna
25. 756:081;$000
fundada .......... .
10.739:994$6t2
5. Pensioaistas ........ .
2.552:!9!.$!73
6. Aposentados ........ . o • • • o o • • • • • • . • •
7. Tbesouro Nacional Augmentada de .....
42 :600$ para quebras
aos fieis dos pagadores, sendo :!:800$
para cada um; diminuída de 3 :600$, ficando assim redigida:
aos escripturarios e
fieis da Thesouraria.
Geral, 15:540$ ; aos
escripturarios, contínuos e servente dai
pagadorias e aos escripturarios da Directoria da Despeza en-

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

•

• o • • • • • o • o o o o'

o •• o o • o o o ••••• o

carregadoa do prepa-
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9.

10.

ii.

12.
13.
14.
15.
16.
t 7.
18.

Ouro

das folhas de ·pa- ·
gamento dos diversos ·
ministerios, ..•.•.•..
31 :800$000 • . . . • . . . . .........•..•
'l'ribunal de Contas. . .. .. ........... .
Reaebedoria do Districto Federal. . . . . • . . . . ...•.. , ..... .
Caixa de Conversão Diminuída de 20:000$
pela eliminacão da
consignação relativa
á assignatura de notas; e augmentada de
20:000$ para gratificação, do modo seguinte: 1 :800$ a cada
um dos seis escripturarios; 2:000$ ao ajudante do chefe da
contabilidade; 2:400$
ao coni'erente; 2: 400$
ao lacrador, que servirá de ajudante da
conferente, mediante
uma fianca de 3:000$,
e 600$ a cada um dos
continuas, ficando o
serviço de assis-natura da notas a cargo
desses funccionarios,
por distribuição do
director ..........•.
50:000$00
Caixa de Amortização.
100:000$000
Casa da Moeda. . . . . . . . . .•........••.
Imprensa Nacional e
Diario Officia!...... .. ........... ..
Laboratorio Nacional de
Analyses . . . . . . . • . • . . ......•....•.
Administração e custeio
dos proprios nacionaes ...........••.
Delegacia do Thesouro
em Londres ........
56:200$000
Delegacias Fiscaes. . . . . ............. .
Alfandegas-Augmentada de 10:000$ a
verba - Material da
Alfandega de S. Francisco- para acquisicão e montagem de
uma caldeira para
11ubstituir n da lancha
I'O

. Papel
1.989:535$000
602:000$000
643:560$000

255:000$000
489:612$000
863:504$600
2.178:280$000
169:800$000
141 :840$000
3.130:988$000
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Ouro

Lmuo Miillc1•; au-

'\

gmcntadu

de mais
31, :ü50$ a verba l'cssoal - dus capatazias da Alfandega
do Rio de Janeiro,
em conscquencia da
elevação de 500 réis
diarios que tiveram
o vigia geral, os mandadores,
tanoeiros,
arrumadores, abrido-

...

Pape1

•'.

'.

res, Inarcadot·es, 2n•

machiuistas, a.iudantcs de machinislas,
mandador, J'oguis,tas
c encarregado da secção de machinas ·e
elevadot•cs hydranlisos; augmentada a·inda de 85 :000$, sendo
M :000$ para a Alfandega de Porto Alegre o :l'l :000$ para a
de Pelotas, de accurdo
com a elevação das
respectivas razões a

I: '

1,5%.

Acquisiçüo, reparo
e conservacüo do material, acquisiciio do
fardamento para o
pessoal das capatazias
c até '10:000$ para o
custeio de canos ou
automoveis .•.......
:10. Mesas de rendas e colJectorias ....•.•••..
20. Empregados de repurticões c Jogares cxtinctos c funccionarios addidos em virtude de sentença ....
:H. Inspcecão das rcparticões de Fuzenda ....
Fiscalização e mais despczas dos impostos
de eonsumo c do
Lmnspot•lcs ....... ,'
:.!3. Commissiio de 2 i% na;
v<mtla Lie cst.ampilhus

'

I

I

'

~ I

o O I I

I

o o I I

O

H.'7!l2:03B:ji15i

........ •'• ... .

ú,43!l:G66$100

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

121 :711$839

0

200:000$000

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

3.101:500$000

o

0

t

t

t

O

0

O t

I

t

O I

...... ·' .......

'

,. " Hio :ooo$ooo
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o •••••• o ••••••

Papel
120:000$000

••••• o • o ••••••

10:000$000

o •. o o o o o o o o o o lo o

50:000$000

Ouro
. 24. A.iuda do custo ...... .

25. Gratificaciio por set·vicos •temporarios r. cxLrnordinarios ...•...
2ü. Juros dos bilhetes do
'l'hesouro .........•
Idem dos cmprcstimos
do cofre de orphãos.
28. ,Idem dos depositas elas
Caixas Economicas e
Montes de Soccorro.
20. Idem divet·sos ..•.•...
30. Porcentagem pela cobrnno:;a executiva ..•
31. Commissões e corretagens .............. .
Despezas eveutuaes .. .
3~·
" Reposições r restitui33.

ções .. , .......... .
:J.'t:. Exereicios l'indos .•...
3 - Obras .......•......

"·
36.

Credi tos especiacs •...
Commor:li. Estatistica
ciul ............. .
38. Substiluicões ....... .-,
30. Inspectoria do Seguros ............1••••••

..........• ....

650:000$000

,1, •

••• o ••••••• o •

!1.500:000$000
50:000$000

o • • o • • o o • o ,,,, • •

·100 :000$000

•••••••• o ••
'

50:000$000
30:000$000

20:000$000
120:000$000

100:000$000
100:000$000

300:000$000
-I.rí00:000$000
800:000$000

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

321i:000$000

o •••••.••••••••
o • o •• ,·, • o • o ' o •

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

$

3.\3 :'000$000
80:000$000
233:600$000

.\3. 87(\ :810$üiü 92.301 :053$.\75
APPLIC.\ÇÃO ERPECIAT,

i. Fundo de resgate do
papel-moeda . . • • . •. • ••....••.•.• "
2. Fundo de garantia do
papel-moeda • .. .. • 12.023:333$333
3. Jdem para caixa de msgat.e -das npolicesdns
estradas de f o r r o
encampadns .. .. .. •
HiO: 000$000
4. I d e' m de amortizaciio
dos· empt•c'timos
internos . • . . . . . . . . . • . . • .. • • . . ..• •
5. Idem para as obras do
melhol'Umentos dos
,port,os ............ 7.520:000$000

5. soo :000$0ú0
$

3. 000 :000$000
3. 050 :000~000
3.000:000$000
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Art. 2.' E' o Governo autorizado:
I. A abrir, no exe,rcicio de 1912, creditas supplementares,
até o maximo de 8.000 :000$, ás verbas indicudas na tnbella que
acompanha a presente Jil'oposta. A's verbas,- Socco~ros publicos- o- Exerci cios findos- poderá o Governo abrir oreditos •supplementarcs em qualquer mar. do exercicio, comtanto
que sua tot.alidnde, computada com n dos demais creditos abertos, não exceda do maximo fixado. re,spcitadn quanto á verbaExerci cios findos- a disposicão da lei n. ~. 230, de 3 de setembro de 1881,, arL 11. No maximo fixado por este artigo não
se comprehendem os creditas abertos aos ns. 1, 3 c '• do 1\linisteriG da Fazenda.
II. A liquidar os debitas dos bancos provenientes de auxilio á lavoura.
III. A conceder o premio do 100$ por tonelada aos navios
que se movam tí vela, a vapor c com ou sem motor. construidos
na Republica c eu.ia arquencão se,ia ·superior a 80 toneladas, podendo abrir os creditas que forem necessarios.
IV. A rever a ta beiJa de porcentagem ás, collectorias federaes, devendo observar, quanto (< rendn de sello adhesivo, o
maximo de 10 %.
V. A conceder nos continuas, correios, auxiliares o sorventes do ,Ministerio da Fazenda, comprehendido o Tribunal r!e
Contas. a f:ratificnr,iín de 30 %. sobro os salnrios nr.t.unes. oxceptunrlos os continuos dn nncehednria rio Districlo Federal,
das alfandegas, das delegacias fiscaes e os serventes das officinns da Casa da Moeda e trabalhadores da Alfandega.
VI. 1'. n ahrir creditas para cunhagem de moedas do
prata, afim rln snbst.it11ir as ccdnlas do Thesonr·o Nacional rlo
valor de 2~. U r 500 r{Jis c facultar o troco das ce.rlulas rlc 20$,
de 10$ e de 5$, onde escassearem essas moedas;
2', n proseguir na conversão da divida externa de 5 % para
'• % de .inrns, fazendo ns nece.ssnrins opcrncõcs do crcditJO ;
:l•, a rcsgntr.r o emprest.imo interno de 1897 (6 %) , por!endo para tnl fim utilizar-se das apolices guardadas para o
fundo dn amortizacão dos emprestimos internos ;
4', n eren1' postos fiscars no tcrrit.orio da Republica,
abrinrlo os mccsarios ormlitos, submot.tonrlo ,os actos rcspcct.ivos :\ approvnção do Congresso :
5', n rco1•ganizar os ,srrl'ir,os ntt,l'ihniclos ;\ nccrhcdorin dn
Dist.rict.o Fcàrrnl o á ncpmof.içiín r! r Estatisticn Commr.rcia I,
abrindo parn Pssc fim n credito que fl\r preciso ;
ü•, a construir cdificio ncccssnrio ;\s instnllnçõcs da Imprensa Nacional o recomtruh· a mesma Imprensa, abrindo
para esse fim os pmr.isos m·odHos. prestando cnnt.ns no Con:::resso rlns despczns feit.ns com n applicação dos mesmos crcdit.os.
VII. A nbrir n m•orli I n nnrn n crca~ão de alfnndc~ns no
Alto .Tnru;í, c Alto Ar.re. r.,m pontos Jimit.rnnhcs rla Bolivin c elo
Pertl, á imif.ncão dns instnlladns .nas fronteiras do Estado
Oriental e Republica Argentinn.

''i"
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VII. A tratar coni a Republica Oriental do Uruguay:
a) a fórma definitiva para regulamentar-se o trafego das
estradas de feNo uruguayanas que chegam a Rivera e as estr-adas de fc.rro hrazileiras que vão a Sant.'Anna do Livramento;
b) a consf.rucção de pontes inlernacionaes para o uso pri. vado das estradas de forra e pat·a o transito publico nos rios
' .Taguarão c Quarahim.
IX. A abrir o credito necessario para indemnizar o exdirector da Cssa dn. Moeda, Dr. Pedro Luiz So11res de Souza, da
importancin a que Unha direito para o aluguel do predío destinado á residencia do dircector, desde a data em que entrou em
c;xecução o decreto n. 5.169, de 17 de março de 190", até á data
em que passou a residir no predio reconstruido para a residencia do dir-ector, á rua General Caldwell.
X. A retirar da circulação as moedas de prata o nickel
do antigo cunho, marcan•1o um prazo razoavel para a sua substituição,
Art. 3. • Ficam app·r-ovados os creditas na somma de .....
~. 3~5 :267$176, ouro, e ~2. 232 :H6$176, papel, constantes da
tabella A, annexn a esta lei.
Art. ~.o No exercício de 1912, poderft o Governo abrir os
creditas supplement.ares para ns verbas incluídas na tabella B,
annexa a esta lei.
Art. 5, o Os operarias, Jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União que comparecerem ao trabalho durante todos os
dias uteis da semana serão pagos dos snlarios relativos aos domingos e dias feriados, incluindo-se as necessarias verbas para
o pagamento de que trata o prese.nte dispositivo.
Art. 6. o Nos casos de enfermidade comprovada com at!.1'\stado medico, serão abonados, at.6 tres mezes, deus terços. e,
nos tros mezes subsequentes, metade da diarin dos operarias.
t.rabalhadores o diaristas da União. Quando se ve.rificar qualquer accidente em serviço. o abono será integral, pelo prar.o de
um anno.
Art. 7. o A disposicí'ío contida no art. 32 da lei n. 957, de
30 do dezembro de 1902, referent.o n pagamentos effectuados
no Thesouro Nacional, será modificada do seguinte modo: nos
d ire.ctores das Secretarias do Senado o dn Cnmnra dos Deputados e mordomia do 'Palacio dn Presidencin dn nr.opublica
seriLo entregues, integralmente, mediante requisição competente, as qu~nt,ias destinadas ao «Material» das mesmas repartições, quer as incluídas na presc.nte lei, quer as concedidas
~m credites de qualquer natureza.
Art. 8. o Nenhum pagamento de despeza com o custeio de
automoveis e carros será feito sem que haja consi,;nncão orcaMontaria especial para tal fim.
Art. 9. • Compete ruo Minist.orio da Fazenda, poJa Alfandogn desta Capital, nrr~.cadar. eseript.urnr ~ fiscalizar ns rendas
de qualquer natureza provenientes do arrendamento do Cáes do
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Porto, quer as constantes do contracto de arrendamento, quer
outras eventuaes decorrentes da explol'ação do porto.
Os empregados da Alfandega são os unicos competentes
para a fiscalização e desembaraço das mercadorias que transitarem ou esLiveJ•cm depositadas nos armazenes do nov;J e~\es e
nBnhuma embarcacão ou mercadoria terá desembara~'O sem
que ao empregado da Alfandega se.ia exhibida a nota de pagamento dns taxas devidas, sob pena de responsabilidade d;J
funccionnrio.
Semanalmente, a !besouraria da Alfandega apresentará
um balancete dando o resultado das rendas arrecadadas, mencionando a deducção da quota destinada á companhia arrendataria.
Art. to. Continuam em vigor as disposições do art. 37
da lei n. 1.8H, de 31 de dezembro de 11l07, as' do art. 23;
n. 14, do art. 33, n. 19, do t~rt. 35, e do· art. 38, da lei n. 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, as do art . .\0, n. 3, da lei n. 2.221,
de 30 de dezembro de 1909, e •a.s do art. 82, ns. 24 e 30, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910.
Art. 11. Fica sem effeito a disposiçiio do § 2• do art. 9•
do decreto ,n.. 1.257, de 3 de feveneiro de 1893.
Ar• 12. Revogam-se ás disposições em contrario.
TABELLA- A

LilliS NS. 589, DE 9 DE SETEMBRO DE 1850, ART. i, § 6•,
E 2.348 DE 25 DE AGOSTO DE 1873, ART. 2f
MINITERIO DA JUSTIÇA E NEOOCIOB INTERIORES

Decreto n. 7.9711, de 110 de
abril de 1910

Abre o credito extraordinario para pagamento de
subsidias a Senadores e
Der,uliados, sendo:
Para Senadores .....
Para Deputados .•.•..

108:675$000
365:700$000

474:375$000

Papel
Deca·~to 11. 7.97.1, de

2 de m.aio de 1910

Abrr o crrrlilo RllPJllemnnt.nr :i ycrhn -Soecorras Publir.•os, ~o exorcicio de 1910 ••
'i'

' I

".,

·:

600:000$000

BF.SS.\0 ll:!\1
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Dec1•etu n. 8.015, de 19 de maip dn 1910
Papel

Abre o credito extrnordinario para pagamento
de despuzas eom impress<ies e publicacões e debates:
Do Senado Federal...
9:550$451
Da Cnmarn dos Deputados . . • .. . . .. • .
13:761$290

23:318$741

Decreto n. 8.232, dr. 22 tle setembro de 191 O

~ ••• , •• ;.,. .. 1

Abre •o credito ~specinl para occol'!'er ás despezas com a modificacüo das leis do processo civil commercinl c criminal do Districto Federa I ....................... .

Deci'Cto n. 8,26-t, tle .9 de·

.~etembro

100:0fl0$000

de 1.910

Abre o credito supplementar á verba:
Subsidi·o dos Senadores •...•.•.....•
141 :750$000
Subsidio dos Deputados .......... ..
477:000$000

618:750$000

Decreto n. 8.262, de 2.9 de setembro -de 191 O
Abro o credito supplcmeutnr á verba:
Secretaria do Senado..
12:500$000
Secretaria da Camara..
18:000$000

30:500$000

Decreto n. 8.294, de 1:1 de Olltubro de 1910
Abre o credito supplementnr á verba:
Subsidio dos Senadores ............ .
UI :750$000
Subsidio do~ Duputados ......... ..
477:000$000

"

6t8:750*000

Decreto n. 8,2!1/i, de 1.1 de 01ttubro de ·1910
Ahr~

o credito Rupplement.nl' ás verbas:
rln Senndo..
12:500$000
Secrctat•in dn C9marn..
18 :OOO*OOO
~rct•ol.nl'in

ao:uOO$OOO
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Decreto n. 8.394, de 24 de novembro de 191 O
Abre creditas supp!cmentares ás verbas:
~~" "" """""".
139:058$000
15" "" .. " " " " " .
'• .295 :643$730
35 .................. .

702:215$389

Papel

5.136:917$019

Decret.o n. 8.398, da 26 de novemb1'0 de ·1910
Abre o credito supplementar ás verbas:
Secretaria do Senado..
12:500$000
18:000$000
Seerelaria da Cnmarn..

30:500$000

Decreto n. 8.399, de 26 de novembro de 1910
Abre o credito supplementar ás verbas:
Subsidi·o dos Senado141:750$000
res ............ .
Subsidio dos Deputados ........... .
477 :000$0CO

618:750$000

Decreto n. 8.4.17, de 14 de dezeml1ro de 1910
AbJ•c o credito supplcmentnr. por conta do
exerci-cio de 1910, ás verbn.s -- Secretaria do Senado 12:500$ o Secretaria
da Camnrn dos Deputados 18:000$000 ..

30:500$000

Decreto n. 8.488, de 14 de dezembro de 1.910
Ahrr o cred iLo supp!~montnr, por conta do
exemicio de !910, ás verbas -Subsidio
dos Senadores - 132 :300$ o - Subsidio
dos Deputados- 445:200$000 ........ .

Decreto n.

,~..f92,

577:500$000

de 80 de dezembro de 1910

Abre o crndil•n sttpplementnr á verba- Soecarros Publicas- do exercício de i!HO.

500:000$000
2.390:359$7ü0

'.'I

,,

- ,.....
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Dem·eto

11.

7.818, de IIi de janei1'0 de 1910

Ahrr. o eredil.o extraordinat·io para occorer ás
despezns eom a inslnllação da Legação na
Noruoga c na Dinnmnrcn ........... .. .

Ouro
lt7:000$000

Decreto n. 8.00.f, de I 2 de maio de I 91 O

Abre o et•ed ilo supplementar ás verbas 5' (para pessoal) Legar;ões e consulad·os r.o: 112$802 c da 0' (A,judn,s· de custo) 8i :000$ do at'l. i" da lei n. 2.221, de 30
dr• dezembro de 1!l09 ................ .

137:112$892
184:112$892

MINISTER!O DA MARINHA

Dec1•etn n. 8.•1.1.9, de 5 de novem.bro de 1910

Abro o credito supp!ementar (J verba 12 ArsAnnes - afim de aUender {ts despeza~
com o augmenlo de vencimentos do pes~oal do Arsenal de Marinha do Rio de
.Tanciro, de nrr~rdo com o art . .\" da. decreto n. 2.260, de -1 de outubro de 1910.

Papel

129:071$317

Decreto n. SAM. de 2S de novemb1•o de ·1910

Abm o credito SU!l]llementar li verba 17• 8nperintendcncia rfe Navegnçiib - Pessoal - Direct,oria de Phar6es -para oof}OrrAr ao pagamento do angmento de
vencimentos dos pharoleiros, de ac-.
r:ôrdo com o decreto n. 2.265, de 7 de
outubro do 1910 ..............•.....•.
Dec?'r!to

11,

94 ;2.18$000

8.57.1, de 22 de fevereiro de 1911

Ahrr. o credito supplemontnr :i verha 12 A1·senncs - rlo üXorcicio de 1910, para
pagamento de sa lar ios nos operarias dos
A1·srnars do Marinha rios Estados do
Pat·ú A do Mat.to-Grosso .............. .

i:i!t :140$1100

.'

~16
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MINISTERIO DA GUERRA

11.

'i ..91i2, de /.1 de abl'il de 11110

o credito supplementar nü nrt. 11 dn
verba o• da lei n. 2.221, de 30 de dozembro de 1900 •••...... ,., •.•.......

Pape;

1\bpe

ü!lü:38G$0GG

Decreto n. 7..96.1, de 22 de nbl'il de 1.910

Abm o credito espeeial para occorrer ao pagamento de subsidio :í sociedade u. r, dn
Confederação do Tiro Brazileiro ........
Dcc1·~to 11.

8.0.1.1, de 2 de ,iunh.o de IlHO

Abrr o ~~·edito especial para pagamento do
snbsidi·o de 10;000$ a cada uma das sociedades de 1'iro de Uruguayana e ·Tiro
Pnranaense ............... , ......... .

''

DetJrcto

11.

s..w2, dr.

11.

11.

10:000$000

8.21.1, de. Iii dn sntnmb1•o de I!JIO

:Abre o credito especial para occorrer no pagamento de metade das dcsptJzas feit.as pela
.~ociedade de Tiro n. 38 com a instnllaciio
de sua linha de tiro ................ ..
Decreto

2:1157$187

·18 de aoosto de 1.910

Abre o credito especial para pagamento :\
sociedade n. 5 da Confedernciio do Tiro
Brazileii'O do subsidio de que trata o
nrt. 1• dn lei n. 1.503, de 5 de setembro
de 1906 •.••.•.•...••.•...••.•........
Dem•11to

20:000$000

8.0U, de 2 tlc junho de 1910

Abre o cl'rdito especial para pagamento á sociedade Tiro Friburguense, •••....•..•. , 1
Decreto n.

10:000$000

4:668$879

8.214, de 15 de setembro de IMO

Abri' oo credito especial para indemnizar a sociedade n. 27 da Conl'cdoracão do Tiro
Brn?.ilciro, do valor da metade da imporl.nncia das dcspezas feitas com a conatrucciío do sna linha de tiro ....••.•••

1:257$160

- ---·----
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DCCI'Clo n. 8.402, de f!,li de IIOVCIIIbro de ·f9J0

Abre o m•edito especial para pagamento du
soldo vilalicio a 53!l volunlur·ios da
9u•tria . ; ......................... , ..

}'apel

Deerd() n. S.5.~ii, de I de fevereii'U de 1911

Abre o credito •supplerncnlar ás verbas d·o
at•l. H da lo i n. ~.22 I, de 30 de der.ombi'O de 1009, sondo:
á
á
á
á

8 11 •
U" • •.•••••..•.

o •• o ••••• o o

tt•.
1·i4 •

o o o.' o ••• o o

•••••••••

o.

167 :%7.$74:!
690:758$387
147:667$964
1. 803:01-1$946

:!.809: .IQ!J$039

Decreto n. 8.572, de 22 de fevereiro de IIJJ.I

Abre o credito especial para indemnizar a Sociedade de ~L'iro Flmn incnso do valot• de
metade das despezas feitas "om a. conslrucçiio do suas linhas de tiro,, •• ,.
Decreto

n.

2;060$000

8.6/ü, de 20 de março de 1911

Abro o credito supplementar no art. H da
loi n. 2.221, do 30 de dezembro de 1009,
pura o pagamento de nugmento de vencimentos do.s docenteR dos institutos •militat•os de ensino c pessoal civil do Grande
Estado Illnior do Exercito!) e departamentos da Guerm (ü' divisão) e da administruoão, de -18 a 31 do dezembro do
1010 ............................... .

2·1: 655$959

Deci•cto n. 8,616, de .2.9 de março de ·1911

Abre o credito supplomentur ú verba 1.\' Material - n. 28 «Transporte de f.tl()pns•
do art. H dn lei n. 2.221, de 30 do dezembro de 1000 ......................... .

3ri0:000$000
4. 267 :3U6$0lí8
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De. ·~eto n. 7.827, de !O de
janeiro de 1910

Abre o credito extraordinario para proseguimento dos trabalhos de
melhoram e n t o s d a
Quinta da Boa Vista ..

Ouro

Papel

400:000$000

Decreto n. 7.868, de 17 de
fevereiro de 1910

Abre <J credito extraordinari•o para a dragagem
dos rios que desaguam
na bahia de Guanabara
.

'

..."
·li'
•I
1

'11
. I1

I ''

:J00:000$000

Decreto n. 7.869, de 29 de
fevereiro de 1910 ••••

Abre o credito extraordinario para occorrer ás
despezas com •a Estrada
de Ferro Minas e Rio.

215:000$000

Decreto n. 7.892, de 10 de
março de 1910

Abre o credito extraordinario para occorrer ás
despezas com o ramal
de Itacurussá, da Estrada de Ferro Central
do Brazil ........... .

400:000$00

Decreto n. 7.899, de 10 de
março de 1910

Abre o credito extraordinario para occorrer ás
despezas com a construocão do ramal de
Babará á cidade de Ferros, da Estrada de
:Perro Central do Bra-

'··

.tl ..... ,...............,.

..,
.too:oooeooo
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Decreto n. 7.894, de 10 de
março de 1910

Abre o credito extraordinario para occorrcr ás
despezas com a con-.
strucçlio da linha do
centro da Estrada de
Ferro Central do Brazil

Ouro

ltU
P~pel

400:000$000

Decreto n. 7.920, de 91 de
março de 1910

Abre o credito extraordinario para ás despezas
de construccã~ de uma
ponte sobre o rio Uruguay, no Jogar denominado Passo de Goyoen.

100:000$000

Decreto n. 7.925, de 31 de
março de 1910

Abre o credito extraordinario para pagamento
d·os funccionarios não
aproveitados na organização do Ministerio
da Agricultura, Indus·tria e Commerc1o .....

27:900$000

Decreto n. 7.926, de 31 de
março de 191(}

Abre o credito extraordinario para ás despezas
de construccão· da linha
telegraphica de Matto
Grosso ao Amazon!ll& •.

830:000$000

Decreto n. 7.971, de 28 de
abril de 1910

Abre o credito extraordinario para custeio da
Estrada de Ferro Dona
Thereza Christina no
corrente anno . .......• .

168:000$000

320

Dt!CI'Cto n. 7.972, de 28 de
ab1•i! de 1910

Abre o credito extruordinario para a construccii.o da Estrada de
Ferro de Cruz Alta á
foz do rio Jjuhy ..•...

Ouro

Pa.pel

251:299$~00

Decreto n. S.OOG, de 18 de
maip de 1910

.\brc o creúilo extraordinario para o proseguimento dos trabalhos
de melhora·mentos da
Quinta da Boa Vista ..

699:!05$000

Decreto n. 8.033, de 26 de
mai,o de 19-f O

,,
I
I' :

•' I

''
'
'

Abre o credito cxtraordinario para oceorrer ao
pagamento do premio
devido á Companhia
l\l'ogyana de Estrada~
de Ferro e Navegação
pela construcciio em
suas ol'ficinas de uma
locomotiva .......... .

7:000$000

Decreto n. 8.048, de 2 de
junho de 1910 ••••

:Abre o credito extraordinnrio para oc()orret> ao
pagamento da quantia
correspondente ú medição dos materiaes recübidos do estrangeiro,
no ·corrente annll', pela
Madeira-l\famoré Railway Company .........

1.000:000$000

Dcc!'Cto 11. 8.0118. rlc 111 de
ju.uho r/c ·1910 ....

Abre o credito extrnordinario para occorrer ús
despezas com o ramal

I

'

•1,('

i,I

)

I
I

1 I

.

'

.•

----1

,-

. .. -

"
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de rt.acurassil, da Es/.r·ada de J<'err•o Cen/.ml
do :Brn7.il., .. , •. , ....
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Ouro

5UU:OUO$UOO

Decreto u. 8,070, de (6 de
junho de 1910 ..•.
Abre o eredito ex/.l'aor•di:mrio /lat•a acquisi(•fio
de tJm terr·eno destiuado ao cdificio dos
Correios em Santos ...

1~0:000$000

Decreto n. 8.088, de 7 de
jrtl!to de 1910

Abro o credibo ·oxtraordinario para ás despezas
de construccão do ramal de Sabará a Forros, da Estrada de Forro Cenü·al do Bt•azil ..

500:000$000

Decreto n, 8.090, de 7 lle
jttllto de 19/0

Abre o creditr; e:d.raordinario para desobs/.r·uccfi'o do rio Pamcatú,
da barra do S. Fmnciseo ao JlOrto do Burity ............... ..

f0:000$000

Decreto n. 8.119.1. di! I li dr:
julho !lt: ·1910

Abro o ct•euif•o exlr•aot•d iaario p:u·n snr applicado on1 •obl'ils eon/.J•a
IIR cffoit.os •la soeca tto
Estado do Rio Grandu
do Norte ........... ..
lJeureto 11. S.09ü, d" Iii da
ju.l/t.o 1/c I 11111
,\I.Jl'U O Cl'~dit.o- nXLt'llOI'tfill:tl'iO pul'a liquidação

dns t'Ontns. rotativas á

Vol, VI

lU0:000$000

3U
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Ouro
aamtmstrncao da Estrada de Ferro Minas e
Rio, no corrente exerr.icio ............... .

Pap

10:933$557

Dee1•eto n. 8.099, de ·16 de
;julho de 1910
Abre o credit() extrnordinario pam ús despezas
com os prolongamentos
e obras novas da Estrada de Ferro Oeste
de Mina,s ............ .

1.500:000$000

Decreto n. 8.121, de 28 de
itJ.!ho de 1910
Abre o credit() extraordinario para prolongament() da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brazi!, •

i. 500:000$000

Decreto n. 8.127, de <S de
auosto de 191 O
Abre o credito, extraordinario parn os trabalhos
de melhoramentos da
Quinta da Boa Vista .•

335:360$580

Decreto n. 8.182, de 1 de
setembro de 1910
Abro o creditl) extraordi-

nario para ás despezas
de construccão da linha telegraphica de
Matto Grosso ao Amazonas .............. .

383:259$720

Dec1•eto n. 8.266, de 29 de
setembro de 1910
Abre o credit() extraordinario para occorrer ás
despezas ·com o ramal
de Itacurussá, da Estrada de Ferro Central
do Brazil. ........... .

500:000$000

·- ···--+-··· . . .-:,....

. .,. ....
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Decreto n. 8.256 da 29 de
setemb1•a de 191 O

Ouro

Abre o credibo. extraordinnrio P!lra despezas
com os pmlongamentos
e obras novas da Estrada de Ferro Oeste
de Minas ............ .
lJo·creta n. 8.271i, de 6 de

Papel

-

f.000:000$000

-

527:660$000

outubro de 1910

Abre o creditio• extraordinario para os melhoramentos da Quinta da
Boa Vista ..... , ......
Decreto n. 8.277, de 6 de
outubro da 1910
Abre o credito extraordinario para a construccão dos edificios destinados a Correios e
Telegraphos nas cidades de Porto Alegre e
Nicthe110y .......... ..

,,

200:000$000

Decreto n. 8.278, de 6 de
outubro de 1910

Abre o credibo extraordinnrio para occorrer no
pagamento, no quarto
trimestre do corrente
anno, dos funccionnrios
não aproveitados na
organizncão do Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio.
Decreto n. 8.309, de 20 de
outubro da ·1910
Abre o oredibo cxtraordinario pam ás despezas
de r.onstruocão das linhas telegraphic~s entre Ilorto Uurtinho e
a fronteira do Paraguay e entre Goyaz e
lJ(Ja

'V_lsta . •••.•.....••

13:950$000

ffO:OOOijlOOO

32/~
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Decreto n. S.a lO, de ~IJ tlc

outubro tlc -1910

Out·o

Abre o credito cxLraOJ·dinurio Jlnru a con8!.ruc•;ão du Estrada de
Ferro de Cruz AlLa a
ljuhy ............... ,.

Pa;pel

~3ti

:ooo:Booo

Decreto n. 8.:186, de U de
noventbro de 1910
Abro o credito extraordinarío para despezas de
tJonstr·uccão do ramal
Hacurussá, da EsLrada
de Ferro Central do
Brazil .............
o o

400:000~000

Decreto n. 8,417, de 7 de
de:entbro de 1910
Abre o credito cxtraordinario para occorr•er ás
dcspezas com os estudos preliminares o a
organizacão do proj celo de melhoramentos
do porto de Araeajú ..

25:000$000

Decreto n. 8..f33, de l.f d.e
de:embro de 1910

Abt•e o credito exLraordiuario ptH'tt despczas de
eonst.rnc~ão do ramal
de Sabal'{t a. Fcrro8, da
Estrada de l~erro CcuLral do Braúl •.•.....

L ·1 oo :ooo$ooo

Decreto n. IHGO, tlt: 21 de
tlc:cmb,·u tlc ·f9.10

Abre o credil,o exLt•aot•clina.rio p·n t•a (t~ despczas
do rauml <1" Il.aout·uRs(•,
da Esl.rad11 do Forro
CoJltrul do Brazil •.•••

t

r'

~I i

o ',

'. li!'

I
"

i.200:000$000

sgss,i.o EM '2t

n. 8.486, de 28 de
de:crnln•o de .lfl·lll

n~ n~zEMnno

82&

nll 1911

n~cmto

Ahro o credi~o exLraordinario para liquidacüo
do de.s.pezns do corrente
nnno, com os estudos
de desobstruccão do riü
Pnrarratú • , • , • , ..•.•.

Ouro

Pap~l

!.:!í90~4fi0

Decr,eto n. 8.487, de 28 de
dezembro de 1.91 O
Abre o credito extraordinario para o prolongamento da linha do centro da Estrada de Ferro Central d<O Brazil •.

i . ·100 :000$000

Decreto n. 8,622, de 22 de
maroo de 1911
Abre o credito supplementar
á consignação «Estrada
de Ferro Victoria a
Diamantina :o, da verba 5' do orçamento de
1910 ••.•....•.....•.

l!llt:OS!$510

-

Dem•eto n. 8.623, de 22 de
maroo de 19H
Abro o credito supplementar
á consignnoi!o <Estrada
de l!'erro Bahurú a !tapura>, da verba 5' do
orçamento de 1910 •..

!16:840~000

Decreto n. 8.632, de 29 de
março de 1911
Abre o credito supplementar
ú consignnci\o « Estrada de Ferm S. PauloRio-Grande • ctn verba
ri' do areamento de
1910 •••••.••.......•

1. 037 :ü24$9l'Vt

1ti. 771 :Or.A$723

ANNAEB DO SIINAD
MINISTERIO DA AClRICUI/rURA, INDUS'J'RIA E COMMIIIICIP

Dem·cto n. 7.88.1, tle .1 de mm·ço de 11110

Papel
Abre o credito especial para dar execucão oo
decreto n. 7.839, ele 27 de Janeiro ultimo,
que creou o «Serviço dr- Consulta» neste
Ministerio ................ , ......... .
Decreto n. 7.910, de

/,9

42:450$000

de mm•ço de 1910

- '·

Abt·e o credito especial para dar execuçiio ao
decreto n. 7 .848, de 3 de fevereiro de
1910, que reorganizou o .Jardim Botanico , .............................. .

881l:326$QOO

Decreto n. 7.918, de 2·1 de março de #910

Abre o credito especial para dar execuciio no
decreto n. 7 .862, de 9 de fevereiro de
1910, que reorganizou o Museu Nacional.

969:55~$018

Decreto n. 7.961, de 14 de abril dc 11110

Abre o credito especial para dar execução no
decreto n. 7.816, do 13 do ,janeiro de
1910, que organizou o «Serviço de InRpccciio, Estatística e Defeza Agrícola»,,

427:724$989

Decreto n. 7,9g'.f, de B de maio da 1910

Abre o credito especial para dar oxecucllo no
decreto n. 7.958, de 14 de abril de 1910,
que creou uma directoria gera I d~ contabilidnde neste Ministerio ......... , •..

tOO:OOO~OOO

Decreto n. 8.fiS5, da 19 de maip de 1910

Abre o credif.o especial de.stil\!ldo :IR despe?.RR
do fiscnlizar,üo, ensino o prop·aganda da
cultura dn h•igo n out.l'As. n quo se rofnrom os ni·ts. 10 o 1:1 do J•cgulament.o
nne baixou com o docrote n. 8.909, do 17
do marco de 11ll O. , ... , .............. .

52:000$000

~-_---·-:j---

·- -.. ...:,....- .
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.

SESSÃO Rl\l 2t DE DEZEMBI\0 DE 1911

327

Decreto n. 8.082, de 23 de ju.nho de ·1010

Abre o credito especial para dar cxecuciio ao
decreto n. 7.\!17, de 24 de marco de 1910,
que crcou o Registro e Archivo Geral de
Marcas para animacs ................. .

Papel
90:000$000

Decreto n. 8.158, de 18 de auo•lo de 1910

Abre •o credito especial para attender ás despezas com a differenca de vencimentos
do pessoal da Escola de Minas ......... .

77:364$463

Decreto n. 8.W9, de 18 de artosto de 1910
Abre o credito especial para dar execucão ao
decreto n. 8.072, de 20 de julho proximo
passado, que creou o Serviço de Protecção aos Indios e Localização do~ 'l'rabaJhadores Nacionaes. .. .. . .. . . . .. .. . . . . .

1. 200:000$000

D.ecreto n. 8.172, de 25 de agosto de 1910

Abre o credito especial para attendeL' ao pagamento dos vencimentos, diarias, passagens e ajudas de custo de cinco vete·rinarios, de nccórdo com o decreto numero 8.084, de 7 de julho do corrente
anno ............................... .
•Decreto n. 8.194, de I de aetembro de 4940

Abre o credito especial para dar execução ao
decreto n. 7.778, de 30 de dezembro de
t 909, que dú regulamento no Serviço de
Registro Genea\ogico de unimaes ..... '·
Decreto n. 8.829, de

.u

de outubro de 1910

Abre o credito especial pura dar execuciio aos
decretos ns. 8.247 e 8.248, de 22 de setembro de 1910, que reorganizaram as
Juntas Commercin•l o das Correctores ...
Decreto n.

8.4.~2.

de lH de dezembro de IMO

Abro o credito especial para occorrer ás dospezas com o inicio dos trabalhos do in. stallacwo. do En.sino Agronomico, crendo
pelo decreto n. 8.139, de 20 de outubro
de 1910 ............................. .

50:000~000
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Decreto

11.

8.160, dP. 27 de dc:cmln•o de -IMO

Abre o credito espeeial para aLLendm· ao acerescimo das dospo1.as ordinal'ius c 1\s
despe?.as oxlrnordinal'ins de installação '.
da Direetm·in Geral de Estati.stica, reorganizada pelo decrel.o n. 1!,330, de 31 do
outubro de 1910 ..................... .

Papel

251 :2·'!5$279

Decreto n. S.nii, lle 28 tle dezembro de 1910
Abm o credito especial para attender ás despezns com a fundação de um Aprendizado Agricola em S. Luiz de Missões,
no Estado do Rio Grande do Sul, e com
o pagamento dos vencimentos de um prepai·ador-z·epetidor, um medico e um
phnz·maceutic·o da Escola de Agriculf.um
annexa ao Posto Zootechnico Federal de

J•juJieiro ... ~ ....................... .

Dem·eto

11.

1fifl:950$000

8,.f16, de 28 de dezembro de 1910

Abro o credito especial para attender ao accrescimo das despezas ordinarias e :is
dospezas extraordinarias de installacão
do :,<ervi()() Geologico e Mineralogico do
Brazil., l'eorganizado pelo decreto llllnwt•o R.~il!l, de !) de novembro 1lo l!liO.

51 :797$986
5.100 :~76$343

.l\!JNIB'l'ERIO D.\ FAZEND,\ '

Decreto ?1. 7.826, de 20 de
janei1•o r/e 1910
Abre o credito especial para
pagamen~o ao desembargador Agostinho de
Carvalho Dias Lima c
outros e juiz de direito
·Pedl'O· Augusto de
Moum Cnrijó e outros,
em virtude de sentença judiciaria .......

Ouro

Papel

153:495~187

t _

•...:....:·;..1-_.:,·-::;·;;:-::~;·:::'.....
;;.;;,'_.,;.;;__ _ _;_'_-_-_
.. -----~~···::::_.._._ __;,__ _._
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Decreto 11. 7.8ii0, de .1 de
/<i!!C1'elro de 191 O
Ahz·e o credito especial
pura •Decorrer ao pagnment.o devido a Francisco de Paula Dias
Ncg·rão, cm virtude de
sentença ,judiciaria ....

llll DEZEMBRO DI; 1!lI l

Ouro

329

·Papel

32:063$1:16

Dec1•eto 11. 7.88·1, de 3 de
março de 1910
Abro o credito especial
para •occorrer ao pagamento devido a }'raneisco do Souza Motta,
em virtude do sentença
,judiciaria .......... ..

131:242$129

Der.reto 11. 7.882, de .1 de
março de 19-10
Abre -o credito especial
para •Occorrer ao pagamento devido no· desembargador Agostinho
de Carvalho Dias Lima
e outros juizes da COI' te
do Appellação, proveniente de descontos indevidamente fei~os em
·~eus vencimentos .....
Dem•eto n. 7.991i, de
março de 1910

.u

114:531$5VO

de

Abro o credito especial
paz·a •oecorrer ao pagamento devido a Dona
Luiza do Abreu Figueiredo, em virtude de
sentenon judiciaria ....
Decreto n. 7.936, de 3-1 de
março de 1910

,\bre o credito especial
para •occorreL' ao pagamento devido a Dona
Maria Bel'llardina de

13:470~010
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Lima c Silva Muniz de
Aragü•o, proveniente de
d e s c o n t o s indevidamente feitos nos vencimentos de seu fallecido marido, desembargador Salvador Antonio 1\luniz Barreto
de Aragão ooooo.. ooooo

Ouro

Papel

13 :79u:;ú84

Decreto no 7o987, de 81 de
março rle 19/ O

:Ahre o credito especial
para occorrer á restituioiio de imposto Nobre vencimentos indevidamente cobrado ao
fallecido desembargador Honorio Teixeira
Coimbra ............ .
Dec~eto

5:892$130

no 7o988, de 31 de

março de 1910

Abre o credito especial
para •occorrer no pagamento devido no capitAo reformado da
Brigada Policial do
Districto Federal Fernando Alves de Souza
Alão, em virtude de
~entencn ,iudiciariao .. o

11:645$551

Decreto no 7o977, de li de
ma~o de ·1910

Abre o credit1o exLrnordinnrio parn pngnmrnf.o
n Eduardo Horn &
Comp., Molehindns &
Compo, o onl.ros em
virl.udn tlo sont.onça iul 1tcJarJa
0

o

•

'

...•.•. , , , ...•

W:193$440

..• ,I
<r

t
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nem•eto n. 7.1178, de 5 de
ma~o de 1910

Abm o credito extrnordinario para occorrer á
rostituioão de imposto.
sobre os vencimentos
do desembargador Guilherme Cordeiro Coelho
Cintra e outros ...... .

Ouro

Pllipel

71:626$514

Dem•eto n. 7.979, de 5 de
maip de 1910

Abro o creditG extraordinario pa.rn pagamento
á Camara Munieipal de
rtnguahy, no Estado do
Rio de Janeiro, em virtude de sentença judiciaria .............. .

8(1:523$442

Decreto n. 8,067, de 16 de
junho de 191 O

Abre o credito especial
para occorrer á res tituioão do impo~to sobre vencimentos ao
Dr. Enéas Gaivão e
outros ............. .

28:228$015

Dem·eto n. 8.090, de 29 de
junho de 191 O

Abre o credito especial
para pagamento de
despczas que ainda
lcem de ser feitas com
a installaciio da Caixa
de Conversão ..........

[j{

:600$000

Decreto n. 8.092, de 15 de
julho de 1910
Abr·r1 o credita extraordi-

nari•O· para pagamento
de despezas feita.s. pelo
Banco do Brnz i I com a
instnllncão do Banco
Central Ag'l'icola do

Bra1.i l •••••..........

25:921$097
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Decreto n. 8.0!1.1, dr: ·/;i âe
julho de· 1910

Ouro

Abre o m·cdito especial
para pagamento elo
vencimentos do :l" es·cripturur·i>a da Alfandega de Paranasuú
Francisco de Paula
Di31& Negrão, dovidos
cm virtude de sentenca
judiciaria .......... .
Decreto 11. 8.130, de 4 de
ayosto de 1910

Abre o credito rspecial
para occorrer no pagamento devido a Joaquim Martins da Silva,
cm virtude de sentcnca

judiciaria •..........

-

181$500

Decreto n. 8.147, de H de
aoosto de 191 O

Abre o credito supplementar ú verba 3.\'-Exercicios findos - do areamento do vigente

e.xoJ'clcio ........... .

1f>0:000$000

1.000:000$000

Decreto n. 8.17tr; de 2!i de
aoosto de -191 o

Ahrll o credito espr.cinl
para pagamento da
quantia do 200$ para
fardamento a cada um
dos guardas das mesas
de rendas alfandegadas.
Decreto n. 8.-190, de I
setli/nln·o de ·191 O

da

Abm o credito especial
para occorrer ú resf.it.u iciTio do imposto descontado dos vcneimen-

12:800~00()

·-·.,1

SESS.\0 E~I 2t IJE IJEZEMBIIO Dll iUH

loH do Dt·..Tooio Gaivão
da Gotlf,a Ii,L·auoa, oon1o
juiz do 'l.'ribunal Civil
e Cl'iminal ~~ dr.sllmbm·gauor da Côrte de Apjwllat;ão ••••.•...•••.

Ouro

333

Papo!

5:62:1$350

D<Jci'IJlo n. S.J !Jf, de I de
setembro da 191 O

.\!Jre o credito especial
pam occorrer á restil.uicão do imposto descontado dos vencimentos do Dr. Manoel José
J~spinola como desembargador da, Côrte úe
Appella~•ão ......... .

t:::403$173

.Dec/'eto n. 8.1.?2, de ·I de
setembro de 191 O

Abre o credito especial
pam pagamento ao capitão Henrique J os1í
Vieira Filho, cm virtude de sentenca judiciaria •.•..........

7:23G$485

JJccrclo 11. 8,209, de 8 de
8etembro de 1911!

Abre o et•cdito espedal
para restituição do imposto •SObre os vencimentos do Dr. Jos1í
Grsario de Miranda Rihoiro, 1~omo ,iui1. do
'i'l'ihtll!al 'Civil '' Crilllinal '' dosomhargador
da t1ôl'l.c de A rpella~fio,
de JSBJ a 1907 ..... ..
!Jcvr~:lu u. 8.221.
~t.!l.•!mbro de

r/, Iii de
1910

el'lld if.u "HJli'Ci al
pagamento a. Ol.l.o
Simon, na t]ualidade

.\IH'l'

ll

Jlal'a

~-

13:624$510
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de presidente da Empreza de Oonstruccues
Civis, em virtude de
sentença judiciaria ....

Papel

743$720

Decreto n. 8.222, de Ui de
seternbl'O de 191 O

Abre o credito especial
para pagamento a Antonio Maria Teixeira
Coelho, em virtude de
sentenca judiciar~ru ...

166$800

D.eereto n. 8.22.1, de .Jii de
setembro de ·IMO

Abre o credito especial
para pagamento a Manoel Esteve.s de Gouvêa, em virtude de
sentença judiciaria ....

illS$860

Decreto n. 8.22·1, de 15 de
setembro de 1111 O

Abre o credito especial
para pagamento a José
Ferreira dos Santos,
em virtude de sentenca
judiciaria .......... .

696$100

Decreto n. 8.225, de ·15 de
seternb1•o de 1M O
Abre o credito especial
pura pagamento· u Joaquim Pereira Bemardes, em virtude de sentenca judiciaria ...... .

460$8LO

Decreto n. 8.226, de 15 de
aetembro de 191 O

Abre o credito especial
para pagamento a Otto
Simon, nu qualidade de
presidente da Empreza
de Construocões Civis,
em virtude de sentença
judicf:aria ............ .

1i.6$300

I

'

·--'

.J

~L._,

' ""--:::
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D,ecreto n. 8.227, de 15 de.
setemb1•0 de ·19/0

Abre o credito especial
para pagamento a Manoel Tavares de Almeida Flores, em virtude de sentença judiciaria ................. ·

Ouro

3311

Papel

558$700

Decreto n. 9.235, de 22 de
setembro de 1910

. Abre o credito especial
,para pagamento a José
Pereira da Silva, em
virtude de sentença
judiciaria ...........•.

601$000

Decreto n. 8.236, de .22 de
setembro de ·1910

Abre o credito especial
para pagamento. a João
Manoel do Valle, em
virtude de . sentença
judic~az·ia ............ .

262$620

Decreto n. 8.237, de 22 de
setemb1•o de 191 O

Abre Q credito especial
para pagamento a Carlos Gaudie-Ley, em
virtude de sentença
judiciaria ............ .

193$850

Dec1•eto n. 8.298, de .22 de
setembro de 19JO

Abre o
para
Dr.
Rego
tl,ldt:

credito especial
pagamento ao
David Moroinw
Junior, om virde sentença judi-

CJarut ..•.•.........••

'i.

573$500

~
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'
Decreto
n. ~.2:19, da 22 de
setembro de 1910

AlH'u o credito especial
para JIU/:i'UIUUULO RO
Dr. Anloni•() Gon~alvus
Pereira da Silva, cm
virtude de sentem.;.a
judicial ia •.••••......

40113~00

Decreto n. 8.240,

de, 22 de.
satcrnbro de 1910

r

J\bro o credito especial
para p a g a m e n Lo a
D. Emilia Augusta, cm
virl.udc de sentença
judiciaria ........... .

'

203$200

Decreto n. 8.241, dli! .2.2 da
sat~mbr•o de 1910
:Abre o credito especial
para .pa~n.mento, em
virtude do sentent.•tt judiciaria, ao Dr. David
Moreira nego JuniOI'"

145$500

'JJccreto n. 8,.264, de 29 de
setembr·o de 191 O
~\bre

o credito especial
para oocorrer á rostituit"iílo do imposto soht•e os vencimentos doH
desembargadores
ti a
Côrte de Appcllaçíio
Henriquu João Dodsworlh e .Tostí Alves du
Azevedo· Magalhães ...

13:873$2()7

Decreto 11. 8•.21iii, tf, 211 tla
setembro de IIJIQ
'

:\bre (l credito P.Hperinl
pa.ra pagamento de custaR devidos a August.o
.Tostí J.eif.!l, ~om virtud~:
do sentenca ,judiciaria.

3:069$660

1.
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lJccrt:to n. 8.2110, de li de
uutnúro de IMO

A!Jre o ct•odiLo especial
{JUt•a pa;:muenlo do
v.~ueirneulos de t.lwsourciro da Alfandega
do Rio de Janeit•o, devidos· u Joã·o BaJit,j,ôl.a
Rombo, em vir·ludo de
scntcnua ,i udiciaria ....

Ouro

l'a.pel

Decreto n. 8.28/, de li de
u 11 t u.bru de 191 O

)\bJ·e

u

para

credito

especial

pag:Hucul.o

de

custas thJVitlas á Gumpauhia 1,uz Auer Hml.ileh·a, em vjl'l.ude de
suul.enca jutlidaria ..•.

722$58!1

DtJCI'clo n. 11.2112, de 6 de

uutnb·ru de 1910
o creuilo t•spedal
para pugmnenlo do ·:dJcres do Bxut·cif,u Leo ..
poldn Dismu·, un1 virJ.udtJ dt• ~enf.,~w;a ,iudi-

AIJr·c

diciaria ............ .

20;228$821)

Dc,reto ·11. 8,28:1, tle fi tlt!
O'ltt'ltÚI'O

t/e 19/0

A!Jt•e o cred ilo r.speeial
num pagamenl.o do D1· .
•foão Bruz d" Oliveira
Arruda, um viJ•I.udtJ rle
~L•nl.enc-a ,iudieial'ia ...
J)ccrctu

'11.

S.28.1, de li de

outubro dtJ /910

A!Jt't\

cr.,dilo especial
pagamnnt.o do
<:U~f.as d<widas ao D1•,
Clu•i.;lovfio PrlreiJ'll. NuIII.\~,
em virtude de
11

pnra

:·wul.cucu jutliciaria ....
Vol, VI

391$710

I

!·. •
'•
;

!,., ;

·:

I,,:'
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Decreto n. 8.285, de 6 de
outubro de 1!110

Ouro

Abm o Gt•edilo ospedal
vara r1agamenlo devido n. Gow;.aivm; Zenha
& Oomp., succcssorcs
de Joaquim José Gon~alvcs & Comp.,
em
virtude de scnlcnca
judiciaria .......... .

Papel

1:854$740

Decreto n. 8.315 A, de 6 de
ontubJ•o de -IIII O

Abre o eJ·edilo especial
para resl.il.uicão do
·imposto cobrado dos
verwimenlos d·o conselbeiro lllauoel da
Silva Mal'ra, como .iuiz
ofJ'ecliYo do Tribunal
Civil c Criminal c Juiz
aposentado, no periodo
de 1891 a. 1007 ......

3:791$!61

Decreto n. 8,316, de ~O de
ou.tttbJ•o de -/.910

Abro o credito especial
para pagamcnLo· a Leopoldo Cirnc, presidente
da li'erlorncão Espirita
Brazileira, de custas
devidas, em virtude de
scntenca ,judiciaria ...

·-

286$679

Decreto u. 8.317, tlc 20 de
outubro de /!110
Abt·~

o crcdilo ospcdal
para rcstil.uicão do
impostos dosconLados
do,; vencimentos do
Dr·. Jor•ge do Azevedo
Scgm·udo, como juiz
do Tt•ibunal Civil e
Ci'iminal, no pcriodo
do 1892 a 1903 .....

6:764$133

··-

..

-

I .. ...:..,.

i

·.

SESSÃO E~! ~1 DE DJ;zE"lDI\0 !JE

Dcct•cto u. 8.:177,

dr~

1011

339

12 de

novmnúro de -1!1/0

Abt·e o eredilo especial
par·a oecOL'l'C!' ti resl.il.uicão do i m fl o s Lo
rlcsconl.ado dos vendmeulos do:; .iui~e:; de
direito dn~ .J.n u Ú Varas Crim inacs, Drs

Ouro

Pa.pel

11

o

,\ul.ouio Angra de OliYoi r· a e Edmunr.l'o Uc

A,lmcida nego, .....•.

643$998

DcrJrdo n, 8.:178, drJ 12 de
1/0VC/Il.ÚI'tJ

de

-lf)/()
'· ,.

Abro o crcdilo especial
para o pagamento dt•vido a « 'l'lw S. ,Tolm
cmJ-Ilei ~tiniu" Compauy », em Yit·lude du

.'3CnLn~a

,iudieiaz·üt ..

o o

Decreto u. 8.•17!1, de l2 de

novembro de /!J/0
Abre o crcd ilo especial

par·a o pnganwnto n
«'!'h e London & LanPashire Firo IUSUl'UUCtJ
Cornpany », em virtude
de sentew;a judiciaria.

1:388$250

Dcr!I'ClO n. 8,:18/, de l2 de
1/0VC/I!ÚI'O

de ·/9/0

Abre o credito especial
para pa1o:ramento do cuslas devidas, crn virtudiJ ciB senten(;.a judiciaria, ao enpiLn1o dn coJ·vctn Pedt•o Cava/canto
r/e Albuquerque ..... .
Dcr.rl!lo 11. 8o.1.'J/i, do 2.1 til:
UOVCI/tÚI'O de .f.'lf{)
Abro o Cl'elli /.o especial

'·

'

'

-

t76$91J5

para occot•t•cJ' ao pngamen/.o duvido a .r,ofio
Silvoit•a Avi/a Mel/o,
om vil'lutle do senten1:a
judicinia .......... .

277$760

!'

I'
'!

3<0

ANN,\ES UO SENADO

..•

!

'

DCI:I'do '11. 8,:)1)6, de 2.i de
nove m.bm da ·191 O

Abre

o ct·etlilo

''•

Ouro
especial

J)UI'H OCCOJ'l'l!l' Ú l'CSti-

lllii)ÚO do impotilO de.s!!Oulaúo Uos veudmcn1·os do fll'OcuradOJ' ger·a I rio Di~Lricto .l!'edel'ai Munoel Pedro Alves Moreira Yillaboim,
no peJ·iodo de l8Q1 a
·1900 •......•........

16 :3.10$8'18

Dccrctu n. 8.397, de 2-f de
'llOVCinÚ'I'U

Abre

de /.9/0

o cJ·edito

especial
ao pagalliCULO do premio devido a D. Francis1m
Gomes Leite, viuva de
.Toão NHJH'H I,nil.1.•, PI'O))J'illi.al'io llo hinl.e uae.ional ;\'wncs Le'ito .• ..
}IUl'tt OCCOI'I'CI'

H :5U2$000

JJm:rdu u. 8..i21, de i di!
llc:cmiJ·ro tlc lfl/0

Abro

H

credito supp\emen-

tar á v~rba 13-Exereicios findo;; - do vigcuLB U:"Wl'C ieio . ••...•

Decreto n. 8.427, do· 7 tlo
dc:cmú1'o de 111/11

Abre

u r'redil.o

espeeial.

pn1•a üel\ot'l.'lll' uo pagaIW.•Hin

dt-

vonci·lllf!ll-

l.ns do n,iudaute de
guaJ•du-mt'•J• ria Alfnnliug-n do Rio rJ,, .Talluiro du\'idos n Fl'iJUci~co ti<.' Souza Motta,
~1n y!rtt.Jdc de ~entenca
\".. J.udH.anrta ..••••.....

too:oou$ooo

'

I".,;,..' •

--·: - - · - .
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Deh·eto 11. 8.428, de 7 de
rlezemb1•o de -19-1 O

Ouro

Papel

Aht•n n ct'edito especial
pa.1•a occorrer :\ restit.nic;fin dr. diroil.os pn~os· TiO Alfandega dll
S~utos
Jlt!ln Cni!Wl'a
Muninipaf do Estado
dt• R..Paulo .•........

Dremto n. 8.42.?. de 11 de
dezem./n•o de -191 O

Ahro o credit.o r.specinl
para oceorror :í rrsUtuicão do imposto de..o;eonl.ado dos VPnr.imr.nlns do Dr. Benlo Lui?.
do Oliveira Lisboa, desrmbargador da Cllrto

ele

.~ppellação.........

DPr.rr.to u. 8.4.1/, dr. -/.1 de
dr.:mnlmJ r/1• /!110

n r.rr.dito especial
n I' a. pagamento a
Brer Sonherirm· & Co.
do prinrd~nl, ,iuros e
r.ustas, r.m virl.udn de
srnf.rnc;a .inrlir.inrin ....

282$2-14
''·•

I

Abrr

p

85:094$766

/)!!l'l'elo u. 11.432, rlc 14 de
dr.:r.mln•o rir. 19111

AbrA o r.rrrtif.o snpplomrnlm• :í vrt·ha n. ·li do
nrl. :li ria lr.i n. 2.221,
clfl :JO dr. dr.zrmbm ele
1!109, par• a OC>Ci'll'I'M' ~
r!r.•przn r.om o nnmrnl·n de wncimrnl.o.q
do,q
rmpl'rg·nclo,q tiro
r.n ixa do ,\mnrl.ir.nc:~o.

11:2711$1 n
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Decreto n. S.HO, de 21 de
dc:mnbl'O de NilO

Abre

o

Cl'rdilo

Papel

Ouro

rspccinl

THll'n paganwnto a José

Ferrf!iJ'n dos Snntos,
em vi1·tudc de sonlcn~a
judiciat•in. ........... .

•'

579$420

Decreto 11. 8,.1-11, de 21 de
dezembro de 19/0
_..

<,

I

oi

',,

Ahro o credito especial
pnrn pagamento n Sernphim Cllll'C & Gomp.
o otitl'OS, cm virtude
do srnlen(Jn judiciaria.
Decl•eto n. 8.442, de 21 de
de:em.bl'O de 19/0

Abre o credilo cspccinl
para occoner no pagamento devido no contra-almirante Dr. José
Püreira Guimnrãe~,em
vil·lndo do sentelH;a
,iuclieinJ·in ........... .

29:470$085
, '~·

....

131:315$427

J)ecl'l!io n. 8,4.1.'1, de 21 de
di!ZI!lllhm de NilO
AhJ•r

n credito rspocinl
J)n 1·n oceOJ'l'l)l' ú J'M;I.J-

tuil.•fio do imposlo rloseonlndo nos \'OIH<imrnt.o' tio D1·. Bellnrmino
dn. Cnm~ n Rom~a.
oomo .ini~ do •rribunnl
Civil e C1·iminnl ..... .
DCCi'r>lo

TI.

4:223~458

8.H1, de 21 de

Ôl':l'rnbro r/c ·ln/O

Ahrr n nedilo ospecinl
pn1·n pagnrnenln n ·"nf.onin .Tos,l nomr•s PeJ'rirn Hn~loH, c•rn vil't.~Id.o .de seni.PIH.'n .iudJCJUI'IIl

,,,,,,,,,,,,,

40 :609$2·15

·-·-!r,.I

I
...:... ' •
.,......'t_
~

.

~---

..

~--~--------------~---

.!IESBÃo EM 21 DE DE~EMÍIIIO DE 1911'

3il

Decreto n. 8.463, de 28 de
dezemb1'0 de 1.'11 O

Abro o credito especial
para occorrer ú restit.u ir;.ilo do impost.o ·cobrado, no período de
1892 <1 1900, sobre os
vencimentos do Dr.lll·n·noel Barreto Dantns,
como ,juiz do Tribunal
Civil c Criminal ..••• ,

Ouro

Papel

3:107$398

Decreta n. 8.161, de 28 de
dezembro de 1910

Abre o credito especial
pnrn pagamento a div3rsos credores por
despezas feitas com a
lntroduccüo de animaes
reprod uctores, até 31
de dezembro de 1909 .•

53:194$415

Dec1'1to n. 8.46!;, de 28 de

Jezcmb1'0 de 191 O

Abre o credito especial
1• a I' n pagamento n
J'rnncisco de Sá Brito,
r,m virtude de sentencn judiciaria ..... .

25:621$400

Dec1•1to n. 8.166, de 28 de
lezembro tle 191 O

Abro o credito especial
1lot'n pagamento a JeI'Onymo de Queiroz, em
virtude do sentenan
;judiciaria ........... .
Dcc•eto

11.

72:545$920

8.488, dr. .10 de

dezembro de IINO

Ab1o o cmdito especial
para pagnm•mto no Dr.
J·o;iíl:l Vieira de ArauJo,
em virtude de sentença
Judiciaria .... , ......
:

i

I
[

~2:663$000

,.~II

I·,

,J

..

d
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'I111,
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::1

:?. '

:i
!I

j
.,
'•

i
'I
'''
·'

Dcm·~to n.

8 .4!10, de .10 de
dezembro de 1910

Ahrc o credito especial
p a r a pagamento ao
wni.J·n-nhn irnnte Arisl.ide,~ ~Lo n I. c i r o de
Pinho, lllll vir·l.ude de
senlPw.•n jurlieinria...

Ouro

--.

Papel

14:700$270

n. S.ii09, de 11 de
jnnei1'0 de I 9-1 ·I

D~créto

Alll'e o cy•cdilo supplemenl.nl' :í vcl'im - AlfnndBA'nR - do exercieio
de 1010, para pngam<'nl.o dr• :;rnt.ifie.n(;üos, nn fôrmÍl fl1n m·tig·o I,Ci da lei n. 2.?2·1,
df' :JI) dB dezrmbm !)ll
190!) . o . o o • • o . o • • • • • . •

308 :295S250

Dt•crf!to n.. 8./ifll), dr! ·1/j r/e
{m!m'!!il'n de ·IM I

Abro .o r.rcrlit.o snpplemenf,nr ú. VPl'hn na - Aposont.ados - do "xcreieio rlc JnJO ......... .

50 :OOO!iOOO

Decmto n. S.G67, d~ 1!i tk
fr•lwreirn de 1.911

Abre n crPd it.o supplement.nl' :1. YeJ•!m Hl'-Caixn
dr Amopf.iznr;ão - do

I'Xf'l'llicio dr HHO,,,,,
D~erc.tn n. S.ii7!i,
fmJm·~irn d"

de 22 de
1911

Ahrr:> n ercdil.o snpploment.nr :í vrJ·lm - A!'rnnrlrgn;; - para o pagnmen t.o o! c ri<>spczn C•om
o pessoal ria Alfnndegt,
rlo llio rir .TnneiJ•o ....

3 :Oõ7:jOOO

li

; ·_:;;.._,:..-;...:;•1_ _.;:-'-=····....
:::;'-:;::'=:"~·-·......;·C----·.:.:·':..·-_·:.::··.:_·_____.:._;::===-..:...._:_~·.:..:··_____:;.:;:.,;;:.:.

D~crt'fo n.

..

8.6:W, rie 2S de

mm•ço de I MI

Papel

Ouro

Abre o credito Rllpplomenlar ú ve1·ba - Aifandegas - do oxercicio

de

'"'

100:294$656

1910.~············

Del!l'clo n. 8.!l29, de 29 de
mm'('D de 19/ I

Abre o el'ediLo para pagamenl.o de r.o. ~B!Uil6
g'!'a mm as de pral.a ad•tlliJ•irla rm l!l!O.....

1.460:971$002

D''"l'~l.o n. 8.6:JO, de 2!1 d~
'lllfli'~O d11

1911

Abre o credit.o tiUPplemeDIar ít verba - AlfandegaR - do exercicio
dr! 1910 .............. .

. 49:295$173

Df,rr,to n. 8.6:1 I. rle 29 dr:
mn.tro de 19J.I

Abrr. o NNiif.o Rupplomcnf nr :í \'Prbn - Aifand.:gu~ rio exr.rcicio
rln 1!li O......... , ... .

100:892$561

Drfretn n. 8.611. df! .10 de
mo/7'('fl de ·1.911

Abrr n r'J'cdif.o ~upplomen
lai' á verh'll - Alfnndegu .o, - rio rxnrcicio

742:195~559

dr• Hl10,. .......... ..
Drrrrfo 11. S.f/.1:?, rir• .10 de
m.m·~o

de /.91·1

Abi'O o nrrdil.n Rt!Pplemonl.ar :í VMhn 2~· do arligo :li rlit lri n. !?.~~1.
ri" :10 ri~ rlez~rnhrn do
HlO!l .............. ..

. ..

22~06{)$976

I

!
I

'

.,''

,,.'
I

,
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I
'I

JJe,rr:lo r1, 1Ui4.'1, "" .'10 rir:

março dr: .J!I/ I

Ülll'O

J

rn.pol

AJu·n o l'l'l!fiiln iHiflJIImrwn1

I

t,ru· (t t'r:H'Jm 1!r -1\fmm:;
di! rtnori11H " Collflf~f,fl

do

l'illH -

I'Xf_\1'1\if~jo dH

fUlO ............... .

Dr.'I'I'PIIJ '//' 8,1iH' ,,. .'/1 lk
?1/.111'1,'(1 ""

lflll

Abre o <!l'n<llln suprll~meu
l.ar ft \'l!l'lm - nl!nelwrh11'ia do Disf.t•iel.o F<:fi,'J':d - do I!XI!f'l)ieio
de I UI O..... , .... , •••

~2:286$847

Der>'P.!O 11. 8./i.l!i, ri~ .'11 de
?11111''.'" rir 1!11/

Abre o "''"dilo ~uppl<'llll\11t:ll' :'i 1'1' ,.,,, dt~gns

-

do

,\I f'a 11-

,_.X,'I'ei,~in

de I!li O. . . . . . . . . . . . . .

ln4 :!i2!1$!!80
-H o ·( H'(•
-' , •"J'"j'l''f'.f(j
. , 'i'"

('I o<'('(!':
ooJ

,oi!U11cl!flllij
UOU>p;OV

lU! C: A1'1'1'0 LAI,:,iO
M in i:o;l.t~ri~.,~

Ouro

Pnpul

Jusl.ir;~ r• Nr•por·.ill~ lnlerinl'(l:-1

••••••.••••.••

!1. ano: 3u!l$7!IO

o •• o

Hn lnei•f·~ Rxlt n·inJ'IJ~ ... .•...

I H/, : li :!$H!l2

M:winh:t .............•.•.

277:468$3f7

GlltlJ·r·n ..........•.•....•

·'. . !.!ô7 ::Hlô$05M
·JG. 771 :Oú8$'72:J

\'i:lcflo 1• Olll·ae Publi,·a,, •.
Agrirnllm·:t, Jnclnslt·ia ,,
Cümll1f'J'C' io ...•.••. , ..
l11azond~1

. , ............. · .

1. 0~17 ;O;!.'t$Hú·'l
~

. 1:!:l :G~!l$:130

r; .!!lO:;, 7!l$:H 3
!i. 3:15 : !lHO.~(I!l!l

3.345:267$176 12.!?32:446$197

•.

1-.

~ -~~·'~----··-··_··~~--~-

SERR.in rm :!1 DF. DF.7.EMilRO Dr. !~ft

TABELLA - B
Vcrbnu do orçamento pnra ar. qnnos o Governo poderá nl1rir
credito RUJlJllomcntnr no cxcrcicio de 1912, de accórdo com
as lain m:. r.89, do 9 rio sotomhro do 1850; 2.348, do 25 do
n<JOH1.o do 1378, o 429, do 10 do dezembro do 1896, art. 8",
11. I, o arL 28 da lei 11. 490, do 16 do dczcmhro do 1897, o
lo i n, 5GO, do 31 do dozombro do 1898, art. 54, 11. 1
~TTNTA'I'To:Tlln

:1.1

oTTIH'T'TÇ.I E NJWOr:lnS JN1'1\JIIonEH

Socr.orro.~

rmlilicos.
Su.l~o~idio,1 aos JJ"Jmlatlos " Smwrlnrrs- .Pelo !JlW for pre-

CÍ80 riUI'IIJJI.l! 11~ fM'OI'Og'll.{;<ir~.

Sccrctari.a do SmwrJo " do Camm•n dos f),?tmlmlo.!-l'o!o
sur·viçu sl.euogl'nphieo r•, de J'tJd~ct;~o rJ Jluhliencãn dos debates

!lumntu ns Jll'orognçõos.

MJNIA'I'I\IIIO IMA lt~;J,AÇÜI~S l"X'I'F:RIOimS

E:r.l!'am•rllua·rias rw r::r.torirn·.
MINIR'I'ImiO M

J/o.vpllru:s- Pelos

;\IAitiNITA

ml!rli~nml!ni,os

o nl.onsilios.

Clo.vsf.'s ·lnm."linm;- .Pnlo :oH,Jdo de o-rrici~es r~ prnf;ar~. . ...
ilftr:lli("i".v ril: '"""'a-Pnln .-uslnrJI.n n rlwta dn.< gnn.rnrçor•s
do., IIIIVirrH rJn. Ammr.ln,
Munh·rir•s u""""'il- PP/o::; Nrso~ for·t.nitns 1/r•. nvnrin. nnufl'agio~, ni;,;nmt.HIIo dfl o/dnef.oR no mnr· o outro.~: ~ini~f.r·os.
fr'rdt~.~- Pnra rmrnJrtissão do r-;nrpu~, nM;f-l:rgnn.~ arJf.or·izadns
flOI'

lr•i,

1'1·deH rle

vo/nrrrr•H "

a.indn.~

r.lf'. r·.u<UJ.

dr~ offieiaPH n pr·rHitlq; em
por·Los o:.;/.r·nng-fd·r·o.-; " .r•m J!1'1t.ndns ondn nfío fra hospitnes; e cnJ'r~J'rrwr·inH P .JHU'H. dP~rH!~Hs d1•, t•.nl.r!r·r·nrnr.nt.o f! gr·a.l.ificaçiJos oxf,rnnJ•dinlll'i~.' tldiJI'IflillfHirts pnr· lei.

E'l'enl,rws- Pnr·a /,r·nlnrnPnl.n

:v!INJS"I'I•:JliO liA GTJF.IinA

Srml'iç,n, de Mtllrl"- Pnlm medieamrmlos e ut.ensilios ll

prat)DH de prot,

Soldos, r•tnprrs" 1/rrtlif'ir:rr~fi,.~ r/1: pr11ç11s- Pr•Jn~

rr~r·"m nh~rn

irnprw/.nnr~ia t~oni-lig-nadn.
Clm;.ws 'i11m:linm:- Pt•lnf-1 d.npnR fln.~

rpw

lh.CDr-

da.

prnc.n~ invnllfla.!l· e
soldo rJe ol'l'ieirH·~ " fil'rll;ns J'f!frll'mado.~ .
.1;iud~t.~ "" ""'''o- ""las que "" nhonar·r•m rtn; officines CfllO
viajlm t!m nornmi!-l!·d"ío dr. l-;PJ'Viço.

Jlateriat- Diversa~ despezns pelo lran,porte de tropas .

..~:
•,

..,

j,.

'
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Garantia de ,llt7'os ris c.vtmdas de fm•ro, ào.v 1:11(/nnltos cen.
r. J10r/n.v- P1•lo IJUr•, nxe~rlot• do deet•ctndo .

frnrs

...
Juros r/Q divida iulr.ma (undnr/a.- Prlos que ocr.ot'I'N'Aill
no eaf'o d•l l'umlru·-~1·. pa!'l.<> da divida flncl.un.ntn nn dn sr• fau•rnm npl)l'rtf]õrs do ('f.'ediLo.
Jw·o.v da lli!Jidrt imcriJI/11, '''"·- J>r•Jos t'eelnmados
lll!!lll'isruo orçado.

;lpnscnlrulos- J>r.ln.•
além do IH'Ildilo vot:rrlo.

npo~nnlnrlot•ins r(tW

al•~m

rio

l'ot.'I)JTI concedidas

Pen.vioni.vtas- !'ela pensão, meio S(•Jdo, monlepio P 1'U.til'a ~~on~ignacão não fót• sul'fíciente.
Cai,m "" .-1 IIIOJ'lizaçtio- Pnlo feil.io ~ ossignatura rle notas.

l'lll. quando

Rt!t!elu~tlr,ria- Pt•Jr~.-. pOI'CI 1 fll,ngon.~ noR rmpJ'egadoR n commi:;sõ••H ao' •~olwadl)l'l!,, quando o~ I'OI1Rigna~-ÕPR niio fot•Pm ~nf-

J'irinn!.I!R,
·

•

;lifundr!IJIIS t! l.nborni.OJ•io Naci,rual de Analy.vl's- PoJas

flOI'Ct•nt.ngon.< noR empJ•rgnrloo, quando a.s consigmi!;Õf.''' excrdr•t•om ao ''''edito votado.
,1/rsn.ç dt! Rcnda,ç a Collacto1'irM- .Pelas porcentagens nos
rmprngorJos. qua.ndo niio llnstar o erodilo· vot.ndo.
Pis~oliznr,•rí:n c mni.v r/l!spc:«.v do.~ imposto,ç de con.vum.o '' rlc
lra:n.vport,-*- Pflltl~ pOI't!f~ntngt'ns, diar•ias, pnsi=- 1ng'fm~ o l.t•an:;lporte.
Comltlis.iiir.s no.~ ""llrli!do!'r.ç )JfJI'Iicl.o,•r.~ i/c r.stamp'iUt.asf}nandn a nonsignn,:ão ,·ot.arla não Pili'!:OI' rm1•a occort•rr· ás rlnsprzus.
,littr/",ç dr rnstn- PoJas qun J'orrm J•r.clnmnrlns afllm rln
quantia or~adn.
Porrr.ntngcl/s pela cobl'nii~IJ· ":r.ecuthm rins rli11ir/n,ç dn Uuitill
-Pelo ••xccsso da nt•rncadnção.
Juro. dh•t•r.vn.ç- P~lns importnnr.ia.; 111tr 'fol'~m JWe.eísas
alo'•m das ·~onsignadas.
Jni'Os "" billwltw do 7'/w.wnro- Tdetn, idom.
Com:m:i.~sr;cs 1! r~OJ'I'ctntJI"IIS- Pelo l]tW 1'1\t• lll'l'essnt•io nl,jm
rln snmma l'oncr.,cli1ln.
Jm•ns rins t'llf,111'estimo.~ do Co(t•r !lo.~ Orph.tirM- Pnlo.; •tnr
forom twlnmarlos, si a snn impol'tmwia mmecdrr :i do I'I'Nliln
votado.
Jur,o.v do,ç tl~/lOSi/ll.~ lias Cn'i;rns Kconom.ica.v ,. dn.~ Jfnnt~s fie
Snrrnrro- Jlrlo.- qun fOI'rm rlt•Yido.~ nl•~m do m-rrlit.11 voi.Arlo.
R;~•r•i•r•il'/'o,\· (indo.<-- l'••lus !l{l'l'r.nt.arlol'i:t.l, Jll'llSÜI's. m·dena-

rJn.;;, :o::o!dll.-: ~~ nui.J·n~ n·n~~.inwnto . . mnl'!•adn~ Pm l1•i r nuf.T':lA
l'ilSO.' ri•• nt•f, I I da lo• i n. ~. :l:lll, ri•• :l di.• srtrmht•o

tlrSJl1'7.ft>. no,;
de 1884.
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lleposi~'ues e l'cstillliçucs - Pelos pagamenLos rel:·lalJla,jo~
quanuo fI. imporLancia dellas execeder á l:onsignar:ão.
Camara do:' Deputados, 16 de dezembro de i 911. - SaúblO
BU/TOSO JWI iol', presidente. Antonio SimeÚio dos Santos Lcal
1" secI'etaric. - Euzebio Francisco de Andrade, 2" sec,retario.-':'
A imprimir.
U

N. 446 -

1911

A COilll11issão ele Finanças, tendo prl:senLe a. propOSlçao da
Camal'a dos :-'rs. Deputado,;, de n. 1:27, de 1911, (fne autoriza a
de-speza com o~ serviços a cargo do il\1inisterio da l\1arinha no
anno de 191.?, ',ae sobrc clla emiLLi.r seu parecer da maneira
mais resumida, por lhe não permittir fazer de outro modo a
urgeneia do tempo, POUl: 11 mais do que o suft'ieierne para a
leitura meditada de seus diverss dispositivos.
A Commbsão não fará, pois, como é de estylo, consideraçikS:iobre o estado da nossa marinha, aliás ge.ralment.c llonh,;eido. Todas as questões relacionadas com esse momentoso as,"umplo teem sido agitadas e largamente discntidas. e si a.~i
tuar:·ão mantem ainda quasi inalterada a feição deploravcl que
assumiu de certo tE'mpo a esta parte., pro,:a é de que não ,; DI)
decurso de annos que se reconstróI' o que se conseguiu deüruÍl'
em um curto lapso de tempo. Torna-se necessa·l·iOo o l:oneur:,u
de "aeia:,:; drl'umstancias para se restituir o antigo esplendor a
E''ii'a gloriosa instituivão, que por tanto tempo constituiu um
titulo de justo orgulho para o Bl'azil.
As leis por si sós pOUCG valem, quando~eus exe.culores nãu
sabem ou não podem lhes dar vida. ajuntancJo á isua aerão benefica o auxilio pode.roso de sua competencia. de sua ene['gia
Il<', proporção das difficuldades emE'rg'entes, de seu E'xemplu do
disciplina, de ordem dc, justiça. de eumprimento exacto de deveres, de espirito "atado exclusivamente aos interes~es da d(~
Ji.·sa nacional, faetores decisi"os para commullicaçrio dos
mesmos scntiment.os aos seu:, inferiores.
FelizmenLe se encontra aetualmente na direcção dos m:gucios da Ma,rinlla um homem que tem dado provas de eonhcl:er praticamente o, males. que lhe i.ncumbe debellar. Sua
i'l'anqueza na maneira por que os revelou á nação, seu desprendimento. o modo. tocante '" altamente digno pelo qual
vrocurou dar a seus companheiros de classe o exemplo da
nurma a seguir como lJrimeiro passo. pa,ra o resllrgimento da
l\Iarinha, estão a revelar que se não podem l:onsiderar perdida,:; as esperaIl<~as de "ermos em futuro proximo restanrado o
poder naval da Republica.
Cumpre que lodos os llrazileiros, na parte CIue. a L'acla um
l'ü,;pe ita, COl'l'am ao encontro da solil..:itude e do esforço manifestados }.JI'\o dignu minisCro.
O Gongn'sso Nacional. scienLe das dil'ficuldades extraordinal'ias que f'Ill:Ol1ll'arll o GOyel'110 1\ ,I I'('cons lrucl~i'io di)'; sel'Yiços
rLt :\1al'inlw. tem feito tudo (/U anl.o de si depende. Não tem
1'1't.:u.,;ado seu '\oto ;i concessão de S01l1lIJas annualmenLe Cl'es-
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centes o liio avull.ndns que so não oncontmm semelhantes em
qualquet· ou Lt·o pa ir., eotnpat·mlas u' l'OI'I'11S mil itare:> do terra
c mar de cada um.
"
Nesta dcroreatla, JlOi~, Jllll'eeo que nenhuma eulpa possa
ser impulndu tw Uon;;rL'S~O Nacional, jú nliús sOI.H·ccarrcgado
do outms rcsponsabilidatles, de que ,;o deve rwnilcndar.
Dcixawlo de pat·tc oult·ns eotlsi·:lct•at;ões, e vollando ao
estudo do r•rt;ametll.o da ~lat·inha, eonvém nssigualttt' que se
nota utna. diJI'cren(;a para mt;~os no computo da deiJlCZa pum
o excrcwto t]e 1!11~. Com etletlo, lt despeza (papel) para o
anno de l!lll foi J'ixatla t!lll ·H!. O!Jü :35V$05:1 ; pura lVI.:! o prouecto da Camara autoriza o dispendio de H.730::l:!lt$021, re.sullando ·da compm·at)ão das rel'el'idns sommus a dil'l'cl'Ont)a d(l
a. 3Gu: 135$032.

O J'aelo, appureutcmenle aus/Jieioso, não é de natureza a
commt.wktw iul.eim l!·anquillidu(e o regosijo. Os nossos orçamento> são doJ'ciluosissimos. Hnbitualmcnto são ns dotaçõo.s iusul'J'icieutcs e assim voLad«s 110 intuito do dissimular a
gravidade tios onus suppoJ·Lados ]leia nação e. Lambem diminuir
a dcr•lomnl impJ·essão da enormidade dos tl.e{'icits JlCI'manenles. Essa astucia nada adcanla o nenllUm outro cl'l'cilo produz
quo não seja a doscoul'inur;a na verdade dos orcamcntos desmentida [Jela sério iuteJ·minavel do ercrJiLos de todas as dcnominacõos, que elevam a deSJlCZa publiea a uma culminancia
tal, que ceg·o surü quem não vir, por traz dos esplendores dos
gastos dcscomeditlos, a figura sini,tra do uma incvilnvel derrocada l'inanceir·a.
A düSfleZU - Olll'O - foi fixada cm !l.OOO :000$ no corronlc o:xoreieio, o na mesma quantia J'oi 1'ixa1la a do oxoJ·cicio
de 101:!, não l~lvendo, pois, nenhuma difl'ercn0a :t~ notar, a
não ser a eireumsLancia ·de que no t'uLUl'o cxoreicio· 8,000:000$
são destinados em gmnrle parte ao pagamento das prosL!II)ões
devidas em vil'lude, do contracto pura a oonsLrucçüo do coura~udo lliv tle .(arwi'/'0,
.
_
.
A C)Uat!LJa do H.730:~2.\~0~l naü so harmonJZI\ com n
somma das diversas parcellan, uotauclo-se urna dil'ferencu do
10 :OOü$ nestas, para monos.
··
Essa diJ'J'eJ·cnçn ~c .cxplitlll pela omissão de lO :000$ na
rubrica S" « COI'[lO do ~Jadnlwü·os Naoionaes ,, na qual _se deve
ler 2 . .\'ii :!l!l2::>625 o niio como estú escripto ; e pela om1ssã() de
6$ na l'llbrica 10"

<: l~scola

de AJH'IJJHiizc:J ~·wul'inhciros », na

qual >o deve lot· 822 :088~ e não 82$000.
O eJ'I'o p.t·on•rn naluralmoule de inadvcrtoncin do copista,
pois essas c••nsi;;mu:õcs con,ltun da Jli'O]lostu. do Govei'llO, nos
termos dn presente" cOJ'l'eceiio, não lendo a dita proposta sido
emendada na Cnmara.
A Comrnis>ão entendo que não devo ser ,npprovada· a
1ct.trn 11 do arl. 2" da PI'OflOSi(;ão. O pngamonto a CJ,!IO so r~ferb
a diLa lol.ra foi pt·opo.<l.o na Cnma1·n, sem Hülicitnçao dos mte:
rcssados teve plll'•'eiJI' ooni.I'lll'io da Commissão do .Finanças, foi
rocusndc: na yo!.nt~ão l'tn ~~~ diseu:.::-;~o c sô vingou na 34 •
· Si os iuteressudos l.inhum direito u ossa diffeJ·onça, consentiram quo seu direito prescrevesse, deixando do reclamar

--,I

SESSÃO EM

21

DE DEZEl\-IBRO DE

19ii

o pagamento dm·nnlc 10 anuas. Quando e>Livossc relevada n
prescJ•ipQão, o que não acontece, esse pagamento só poderia se
J'a~ol' pot· meio do cJ'IJdilo de exercieios J'indos, e nunca por
tlisposJção em cada cauda de nl'r;amenlo, no qual se manda pagar
divida do anno dt\ 1900 com as quantias destinadas ús· ·despc~as do anno de -1\ll:!.
Quando essa~ raz'ÜIJS .não pt·ocedcssem, !Javet•itt sempre a
convenienria de •l'e,jeil.at• tlispositivos de cauda do oroamento,
quasi sempre de UfJprova(•ão obrigaloJ•ia pela l!rgencia do
tempo, c que J't·equenlemcnte não passam de Iibot·alidados injustificadas.
A Commissão entendo que não uuvc ser npprovado o
al'l.. ~ ... no- qual w manda quo eonLinuo em vigor u. disposicüo
conlida na lei de :, de janeiro de HHL
Essa lei e>lá e continuut'tt cm vigor, indopendoulc desso
dispositivo.
Não se trata do uma aulol'izaç.ão de lei o;·came.ntaria, de
vida annua, predsando de que a mandem continuar.
A aulorizar;ão' referida durnríL dous annos e, portanto,
quando o orcmnet!lo de 1!!12 ,itL nüo vigol'llr, lerú ainda alguns
dias do vida a lei que se quct• mandar continue cm vigo1·
desde jú.
A' vi>ta destas considerações, a Commissão propõe as seguintes emendas :
-·- .. ,

-·~-- ·-·~ :~·~ ~~~~~-·~-

Ao art. 1" - Dcpoi~ da., palavras « Minislcl'io da Marinha» accresecnle-su :
~De accórdo com as labellas que acompanhnmm a· respectiva proposta».
O mais como está.
-,

A' rubrica 8"- Corpo do Mnrinllait·os naeionnes :
Ao onve~ de :2. !,ôJ :DD2.~625- d iga-so : 2. 471 :002$625
A' rubhica lO'- Escola de Aprendizes !Marinheiros :
Ao enve~ de 822: 082~- diga~so : 822 :OBS$000,
Ao m-t. 2"- leltra b :

Suppl'ima-sc.
Art. 4":
Sl!Jltll' ima-se.
Sala das CommisHões, 20 de dezembro de 1!l1!.-F. Glvccrio, prcsiuonle.- Feliciant~· Pcuua, t·elutor. -Sá Freire.Jonatlta• Pedrow.- Victorinor Montcil'o. -Dttc110 de Paiva.

- Urbano Santo•.

PROPOSJÇ,to- U.\ C.\~1.\Jl.\ UOS tlEPU't'.lllOS A QU~ SE IIEt'ERil
O P.\ILEIJER SUPHA
~

'f

Congresso Nacional decreta :
At'L. L" O Pre,idcnlo du Uopuhlica é autoriZI!do a despender no anno do 101~. com os ~otvioos a cargo do Minislot'io da
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.·,:

t\larinhu, a quuulia de 4-1.73G:2:!.í$U:.!l, papel, o J.UUU :uuu:),
mwu, a sabet• :
I. Gnbinelt• do :\liuislo!·l'io e Dit•t!elol'ia do
Exp~_!dionte .••.••....•.•..•.••....•
~. Almimntado, diminuída ue 'i :üUO$, do
UireetuL' l.' sub-tlir·t•el.or· d'a secreL;It'ia,

a reeober• pela tabc .la u. '4
a gral.i l'ieacão Jl que tiVL'.L'Cill direito ••

íJUU pa~~urn

1

3. ~::;tado-maior Ua .:\J.'lTIHda ..•..•••....••
.i_. Inl:ipectot·ia~ ......•.....•.............
:;, Director·ia tieJ•al de Conl.abilidadt~ ... , .•
Audif.ol'iu. uiminuida rlt• li :OIJO~ no., nn-

u•.

eimenl.os do 11Udilor g·er·al da rllarinlm
7. Corpo da ,\rmada I! elu>ses anncxa,, diminuída de I80: !lO O~, >elido .\0 :OOU$
na rcr!Ju gralil'irmt;ües, de aeeôrdo •~UII!

a ull.ima fllll'l.t~ Uo rH'I.. :J" (ja lei u. ~.~UU,
do 13 de de~embr·o de l!IJll : 100:000$
na vei'IJil dc•:;/,iunda a quota:~ atldieionnc::~ Ue qw.•, l.t•ttla o nL't. -í" u ~ :.!.. Uo
a.rl. :!I:! da nwsi!Ja lei, e .\11 :IJOIJ$ ua
vet'1Ht de gt·atifiencúes a nl'fieiat·~ J'el'ot·tuado:o que exer1:.mu eU!Jtmi~~ij~~s do
ofJ'ieiaes tla adivu, ll••slaeatla do l.oLal
Uusta vet·ba a quantia neee:-::-;urin. para
eOnlJlluLm• os V!'ncinwulos d" lõ :OOU:!i
ntmuam1 que l~ompcl:cm a caUa um dos
awJituJ•es de ;~farinlw, e n OUP, l.eeut
dil'eil.o de~tlt• a data da p·•nmulr;at~ão
da lei 11. ~.3Gü, tle :Jt de dt~euJ!Jt·o ~c
1010 .... ~ ...•......................
8, Corpo de Mar·inl!Pii'O.> ;'o;aeiouaes ...•••••
!J. Batalhão Saval. ...................... .
'lO. E'cola tle Aprendizes :\laJ•iulteir•t» ••.••••

il. Arsenac!o_;, .F.icum asseguJ·ada~ aos )JiÜt'iJt'H.
muchi u is tas 11 l'ogu isl.us tla t:u pi tau ia
tll.f l'orto da Bahia nH 111esmu~, vunf.u;.mus qtw lt!l!lll idtml.ico,, funccionat•ios
do Al'senal de Mut•iuhu do llio tlt! Jalll!it·o, dcH/aeando-:<t: a impoi'Laueia
preci~a da vm·ba- ~lurtições t\'araes
-, t~asn a ve.r•ha.- Arsen:w:'l -uãn

:t~.

13.
1~~.

compol'l.e a de:~; rwza ••••••••...••.•••

luspcclot•ia ele Pol'tos e r.o:-:tu.:-; ••••••••••
Deposil.o~ IHIYatJs •••• ,, •••• ,., •••••••••

Jt'ot•c.;a uava 1...•........•...••.........
.15. HOSJlilat's ....•••.......•.......•.....
·16. t;uru~r·irJI.tmdnrwiu da Xavega~,;iÍO, aw;meul.nuu dt• (i() :OOIJ~, Se11d11 :JO :000$ jHII'IL
eout\Lt·ucc:iio dt.'. lllllll ~asu llltt'a o plmJ'uleii'U l' tllll th:pu,itu ti" mnlt•J•ial, bclll
COUJO JlU!;lllllC!ILO UI) YCIICÍ:ncni.Q8 U l'll-

~li: .j.í(l$001)

'i::.!U0$01.10
·i; : uoo.~ooo
:.lli:I:GUO$UUO

.\0: UUU$000

I~. ~.:Jl

:8!1!1$\l'ili

:2.-~üt :HH~$6::!5
:70~$ooo
M:.!~:08~$UUfl

:ao

::1. !JH~l : ti2tH~H187
il:1ri: iJil0$000
!I~

:üas*oon

:.1, O:.!~: lo!IOI!;:J:~Ii
:.!ü7:8ii:I$01JO

.,----.
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!:iio an mesmo pharolciro, para acqui;i,_:iio e lllO!Iti!SI!nJ de um pharolnle na
eidndn de

I~nguua,

~~

.

j'

mu Hanta CaUuwina,

" 30:000$ para a<:Qnisi1;üo dn 10 hoin.>·
pam baliwmenl.o dos por•los d1) Mae:'10
~~ Arei:~ J3ranen, uo :Esl.nrlo do •Rio
01·nndn do Nm·le .....•.....•.......•
17. J~seoln XitVal ... ..................... .
18. JJirf'.ct.orin. n~ Jliilliotheca, Museu e Ar·-

2.!,ín:GliO$oon
-IU!J :500$000

ddvo, nugmeiJI.nda de runi:-; 540$, snndo

:l-íO$ ua \'!!l'ba- Acquisi~üo de

obra~.

memoria~, ~~t.c.

c 300* nn ve.rba- Asse io da etl::oa n de~pczns miudas .. .... .
HJ. Clas~·ws iuael.ivas .. ..................•.

20. Armamenlos e equipnnwnlo .......... .

:!J. Municões de hoeca .................. ..
::!2. i\lunicõ!~S naYnes ..................... .

!li :A00$000
L 38!1 :-W8~W7

(iOO :000$000

7. 000 : .j:J~$00fl

2·'l. Obra.s .............................. .

:).000:000$000
J.r.oo:000$000
L 000:000$000
1.500:000$000

:.:,; . J;:.vcnLuaes .......•.•..•...•...•......

370:000$000
:?70:000$000

2:!. l\lal.erial dn consl.rucr;ão naYnl ......... .

25. CombnstiveJ' ........................ .
:!t.i. Fretes, pas·~agcns, a.iudas de cnsto e corumissõcs de embn rque ...•.....•.....•
:!8. Reconstt•tJCI;iío -do Arsennl do Ilio de..TanPiro ............................. .
:29. Directoria do Armamento da Jl'arinha .. .
:JO, Commissõcs nn esl.rnngciro, como passa
a se1• donominada a rubriea :JO !la proposta, diminuída de :J. ooo :ooo~. ou!'ú,
c suppl'intidas as rmlaVI'as « inclusiYe
acqu isif,:ão de rnal.e!'in.l c pagamnnto de
p1•est:u;iic~ atUtJen t.es. :10 conll•aelo pnt•a
consLt•uc~ao do~ nav1os » u accre~cen
tadas as palavras: <e pam pagarnentn
a offiei:ws idonros Qll!l forem cont.ract.ados no cstrangeir·n para instrum;fio e
adestJoamcnt.o de orfinia~s H JH'!lÇ1S da
Armada c demais ~NI'io;os leclm ico.,· da
mn.rinh:t do gueJ•' a, ouro ............ .

1.000:000$000
60-1 :060$000

·...

' •,

1.000:000~000

Art.. 2." Fica o P ·c.sidenlc ela IlepuiJiica autorizado :
a) a far.er as ope1·a~ües tJc cr·edil.o uecessnl'ias, af.l! a. fiU:tn ...
i. ia do !l.OO!I:OliOili, nnt·o, para alL•nder· ao pagurncnt.n UL'. toda> M
presl.rtcões attin<'nt<•S ao contracto para conslruccão do llio tf,,
Jouf!iro c pa1ln nequi~ic:ão d11 novn::.; nnidafles n mn.te.rinl para a.
marinha rlc gnorra:
11.) n. pngar ao~ ofrieint·.~. infnriorr.s o PI'tWn.~. !ltW e:-:f,i..
Yel'am na l•:uropa em HlOO r 1!lo-t, a diffüt•cnçn dos ycn~imont.oo
"nil•e o cambio de IR, po1· CJIW, os l'er~rhcram, 11 o ele :!i, pelo
qual Llc\'N'iam lm• reeohido os nw;;,nos ycnr~imentos, Llestacuda
n jmpol'l·anria dn. Yl'rha.- .1~\'ont.nnns:

r:l a nugal'. a Ululo de g-rat.ificru;.:io !! r1unndo .iulgm· mcrcciun, a diaria de ti$ ao ratriio-rnót• do Arsenal uc :~lítrinha do
Vo], VI

~~
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Rio de .Taneiro, por -serviços oxtrnordinu.rios fóra das horas do
expediente.
. Art. 3." O Ilagamento a marinheiro.& contractados será
foJto pelas sobras das verbas ns. 8 o n de.stinadas ao Corpo de
i\larinheiros Nncionaes c Batalhão Naval.
Art. 4." Continím om vig!lr a Llisposicão contida na l•li
n. 2.370, de .\ do jnnei!·o do 101i. na parte relat.íva ü clivi>ão
do Iittoral da Republica em departamentos ou prefeituras, Ol'ganizn(•ão de serviços o rcmodelncão da administração da Mn-·
rinha, tudo sem augmento do total do orçamento.
Art. 5." Revogam-se as disposições em contrl!Jrio.
Gamara dos Deputados, 16 de de.zembro de 1911.- Sabino
Bat'l'oso Jimiúl', presidente. - Antonio Simeiio dos Santos Leal,
1• secretario. - Euzebio Francisco de Andrade, 2" secretario.
-A imprimir.
Síio novamente lidas, postas cm discussão, que se encerra
sem debate, e approvadas as redacoõe;, finaes do projecto do
Senado, n. 5o\, de, 1911, e das emendas do Senado {1.5 proposições da Camara ns. 75 e 116, de 19H.
O Sr. A. Azerede - Sr. Presidente, eu tinha solicitado
a palavra na segunda-feira, quando· orava o honrado Senador
pela Bahia, porque S. Ex., fazendo considerações a respeito
da admini.stracão da pasta da Viação chama.ra-me nominalmente à discussão, de forma que eu e~tava obrigado a res~
ponder ao illustre Sennd()r, como estou ainda, e si não o faco
neste momento, ó porquo assumplo mais importante e de
maior urgencia me desvia dessa intenção.
Assim é que, em vez de responder ao meu honrado co.Jioga,
peco licença a S. Ex. e no Senado para requorer que seja discutida e votada, na sessão de hoje, ;1 proposioão d;t Gamara,
n. 124, deste amw, abrindo um credito no Ministerio da Justloa c tratando do outras providencias relativas ao areamento,
requerendo tombem que ,se,inm discutidos e votados immediatamento os oz•çumontos dos Ministerios da Marinha e, da Fazenda,
cu.ios pareceres .iá foram dados pela Gommissão de Finanças o
acabam de ser lidos na Mesa.
Era o que tinha a solicitar a V. Ex.

' O Sr. Presidente - O honrado Senador por Matto Grosso
acaba de requerer urgencia para que sejam discutidos os pareceres que acabam de ser lidos na Mesa.
Entre esses pareceres ·está o que se I'efere á proposiclio da
Camara abrindo credites ao Ministerio da Justiça e Interior e
ou.io art. 2' é o seguinte : «Ficam em vigor para o anno de
1912 os creditas e:ttrarodinarios, supp!ementares e espeoiaes,
consignados na lei n. 2,356, do 31 do dezembro de 1910, c au·torizado •O Presidente da Rt'publica a ar.recadnr durante o
mesmo anno os impostos e taxas contidas na lei de 30 de dezembro de 19t O, revogando-se as disposiolles em contrario. :.
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2" discussão da proposioão da Camara dos Deputados,
n. 124, de 1!JU, autorizando o Presidente da Republica a abl'ir
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores os credit<>s extraordinario úu 3. 07G :7GU*:Oli1 e supleweutar do 727 :5G5$0;;9,
o primeiro para supprir a deficiencia da renda dos impostos
de transmissão de propriedade e de industrias e profissões o
<> segundo destinado a varias consignações do areamento em
.vigor.
, ....... ' ... ·'· ... ·
O Sr. F. Glycerio ( •) - Sr. Presidente, assignei vencido
o parecer da Gommissüo {]o .Finanças, quanto á ultima parte
deste projecto, que veiu da outra Casa do Congresso, e isso me
obriga a dnr as razões do meu voto.
E' a primeira vez, depois de 20 annos, de Congresso Republicano, que se tenta introduzi!· neste regímen a abusiva pratica fundada no Imporia, JlUl'U a prorogar.;ão dos O!'çamentos.
Si naquelle regímen politico essa pratica era abusiva, neste em
que vivemos chega a ser criminosa.
No regímen parlamentar ella poder .. se-hia explicar, porquanto o Ministerio que ficava era uma Commissão do Poder
Legislativo, que se retirava ; neste regímen, porém1 em que os
poderes são iguaes e em que a attribuicão primoraial do Congresso ,; orçar unnualrnente a receita e fixar a despeza, uma
semelhante pratica nüo se Justifica.
Não quero di~er que o pro.iecto em discussão seja inconstitucional, não : o Congresso votando o projecto, exercerá a sua
uttribuir,ão, m!LS, pelo facto de ser· constitucional, não se segue
quo se isente da censura de profundamente inconveniente semelhante medida.
Sempre que no regimen imperial se discutia a prorogação
do oroamento, se oi'J'evecia occasião azada para os paladinos li!Jeraes verberar-em a inconveniencia des.sa .pratica, e logo que o
velho partido repuhlicano mandou para a Camara os seus representantes, estes immediatamente lavraram o seu protesto
contra essa pratica abusiva.
Sr. Presidente, si cheglimos por nossa unica culpa a esta
~ituar,ão, porque entendo que o Poder Executivo não. tem nenhuma responsabilidade pelo atrazo em que ,se acl1am as leis
de meios, toda ella recahe :sobre .o Congresso Nacional, pergunto
qual deve ser oonsutucionalmonte ü recurso que temos aJ'.im do
discutirmos, examinarmos e estudarmos "'eS'ularmente os orcamontas '/ Ou é n pro.rogaoiio das nossas sessões por acto proprio
do Congresso, ou é uma convocação extmordinaria feita pelo
l'oder Executivo.
.
Dk-se-hn, e.ntJ·etanto, que mesmo assim entraremos em i
do janeiro, som lei de areamento que nos autorizo a. arrecudacão
dos impostos e a distribuicão das despezas.
( •) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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?ia lei ~e autoriza isto. Dario que não
votar o;; ·Ol'(!illllf!IÜOS, o mai l'ka remediado, votada a
proposição que veiu da Cnmara.
O Sn. 1'. Gr.Yctmlo - Nt1ú estou conl.mr•iando isto. V. K..:.
não llH~ ouviu com ntlcnçã·o·. Não nw l'nf,~l'i á Pl'Oposição da
Ct\IIHIJ'a ; o que diô.,C foi que, dada a hypct.hese de !H'orogação
das nossas sessõeH ou da JH'oroga<;ão <J.o Congt·esso pelo .Poder•
Execut.ivo, par·a o mez de. ,iatwiro, podlll'iamos obviar· ·O· mal,
isl.o é, vota.rmos cuidado~nmenle. os or~arnenlos que J'allarern.
:\las, l'r. .Pr·csidenl.e, se!ll]lol'e entendi ~ct· de boa po!Hica
nccr!il.ar do~ males o menor·, pot• is~o sou de opinião (]Ue v.of.cmos ne~:oia JH'or·ogncão a aul.orizal}ii•O pat•a n Governo fazer a
m·recadiu:ã.n dos impost.o.~~ t~ oeco.rr't!t' iÍ:'I despcza.~ indisprmHtveis
durante O JJWZ ue ,ianeiJ•o, C durante ol'S'C JWI'iodn cumpt•amos O
JJosso uevet•, votando regularmt•.nle os (ll'l;amentos,
A ar·r·ecadação· dos impostos nã.o depende dB lei de o.r<.:amonto para se tornar· exoquivrl. poi; que ella faz parte de leis
permanentes.
., ,
O Sn. •To.~o Lm~ Al.YER faz .<i~na I de rlc,aceôrdo.
O Sn. F. Gr. YUEil!O - Si o homado Senador pelo Estado
llG E:;piril.o Snnl.o me honrar eom a sua .rôpliea, sentü•-mc-hci
muilo satisfeito.
8
O Sn. Jo.\o Lurz Ar.vEs- R1•spondo em dun·;• palavras :
Ls·i não ha neL~e.s::;idaUn de Jei annua pnra aJ'rccadnção de im ..
posto~, Oünhuma ner:cssidnde ternofl de votm· o orçamento.
O Sn. •F. Gr.YcEnro- A Cnsl.il.ui~ão não diz que devemos
votur· leis annuas par·a arrecadação de imJ}Ostos ; o (ll.:e,a Const.itu i~ão nos ohriga é a .orçarmos a receita geral da nc,Jublica,
iAo é, fixarmos o limit.c ern virtude do qual srl po"a c:alcular
t: despczn,
A nossa func<;ão eonsLHucionnl, qunnLn a 'Ol'~anwnlos, nito
(j a de vota~1· leis dn jmposlo:-:, poJ•quc n:':Sf!S .hí. constnrn de lt~h~
O Sn. A. ,\zEillmo -

possam.a~

r~~·:·mancnles.

Assim, f:r·. Presidcnlr, em l'elaeii.~ :í nr·reearltH;iia n func<;iío
fiea muito mais facilitada do 1JUC em rela~ão (r ll!!iJleza,
porque, quanto n esta, ,; mister um Yol.o mnilo mais gon•)ralizadc• por· parte do Congr•csso.
Mnsmo f!tn .rnhtc.fio ti dospmm a nutior.• pal'tf-' ti(Jll:J:5 csl.l'i
COf)lo30l idada rm h.•.is lH~I'IlHHwntt~~. Por .exemplo, a duspeza fcitít.
1'0111 o ser·vi~o dn divirta inl.!!l'IIn. fnnrlada r. ria extern;L ü urna
rle>peza per•nJnnentc, (L qual se d~nomina lechnil~tnr!l•n!c dt•ôpoza consolidado.
O 8n. J~nro no .nn.1zrr.- NITu o(•sqtre!:a V. Ex. a amorl.izacão
n o~ ,iur·os qur. teem de st•r pago> a.lllmnlmenle.
O Sn. P. CiLYC:mtJo- PPr.·titu~-mo V. Ex .. maFO a nmortizn(:ão
<J os .iur·os sã.n o que tmnsi.ItuP. a d11speza eonsolidarJa das dividas
intor·nn. e extr.!'na.
~las, at.lcndondo a ludo isto, nós podinnws nn prorogar· a.~
nos~ns :-wssües ou ngunNiar fiUU ·u Poder J~xccnLi\'O eunv.oensso
extr·ao.r•tl i no r imnenl~ o Congr•es;o Jlllt'a nos descmpcn harmos
publi<~<t
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rJORHP rJC\'CI' ~onstil.uci·Olllll, (Í('.lJrJdn assim I!OI'l'igido OU allivindo
o ineonvenirmlfl do mez do ,innr.im, dnsú" t]t19 nós, na Jll'esento
JH'Oposição voLns::-;Bzno:-; uma nulorir.nção nu Govr"J'JJO de uma
dnoderima pm·le do al'!:ameul.o.
O Sn. ~.;A .FlmJnll- Sm·ia pc"imo o P•t'üu•)deule. Tuuos os
umws lcriamm; a l'Cp!·oUuc~.;ão da lH1!sma cousa .
.o Sn. A1.Pn1mn l~J.I.JH - i\fu i lo peior ,; a. prot•ogaçüo complül.a.
O Rn. F. GLYCEillll - Eu .hí disse qun dos males o mrnor.
2\':i.,, ~011 11111 iull'all:;igi!ule. Um l10nwm flllblieo não Jlôdr f'nw1'
fll':t~:t ri,. pJ•ineipio.' nh.<olnto.; "'m eogil.n•t' dos meios prul.it,os diJ
snhit· das diffienldade;;.
Votando mís uma duodeeima parir.. temos eon>eguido o
meio prnUen d1! l'nmedial' 1~:-:;sn ineouvenir.nl.e Bem JH'e.iuizo tlo
dt'~nmpnnho de rw.o;sa funcf}iír; pl'ÜtlOJ'dial. nue ,~, dUJ•aJJte o ml!z

de ,janei1•o, el.::uninat· dotidamr~ntt> 0 o.t·~ainenlo.
J:í di:o;st• P lcll'no n J't~pnl.ii-(J : lliio sou urn <JlJstinndo·. Valei
vencido na. Commi:;:-;fio, Ji'IU:-i, si os S1·s. ·Senadorc.;s (•~tão delilJerndo~ a volar• pt•la medjcfa nw-· \'tdtt da Cnrnarn, uiio lho:; C:L'in.J'I~i
ourhnt.·ar;o;;, t.nnt.o mais quanto "·''11 modidn tr·az mn sou hojo
amwoYat~ão pr{•via.: mn!'i ~~urnJil'(!-ml~ o llflver df~ subrnt:tl.Pr es~ns
c!1nsidc.t·nt:õc•s no Stmado nponluwlo-lhe meios pralico.;; pul'a quo
Junprnnos nossn "nminlio d" ~rwwJhnnl.o emba1·aeo.
Repudiada~ a> minhas obseJ·vur;ões, peJ•milta-Ro-mc que en
a.<signaiP nit.idnmPnl.e a lilinhn J'e;;ponsahilidarle, conw politieo,
como memtn·o do Cot·po Lcgi;;Jnl.iv·o, tl dt>dine da minha responsnhilidado n. (•.-.se nhuso.
O Sn. C.IS'l'HO Jlr~'I'O- A responsabilidade oh i ú cülleel.iva.
O iin. F. GJ.YCElllo - Niio pód11 ser colleclivn desde qu~
cu pl.'nfligo a meclida ,, iudieo os meio,; prat.icos pal'a uvilal:t.
Sendo a.',,im, essa l'"spou,abilidacle nico. mo altingP, rne;~mo
]lOI'que. dc•Rde maio até agora, aqui estive tll'llsente elllnprJndo
o mou de\'111'. l\'ão l.ronho wmhumu dire.ct;iio Jlnlit.icn no momento.
não eston :l'iliado rne>mo a nenhum part.iclo.
O Sn. VlcTom~o nlo1'TE1110- Mas tinha. nos annos nnleriorrs em que ~e produr.irum os mesmos J'nct.os.
O Sn. f.'. Gr.Ycmuo- Nmwa. se vootu p,rorognliva do• ort;a-

mentos.

O Sn. VJC'J'DiliNo

MoN'I'IWJO -

f os f.Wrn discussão, UPm PX.ruue.

Mas votaram-se os 'Drcamen·

0 Sn. RIWWIINO Vm11t\ - 0 f]liO Ó ainda peior.
O Sn . .F. l"lr.YcEruo - Issn ,1 outra questão. Nós nos 'ubm·rJinm11o ..:: ú confin,;enein de voUll\ ,.;onl oxarne, p:ll'a niio \'io1ar
o Pl't•etdlo c·onstil.twionnl qtw nos impõe o dove.l' do fixar a dr\,_
pf~zn e n J'N'Llil.a nnnuulment.o. Era um sru:o.rificio que i'nzimno!'
ni\s ns BPJHldot•es da Rcpubliea, rle no;sas prt>rogut.ivn.~ ~~on;;li
tucionnPR, de nosan• enpuddudrR inl.ellecl.uaes e mor·:wR, PUJ
bem da praf.ica lt>al no J'L'!l'illlL'Il l'l'[lllblienno, su,ieitnndo-no,1
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embora ser essa tolerancio. do nossa parte levada á conta de
inercia. Não votar orcame.nto equivale n fazer obstrucr;ão c esse
recurso não ó democratico.
O Sn. Vrc~·o11mo llloN'J'mno - Não ho. lei que nos impeca
de votar verba por vorba um orçamento igual ·ao do anno passado.
O Sn. F. GJ,YCEIUO - ~l.'enha pacicncia o honrado l:lenador
de •Ouvir-me. O oroamento novo provém das propostas do Poder
E:!iecutivo : a presumpção legal ,; que o Presidente da Hepublica e os' ;i\Jinistr.os, formulando essas propostas e remcttcndo-as ao Congresso teem feit{). uma. revisão da receita o da despeza; portanto, tl menos i.rregu!ar pôr-se, em discussão o· novo
orçamento do que prorogar o oroamento antigo·.
Não estou, senhoms, ci·eando emllamço nenhum á sil.uação·;
nem faco questão J'ocllada do caso para chamar .sobre mim a
at.tcnção do publico. Si os nobres Sonndo.res exigissem, eu dario.
o meu proprio voto a esta medida ; mas• permittam os nobres
SenadorüS que eu confesse sentir-me vexado, acabrunhado. com
semelhante situaoão.
V. Ex., Sr. Presidente, apostolo do novo. regimen, por ventura não se incommoda, não se mortifica vendo a pratica que
os seus amigos c discipulos estão dando ao regimen rcpubl icano
Por que não havemos de pr<X'ogar as nossas scssüo,s, por
que não ha de o Executivo convocar o Congresso para uma
~essão exti·aordinn.ria em Janeiro ?
Por causa da eleição ? Isto não é razão.
O Sn. CASTRO PINTo - Por causa da Constituição. ·Pareeomo que os nossos podeves cessam em 31 de dezembro. (Nüo
apoiados.)

O Sn. F. Gr.Yc!lnro - Parece-lhe ..•
(Tr·ocarn-se ?ll.Uitos apartes.)
Ha o precedente republicano. Em 1SD2, o Cong1resso Naciona! trallalhou no mez de ,janeiro.
O Sn. CAS'J'no PINTo - Não era fim de legislatura.
O Sn. F. Gr.YCEnro - Porque suppüe o nobrü. Senador quo
o Congresso não póde trabalhar no mez de .janeiro ? Sorá po.rque S. Ex. pensa que •o poriodo legislativo devo eoincidii• com
o po!'iodo do cxercicio financeiro ?
Não ha analogia entro umn e outra cousa.
O Sn. CAS'J'Ro Prwro - E' porque a Constituio~•.di7. que a
ultima sessão da legislatura é a deste anno.
·
O Sn ..roxo LUJ7. Ar.vgs - O mandato· dos Sonndo.ros e
Deputado.~ VU8, desde a expedição do diploma até a nova elóicão.
O Sn. C,ISTRO PINTO - Para o effoit.o das immunirlndes.
0 SR .•TOÃO LUIZ ALVES - Mas as immnnidnrlo~ st'1 ·Sfio IJOI1foridas nos Senadores .n Deputados.
O Sn. F. Gr. ycgnro - Estl\ n J•esposLa dada no honrado
ScnadoJ• por outro mais competento do quo eu. ,
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O Sn. LAVRO Mür,LER - Nós devemos votar annualmente
os orcamento,s.
0 .Sn. PINHEIHO MACHADO - ApO·iado. E, portanto, o honrado Senador· est(, propondo. uma medida inconstitucional.
O Sn. F. CfLYcmuo- Inconstitucional, porque ?
O Sn. PINHEmo MACHADO - Si devemos votar os orcamontas annualmont.o como quer V. Ex. quo os votemos no
outro anno ?
O Srr..F. GLYCERIO - Para responder ao illustre Se.nador
devo ropeLJI• as palavras com que inrciei estas observações, que
prei'cria dos males o menor.
De que 1í que o p,rojecto cm discussão cogita ? De proro:;ai· os orçamentos pam os 12 mezes do, anno·.
Ora, eu reduzo essa J)rorogação a um mez. Entmremos
assim no mcr. do ,iancivo com o Governo provido dos recursos
rwcessarios.
0 811. PJNIIIRO MACHADO - E' J'ragi! a argumentação de

V. Ex.

·

O Sn. F. Gr, YCERIO - Por que. razão .é fragil ?
O Sn. ·l'INrmmo MACHADO- V. Ex. combate a prorogativa
no Lodo '" ont.retanto, aeha que podemos· fazei-a por um duodnoimo.
O SI\. F. Gr,YCERIO - Mas cu declarei que ·dos males o

m-cmor.

.~

'~·:.i~~·~~~~

O SI\, CAs~·no PINTO -Em materia de legalidade, a sentenr.'a é fallivel.
O Sn. F. GLYCEI\IO - Infallivel, Sr. Pre,sidente, é a condcmnaçíio de homens politicas que se· constituem om partido
11nra monopolinr.r a direcção do povo hrar.ileiro, esquivando-se
rlriminosamente no exacto cumprimento dos deveres constil.ucionaes.
Pois será passive! que os honrados Senadores nem ao
menos reconheçam o inconveniente dessa medida?
O Sn. UnDANO SAN1'0S - O proprio parecer da Commissão
<lc .Finançns condemna-o ; apenas a ncceita para evitar mal
maior.
o Sn. F. Gr,Ycrmro - Foi por isso que eu declarei que pa.ra
ov itn r mal maior votas>emos o duodecimo.
O Sn. URBANO SANTOS - V. Ex. quer o duodecimo e nós
nel!nmos mais eonveniente a prorogacão.
O Sn, F. Gt Ycmuo - Esta resposta me satisfaz. O que eu
qwmo ú collocur doanLe da opinião publica o meu procedrmento
o o rio~ meus nobres co!legas.
o sn: PrNmmto MACHADO - E' o que nós faremos.
O Sn. F. Gr,YCERIO - Quando eu fui chefe de partido •...,
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O Sn. A. "zHmmo -. O'o i
O Sn. V. Gr.Ycmuo -

·~

ti.

.•. ,i:ímai~ t!sle fndo se deu. Eu

não sr.J•ia enpaz dl' COJilHHlllCiru· lug-iües dn ln•azill~it·o·..; vn.ra exr~r
•,

CI'.I' ;o!Jre elle~ o domi,uio pessoal.: i~lo pão rí !IÍt'•!il.o, isto
a!Juso t:l'l!:lflo peJa; i'il'eum>l.aucws Jl•lltlrcas.
O Sn. A. AZEBEPO - V..F:x. esf.:í muito anaixona.do.

1\

um

1~'. OLYCJmlo :\JHlixnno-mc, não conl.ra os meus
eoll~~n.<: ap::.ixonn-111!! dt•anfn do dc!svio~·tuamrnfo do
1'r-t::imen ao qual dovt~mo ..; st~l'\'ir• com lr!aldadr! e inclowmllrnci:t.

O Sn,

nohJ•r•s

O Sn. Vll:'r'OIIINO MoNTEmo - n nosso passnrlo nff'irmu o
f!lle V. Ex. eslá dizendo.
O Sn. Gr.YCEnio - O rrue t> nfi.'·.'O passado a ffirma ,; o J'espeilo quasi supN·sticioso pelas leis orcumenlarias. O que r..,/á
se passando 1: a Jll'imeim ve~ que sa d:'t, com des.,uido "- a!Jandono do., no.'sos I'Olllfll'Omis~os, sPndo, enf,J•etanl.o, digno de notar
que n ar:f.ual sil.uaG~O polil.iea roi irl:tllgllf·adn para, na phm~o
r•Mhnneir•a, r·csl.nheleelol' o J•er;imr:n l'l'Pil!Jiicnuo e eorl'iA'Íl' •lS
•HH•ns do,; eousr>Jhr:ii'Os qrtr.• S" apodl'r·:u·am do GovNno da Repnllliea.
Eu niío .<fio amigo de.llas phrnse8, porque consideJ•o amigos
ll•nes do rr.gimPn l.nnlo nquellt•s que o pJ•égal'am eomo os q11e
o acel'ifnram; ma,: rcpil.o-a. por qtw dn ve.~ 1'111 quando olln
J•r•sr\a no J'r:t:inlo rias assnmhJ,:as poliliens, dizend0-.'1! fltW a
aetnal silua~ão poli I i•m sn consf.il.niH pnJ'a coJ•rigii' nhusos inl.!·odu~idos no regímen pelos eomwlhPii'O:' do• Tmpe!'io. E, .r.nlrütnnl.o, niío n.;;f.nmo.o:; fazowJo sinãn sr.guiJ', com o dnvido nugmento, n~ abusm do Tmpuio, com n dift'm•ençn ele. quo no
JmpoJ·io nfio vivíamo.' no rt:gimen pl'esidcncial, mas no I'egimen
parla mentm·.
E' sabido que a Conslil.ui•;ão imprrial não in;:f.ituiu a regimrn parlamenl:lol' ; J'oi 10 genio pol if.ien da é(locn pelo OJ'glio
da orninenl'! ini.•'IIPelual Bel'llanlo dn Vasconcr.llos que o des''nlranhou •.•
O Sn. CARTHO PJ:O:'J'O Scguindo->r n~ lícões do !10\'0
inglez.
O Sn. F. GJ.Yr.~>nto - •rradiçõü$ ingleza~. A Consl.Jtuirão
do Tmp~<l'io não instituiu o rt>gimon JHu·lnmnnlar, mas examinadas as rnla~õrs do Ministerio 110111 a Càmarn, esta pedia l'CJH'r•scnla,r uma J1111Íisiio Pon;;filucional, por·qun o Minislrr•io
em uma delegação ''IHI.
Faeo •'.~t:rs oh><m·va(:ües para dr.<empcnltm•-mr de mn
rlr.vor que cousidm·o sag1·ndo.
De\'o dizr1· qtw ninrln não pN•di de f.ndo a P.;pr.J·anr.a r.onfes;:o JlllbJir,nmcnfr - de \'fJI' •o pnfriol.ismo. do V, Ex .. o
amO!' :'t Tiepu!JJ it!n, n :í.> in.;ti/.ui•;ões -rir V, Ex. o rio nohr•r Sr·TW!{ll' peJn. Rio Gl'and~ do Sul fnzerem com qun VV. EEx.
J'ujarn :'JR pr•atieas nhusivn.~ e irr·itantes.
"fim/ti(' n r.Sf>f'J'an~a dr flll" ns pnixõrs polif.ir.ns lt~o df• rsfl'i:W, do que o., r•lrnwnlos osfavri' r!n po!if.iea J'f'flnlllk•ana.
hüo do p!'etiominnt•, lle que u nt'd!•m puhlien st• !'estnholecel'á,
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do que 011 sentimentos dvinos s10 disptú'f.cm nos cor:wües de
tudo is.io se eoot·rlenar:'t 1lr modo qun SS. REx., ó nÓbr·o
Prr~sidenlo do l'::lenado, e u nuJwe dwfe do .1 1at·Lido Consct·vadol'
corl'igil'ilO es:-::e:-1 abusos, afüu de quu um insucees:m não veulul
"mtHUtar· u hrillw do uma inslilui•;:1o republicana que tanto
lhe;• eustou Jli'Ú!l'U.I', J'ununl' c prestigiar.
!'i:io tenho lllli vontade nenhuma eonl.ra o JlUl'l.iclo. IJUe dirige os rlrsl.iuos ria !'in(•!io .•J:í. ;Je.elal'tli n I'epito qun não son
um ~OIH'·lll'l'Olii•J :ís ~;loi'Ü!S tle SS. ENx, ; não desejo destht•onar os nobrP,; Sr•mulort•s da di1·eer;ão polil.il!a. da l'iacão BrazilrÜI'U, não ; I'l\Set•vo-me apt~uas o dil·cil.o de bradar prnr:i:mm•mtc ,iuuto rio.-• nn!Jr•ps Rtmado1·es, afim rle que attrndam nos
J'twJarno:; o ~is rxigcndas earla vez mais jmperiosas das. uossn;;
l'<J,Sfl•Jnsabilidades, submt•.ll.irla;' de novo ao erite~in dos nobre~
JULIO

.Senndol'es.

~enho1·es, n•js pl'r.oecupacJos tal\'cZ mais dirr.etament~ com
os pi•ivilegios drnnsticos J'•'Jli'Cseulado.< pr!IO governo impr!J•ial, demos n uos;o i!OIWUI';o ••n/ husiasl.ico para a deslruicãn
do anUgo regímen, mas não pndrmw.; esquret\1' que esse rr:;imrn tinha eerl.ns pral.ieas libcl'lle,, que procisnm srr r·espeilndas, dr,i'•!n\'o,l\·iun.-·, "· mtl.relan~o, algumas dt•llns crue existinm
ant i~:nnwnll', estão ho,iu drsl.rn idas.
V, Ex .. Sr, PI'rJsidPule, sabr. prrJ'eilamrn/e o qu., foi o Srnado Tmp•~rial. O;; mini;;l.ros dtJ Esl.ndo, qt1anrlo· ·penell'nvarn
wesfl' recinto, fazimú-n'o l!om a llOnscinneia d11 que iam t•espnnilr!l' J10l' c'Cll.< :u:l.os, deante dn ltomens eoberios r,om as imignins
da indt•pcndcnda, d:L t•t•speitabilidado pt•.s~onl 1• da responsahiJirlnde JlOiiliea mwioual.
Quando os ministros de Estado pendra.vnm n••ste reeint•1,
Fabiam ~ne só coulaYnm eom a forca da rn1.fio, da Justiça c d:i.s
Ir. is.
U~r Sn. St>N.\oon - .Jusli~a politiea.
O S11. F. Gr.Yc1m1o- JusUca poliLien nu nito, aqui os miniiii.I'<Js ri•• J'slado, J'r•pt·e.,.•ntanlcs supremos do p·odrp nacional,

diseuUnm .o~ fWU8 acto.o:·, vencfo ... os em mais dCJ uma occn~iüo
Pnndomnndos e rlesll'tlirlos nt•í mesmo os oreamrnlos dn TmJlrl'ia,
Nôs, ne.1n ao mtHtos qucJ•emos pt•olonga.r· a inclepondt1ncin
qur •mJ·••etm·izotl o Seuado do Tmpet•io ?
Que~·m·ão os honrados Scnadnt•es tiJ·nr a Jll'Ova de qne o
Senado l.empal'tll'io ,: nwno;; g:wnnlidnr das libcl'rl:tdes inrliYiduao;; do qtw o Senado vilalieio ?
8!'. I~residente, essas obsPJ•vaeões niio deviam ser feitas
por mim QUI'. não l••nlwnenhuma rc.-ponsnbilidnde na nclunl dil'c•N:no polilie!t, mas p('lo ehet'o do pai·J.iclo da sil.ua•:ão.
O Senado do I rnfil'l'io- ningucm lll'o r•onl.rsl a!'{t- 1•ra
lima ga·!'anl ia rm f:t\'01' das liberdndr!R itu.lividunr!s ; r, nprzm·
cln J"Pnarlo do Jmrw·rio nfio lt'I' voto d•••·ish·o conlt·:~ os g·ahitWif>'·
ü:.:;t.t 1í-"l,

R1·. Pl'fl.:.:idrni.P, (:ontnvam solll'nl.urlo t~om n IIHhqamdj!Jlt'Hl

mnml tln r.•J•il·i••a ~u"
do.:; tllltJ sol'fdnm.

"''a I'XI'I'Cida
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Não. ~ei si .fallei de mais ; do que estou certo é de que niio
convenm a nmguem. Mas eu precisava aclara,r bem esta
questão ...
.
O SR. SEVERINO VrmM- Discriminar n sua respon·sabilidarle. ·
O SR. F. Gr.YCEmo - • • • sobretudo, po·rque aspiro que o
meu nobre amigo, a quem respeito dosde minha ínfancia, a
qucmr.espeitarei sempl'C, cuja prolongação vital eu desejo com
empenho, se,ia chefe do di·reito de um partido e como tal oon~inuador· das suas id<Jns libcrae.s. O povo brazileiro tudo espera
de S. Ex., de sua elariviclcncia, iros sens conceito>• e sobNJtudo
do sua prudencia.
.
Que S. Ex. se,ía de facto e de d1rcito o chefe da Nação, e
que como tal suibn conduzi,r o puíz ao destino a que tem
direito.
Si os honrados Senadores concordassem na vo.Jta da proposição á Commissão até que o Gov·erno fosse ouvido no sentido
do pr·orogarmos as nossas sessões .ou de. ser o Congresso convocado extraordinariamente pelo Poder Executivo, eu estaria
prompLo a collaborm· com SS. EEx. : desde, porém, que SS.
EEx. pensam de modo contrario, limit.o-me a est.as considera11Õos, niio J'azenLio questão siniio rle salvar a minha re$ponsabilidade individual, pois que não tenho o direito de cont,ribni.r·
para a difJusão de males que tendem a pro.iudicar ü• regime,n a
eu,ias idóas venho servindo ha 10 annos.
Tenho concluido. (Muito hmn.)
O Sr. Castro Pinto (•) -Sr. Presidente, eu sei tanto
quanto os meus collegns que não devia assumir a responsabilidade da tribuna, nrw, tanto por me faltar a noção completa dos
nogocios publicas do paiz, mas porque me f:ilta a autoridade
de politico militante na actividade brnzileirn.
·~rembro de.sta Casa, porém, nü.o quo11o que a insignificnncia
do meu vot() seja !ovada á irresponsabilidade do .s·ilencio dos que
ouvem e não so convencem.
Não creio nn logica, nem na cloquencia das phrases de que
a imprensa c a tribuna teem abusado ria dictadura financei.ra.
Desde que nós, •os representantes do povo, limitnssemos o
Poder Executivo ás forças de um orçamento, embora transacto,
nôs absolutamente niio prnclamruriamos n dictndura financeira.
O Sll. F. Gr. ycgmo - Declarr.i que não ora ínconstit.ncionnl
o projecto.
O Sn. CASTRO PrN•r•o - Não temos a liberdade de impugnar os conceitos luminosos do illustro Senador por S. Paulo ;
estou faJinndo, porque estamos nos ultimas dins da ultimlli sessão
lrgislntivn o nt1o quot·o que os mouH eleitores levem á contn rlo
um!l certa tonncidade c por amor á disciplina part.idnrin, minha
opinião, doant.o dalicfio d~ direito qno nos qniz dar• o honratlo
. ·
·
Senador por. S. Paulo.

c·) Este diecurso não fo-i revisto pelo orador.
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Não creio na dictadura financeira ; i515o era uma phrase
nn gyria politica no tempo do Imperio.
Si estudassemos com mais al.tenção os acontecimentos que
se do.senro!amm no Imporia, eom relação· áque!les que estão
.urgindo neste momento, nús nos convenceríamos de que a
mesma pt•cssão que assistiu á prorogativa no lmperio assiste
á prerogativa agora na Republica.
Entiío. era, não em virtude cilL Constit.uicão, porque essa
obrigava da mesma maneira ao Poder Legislativo a dotar o
paiz das lei,- de meios, nnnualmcnte, mas em virtude das i'oJ.·,as
das cireumst.aneias, que se lançava mão, como ultima 1•Úio
ela JH'et·ogativa. Os partidos ao se .revesarem, ou por circumstarwias de alta monta na polit.ica, não podiam muitas vezes
discutir detidamente, votar com sinceridade, com calma e segurança, cm todos os seu., detalhes a lei de orçamento.
Sr. Pt·csidcn te, ou n;lo· estou dando uma re.sposta ao honrado Senador por S, Paulo ; estou apenas, como já disse, varrendo minha tcs.tada. Por mais obscuro que seja o meu voto,
não quero recorrer ao silencio de minha obscuridade, eximindo-me de responsabilidade nítida e individual.
Foi, pr•incipalmente, em consequencia do revezamento dos
part.id-os que, no tempo do Imperio, lançaram mão da prorogativa que é autorir.at• o Poder Executivo a arrecadar impostos votados pelo Cong;t·csso, embora no auno anterior.
Não se tmta de discutir a excellencia da prorogativa em
relação á lei votada annuulmente ; mas, a pr.orogativa é uma
lei que as•segura muito mais os direitos do paiz do que um
Or()amento votado pelo Senado que não tem a liberdade. de o
emendar. Um orçamento assim está de accOrdo com a previsão
do Jogislador constituinte '?
·
O Sn. SEVI>lliNO Vmnu - Absolutamente não.
O Sn. CAS1'l10 l'IN'I'D - De conformidade com as lições
·que nos veem do Imperio, a dualidade. das Gamaras tem por
el'1'eito assegurar a perfeição das leis; urna lei que por menos
easo ou falta de estudo, ou pressão das circumstancias, ou paixão
pn!il;ic:t ou outra qualqucw eausa, tenha sido menos ponderada
na Camat•a, póde ser pondei·ada no Senado, e de conformidade
com esta co!laboração dos dou>' poderes, uma lei qualquer, inclusivo a do orçamento, seria melhor do que quando discutida
por um •SÓ rrnmrJ> elo lcgislaf;ivo.
A Camnra dos Deputados, não ha duvida nenlmma, nem
fm·omos esta injustiça nos nossos patrícios que teem assento
na outra Casa, diseul.iu o vdtou - não com o tempo necessario, digamol-o com l.odn a franqueza, para estudar todas as
mnendas o:l'J'erecidas ao,; orçamentos, mas discutiu o votou
todns as lois ll'Cspoctivas.
Mas, Sr. Presidonto, o Senado não pó de, com a· autorii]ado
rlll lwmens, entro os quaes salientamos o nobre representante
de S. Paulo, l'opc!lit• muil.a·>r dessas intenções CJlW nos podem
pill'u,cm·, · nôs

ouko~,

JH'n.inrlir.inns no paiz.
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Essas lois de oroanwnl.o, não votada~ pelo Congre.•so, ma~
vol.arJas, UI!Sde certos annos, Jlllla Gamara llo~, Deputados <J
homologadas passinunettln pelo Senado, não cOt'l'espondem,
por maior que .<()ja o proeouicio do honrado Seuchwt· por i:lüo
i'aulo. Ít prcvbiio do legislador consLituintt•,
O SR. 1<'. GJ,YG~:IIIo- Apoiado. Não quei'O i~ to.
O Sn. C,\s•r•no PIN'l'O - Diz IJ honrado repl'nsentanle ele
S, l'aulo que nó~ tomos o remedio : a votação do duodecimo.
A eslc I'C"twil.o .iú •t·e~pondeu •;oHnnienfmnenf.B ao illustm
preopinnnl.t• o honrado Senador pelo Hio Grando do Sul, dir.endo
que quem l.••m altr·ibui~'fio legal Jlill'a vol.nt· rluocil•r.ilnos, l•un
t.amb~m para. yol.m· a pt·o.t·oga~ilo di.' lodos os orçauwutos ,PUJ'a
,todo o exer·eruw.
"l'•Jmo.; pm·a cada lcg·islulura t.r·cs .;essõe.• annuae.s. A ultima arml.Ju e.,le anuo, a 31 de dezembro.
Como v:w1oR nó~ Jll'Ol'oga!' as nossas ses~{jn~ al1!tn das
l'oJ•ca.' do mandaLo de que nos uchmnos irrve~tidos ?
·Como ,: qu" ruís nutras podemo.- espoJI·ar do Exe.enl.ivo uma
convorJn.çiio exll'aordinuri~. r[wmdo nos lel'minnmos a nossa
mi.,s:ío 110 fim de.~l.e anuo ?
O Sn .•fo:ío Lum ALvEs - i'o J'im deslo anno, não. O
nosso mandato vae n.t,: a nova r•leiçiio, ROh peun dn V. Ex.
admil/.ir• o absurdo com a au.-eneiu do lrJgislalivo.
O Sn. CAR'l'tlO PINTo- O legislal.ivo ri um podor inl~r
mill.entr.
O Sn..ro,'(o LV!z Ar.Vl'R- No cxei·cicio das mas fun-

ccües.

O Srt. !!'. Gr. YGElliO- Mas permnnentemente instituído.
O 811. C.\S'l'IIO P1N~'O - MuR runccionando intermittentr.mente.
Sr. Presidente, ou poderia estender-me .em ociosas e fast.idiosas eonsidm·açúr•s a este l'llSpeilo. Niio assomei :\ tz•ibnna
para ter a vel!eidade de .respondei' ao honrado Senador .[lO!'
:-3. Paulo. Quer em intuitos patrioticos, cm I·esponsabilidades
Jlolit.ica.•. CJUI!l' na clm·Pza du pllmso, uo domínio dos conceitos,
il, Ex. Slllll'da, nüo sómenll', para eommigo, mas pnm com
muitos oul•ros rcprcsentnnl.es, uma superioridade, que não é
inYojavc•l, porque é merecida.
'Qum·o dizm· que nós niío estamos aqui, os membros do
Pnrl.ido Republicano Conservadot•, ,iungido' á disniJllina pal'tidnr·ia ante qum!tões do cloutl'inu. Estamos convencido>• ae
quo assim como no Jmplli'ÍO, ntwzaz· da lo/.tra da ConsLi/.ui•JiíO,
Jancou-so mão tia prm·ogntiva f!lll momento dif'fieil, nós, rm
momtmto mnis diffkil elo que qual~tJrl' oul.t•n que atrnvrssou
o Impel'in, porctuo nunca as JuLa.s chegarum no ·auge ho.io
ni.Jingido, não eomo didadnm financeira, porque si ell~ se rnnnil'eslnt• .>e.I'ÍI do.o ouli•o modo CJI!Il não esse dn cobrm· Hnposl.os
n deeJ·etar· dr.~twzns ; uús, qtw I'Sl:uno~ J'ilindo' no Pal'l.idn
Republicano Consot·vndor, nós que acce!Lamos n pt·orognttva,
I!Omos u i<to obrir,:atlos pela~ circumslancins cujn rcsponsnbi-
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!idade pes.a, miles do tudo, sobro o_ Poder Executivo que n11o
!lOS llfll.Jil!ta JIU Jll'li!CIPJO daB >il'.SSUCS ll VOI.at• OS Ol'CUmuntos
cu,ias PI'Opostas •iÓ chegam muito l:wdiamcnte.
Pois n Congresso rJuc se J•eunc em maio púde ~cr· o unico
rcsponsnvcl pela ·demora da remessa das proposta,; tle <ll'l;<lmento, que só chegam cm outubro ou novembro á Camara dos
Deputados, que tem a iniciativa desse f,r·abalho ?
Como obscuro representante do meu paíz, quem ao .!nonos
eximir· o Congresso de uma respon~abilidade que cabo ao
'Podei' Executivo •
O Sn. Stm·:tllloõO Vllll!IA - Y. Ex. cst:í fazendo jusli<'a, disLt·Hmindo igualmente cs;a re;ponsubilidadc.
•
Ü i>n. C,\S1'110 JllN'rO - J~U fJUCl'Íil apenas, IIÜO COliJO adVCl'•
·sm·io, mas como admiradO!' uo disl.inclo representante do :Eslatlu úc S.· Paulo, úiwt· que não et·a a pena.; [JOI' aprovcitamcnt<>
da fJalavra que eu vinha tomar parle, nesta rliscussão.
O Sr. Pinheiro Machado (') -Sr. Presidente, eslava longo
Jas minhas previsões ter do o<:cnpm· ne.;te. momento a af.f.ent;ão
tlo Senado. lJevo, pot·ém, e.<üt honJ·a tí ortu;iío que o illuslt•e Senado!' por S. Pauli} acaba de pl'ofcril', na qual, como V, Ex. e
o Senado devem ter notado, S. Ex. etF mais Je umn ·occasião
J'cz nvidenl"s !'el'crencias :í minha obseum individua.lidade,
Devo notar úesde ,i:'t, SI'. Pl'Csiflenl.e, que l.em sido com ma~
gnada sm•pr•eza que. tenho acomrmnhndo· nestes ultimas tempos
a nwdif'ica~ão das id<\as e tfn'• convie~õcs do mr.u illusf.t•e cor~
t·oligiowwio, o S!'. l•'ranci~co Gly~erio\ um do:; tihufc~ dos
l'cpublicano; brazileiros.
S. Ex. pm·cce que esltí no estado de espil·itu de i:laulo na
c;l.t•ada da conversão, laes os louvUI'C." ~onf,inuos do vellw
t•epublico ús institni~üos qw; de:mppm•ceoram a i~ de novembro.
O Sn. 11. Gr,YCEnro - Xão apoiado ; nunca tive uma palavra de louvor.
·
O Sll. PINimmo ,~f.IGIUUO - Xão lia momento em quo
S. Ex., illustl'ando a Lribuna com a sua palavra, não .so refira
:is oxccllcncins do regímen monarchico, pondo-as em conJ'ronf 0 com os co.;•l.unw~ e procrJssos republi~nnos,
J•; ,j t.nl a eomirlL>ra~í1o c rr•spt•.ito que votamos ao grandH
.JH'üpagandJ:.;la, quo,. sur'JJI'eso:-; o magoados, ~em poder e sem

qum·or examhiUJ' a~ cnusas quo teem lL~Vih.lO o velho c t.ligno
rf'Dl'I'eligioua!'io a sn insurgir conlotoa. um passado. illuslt·ú, 9uo
eonslitue iuconteslavelment.e uma aureola Ue Jmmarce~:nvBl
g!o1·ia :i su:1 virlu do politieo e patriota, temos 'ouvido ,;iJenciosos
c humilhados esses libellos crucis contra as instituir;ões do que
S. Ex. J'.oi ardoroso rlofensol',
Sinf.o-mo J'oli~ neste momenl.o, vendo accusacõe-1 expressa~ anonvmn~. coulinuamenlo editada..:, contl'a nós, enconLrnl'êlll agot:a a responsnbilida<le do meu liigno collegu, que, porC•)
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l'ilhapdo-as, me ·offeroceu opportunidnde para, como ha pouco
des!J.i<ll'a S. Ex. precisar e .aclarn.r situações, definir com a
mawr franqueza o que somos, o que temos feito e o que pretendemos fazer.
Nunca, júmab, pretendi ua politica do meu. paiz oeeupa['
um )Josto <!e commando, e si nas varias emergcncias das lutas
políticas que 1cm atraves;ndo a Republica, alguma .posicão mo
foi conferida pela confiança dos nossos correligionarios, cu a
tenho occupado momentmwamon te, 'provisoriamente, intet•mittcntcnwnto na occasião do pc,t•igo, abandonando-a em seguida.
S. Ex. mesmo ó testemunha que, quando, ha annos, em um
banquete, julgou opportuno indicar-mr; o posto do chefe de
uma agremiação politica, que então S. Ex. clasificou de bloco,
eu immcdiatamcnte fui ao cncontrú de seu convite, recusando
a honra que me conferia.
E o l'iz, porque jámais almejei dirigir e dominar consaiencias, como .aprouvo lm pouco a S. Ex. fazer crer que
eram os meus propositos.
O Partid·o Hepublicano Conservador, para eu.ia orguuizacão concorri, tem chefia eleita, reconhecida e proclamada
pelos meus correligionarios.
Nunca tive nessa organizar;ão politica, para a qual cmlcorri com meus dignos amigos, a direcção dos trabalhos• dc~dc
que foi definitivamente constituída.
Nunca intervim nas suas deliberações.
VOZES - Apoiado.
0 SI\, PINHEIRO MACHADO - Nunca fui a uma unica reunião das convocadas por V. Ex., chefe do partido, pa!'ll tratar
de assumptos pertinentes á sua direcção.
Embora continue completamente solidaria com essa O•rganização politica, prompto a ~ollaborar com os seus adeptos,
jámais avoquei a pratica de actos de direccão· e de commando,
que pertence a V. Ex .. Sr. Presidente, escolhido .solemnemente
como foi, em assembléa publica, para presidente do Partido
Hepublicano Conservador.
Não tem, pois, razão o honrado Senad·or por S. Paulo de,
continuamente, cm .suas oracõe.s, casar a minha responsabilidade a actos Je direcção desse. partido, actos não praticados
por mim, mas com os quaes, aliás, sou solidaria.
Felizmente, Sr. Presidente, para o Partido Republicano
Conservador, el!e possue um chefe dispondo de todos os prodicado~. moraes, politicas. e intel!ectuaes ...
VOZES - Apoiado.
O Sn. PINI-mmo MACHADO , • , para exercer. com o
maior prestigio, com exemplar dignidade, com a maxima elc.vacão de vistas, esse commando augusto sobre consciencias
livres •••
:V<l'llllltf -

ApOiado.
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espontaneamente conjugadas para· concorrer a essa obra de con,i une to, posta aos servicos dos interesses supremos da Patria Brazileira.·
VOZES - MuiLo bem.
. 0 SR. PINI!EIRO MACHADO- Diariamente, S~. l>resident~,
loJO na nnJ)I'en:;a que me !Jonm com n,< suas mvectivao a:;
mais injustas accusat'óe:; ; injustas por não assentarem' em
factos reae.s, l'U~ão pela qvull não me tenho ,julgad() obrigado
a rebatei-a:;. Ma:; não as>•im as truc oão feitas pelo honrado
Senador por S. Paulo, com quem semp1·o, durante muitos
·annos, rnantivn o mais eomple.to accórd o de vistas, tendo
acornpanhadü S. Ex, nos Lmnses mais dirricei.s da sua vida
poJüica, pre•;•tando-lhe o meu concurso no momento em que
outros desertavam, indo no dia do ,ostracismo commungar·
co!ll S. Ex. o pão da desg'!'uça, sem nunca ter uma palavra de
desagmdo, de censurn ou de r•epulsa á sua conducta quando
chefe do •J>:nLído Hcpublicano Federal. E em seguida, quando
successos assás conhecidos do paiz produziram o eclipse na
vida politica de S. Ex., eclipse lamentavel, triste e injusto ...
VOZES - Apoiado,
0 811. PINHEIRO illACH,\UO - .. , júrnais lhe dirigindo urna
palavra que· pudesse maguar·, cumprindo dest'rurte O· meu
dever.
·
, Calcule, pois, Sr. Preside)lte, o pezar com que ouvi as
phrusos pr·oferidas pelo meu velho companheiro, repassadas
do pungente ironia, atbribuindo-me responsabilidade de actos
que não pratiquei, acl)bertando as aggressões da imprensa
adver·sa, a que ha pouco m(l referi. Dou, porem, graças á
rninhn for·tuna, porque tenho uma occasião para .publicamente,
estudando-as, apalpando-as e rebatendo-as, explicar á Nacão
até onde se prende a minha responsabilidade a taes fetos.
Sr. Pr.esidente, o Partido Republicano Conservador foi ·(}Stensivamento accusado pelo digno Senador por S. Paulo de estar
i'alseani!o os pi•incipios republicanos, admittindo a prorogação dos orçamentos, quando é um dever· inilludivel do Parlamento votar annualmente as leis· de despeza e. reoeita.
Ora, Sr. Presidente, não ha injustiça mais clamorosa do
que n articulada por S. Ex.
Que responsabilidade cabe ao Par·tido Republicano Consez'vado·I' poz·, neste como nos •annos anteriores, se arrastarem
<ls orçamentos nu Gamara dos Deputados, em discussões procrastinnctas. com tentativas de obstrucção ?
. o SR. 1'. GLYCERIO - A que pa.rtido pertence a rna'ioria
da Gamara ? (apartes c p1•otestos). Nüo, senhor, a representacão de S. ·Paulo .iámais obstruiu.
·
O Sn. VIc·roniNO MoNTilll\O - No anno oll,'lsado ella obstruiu franca e abertamente.
0 Sn. F. GLYCERIO - Nunca.
•••
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O SR. l'!Nl!Emo i\IACIMDO - Sabemos lodos nós que no
fim das se.,sõrs, ao enceJ•rar-sc o !'a.rlamenLo, uous ou tres
homens bastam pam diJ'J'icultar n andamento dos trabalhos
legislativos.
·
O SK. F. GJi't'G!lmo- Mas onde está esta maioria?
O Sn. l'JNHEIIIO MAC:IL\I>ll-Aqui mesmo .i li tivemos necessid~rlc UO l'CCOl'l'f'r a Uma l'eJ'Ol'llllL ol'C~imonl.al para illlfll',Uil' [JUO
o mallogmtlo Senador nlagoano, St·. Mend01u;n, continuasse a
o!Jstruir, com .ouccesso, a passagem dos orJ;amenl.os.
O Sn. F. GJ,YCEIUO - Mas achamos meios do· impedir.
O Sn. I'IIIJ~;; tl'muumt.\ - Deixando de cumprir o regirneu~o. E' u que se tem feito sempr·e.
O Sn. l'i:>HEIIIO •.\t\CJJ.mo- Víamos discutir com calma.
Que J'csponsabil idade tem o Senado da demora na J•cnwssa
dos orramcnlos ?
Prefere .V. J~x. que continuemos, como no anno passado,
o outros anlet·iores, a votar orctum•.nlos ..•
0 Sn. CASSIANO DO N,\SC:Il\ll>':oi1'0- Sem OS ler siquer.
O Sn. l'lliimmo MACHAllO - •.. que todos reputam vcrdadcir·as monst.ruosidadc:l '!
Aclia qul: 1; JH'ei'erivol dol.nt• a nação J.!e leis tleJ'eituosa;~,
com dolaçür•s orJ)amenlal'ias r)J'dinat•ias, que na nHtiot•ia dog
caso.-• dcsconlwccmos, porque nem ;;iqum· le.mos tempo .JltH'a as
Jm· '! P!'eff.!re V. Ex. essa ::situacão de menLira perante a na1~ão,
app:u·cnlando collaboração em ot·camcnlos cu.io contexto desconhQ,cemos '!
O Sn. F. GLYCEIIIO- Mas por que não se convoca uma
scs;ão t•xlmort.linnritt Jltu·a ,janeiro ·?
O Sn. UASSIANO no NASCll\li>N'I'O- A convocação do Congresso compele ao Poder l~xecul.ivo.
O Sn. PINHEmo 1\IAC:HADO- E direi mn is : lJU(l lodos nós
enLJ•amos com a nossa .t•esponsabilidadn como llrevaricat.lores ;
l!Ol'Qtle prcvat·ie.n· tami.Jem é npresenlar ;í unção leis - Jl lei;
irnportantissimas, por eutcndm·em com as deSJW1-as JlUblieas,
com os imposto.,•, com os sacrificios exigidos aos contribuintes
- sem dcllas lct•mos pleno conhecimento.
Que é profe.1•ivel ? Prorogar• um Cl'Cil.lllenlo ,it't conhecido •'.
direi mais, cu,jos scnões já fomm afa~tados, on repelir a
mesmi\ comedia·? ~j ainda L~H affirum que uús estamos 'alterando as praticas t·epublicanas.
O Sn. F. GJ,w;gnJo - 81!m duvida.
Temos nas nos;ns mãos .0 roem•so de prorogar a~ nossas
s~ssücs .. Pódc ainda o Governo convocar o Congresso cxti·aordlnnr ia mente.
O SR. JlJ:>:m;mo 1\!M;u,\OO - O Govrmo, Upl}indo Jlela
tna.ioria desta c da oul•l'll Casa, não tem J'eli1.mente abí csto
momento deixado de cllnllll'it• as suas promessas •••
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O )';rt. Gr.YwmiO- "'"';i o tcrn cumprido as prornnosa~ do
Partido Republirmno CuTJseJ'Vtl/lor.
. O Sn. Pr~mmto i\IM;H,\Du.-. ••• !·'eforma,r1do cosf.ume!• publwos. 1mpedmdo que a udrnmtsl.rar;ao publwu possa ser suspeilada de nnrlwr· rir• put•eeria com vcllHteüR c ladrões. Até esiAl
momento não cOJJsLa fJtW [Jt~mnt.r. o <>overno actual tenham

pa:5sado uegoeio::J e.:-;eusOs, que nfio possam se·r analysadüs orn
Isto .i:í é um:t gmnde J'emodelação ...
O Srt. F. GLYcrmro -Igual pl'occdirnento toem J.ido os go-

1•le~m lu~.

veriros antL•t·iorr..s. \'. gx, accusa os governos anteriores?
O Stt. PINHlllltO MAcH,\IlO - Não estou accmando, rebato

as

necusa~.cje:"o.

Pergunto eu : Que ha na vida administrativa actual que
nos J'uca corar ?
O honrado Senador por S. Paulo é presidente dn Cornmissão de Finanças d-o Senado. Pergunto a S. Ex. : qual o acto
legislativo que tem sido approvado nesta assembléa, ·sem o
e&t,udo apurado, reflectido de todo~ os Senadores '? Qual a
medida. que aqui tenha passado pati,ocinada pelo empenho e
não pautadtt pelo interesse publico, pela inte.nção ['Cela de
bern fazer· '?
Refiro-me aos actos legblativos que entendem com :a vi!la
nacional. Não alludo {rs concessões de fav•ores pessoaes, corno
I icencas, etc., os quae~ bem sabemos qua corno medidas de
Iienevo!enciu det1cndem dos empenhos.
Pergunto, quae~ são os acLos impessoaes que aqui tenham
sitio votados sem audiencia Q analyse pormenorizada de cada
um de nós?
O Sn. J.l. GLYCilntO- Os orçamentos tecm sido votados
SC[ll vexame.
0 Srt, PlNHI~II\0 r:ILit:HADO- Volta V. Ex. a: fallar dos 01'çamenlos. Estes tce.m o•ido votadus, como sabe V. Ex., devido
;i angustia do tempo.
O SR. F. GI-YCElliO- Mas podíamos prorogm' as sessõe:t.
O Sn. PINimmo C\IACHADO- Chegados aqui {, ultima hora,
não dispondo de outro recm•.so, l"orco,,o era. votai-os para
obviar maiores males,
A idóa da prorogaciio dos Ol'!)amentos não foi lanr;ada em
concilia!Julo politico; olln o l'oi pe!a primeira vo~ leml:lrada
prlo inl.e,gro Senadot·, patriota eomo os roais que o forem, o
:-it'. Felidano Punua, cuidando assim, mais urna vez, com so!ieil.ur.lt~ dos inf.ut·eH>es do pniz. Foi S. Ex. qun um dia me disse :
-«Porque voeê~ não se pi·ovinem, não tomam medidas gaJ•aul.idorns contra o perigo do Lormos oste nnno, como H03
ou LroR, do ~:nguli1• orçamentos não conhecidos 'i»
. . .
Agor·:t permiLla V, Ex, que ou entre no terreno Jlll'!d!CO o
ennsl.iLucioun.l da prorogação.
l~u niio ,,,t,nva prepa.rado Jll\l'U eHI.e, ilobnte. Esta missão
en!Jin de direito ao relator do. Jll\recer·, o Sr. SenndOJ' Urbano
l:lnntos, cujos LalenLos e pratica pU!'lanwnta!' tlevem me.rect~r
Vol, VI
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muito mais no Senado d() que n palavra tarda (não apoiado),
gaguejada do obscuro orador. (Não apoiado.)
O Sn. UnBANO S.INTos- V. Ex. estú-.se desempenhando
tão brilhantemente deste encargo que mo escu·sl() de fazei-o.
O Sn. PJ~'> HEmo i\LIGHADo- Quo é prorogaçüo do orcamenta?
E' a volacão pelo Parlamento de uma. .medida cxtoudondo
para o anno seguiulo ·os or~amentos vigmltos.
Que ó CJUC determina n ConsLiluir,ão ?
A Constilui9iio JH'escrove quo o Congresso votar<i anuualrnenle os oJ•çamcntos, tondiJo a Cnmarn a profo,rcncia da incíativa das leis de impostos.
O senão enconLJ'lHio no luminoso e bonefico projecto
apresentuclo pelo illust.ro Sr. Sovorino Vieira, foi o do ter
sid·o ini~iado nesta Casa, porquo sendo inoontostnvelmonto, tim
proje~to que cliz respoilo 1í votacão dos oronmontos e leis que
se relacionam com o!:l impostos, devin ter tido origem na
Camtwn.
O Sn. FEf,JCJANO PENN.I- Nüo !1a crea~•üo. de impostos.
O SH. PINHEIRO !HACHADO-JI!anlinha os impostos uctuaes,
que nüo existiriam 'se.m a prorogacão, que viria dar-lhe vida.
Doseio, porém, que 11 lei viesse da Camara, este motivo
de discorcluncia desappai'Oceria inteiramente, o cu votaria essa
disposição de c:llracter gonorioo deter-minando que sompro que
o Congresso niio cumprisse ·o sou deve,r o por desidia, por
descaso, por falta de patriotismo ou por outJ·o qualquer motivo, deixasse do votar os orçamentos', o Poder Executivo o.,rorogaría os vigentes.
O Sn. LAuno MüLr.En- E' 1:1ma lei de previsão.
O Sn. F. GI.YOERIO- De provisão contra n preguica.
O Sn. PrNimmo MAcH,\DO- Uma lei contra a preguiça,
·estimulante e no mesmo tempo forcando ohstruccionistas profissionnos, quo tlsperam o;, ultimos c! ias ele se,ssi\a para nos
impõr a uoceitacüo de medidas, na sua r;onel'alidude, cleitornes,
a tratar, a cogitar das lois de meias, do areamento da Republica·, porque í'i~nvam sabendo quo os pr•ocessos obsLruocionistas esbarrariam deante elas providencias salutares constantes da prorogacão.
Pergunto ao illustro SenadO!' pol' S. Paulo, em que ponto
as nossas attribuicões ficurinm nfJ'ectadns ? Nessa competencia
de decretar a lei ·? Não, porque exerceriarnos, com n mesma
amplitude, •o nosso delicto, toriamos o mesmo lapso do tempo
pnrn discutir os 'orcamentos.
Ao t()l'millllr a ópoca da sessão, si não csttvossum votadas
as leis do meios., cxecutn1·-so-hiam as disposicões da prorogaoão.
Penso assim conscienciosamente.
Si esta rulpn cabo no Partido Republicano Conservador,
é um11 culpa !ovo c do que todos nos devamos rejosijul', cm
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do tomarmos as amarga~ censuras· do que nos ameaçou o
tllustro Senado,~, merec~ndo 11ntcs css!l nossa conducta. ros
upplausos do todos aquelles que pagam impo.stos c que soffrem
neste puir. o· resultado de mcdid!ls tumultuarias, votadas por
nós sem o menor exume.
Um dos jornaes de•ta Capital declarou hontem, ou antehontem, que si niio passassem os orçamentos, o responsavol
seria o Sr. Senador Pinheiro Machado.
· Ora, o Sr. Sanador Pinheiro Machado ha muito que se tem
transformado cm tabott de la•um· rottpll, arcando com as responsabilidades do actos que ató dcsco1Jhccc intckamente.
Já declarei ha pouw que o chefe effectivo, real G nobre
do Partido Republicano Consct·vudor é o nobro Senlldor pelo
Estado do Rio.
Eu e os meus amigos polilicos, aos quaes de longa data
es·tou ligado, temos ferido varias campanhas, nas quaes, em
muitas occasiõcs, tive a honra de. ter como chefe o Sr. Senador por S. Paulo ; e úquelles illustres lt·omens· que deliberadamente, reflectidamente, eonscienciosamente, se agrapuram
c se congregaram para um fim politico, não cabe a grave injuria que ha pouco V. Ex. irrogou, de obedecerem macbinalmente a·o mando, aos iuflu.:;:os de uma vontade discricionnria,
como 6•L\ deprehcndc das entrelinhas do seu discurso·.
O Sn. iF. GLYCEnto- O Senado está admirado por não ter
ouvido isto •.
O SR. PINl!Emo li!ACHADO - Mas ó isto o que se deprehende das palavras veladas de S. Ex. ; é este o pensamento de
Si!U discurso.
O SR. A. J\zERBOO- Pelo monos :1 intonciío.
O Sn. F. GLYCERIO- Sim ; cu não comprehendo partido
sem di;;.ciplinn.
0 SR. PINHEIRO MACHADO- Si•, Prlll!idontc, é natural que
em occnsiíies graves, os homens politicas se ptiQcure;m. entender
afim de uniformizarem n sua accão ; e, ús vezes, havendo
discordancit~ nessa~ agremia~.ões, quantas vezes cada um faz
cessão de uma parte de sun autonomia, afim de que a acção
do partido se,ia harmonica e possa oonduzil-o ao triumpho.
UMA Voz -Sem i.sso nfio ha. partido.
0 Sn. PINHEIRO M.\CHADO- Núo h a homem politico que
diariamente nüo tenha de faze,r concessões cm relação· a pontos
de vis·ta peS$Qaes. Eu me.smo,. Sr. P1•esidcnte, nos te terreno
l!0\1. talvez o quê mais concessões tom feito.
O SR. F. GLYCEmo-E é isso mesmo ,o que caracteriza o
chefe politico : não te!' ·opiniiio, seguindo ·a. média da dos seus
amigos.
0 Sa. PINHEIRO !\!ACHADO -Vou mai'S adoante, Sr. Pre~i
donte. No terreno das concessões nã.o ó. sómente aos n:tcus cor;rcligionarios, até aos proprios adversar1os as tenho fotlo, desde
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quo niio se refiram 11 principias politico~, ponlos do fé do meu
ide aI cívico.
QuanLas c quantas vezes não Lenho cedid-o- ante n. sug"ges·tilo do propr·io Senador por S. IP'aulo, com cuja solidariedade,
infolizmcJnl.u, o Partido Republicano Conservador não póde
corüa.r cm Loda n. smt pleniLude, embora S. Ex., como ha poucos
dias dcclrwou da tribuna, nutra ü dese.io de nos ajudar, de
0ooperar comnosco par·a que. levemos a bom ter•m1> a m·uz qur.
.pesa sobre. os hombros de Lodos nós, pelas responsabilidades que
os acontecimento:; polil.icos uo stccm trtt?.ido ultimamenLc.
Di?.itt cu lm pouco, St·. .PrcsidenLe, que desconhecia a origem dessas nccusnr;ões, l.al como a da responsabilidade que po~·llirá sobre nôs pelo Jacto dt>. não r! ispoJ•mos do, tempo preeiw
para dotarmos o Govcmo com as leis de meios·, e de facto a
desconheço.
Talvez essa resnonsabilid:nde Rc pa!'o(•a com essa outra quo
vou r.eferir.
·
No EsLado do honrado Senador cstít se famnd-o- agora uma
unmpanha nct.iva eontra n. intorvencão ; cnmarrus1 rnunicipacs..iá
se mani:l'es!.nrnm, ru.cetina.ç houve, ou vão haver •.. em summa,
uma as·iLacão, que parece intensa, contra a intervenção.
Quem ú que pretende, Sr. P.res,identc, intervir conLra a
autoramia dos Estados, estabelecida na. Constituição?
O SI\. A. AzimEDO- Seria verdadeiro absurdo.
0 SI\. PtNHJ~mo ALICH.\00- 0 ParLido Republicano Conservador? J<Jssc, por palavra• do um de. seus· membros, que ,;
0 omdor que ora se dirige ao Senado, c que passando em São
.Paulo, com a maior franqueza, nom a maio.r· decisão, expôz o
ponto de vista do nosso partido : posteriormente aqui, nesta
Lribunn, teve occasiã:o· de se referir ao mesmo n.ssumpto. e
sob o mesmo aspecto.
O Sn. ALFl\EDO Er.Lls- Apc,zar da.> declnracíles feitas por
V. Ex .. não só em S. .Paulo, como aqui, os correligionarios
de V. Ex. continuam a affirmar que subi~ão ao poder, emborrr.
lhes falte elementos eleitornei', I ovados pelas bny·onetas federaes.
O Sn. A. AZEI\EDO- Não será com o apoio do Partido ConservndoJ•, nem do Govet·no.
O SR. VICTOmNo l\!ON1'Emo- Que bayoneLn.~ ? Em: S. Paulo
não !Jn um soldado.
O Sn. F. GJ,Ycmuo- H:t muil.o mais de mil, em I::oanema.
O Sn. PlNHJ,IRO M.\CH.IDO-Essns n!'l'irmnçõc~. -;i J'n.ram
feilns. nfio o t'oram puhlienmcnl.o, tJOrquc nfirJ h:t tm itnpreu~a
rlo R. ·.Pau lo nenhum ,iol'!la I hePmist.a que o t.•mha Jeito.
O Sn. VtC'I'ORINe l\ION'l'ImlO- E' engano, cm S. Paulo não
lia soldados.
O Sn. Jlr:mrnnn ,~f.IGH.Illn- A dircct)ão do Jlnt.•l.ido mdslo,
c ossa em manifesto solcnmc ..•
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O Sn. VIC'I'OI\1:-IO .~JON'I'Imw- Mas, como affirma v
que lta 1. 000 " Lanl.os soldados nm Ipanema? (AJwl'ics.
O Sn. PINHmuo i\Llr.HAilO- .•• Lambem eom n resp
sa!Jilidadc do Sr·. Presidente da Republica, ,itL J'e~ decla•l
elarns c positivas a l'espeilo. Quem, pois, prel.errde inlerv
::l. Paulo '? O chefe da Nação·'! Vó.~ conheceis sua r>lalat'
ollUS aclos. Ha bern poucos dias ainda. um incidente na
J'c•Y. com que ellc livcs;e que Sll dir·if;il· a um rcpl'esenlar
GovoL•no J.1'edBral, cm lermos ,os Jnais calegorico::;. decla
que era Donto de honra do seu Governo •a. manutenção da
nomia dos Esl.ndos . .Pnt·a quo pnis esta agitação ?
O Srt. AI.PI\Imo l~LT-IH- Essa agil.ação cm S. Paulo (
movida r>clos corrcligionarios de V. Ex.
O SR. PI:-<Jwmo ~1.\GH.\DO- Enl.iin o.'l meus cm· reli•
rios consl.il.uem a maior,ia da l!llUnicipalidadu de IR(
·rreto ? I~ a de Rio .Par·do, que telegr•aphou nesse senti
Senador Glycerio '!
O SR..\r.I•'IlimD Er-us- De.sde que se promove ala
rlo espel'ar a de!'cs·a.
o Sll. PINlmmo M.\CHAUO- o Partido ncf)ublicano
sorvador só deseja a pa~ e a nrdom na Repub ica. Essa
1.nçües extempomneas sem motivo, sem causa, podem
produzir oul.r•as ugilarõe~ u attril,os, que umanhii incom
rão a todos nó•.
Devemos Janl'HI' miio do conselho da nossa auto'
para que nüo :tdquirarn frír·os de ·cidade agitações, sem '
paLrioticus, ~i Livcsscm objeel.ivo, mas sem causn nen
por·que nüo c.ncon~ram aroio na realidade dos !'actos·.
Disseram Jm dias que eu diariamente •aconselho
vcrno a intm·vcnr;ão maun '/ll.ilila1'i nos Estados•.
O SR. Sr,;vr,IUND VrrmlA- Não posso errlt· que ·wmr
conselho parta de V. Ex.
0 Sn. l'INlliCU\0 MWHAilO- V. Ex. devia dize.r Q1
cr~ absolutamente. (Apoiados.)
O Sn. .PmilS Fmuumu- P:H·a honra de V. Ex. e c
verno.
O Sn. PINHI\IIlO M.\Gli.\DO- Fcli~mcrüe no mesmo
cm quo se uru:oul.r•a os Lo alcive grosso i r·o, JG-se. uma
local a1'1'h·niando· « que o Senador· Pinheit'O Maoh•ado e'~
zendo gmndc c:-·l'or·(:O pcmntc o estliriLo do Sr·. Preside
Republiea para impedir· que os milii.:Lrcs viio goverr
Estados~.

Eu rolal.o esl.c !'acto rmr:a ehamar a attcncil'o do ~o
homens polil.icos pnrn quo so tH'ecavenlmm. c_9ntra as
sn·~ que toldam a al.mosphor·a •. per:Lurbn.m.a VJsao e fa~e.•
que homens de ncconl.undo _er·tl.el'lü, qommndos pelo am
doem impulso a uma IJOI'çao do nrdrs h!Jbtlmente prc!p
peJos adversarias para semea•J' ·n r:onfusao no nosso ac
menta.
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0 SI\. ALFREDO ELLIS- V. Ex. dá-me licença para um
aparte?
Dopois das, deolarações do nobre Sc,nndor pelo Rio Grande
do Sul••só •me cumpro, par11 firma.r justamente ·o aparte que
acabei de dal' a S. Ex:., ler um pequeno trecho' de um jornal,
orgito (tO 11 nrtido Retmblicano Conservador, que se publica na
capital do meu Est.ado.
Ouça o Senado I Ouça o pniz ! (Lendo):
«E' mister que a bandeira do Pa.rtido Uepublicano Con~
servndor lremule nas amei•as dn palacio do S. Pau!D, ainda
que crivada, de, balas o enlameada do sangue.)
0 Sn. PINIIEinO MACHADO- Que ,jo!'nal I.Í esse ?
O Sn. ALPI\EDO EJJ,LIS- E' o jornal A Tarde, que ae. pu~
l1lica cm S. Paulo, sendo ....impros>IO nas officinas do· S. Paulo,
0 SR. PINHEIRO 1\!ACHADO- Este jornal não é orgão do
partido.
·
·
O Sn. ALFREDO ELr.Is- Mas ú impresso nas mesmas ot'fi.cinas c pertence. ao chefe rJ() partido, em S. Pau lo.
que ó orgiío do Purtid() Republicano Conservador.
O SR. PINHEIIIO ll\!ACHADO- Ago•rn pergunto cu a V. Ex. :
que responsabilidade cabe ao pnrtid() de V. Ex., ou aos dirigentes da politica paulista, com os dichotes, com os insultos
que diariamente correspondentes filiados ao seu partido publicam nos jornt~es· de S. ·P'nulo contra nós ?
·
O Sn. ALFREDO ELLIB - Mas não se ameaça siniio com o
direito de defesa, que, este, scriL illimitndo.
0 Sn. PINF!IllllO IMc\CHADO- Hn bem .)lOUCO tempo, na Camara um Deputado por S. Paulo, .referindo-se :í supposta intervencão em S. Paulo, dis~ : «Nós estamos no~ ill'mando e
ainda nilo estamos bastante armados.
Al'mando para que ?
O SR. ALFREDO ELI,IB- Para nos defendermos.
0 Sit. P!NirlliRO MACI-1.\IJO- Conlra quem?
0 SR. ALFREOO ET,LIS- Conll•a OS ataques.
0 8n. PINHEIRO MACHADO- Para csf.e ponto <l que CU
chamo •a attencfio de. VV. E'Ex.
O Sn. F. GLYCERIO- A phrn.sc do Deputado foi esta :
c Estamos nos :wnmndo, porque nno estamos sufficientomento
urmndos para o nosso poUeinm\Jnlo. •
0 Sn. ALPill~OO Er.T.Il'l- E S. Paulo arm•arlo nuueu serú
uma nmença pm•it n ilAJ'lllbllcn, ~Al'it unt.es nmn ga1•nntin.
O Sn. PINm:mo l\1,\clf,\OO- Chamo n àt\ençüo dos illustres Sonndot·os para as oo.nsideruoões que venho fazendo, porque me parecem oppo·rlunas•.
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Na~ü.o,

devemos

de •nntemito aconselhar, du parte ·a pnt·tc, n\ls nossos amigos
que nãG se prestem a estes mauo,io.'' de acinamento do odios

e paixões que possum pert.urhat' a orcJcm em qunlque.r ponto do
tcrril.ori'D' nuo ionn I.
O Sn. AIJ'nrmo Eu.Js- Estimamos ouvir da hoctm <I e
V. Ex. esta Mfil·mtttiva.
O Sn .. JliNtnmo MACHAUO- E nilo podia ser \Julra desde
-que dcclare.i que não havia interes1e mediato ou immcdiato
que no;, pudesse le,vtvr, a nôs t•opuhlic:mos, a quebrut• •I} nosso
,ideal att•uz de uma vlctoria cphcmet·a o nos Ll'Unsformar em
perturbadores da ordem constit.ucional, r'cli1 qual temos moriscarlo at!l a no;sn vida,
Sr. Presidente, peço desculpa a V. Ex. c ao Scn,ado por
esta arenga desordonada que J'ut obrigad!l a. !'azer bem a contra-gosto, porque o illustre Sr. Glyce!'lo, pmtnndo-mc pela
gola, mo obrigou a vir a esta tribuna, a qual sempre occupo
com grande constrangimentl}, n!io sô porque rceonhc~o a insufficiencla da minha pulavrn. (não apoiados), como por ter
de me colloco.r em antagonismo com a e.x:periencia parlamentar, com O· talento de polemisla de primeira, agua de S. Ex. c
mais do que Isto, pelo desgosto de contestar e de contrariar
proposições emitidas por um velho companheiro de crencas
que, nito sei por que motivo, se acha agora tomado de •amo•res
pelo regímen que elle ajudou u dcrrocnr. (Muito bem ; ntuito
bem. O orador é cumprimetltadcJ por muitos Srs. Senadores.)

O Sr, F. Glycerio (•) - Sr. Presidente, com eco restabeleeondo a vcrdtldo dos factos, adulterados pelo honrado Senador
pelo Rio Grande do Sul, aos impulsos de interesses respeitaveis
da sua.vida politica.
·
O Partido Conservadot• tem um presidente legal, si me
posso assim exprimir, que ó o meu nobre llmigo vice-Presldente
do Senado, mas o chefe de facto .é. o nobre Senador pelo Rio
Grande do Sul.
·
O SR. PJNmimo M.ICHADO - Nüo apoiBdo!
O SR. F. GLYCll!liO Para que estBrmos alimentando
essa vü illusiío'l Para que o nobre S11nador se quer esconder
utraz de uma tê la tmmparento ...
O Sn. PrNrmmo MACHADO' - E' mais uma in,iustiQa de
V. Ex,
o Sn. J<', Gr.YCJltuo- ... quando a opiniüo publica do
paiz o aponta com vot•dndo u ,iust.iça como o choro offectivo
do Partido ltü[Htblienno Consm'vlldor? F.' essa uma rwatica
nnti-ropublionna.
,
O regimon rllpublictuw br•azilei l'D e :ISHim o rogimon ropublicuno uorte-nmet·ir.nno repousnm na l'tJgponsnbilidtlde directa,
cIam o expressa de cada um dos dt~l'es tlos respectivos partidos.
( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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Como pois, quer V. Ex. 1'ugír á responsabilidade que lhe cabe
como chefe de J'ac:lo do Partido Republicano Conservador?
O Sn. PINm:mo MACHADO - Nüo tenho melhor testemunho do Mni.r•nrío do que o de V. Ex., cu.ia primazia na chefia
de parl.iuos ,jamais pretendo contestar, assim eomo reconheço
110 illuslru Senador pelo Estado do Rio uma situação de culmillllncia sobr•e todos os politicos brazileiros, (mttito bem), de
maneira que a sua· ehel'ía se impõe naturalmente, pelos ser:vicos extraordinarios a todos aquelles que commungam com os
ideaes republicanos.
O SR.. .F. Gr-YCERIO - O Presidente do Directoria do Partido Republicano Conservador, presta serviços que decorrem
de sua alla exper·ícncia e do sua alta capacidade em bem de
uma aggrcmiacão Jlartidaria, capaz de assumir a responsabilidade da actual situação politica. A ninguem é entretanto extranha a versão .de que diariamente a todo o instante é o
l10nrado Senador pelo Rio Gr·ande do Sul consultado sobre as
menores questões suscitadas no seio do partido que são resolvidas pela sua vontade. Em tal emergencia, é evidente que
S. Ex. é de facto o chefe dessa aggr•omiacão politica.
Para que, pois, negar a evidencia dos factos?! Reconheço
a alta capacidade do nobre Presidente do Senado. Foi elle
chefe supremo do Partido Republicano que nos conduziu á
victoria definitiva da implantação do novo regímen, mas actualmente elle niío é o chefe do Partido Conservador.
Quando fundamos o Partido Republicano Federal S. Ex.
emprestou-me n responsabilidade de seu nome para a sua
f<lrmacão, fazendo parte da direcção suprema, e cabendo-me
então, a chefia de facto e de direito. Então assumi perante a
opinião publica a responsabilidade dos actos desse partido, que
aliás era gravíssima.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - E quando quizeram depOr
n V. Ex. eu me oppuz fOTmalmento.
O SR.. F. GLYCERIO ..;_ Agradeço a V. Ex., mas essa
questão niío está agora em debate.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - 0 honrado Senador pelo Rio
Grande do Sul ,i ú gozava do incontestavel prestigio demonstrando-o na questão dos protocollos italianos.
0 1 SR. F. GL YCERIO - Agradece no honraélo Senador pelo
Rio Grande do Sul a collaboracão do amigo prestada nessa
emergoncia.
0 SR. PlNl!F..IRO MACHADO - Cordial.
O Sn. F. GI,YCERTO- Todos sabem que durante muitos
annos dei a minha responsabilidade ú chefia effectiva do honrado Semtdm· pelo Rio Grande do Sul, separando-me de S. Ex.
aómonte agora, quando se formou o Partido Republicano Couset•vador.
0 Sn. A. AZEREDO -E sem razno.
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O .811. F. GLYCEfliO - Não ·indago isso, mas o que ó
<í que o nobr~ Senador infringe preceitos de moral
partidarin J'ug·indo tL responsabilidade que lhe cabe. Isto é
um mal. A O[Jinifto publica carece de quem carregue com todas
as glorias ou· com todas as censuras ot·iundas da direcção
polil.ica rlc um agrupamento de homens.
O Sn. PINJmJno l\1.\CHADO ·- V. Ex. está instruido na
economia domestica do nosso partido com muito maior acQão
'i o que nós.
O S11. F. GLYCERJO - Naturalmente. Conio critico, como
terceiro, exerco livremente a funcção de examinar a vida interna e externa do Partido Republicano Conservador. Aos nobres
Senadores falham osso direito, porque precisam esconder as
divergencias, que não são poucas .
O Sn. PINHEIIlO ~IAc:ruoo- Nós não as conhecemos •
O Sn. F. GLYCEIIIO - Oh! Não as conhecem?!
0 811. PINHEIRO iii,\CHADO- S. Ex. está em contradicçãol
Ha pouco nos taxava de um rebanho de carneiros de Panurgio
obedecendo á vontade de um homem.
O Sn. ~,. GLYCEtuo - Eu não disse isso nem o podia
fazer, porque ,i amais seria. capaz de attribuir aos meus collegas
o sentimento de obediencia passiva a um homem.
0 SR. PINHEIRO M,\CHADO - E' isto O que estú. nas entrelinhas do seu discurso.
O Sn. F, Gr,YcimJo - A verdade, St·. Presidente, é que
o Partido Republicano Conservador está retalhado.
O Sn. Ar.FnllDO ELr,Js -E' um sar.co de gatos.
O S11. F. GLYCEmo - E' uma espccie de imperio de
Alexandre.
0 SR. PINHEJJ\0 MACHADO - Não, está laborando em equiVOCO. No nosso partido não ha semelhante desin~elligencia.
0 SI\, UIIBANO S,IN1'0S - Jú mataram Alexandre?
O Sn. VJC'fOiliNO ~lON'r·r~mo - Parece, porque, já querem
fazer a partilha.
O Sn. PIN u~;mo iiiMJJHilO - A prova de que ú ·in.iusto
evidencia o facto de possuit· o nosso partido homens que
V. Ex.· entende que doyem sm· chefes, mas que apezar de
tudo isto sempre decliuaram desta honra. O nosso partido
nem ao menoR conta om seu seio com o elemento primordial
daR dissençõcs - a ambição - para que seus membros se
degladicm.
Bem sabe V. Nx. que, pura fortuna da Republica e gloria
d'o Partido Conservador, ello conta como seu chefe com o
m·esidenf.o desta cnsn, o putrim•oha da Republica, eujllii ilol'ias
hão de, em futuro muito proximo ser reconhecidas e equipa-
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Vozgs - f,,poindo.
O Sn. F. Gr,Ymmro (dirioindo-se ao 81•. Phthei'I'O Jl!ar./l.ado) V. Ex. mo d:l liconcn? (Pausa,)
.!Justa oiiJat• pnl'll cada uma das l'igurus dos honmdos Senadores para descobrir-lhes o symploma dn;; euntrnriedadcs
que lhos torturam o animo.
Até o meu nobre um igo, Senador pela Paruhyba (dÍ1'ioindo-sc a Mousen/wr Leal), que se acha ú minha direita, com
a sua physionomitl ovangelicn (riso), lJOm podo testemunhar
as dívergcncias politicas exis/.ontes na politica dt1 Parnhybu
do Nort.o.
O Sn. WALFJmoo J,rw, ;_ Na poliLica da Parahyba do
Norte niio hu nonhum11 divcr,gencia.
O Sn. 1'. Gr.Ycmuo - EntrcLauto o nobre Senador pelo
flio Grande do Sul subo que no tempo do Partido llcpublieano
Fodor·al ninguem so nhalan~ava a ditar candidaturas.
'
Basta olhm•, Sr. PJ•eHidento, para o ro&to ser·eno dos
collegas quo ·compõem a bancada do Maranhão, reprcsentaolio
fidalga dfJ inl.ellectuul Estado do Norto, para que possamos ver
com que difl'icnldndes SS. EEx. dissimulam as suas rivalidades.
O Sn. URBANO SANTOS- Menciono V. E:s:. quaes são essas
rivalidades.
O Sn. F. GJ,YCEnio- Escutem até o fim, :t minha oraciio,
facum o favor.
0 Sn. URBANO SANTOS- Perdão. V. Ex, fallou em rivalidades da bnncudn mnranhonse; devo expol-ns.
O Sn. F. GLYCEIIIO - Os nobres Senadores estão em
causa, não podem fullar.
·
Eu estou pondo o dedo na chaga dolorosa do Partido Republicano Consor·vudor.
·
O Sn. CAs·rRo PJN'I'O - Bolla pagina de parlamentarismo,
O Sn. 1~. Gr,ymmto - Parlamentarismo, por· que?
Então o presidoncinlismo ,; o regímen !lu escuridiio emquanto quo o parlamontm•ismo I! o dn luz, o da palavra e o do
exame publico?
·
Mas, Sr. !'residente, os proprios amigos do honrado Sonullor J>elo Ilio Grande do Sul si\o os primeiros a porturbm· a
harmonia no seio rio pnrtido cu.ia direcoiio foi oonl'iadu a
S. Ex., eom otornas !nelas, qun lhes vúo tornando monos lisonjeiras as posii'ÜI's. No Amnwnns a sit.uur;iio não 1\ do foicúo
para o Partido Conser·vullor; no P:u•ú, ao que so diz, a opinião
do Pnrticlo Gonsor·vurlor' lmn sido posta clr, parte nu resolucüo
de umas tnnlns questões f(llA lhe deviam ostnr affl•ot.as; nu
Bnhia, nndu se sabFJ qunnto nos intuitos desse partido; cm
Sergipe, elle estl\ francamente em collo"ar.iio oouco lison,ioira
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J1Ura o seu prcs~igio; quanto ao prospero Paranú, que cedeu
de suas sympalhtas goraes, o assentadas cm uma serie immensa
de serviços, J1Rl'll dar Jogar a outras tantas circumstancius
imperiosas o do ]louea vantagem para os proceres rio Partido
Conservador .
0 SR. GEN!lROSO M.IHQUES- Não apoiado. 0 partido procedeu tí escolho. do cnRdidnto ít magistratura do Estado livremente.
O Sit. l'mrmmo i\LICTIADO - Posso dar testemunho disso.
O Sit. F. Gr, YC:muo - Se i bem. Conheço os fundamentos
das ai'J'irmações do honrado Senador pelo Paraná e bom assim
os da asseveração do homado Senador pelo Rio Grande do
Sul. Ambos são politicas; e como Laes não lhes fica bem confessar os J'nelos (diriaindo-se ao tach!/(/rapho). Vá tomando
sunH nolns: eu con!.inl!o meu discurso. E~tou instituindo um
processo, a que dou meu testemunho; e os honrados Sennrlorcs
PHI.ão fazendo a sua contestação . .J~stú direito.
O SR. UnDANO ~tiN'I'OS - V. Ex. está J'nwndo folhetim
falindo.
O Sn. F. GLYCilnTO - Em todos os Estados o Partido
Conservador tem nerdido a sua llloltoridade.
Nlio convém .aos graves ·inte1•esses da Nacão Brazileirn que
esse partido deixe de ser forte o bem dirigido, porque ella
car·oce de saber por quem é governada, e qual a capacidade
daquelles que influem, soberanamente, decisivamente sobre
os seus destinos.
E' por isso que penso que a· chefe do Partido Conservador
deve snhir de tra7. da transparento téla em que se occulta,
inhibindo-se de responsabilidades perante a opinião publica;
tJJlo deve se apresentar perante n opinião, assumindo a responsabilidade do seus actos.
E tanto mais me convenco de que é essa a situação moral
em que se deve collocnr o chefe de facto do Partido Conservador, quanto, agora mesmo, o honrado Senador acaba de
referir-se (I situação politica do agitacúo do meu Estado.
Como podem meus amigos repousar tl'Unquillos á sombra
da autot•idade da palavra o honrado Senador, quando S. Ex.
declara que niio tem rcsponsnbilidnde nn direcção do partido
nem nos. ot•r•os do seus amigos que delle i'n?.om parte?
O Sn. PTNnmno MAcHwo - Ha ns declnrncõos do proprio
partido.
O Sn. )1, Gr,vcr.mo - O pnrl,ido não tem harmonia, niío
tem unidade, esl:'t r! i lacerado. Nüo 11ense V. Ex. que tenho
eontentnmen Lo lllll Wl' d ilaeemdo e::~so p:ll'Lido. Ao contt•nt•io,
isso é um nulo exemplo [tlll'a o l'nlUl'o dns oirg-unizacõrs partidarias.
O nobre Senndm· ml'et·iu-so no protesto levnntnclo conl·ra
o porlgo dn intm•vem;üo no Estado de S. Paulo.
Nunca cogitei desse ussumpto, nem desejava tratar delle.
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Nilo creio na inlervon~.fio, JlOl' forca federal, no meu Est.adn,
dnas razões capilaes: A IH'ilneira, porque confio na int.e!lrJ[lado moml e mBnlnl do Pl'osidonle da ltepublica.
O Sn. A. Azrmr:oo - Confia muito bem.
· . O SI\. Fn,\NCJsco Gr. YCJ~mo - A segunda, porque o exormlo hraziloiro tem, pela Constituição, o direito de não cumprir
ordens illegaes,
Que iriam fazer soldados brnzileiros em S. Paulo'? Prestar
o. concurso da sua J•esponsabilidude militar, da sua propria
VIda (aJloiados) para fuzilar conterraneos?
0 Sll. A, AzrmEDO - Apoiado •
0 Sll. FIL\NCISCO GLYCERIO- ElllPI'CStar O seu braço e a
fortaleza do seu animo aos ambiciosos que, por lhe faltarem
meios legues, querem violenl.arncnte se apoderar do governo
do Estado?
O exercito brazilei!•o, estou certo, não se prestará a esta
iugloria manobra.
O Sn. 'PINHlliiiO Af,\CUADO- Nem terá queem o mande.
O Srt. FRANCisco Gr.1'CERIO - Jl't declarei que eu .iulgo o
Presidente da Republica incapaz de dar a sua responsabilidade
a semelhante att.entado.
0 Sn. A. AZEI\EDO- V Ex. púde affirmar•,
O Sn. FnANCJsco Gr,YCJmlo -Entretanto o que é verdade,
como bem ponderou meu amigo e collega de bancada, ;t1 que o
Partido Hopublicano Conservador·, ·em 8. Paulo, faz affirmacões inteiramente contrarias ás que aqui são feitas pelo honmdo Senador pelo Rio Grande do Sul.
0 Sn. ALFREDO J];u,rs - Apoiado.
O Sn. FnANCJsco Gr.Ycr~nro - Ainda ha bem poucos dias
'(attenda o Senado pura esta praxe inconveniente e verá a
opiniiío publica do paiz quanta ·razão tinha em incommodar-se
com o rnáo caminho seguido pelo J>artido Republicano Conser.vador) o Governo viu-se obrigado a reunir em Palaeio Senadores e chefes políticos para dizer que nüo se devia intervir
nos Estados.
Chegamos !lOis :'t l.r·iHto siluacão do ser preciso que o
P.residenlo ria llepublica declarll :i Nação que reuniu amigos e
deliberou niio J'awr intl'rvenção nos Estados.
O Sil, ALt'llEDD Br,T.JS- 'l'al er·a a nlmosrrlwra de pu nico
c terror ~rw i!llVolvia a Rc11Ublica.
O Sn. PINll"lllO ~IACiuoo- B o Minislro dn Agricultura
- permitla V. Ex. que o diga - manifestou-se de um modo
admiravel em r·eJa,;ão no li:slado de S. Paulo.
O Sn. VJc•rorÚNo MoN'J'EIHO - E lol'Dou muito soiemne
essa ·reunião.
po~

''

i
.

'

i
I

,.'

\
''

:• ANNAES DO SENADO

SES~ÃO Im ~~ ll8 llEZ/l~l!lllO UE

O

''
.

j

.,1

11

:1

r,,
I'

li
I>

'

~tt.

Fn.\NCit'!!Go

•'

Essa. reunião

381
:;(J

teve logar

para a!Jal'ar intuitos occullos que ~e avolumavam plancjaudo
a iuterveu~iio nos Estados.
·
O SJt. UHUM;o S.\NTos - Nüo apoiat.lo .
O SJt. FJtiNGJscu GJ~YGEilJO - Pm·a que então l'oi convocada a reunião?

O Sn. UnB.I:>õO S.INTOH - O honrado Senador por ~laLlo
Gr·osso .iá explicou os fins JlUr:l os quaes foi convocada ess:t
L'ounião. AR queRI.úes se suscitaram. A reunião não teve por
Jim tratar do fazet· declarações a respeito da intcrvenr;ão.
0 SI\. FllANCJRCO GLYGim!O- Então aLiram sobre os hornbros do Sr. Prrsidenl.e da Republica a responsabilidade da
reunião, quando ella devia pesai' sobre os hombros dos procores do Partido Republieano Conservador, principalmente do
seu chefe de facto.
O SJt. PINHEmo ~I.ICJI.\IlO- Não Renhoi'.
O R1t. lo'. Cil,YCimm- E' exactamente isto o que caracteriza a chefia do Partido. Conservador, esta continua l.entatil·a d1: se subtrahir· :'t resj:JOnsabilidade de seus actos.
O SJt. A. AZEREDO- .O Sr. Pinheiro Machado não esteve
presente á reunião.
O Sn. lê. GLYCEIUO- O Ministro da Agricult.ura ... (T1·ot:am-sc a.partcs cnt?·c o.~ Srs. A. A:credo c Alfredo Ellis.)
O Sn. PINHEmo MACHADO - Vou fazer mais uma declamuão para contentar inteiramente o honrado Senador por
S. Paulo: - attí ao presente, affirmo sob palavra de honra,
nunca solicitei do Sr. Marechal Hermes nomeação alguma,
JICm nenhuma promoção.
O Slt. Fno~Ncisco GLYCEiliO - V. Ex. não tem necessidade de solicitar nomeações quando I em gente que so presto
a essa funccão.
O Sn. PINHEIIIO l\!ACIIADO - Assim como nunca solicitei
ncuiJuma promoção no Exercito. Faço esta rlechuacão propositalmente porque conlinuamenl.c se me ai tribucm prctoricões
de ol'l'iciaes quando ,hlmais intervim neste assurnpto, porque
acho r1uc ri um acl.o rle unica competoncia do Presidente da nepublir:a e ning-uem mais habilitado do que o Pt•esidentc, Marechal tio Excr•cito.
V. :E;x. ho,ic convidou-me a varrermos hcm :t nossa lestada.
B' o que eslou fa~onclo.
O Sa. F. Gr~Yc8IIIO - Quando, pot•,)IJ1, na all.a polil.ica
U f'UJJC(;ÍÍO do Sllfll'ClllO chl'f'l' 1\ I'Oclamnda '! •••
O Sn. PINJ!El/10 M.IGH.IDO - Elia l.mn sido l'Xllt'cida com
a maior liberdade pelo tlirectorio elo Partido 1\cpu!Jiicano Conservador.
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Aproveilo, pois, a OPJlOrl.unidado para declarar que innumeros actos toem Hicln resolvidos [leia direcção do Partido, do
qual sou ou sabedor depois da sua resolução.
O Sn. 11. GJ.YC:El\10- Mas si o PnrLido Conservador não
offoroco ostn harmonia de vistas ...
O Sn . .PINHil1110 l\!ACH.IUO- Completamcnto,
O Sn. F. GJ.YCillliO - ... que eu dosc,invn 11ne offerccesse, ..
O Sn. l'INHIClllO l\IAClUDO- Y. Ex, está strabieo cm poliLica.
O Sn. F. GJ.YC~mo- Y. Ex. nbsolul.umonte não me quer
ouvir, quer fnllm· para o tnehygmpho.
O Sn. PINJH:mo l\LICIL\IlO - Fnllo sempre com Iicon('a do
V. Ex.
O Sn. F. GJ.YCilmo - Pois não. Não dou essa licença
(1•iso) quando 11oi IJUO V. Ex. osttí propositalmente procurando
perturbar-mo.
O Sn. PJNHEII\O l\LICJLIDO . - V. Ex. não se perturba e
todos nós oonhooemos os muJI.Iplos recursos da sua dialectica.
O Sit. F. Gr.Yclmlo -- l'O!iO a V. Ex. que me oucn com
allenç;io.
O Sn, PrNimmo MAClLIDO - Sempm ouco V. Ex. com
attencão c o mou intui to 1\ apenas dar mais uma prova de defcroncia aos elevados conceitos do V. Ex.
O S11. 1<'. GJ.YCimio - Seria desejavel para o interesse
dos Estados quo houvo:;so harmonia do vistas no Partido Republieano Conservador,
Mas este não é o Jae/o.
Em S. Paulo, a agita<;.ão de agora é ,iustificnda pela aLtitude dos cori'Oiigioual'ios do Sr. Senador.
O Sr. Senador JlO!' Matto Grosso referiu-se á altitude do
Sr. l\linisl.ro da Agricultura.
Esse Ministro dil'igili um Lolcgrnmma aos sou;; amigos do
S. Paulo justificando a sut\ at.titude contra o proposito int.orvcncionistn. Que signirica isto '? Significa claramente quo
o proposito intervencionista existia.
' Pois bem; o chefe do Partido Republicano Conservador
11m S. Paulo, e candirlato á prosidcncia do Estado, enviou um
telegramma ao Sr. Ministro da Agricultura dizendo que elle ·
tambem pensava do mesmo modo ...
Sr. Presidente, o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul
não q~m· dispensar-me n sun nttonçüo o chegn até n dar-mo
as costas. Nnluralmonte não convém a S. Ex. ouvir o quo
estou dizendo, mns eu continúo, porque o meu tribunul ~. o da
opinião publica.
O Sn. PINllliiRO l\lACllADo - V. Ex. ostú impertinente.
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O SI\. F. GLYCEIUO- O chefe do Partido Conservador do
S. Paulo pensava do mesmo modo que o Sr. ~linistro da
Agricultura, mns aceresconlou no seu telegramma: - lambem
penso que se devo respeitar a autonomia dos Estados, attendu
o Senado - mas o Presidente da Republica devo fnzcr respeitar
a liberdade do voto nas urnas do S. Paulo!
Esso complemento •í singular.,.
Pelo regímen consl.ilucionr~l cm flUo vivemos, o P!·oside1lLe
do Eiltado é a autoridt1dc ~ompctentc parr~ assegurar a liberdade das urnas.
O Presidente da Hopu!lliea não tem na Constituíciio disposição em que so apoie para fazer valer a sua autoridade
como garantia ao exorcicio dos direitos oleitoraes.
Eis, portanto, uma rcfe!.'cncia directa, embora velada, eis
uma sugg-esf.ão pal'fl irll.crvcnçiio indebita, por meios violentos.
O nobre Senador pelo fiio Grande do Sul, atravessando o
Bstado de S. Paulo, dirigiu-se ú estação do aguus cm Caldas,
:l'oi recebido pelos seus cot'l'o!igionarios e concedeu uma enLrevisl.a ao redactor da 1'm·de. Nossa cnt.rovista declarou que
os seus corrcligionarios estavam sendo perseguidos o até assassinados pelos advcr·sal'ios c quo o Presidente da fiepu!llica
interviria para os garantir ...
J:i :tf!Ui se discutiu quncs os meios leg·acs de que dispõe
o Prc·sidonto da Rcpnhlica para impedi!' os assassinatos por·
motivos políticos c ficou eut.iio per·l'eitamente determinado que
a garantia das liborrlndcs individuacs está sob a cgide das
autoridades estnclouos.
O Sn. VtcToniNO MON'rEmo - E quando ellas não teom
elementos parn. fawr respeitar a lei? 1'~ quando ha anarcbia?
O Sn. F. GrscEmo- V. Ex. acha que o Presidente da
Republica póde recorrer (, ror~'a federal para regular o livro
cxercieio do voto?
0 Sn. VICTOR/NO MON'J'mRO -Não. Mas quando hn anarchi(l ou f!oso!'dem ...
O Sn. F. GLYCERIO - llinR, Srs. Senadores, o Estado de
S. Paulo não ostá annrchi?.ado!
O Sn. VICTOR/No MoN'J'Emo - Não.
O Sn. F. GLYCimio- Então?! Eu não defendo a fedemoüo sómente pelo EHtudo do S. Paulo, ou a pleiteio pelo Brazil
inteiro.
o sn: A. AZI\REoo- Apoiado.
O Sn. F. GLYCEnio - l\!ns trninndo-so ...
(Trocam,-,w muitos' apartes. O oradO!' senta-se.)
O Sr. Presidente - Si não lm mais quem queira usar da
palaV!'a ...
O Sn. F. GLYCRniO- Perdão, Sr. Pl'esidentel não conclui
ainda o meu discurso: aguardo apenas quo os meus nobres
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collcgas aenho111 de eonvur~;ar e que me seja assegurada a

paltrvt·a. (Lu'l!anla-se.)
Desejo conUnuar a explorar o a~~UillJlLo. Precitio, ::it'..Presidenlc, alludit• ús eundi~•õc;; uo meu .l~sLado para demontiLt·m·
que H. Pnulo não deve ser SUt;pciLo ao Governo central
(llJWii/ÚliS).

:~~~ uru .gsLntJo orgau izado politimuncnle c, ccouomicumcnl.e,
olispõe de todos os apparclhos nccessarios ti sua vida. U

ensino, a hygiene pultlieu, o LL•ufcgo Ue esLraUa de

l'CJ'I.'o,

o

commorcio cmfim, l.oclos esse~ serviços são cl'fectivamentu
modo! ares.
O Stt . .Lwno Mür.J.EH-l'az honra a Republica.
O Sn. ANTONIO Ar.mmno - E' al•l o mais conhecido no esLt·angci!·o.
O Sn . .F. GLYGmuo -

Grandes uapilaes para alli se encaminharam c csl.i\o empunhados em grandes industrias.
A liberdade eleiloral o) garanLida de Lal modo, que no
Congresso Nacional S. Paulo Leve um representante com 17
.votos.
Ó Sn. VrCTORINO ~!ON1'Jml0 - Porque não Linha competidor.
O SR. 1<'. Gr.YCERIO - Era adversaria da situação e nós
não quizcmos que mais Lar·ue se apregoasse que havíamos l'alseado a eleioão.
Não ha, pois, razão para se temer· da acção do meu Estado.
A smt policia é uma J'oroa devidamente instruida, educada, " ainda assim insufficiente para os servio;os de seu encargo. Ainlla assim clla tem no seu activo serviços prestados
~~ União.
Por occasião da revolta de !13, a policia do S. Paulo
esteve ao mando do nobre Senador pelo Estado do Piauhy.
O SR. Pmgs Fmmr~m;~ - E Jll'Ocedeu coni muita correcoão.
O SR. F. Gr,YCJ~mo - Ao tempo da revolta do Canudos
.o~l.evc sob o commando em chefe das forcas federaes, como
tambem por occasiúo da revolta de f!t de novembro, na presidonciu Rodrigues Alves.
Ainda agora, quando se iniciou o aclual Governo, numn
sitmwão uelicalla, qual a que existia enlre o Sr. Presidente
da nêpublicu c os polil.iuos dominantes do Estado de S. Paulo,
no rellentat· u .rebellião da Armada, :l'oi a !'orca esladualenl.regue
ao eommmHiaul.e ria reg·ião, ue modo que o Governo ccntr·al não
:-3e viu na contingPneia de gunrnotlt~l' o porto do Santos.
PoJ• quo, pois, Rt·. PJ•csidenl.e, allribuir ao meu J~sLudo
inl.uilos rcvohmionul'ios ?
Ainda ag-om. Sr· • .l're.<ideJJlc, ns eorr•cligional'ios llo lwul'Hdo SenadOJ', os mmelH·o~ do l'at•Lido Republicano Conser;vador de S. Paulo, fnzem Lli.nriamento f!Ublicacõcs dizendo quo
nós nos tH'Il\·amos com mlu!los separu~rstns.
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O Sn. AJ,.Jo'HEDO J<;r,J..IS fal~ídn<lt•.

0 Sn. J.l.

f1r;~<Cimto-

:u;

u~et·evetn i:-~o

littlJendo que ,;

Ora, Sr. Presidente, ,; uum

inju~

t.il)a enlumuiosa.

N(3s dnriamos uma pr.·ova ineoncussa da IIOS8a inopia, dei ...

Xi.Wiamos Uc Rr!r um g;l'nnde EsLaclo :na Fetlern(:.ão IJttra eousti-

l.uir um pequeno Estudo.
Isto em pr·imeíro Jogar. J~m segundo Jogar·, no passado
do nooso parUdn uxisl.e, eorno podem dar Lesl.ornunho os hoDraàos Senadores pelo Estado do fiio Grande do Sul, um notaIVel' e eloqucnUssimo precedente: havia certo e·3pirito ~epara
iista lllll alguns publicistas de S. Paulo, c alguns rermblicanos
entendiam que para cheg·n,t• (t destrui~üo do lrn:pcrio a siepara•:ão da Província seria um· g-olpo decisivo.
O Su. ALFitEDO EcJ,JS -Et•a dl!siulegt·alizar pat·u. inlegralizar depois.
O Stt. 11. Gr.YC8Rio - Essa fórmula. foi levada ao Congresso annual do Parl.ido, po1· lrc,; representantes, " a quasi
unanimidade do CongTesso r••:pcliu a proposta, não consentindo siquer q•uc fossr. discutida.
Vü rpois o Scmado que, mesmo naquella época, em que a
separação fôra. suggorida, como meio de de3tr·uição, o partido
l1rpublicano Paulista a repetia !
O movimento scpnmtisl.a de S. Paulo· li uma blaque. irrisol'in.
Volto para 'l.eJ•minm· as considerações de que fôra. distrahido, pc·la intcrcurrcneiu dos apartes, e o faço reaffirmando
que o PnrUdor ncpublic:l'IIO rConservadOI', na sua siúuação actual,
não inspira confiança ...
O Sn. VrcronrNo nloNTmno- ... a seus adver3arios.
O Stt. 'F. GLYC8lllO- ... a seus adversarios, diz muito
bem o honrado Senadot· pelo Estado do fiio Grande do Sul.
Qualquer• partido rlovc merecer· :í. conl'ianen. c o respeito do.q
a.dversarios, desde que a sua acção se diJ3envolvn. em torno de
princípios. E' para eumprimento do seu pr<~grnmma que
appcllo, invocando n aul.ot•idado do nobre Senado!· ,pelo Rio
Grande do S•u·l e do meu velho amigo, Presi,lenl.c do Senado.
O honrado Presidente do Senado, na idad(J oxperimen.tnda,
abroquelado num passado tüo sympnthico e cheio do gloriosas
f,radiçõcs·, quando infolizmentc. se <WPI'O:t-imn o momento fatal
do desappal'Ceimenl.o, deve aspit•m• as bcnoãos da sociedade bmziloira, o a glorificação dos seus dis(lipulos. Basta para isso,
para a npotlwosn de uma vida que .r<Jt'ulgo 1111 his!o!•ia da nor•ublica, truc a l'iHlll'a eomlmtiva e ~ymho!ica da. r.v·:uJgeli:moão
domoeratica Ji;;-UL• o passado an p!'csenl.c, n~sumindo agora,
com toda n aut,oridade, o smwrdocio do rogimen.
V. Ex. não pi\tlo prestigiar com n seu no mo netos qrua
offendam :L cssenC'ia d11 rcgimuu t'ederat.ivo.
Vol, VI
:',.
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Fallo perante illinas, que representa a tradição politica
de um grande Estado ; perante os representantes <lo Rio Grande
do Sul, que são os sobreviventes de uma época cheia d~ glorias. O grande cholo republicano desap,pareccu na sombra da
morte, mas ainda os dit·igc c inspira, sinúo pela cffecLividado
empolgante do sou vulto material, pela autoridade subjectiva
de ruma entidade po!iLica, quo Lra('Ou como nenhum outro poderia fazer melhor a .norma aacndi para se conservar a integridade da Federação ...
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENLO - Apoiado.
O Sn. F. GrNCEIIIO - ... principio fundamental, ancora
sogUl·a das instituições republicanas.
No nosso tempo, ambos dirigiamos a pol'i>tica, jámais
nenhum Presidente da Repu!JI ica teve a infeliz preoccupaoií:o
de dirigir do centro a orgmtiza('úo politica dos Estados. E'
contra essa tcndcncia que mo insur,io.
A creação do partido ,; scnwt'e salutar, mas a cfficiencia
deponde da direccüo que o chefe imprim'ir á sua e:dstencia
pondo em pleno. harmonia o~ dogma& do seu programma com
os netos da suo. gestão.
.
A opposiçúo qu1e faço ao Partido Conservador é como ná
Inglaterra se faz opposição a Sua 1\Iagestade ; não é opposioão
de adversaria. NfLD posso considerar adversarias os nobres
Senadores, tlorculmcs da politica nacional, :porque eventualmonto estão senhores da sil.na!)ÜO politica.
Evcntun !mente estão com a cruz :'ts cost,as, vendo todos
os dias os seus netos mal ,julgados, sentindo todos os dias, as
agrUJ•as do. situação po!it.ica.
A situação do SS. EEx. nada tem de invejavel. Invejavel
situncão seria a minha, si eu fosse um egoista som responsabilidade pl}!itica no momento: goso a mais completa liberdade de critica. Não sou, entretanto, um accommodado o indiffercnte: nesta situaciio de angustias, incertezas ,c máos presagios o meu animo não se abate: eu cl}nfio <11o futuro e na
sorte da Republica.
Creio que •me desempenhei da minha tarefa, respondendo
ao honrado Sanador pelo llio Gt,ande do Sul, que se retirou
do recinto muito justificadamente .•.
0 811. VICTORINO MoNl'lliRO - Não foi ,por isso.
UM Ga. SENADOR - Foi para não contrariar a V. Ex.
com os apartes.
o sa. VlCTomNo MoNTEIRO - Foi porque V. Ex. tornou-se impertinente, censurando 0 honrado Senador Jl(lr niio
estar de joelhos ouvindo a V. Ex. . .
.
O Sa. F. GLYCERio - Não costumo faltar aos deveres de
cortezia, muito menos para com as victim~s que se condecoram
com as insiguias de chefe politico. São vi cLimas di~ aR de
lastima e de profunda compaix~o.
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UM SI\. SEN.mon- Carregam com todos os odios.
O SR. F. Gr.YCERIO- São os percalços da situação.

O honrado Senador pelo Ilio Grand.e do Sul, em consequencia' da sua situação pessoal e politica, é obrigado a responder perante a opinião publica como chefe do Pàrtido Republicano Conservador·. (Muito bem! Muito bem!)
O Sr. Alfredo Ellla - Sr. Presidente, pedi a palavra
apenas para trazer ao conheCimento do Se·nado e do paiz que
9U o o meu companheiro de representação VQtáomos contra a
emenda que pro roga os orçamentos.
O Sr. Prosic!Qllte - O nobre Senador mandará a sua 00.
cJaração por escripto.
Vem li Mesa e é lida a seguinte

Declaramos ter votado contra o projecto que IPI'Oroga os
orçamentos.
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1911. - Alfredo

BUil. -

li'. Glycerio.

Orça~nto

elo Ministerio ela Fazenda

2' discussão da proposicão da Camara dos Deputados,
n. 125, de 1911, fixando a despeza do Ministerio da Fazenda
para o exercício de 1912.
Vem á Mesa, são lidas, !llpoiadas e postas conjuntamente
cm discussão as segu.ontes
EMENDAS

N. 1

O Governo modifocar;í o calculo ·das quotas relativas ã
AlfDJndega do Maranhão, equiparando-as ao da Alfand.ega de
Fortaleza, oh seJam 300 quotas na razão de 1,94 sobre a Jotaoão de 4.ooo:OOO$UOO.
Sala das sessões, 21 do dezembro do !OH. - U1'bano

Santo!. -José Eu::cbüJ. -Mendes de Almeida.
N. 2

Uestnbeleca-so m. seguinte disposicCo do art. 2', n. V.
V. Conced,C'I' nos eont.inuos, correios, auxiliares e serventes
' do Ministerio da Fazenda. comprehcndido o Tribunal de Contas,
~ gna.tificacão de 30 %~obre os salnrios actuaos, exceptuados os
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conl.inuus t.ht Hccelledor•ia do Distrieto Fcdcr·al, das alfandegas
o das delcgacins fisll:J.es c os serventes das ofl'icinas da Casa. d:J.
Moeda" l.ruballludm·es ria Alfandega.
Sala das sc•ssões, ~1 de der.emllro de HHL - Pi1·cs Fe~
rclra.

N. 3

•

Ao art. t ", n. 18 :·
:mm·c-se •ar ·\* a cliuria dos trabathador·cs da Alfandega de
Pelotas.
Sala. das sessões, :!1 do de~cmbt'o de HJ!i. - Cassiano do

Nasci11~ento.

N.

-1

Onde convier·:
Supprima-se, por· inwrorlar em flagrante violaciio de con.
Lractos perfeitos e acabados.
Sala da~ sessões, 21 de dcwmbro de ·I\H1. - Victorino

Monteiro.

O Sr. Sá Freire (')-Sr. Presidente, algumas das emen·
das oJ'l'erccidas durante a discussão do Oroamento estão pre·
.iudicadas e não podem mais ser su.ieitas ú. deliberaofr.o do
S!lnado.
A emenda ao url. 'l ", u. 18, firmada pelo Sr. Cassiano do
Nascimento, é uma inadvert.irla mproducoão de ·.nnteria 11Jll'6•sentad<t unt.c-hontem <i Commissão de Financas c já approvadn.
A emenda subscl'ipLn pr;Ios Sl'.S. Ur·bnno Santos, .Tostl
l!;u~cbio c Mendes de Almcirln dispõe o seguinte:
~O Governo modi1'ica·r<i o calcn lo das quotas relativas á
Alfanrloga ·do Maranhão, orvu·ipar·;wdo·-as üs da Alfandega do
Fortalcztu.
Disposir;.üo idont.icu foi apr·nsentadn i't Cnmnra ·dos DeprltarJos o a Commissão de Pinunçns deu parccr.!r contrario,
visto tr·al.at·-so do umu diSJtosit:ão sobro augmento rle vencimentos, ineompai.ivcl crrm a lt'i or·oamenlnria.
D[) resto dovnmos rnanLcH' cohc'l'cncitt nas nossas rlclibera(;üe~: si l't\ieHnr.·mo~ a diHpo~i,;.ão que autorizava. no Ministro ela Fazouda :t elevar· vencimentos: rlo continuas do sua
l'OPUl'Lieão, ~~ü pnra. sust,(~Jlltli' o princirlio do que nos ot·c.n.menlos uão podemos lctdslar· solH'tJ n assumpto, o Senado não
deve :nnrlarnr· a ren1enu:1 offerec.idu pelrL digna huucndrt do

M r~ranhão.
O Sll. Utlll;INO nos S.IN'I'os dú um aparte.

O S11, SA Ftmm~-Eu poderia. ainda 11erguntnr ao bonl'Udo ~cuador· lflll' dome,ul.u~ pode l.llr u rchllm· da rcommissão
do :Finant;as para aconsolhar ao Sen~~:dc; o. aj)'provacão dessa
emendas.
·
;'I

(") Esf.a discurso não foi r0visto pelo ç::ndor. · ·. ·
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O Sll. JosÉ EUZEDIO- Ou a rejeição.
O Sn. SA FlllmlE:- A rejeiçi1o sim, •Pelos motivos que
nlleguei; para •n, upprovaoão não, porque não tenho clemcnl.os
para aconselhar ao Senado i!lesl.e sentido.
O Sn. UJlBANO oos So~N•ros dú um aparte.
O Sn. SA FRBI!lE- Aconselho a rejeição· da emenda exclusivamente por uma questão de principias que aliás rcecbcu largo e posil.i.vo amparo do honrado Sonado1· .pelo Maranhão, quando 'lla Commissfio rlc Fina.tH;as foJ•arn discutidas
as emendas beneficiando· os eont.inuos rlo 'l:hcsouJ·o c rln Bstatistroa Comrncl'Cinl, comquanto reconlwcessemos que l.aes fun-

cciomu·ios nwt·nc:inm melhor rcmunnrat~fio.
O honrado Sennd·OJ' pelo Mnrnnhão ponderou f]Url a lei
orcnmentnrin eJ·n. o Jogar· menos pf'oprio para tratar de augmonto de vencimentos. (1'1•ocmn-se rnu.itos apm•tcs.)
O Sn.. UrtBANO oos 8AN'l'os- V. Ex., na Com missão d~!
Fin:1Jllf~~n~, concopdou com a licença concrldicln. a um desnmbargadoJ• com todos o~. wncirnenl.os.
O Sn. SA FnEmE- Responder~ i eom gt·ando surwrioridade ao aparte de V. Ex.
O Congresso Nacional tem varia~ yczcs concedido licenças com todos os Yeneimenlos e, quando o faz, u~a d+J uma
attri·buição propria ..•
O Sn. !\IEND!lS DI> AT.~muu - Não ,; o easo.
O SR. SA Fm~IRE - ... exerce um direito peJ•feitament.~
legiti•mo, QIU:o opóde não sr.r justo, mas é !regai.
Este caso foi largamente discutido; quer• entre OB membros da Commissão de l!'inancas, quer no proprio recinto do
Senado c o honrado Senador foi, de parecer q•Ln~: o orc·nmento niin
era Jogar pt·opt•io pam ·resolver o assumpto.
O Sn. !\IENDES DE Ar.:.\IEID.\- Aqui niio se lt·uta de augmento de vencimentos.
O Sn. S.\ F'nEmE- O que so pretende agora é a approvaçiio cl0 uma emenda que cstú ern divcrgorwia com a opini:1o
firmad·n, praticando-se desta i'órmn uma in,iusl.i(;n.
l\ll!!nL<'nho u minha OJliniilo o desde .i:'1 <lecluro que, pelos
proccssoB regulares, apresentei um p·l'Ojecl.o at.t.endendo n~
justas .pretonções dos funccionaJ•ios da Alf·~nrtegu do Maranhão
e dos contmuos do Ministor•io da Fazendn.
Conto com o assentimento llos dmnnis membros da Commissilo -do l~inancas, aconselhando a re,ieicão dn. cmendn.
O SR. FnANmsco GI,Yr.tcmo- Estou lle accc1rdo com o nobre Senador.
O Sn. SA :b'm;:mE- Agradeço o pronunciamento de V. Ex.
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Parece-me tambem prejudicada a emenda a.preoo•rutadll
pelo honrado Senador pelo Piauhy sobro o n. 5 do art. 2'.
Este artigo ha pouco foi eliminado pelo voto do Senado.
Só em 3' discussão, pois, é que o honrado Senador poderá
restabelecer a sua emenda.
São essas as considerações qu,e julguei de meu dever fazer
sobre as emendas ap11esentadas no Senado, durante a discussão
do orçamento a Fazenda. (Muito bmn; muito bem.)
O Sr, Mendes de Almeida ( •) - Não· se trata desta emenda
de augmento de vencimentos, mas simplesmente de reconhecer o direito dos empreg!1dos da Alfandega do Maranhão, que
não teem sido at.tendidos pela Contabilidade do Thesou·ro na
contagem das quotas que lhes cabem. E é só o que me cabe
dizer em contraposição ás considerações do nobre relator do
areamento.
AJ~provnda.

O Sr. Pires Fureira- Sr. Presidente, peco a retirada da
minha emenda, aguardando-me para, na 3' discussão, sustentar
e defender o direito dos funccionarios subalternos do Thesouro.
Concedida.
São successivamente· ap'[lrovndas 111s soguintes
EMENDAS

AO art. 71, n. 7- Thesouro Nacional:
Em vez de diminuída do 3:000$, ficando assim redigida
-diga-se : « diminuída de 3:000$, distribuindo-se da seguinte
fórma ~ ; o mais como estli.
Ao art. 10- Caixa de Conversão. Redija-sa assim:
Diminuída de 20:000$ I[Jela eliminação da consignaciío
relativa 1\ assignatura de notas e augmentnda de 22:400$ para
gratifieacão, do seguinte modo: 2:400$ para o secretario. O
mais como está.
Ao ar L 1', n. 16 -Delegacia do Thesouro em Londres :
Accrescente-se mais 3:000$ para o delegado e 7:200$
para quatro escripturarios. (Decreta n. 2. 485, de 16 de novembro de 1911. )
.
Ao mesmo artigo, n. 18- Alfandegas:
Eleve-se a 4$ a diaria dos trabalhadores da Alfrundcga de
Pe!otas.
Ao mesmo 'artigo, n. 20-Empregados de repartições e
Jogares extinctos o funccionarios addidos em virtude de scn~ença:

Inclua-se (por effeito de sentença judiciaria) um chefe de
secção da Alfandega de Porto Alegre 5:816$ e um aJudante
de guarda-mór da AlfandegrL do Rio de Janeiro, 11:571$020.
:(*) Este discurso nlio foi revisto pelo o!'ador
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Exclua-se (por effeito de sentença judiciaria) um ins..,P~
ctor da Alfandega do Rio de Janeiro 10 :020$~28 .
Ao art. 2', n. 111- SUbstitua-se por este:
A conceder pnwnio de 5ú$ por tonelada aos navios que se
movam a vapor construidos n:n Republica e cu.ia arqueação
seja superior a 80 toneladas, podendo abrir creditas até réis
200:000.$000.

Ao mesmo artigo, n. 5 -Elimine-se.
Ao mesmo artigo, n. G-Elimine-se 500 réís c accooscente-se: assim como modificar o cunho das moedas de prata.
Ao mesmo artigo, n. 5 - Elimine-se .
Ao mesmo art.igo, n. fi-Elimine-se.
Ao mesmo artigo, n. 7 -Elimine-se.
Ao mesmo artigo, n. 8, lettra B - Accrescente-se depois
da palav!'a Quarah im o seguinte: sem •encargo para o '!'besouro.
Ao art. 6"- Substitua-se o final pelo seguinte:
Quando se verificar qualquer accidente em serviço que o
inhabi!ite para o trabalho, o abono será integral pelo prazo
de um anno.
Ao art. 7' - Elimine-se:.
Ao art 9' - Supprima-se.

Ao art. 10. Elimine-se o n. H do art. 33, assim como
o n. 19 da lei n. 2.050, do dezembro de 1908, art. 40, n. 3,
da lei n. 2.22!, do 30 de dezembro de 1909; n. XXX do art. 82
da lei n. 2.35ü, do 31 do dezembro de• 1910,
Acc['IC.~cente-so ao art. W: continím cm vigor o art. 97
da lei n. 2.3fi6, do 31 do dezembro do 1910.

:A:o art. H -Supprima-se.
Onde convier:
Art.
Fica o l'rcsidentc da Republica a'u•torizndo a abrir
o credito especial do 1:333$333, om·o, para pa~amento dn differonc~ do vencimentos dos funccionnrios da Delegacia Fiscal
do 'l'hosouro em Londres, cm virtndn elo decreto legislativo
2.48u, diB 1ü do novembro do 19H.
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E' rejeitada n omonda n. -l, do Sr. Urbano Santos e outros. •
Prejudicadas il'S do ns. 3 o 4.
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2' discussão da proposicão da Camara dos Deputados,
n. 127, de 1011, fixando a despcza do Ministerio da Marinha
para o ·exercício de 1912.
Approvada.

.

-

Siio successivamcnte approvndns as seguintes

Ao nrt. L' Dc.pois dns palavms- nfinistcrio da 1\farinlra
nccrescente-se: de accôrdo com as tabellas que acompanharam a respectiva proposta. O nutis como está.

A' rulJrica 8" Corpo ~do Afarinheir>Js Nacionaes. Ao
envez de 2.t,G1 :99:!$625, diga-se: 2.471:992$625.

A' rubrica 10 -

t>DV~.J:

Escola de

~1.prendizes Marinh~iros.

<le 822:082$, diga-se: 822 :088$000.

Ao art. 2', lettra b -

~o ~rt.

·4· -

Ao

Supprimn-se.

-

Supprimn-sc.

ORDEM DO DIA
CllE!li'rO 1\\fl,\ A

RRCHI~I'AIILI

DA C,\l\LIRI TlOR DRPU'J',\DOS

2' discussiio da proposioiío dn Camara dos Deputados,
n. 119, de HlJ 1, autorizando o Presidente dn llepub\ica n
abrir no Minislorio do InteriOJ' o cr~dito supplomentnr dA
r.G :207$680, rarn suprrimenl.o da verba - Material, limpeza
e conservacão do edifício, snlnrios de serventes o out.rns dospe?.ns da Secrntnrin da Camnra
Approvada.
·
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O Sr. Ferreira Chaves (pela ordem) requer, e o Senado
concede, dispensa do intersticio para que possa figurar na
ordem do dia da sessão seguinte a proposü;ão votada.
PllEPAOADO!lES DA ESCOr..A POLYTECIINJCA

2' discussão da proposição da Camnra dos Deputados,
n. J·13, de 1911, para os el'l'eit.os da vitaliciedade, que equipara
os aelunes preparadores da E~cola Polytechnica o Escolu de
Ninas aos das Faculdades do Medicina da Republica .
•\pprovnda,
O Sr. Presidente - Estando terminada a hora regimental,
vou levantar a sessão, designando para amanhã a seguinte
ordem do dia:
3• discussão da proposir;ão da Cnmara dos Deputados,
n. 121, de 1fiU, antori~ando o Presidente da Republica a abrir
no MinisLm•io da. Jnsl.içr~ e Nogocios :Interiores os credilos extraordinnt·ios rlc :!. GiO :030$2G:J c supplementnr de 727 :55il$020,
o primeii•o pam suppl'ir· a del'icieneia da J•,mda dos impostos
de transmissão de propriedade e de industrias e profissõps
c o segundo destinado u varias consignações do orçamento em
visor e dá outras providencias (com. parecer {avoravel da
Com:m;issão de Finanças);

·

3" ·discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 125, de 1911, fixando u dcspcza do Ministcrio da Fa1.cndn
para o exorcicio de 1912 (com. JJarecer da Cormnissão de F-inanças o{{m•cccndo enwudns já approvadas1

mrt 2'

discussão);

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. '127, de 1911, fixando a dospe~a do Ministel'io da Marinha
para o exer•cicio de 191:! (com parecer da Commissüo de Fi?w·nças offm•ccendo emendas já approvadas em 2• discussiio) ;
~· discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. H!l, do 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Millisterio do Int.erior o credito supplomenL!Ir do .\5:267$680,
para. SUPJH'imrnto da verba - Material, limpeza e conservação
d() edi1'ici(), snlnl'ios de serventes e outras despe1.as da Secretaria dn Camara (cmn Jlni'!!CI!I' {avoraviJl da Cornmissão de Fi~
nanças);

3' disrmssão dn proposição da Camnrr~ dos Deputados,
n. 1!38, r!e 1900, I'O!;'Uirmdo n aposonl;ar!orin. dos patrões, machinistns, l'ognistas o romndor<'S dos nrsennos de marinhn dn
Repul1l iea (com pn.recer contmrlo r/11 Comm,i.~.~áo de Justiça e

L~aislii!'IÍO IÍ enwnda o{{eree'ida 11elo Sr. Severino Y.ieil'a, já
?'r•jm'tadn cm 2' discussão).

Levanta-se a srssiio :Is 5 horas c .?0 minutos.

I

I

;"""" ·,,1' ---- ---·--·

I
I

394

ANNAEB DO BEl'IADO

178' SESS,\0 EM 22 DE DEZEMBRO DE 19U
PllESIDENC!A DOS SRS. QV!N'l'!NO JlOCAYUVA, V!CE-PREBIDRNTll,
PimRETI~\ CHAVES; [" RimHE'l'A!IIO, E PEDRO BO!\GEB, 3' BEC!\E1',\IUO.

I.
I

I
!

A' l hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sossão, a que concorrem os Srs. Quint.íno Bocayuva, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, .Tonathns Pedrosa, Gabriel Salgado,
Arthur Lemos, Tndio do Brnzil, .José Euzcbio, Urbano Santos,
Mendes de Almeida, Pi1·es Fnr1·eirn, Thomaz Accioly, Tavares
de Lyra, Antonio do Souza, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Gonoalvcs, Guilherme Campos, Oliveira Val!adiio,
Severino Yicim, Bernardino Monteiro, J\Ioniz Freire, João
Luiz Alves, Sú Freire, Augusto de Vasconcellos, Bueno de
l'aiva, Bcmardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis,
Fl.'anoisco Glycorio, Braz Abi·antes, A. Azoredo, Generoso
Marques, Alencar Guimarães, Felippe Schmidt, Laura Müller,
Victorino Monteiro, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (39) .
Dot-:nm do comparecer, com causa ,justificada, os SAnhores
Araujo Góes, Candido do Abreu. Silverio Nery, Paes de Carvalho, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Francisco Sá, Alvaro
Machado, Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro,
Joaquim Malta, Coelho e Campos, Jos6 Marcellino, Ruy Barbosa,
Lourenço Baptista. Lnuro Sodré, Campos Salles, Leopoldo de
Bulhões, Gonzaga Jaymc, Metello c Horcilio Luz (22).
E' lida, posta em discussúo e sem debate approvada 11
nota dn sessão nnterio'L'.
O Sr. i" Secretario dú conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
Um do Sr. Secretario da Cnmarn dos Deputados, datado
de 21 do corrente, remettendo n seguinte proposição daquolla
Camara:
N. 131-1911

O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1. • I<icnm extensivas nos nctuncs sub-machinistns
do corpo de engenheiros machinistas da Armada c nos aspirantes que concluirom, eom aproveitamento, o 3" anno do curso
de Marinha as reg-alias conccdiclas pelo regulamento annoxo
ao decreto n. 8. r.r.o. rlo :J de abril de i OH, nos nlumnos-mnchinistas da Escola Naval que completarem o respectivo curso
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theorico, ficando o Governo autorizado a abrir os creditas
necessarios pura a execução desta lei.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 21 de dezembro de 1!H1. - Sabino
Barroso Junior, presidente. - Antonio Simeão dos Santo•
Leal, 1" secretario. - José Joaquim. da Costa Pereira Braya,
2• secretario interino. - A' Commissão de Marinha e Guerra.
Um do Sr. Minist.ro da Fazenda, da mesma data, transmittindo a mensagem com que o St·. Presidente da Republica
presta informações ao Senado relativamente ao requerimento
cm que José Thomaz Carneiro da Cunha, 3" escripturario da
Alfandega do Rio de Janoiro, pede um anno de licença para
tratamento de saude. -A' Comissão de Finanças.
Outro do mesmo senhor o de igual data, transmittindo a
mensagem com que o Sr. Presidente da Republica resLil.uc
dous dos autographos da resolução do Congresso Nacional.
sanccionada, que regula a tomada de contas ao Governo pelo
Congresso NacionaL - Archivc-se um dos autographos c
communiquo-se t\ Gamara, rcmettcnclo-so-lhe o outro.
Requerimento de D. Maria Carlota do A?.ambuja Costa
Pereira, viuva do conselheiro Dr. José Fernandes da Costa
Pereira, solicitando a concessão do uma pensão com a qual
possa manter-se o á sua filha solteira. - A' Commissão de
Finanças.
O Sr. 3" Secretario (servindo de 2") declara que não ha

pareceres.

O Sr. A. Azeredo (*) - Sr. Presidente, cu havia solicitado a palavra hontcm para acompanhar o honrado Senador
Dolo Estado da Bah ia nas apreciac,õcs quo vinha fazendo, não
sómentc aos actos do Sr, Ministro da Viação, como aos actos
do proprio Governo Federal. Deixei, porém, do o fazer, porque,
para attender á necessidade urgente de se discutir e votar
os orçamentos, ou tive de ceder ao pensamento o aos deseJos
desta Casa, solicitando urgoncia para que entrassem immediatamente em discussão o projecto n. 24, da Camarn, o os dous
orçamentos que foram votados om 2' discussão.
Como V. Ex. viu, Sr. Presidente, o credito, que trouxe
da Camarn a medida de precaução orçamentaria, para o caso
do não ser possível votar dcstacndamente ns leis de moias,
provocou uma longa discussão, do ordem altamente politica o
que despertou grande interesse neste recinto.
Si o meu prezado amigo A'Cncral Pinheiro Machado não
tivesse respondido ,com tanto brilho o precisão no discurso
do velho rcpublinano Seno dor por S. Paulo, certamente cu
seria obrigado a di?.m· alA"umns palavras uma vez que V, Ex.
da cadeira presicloncinl não podia fazei-o. E' certo que cu não
(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.

-:::::=:-:::::-.....:.:::.:.7-C"C.=======~-'::·~:::;,C::".~--·-··

-

1

-_·.o·---.-.-.:.-;_; : -"':.--:--.-,;,..-·"·' .· ..

---~-~.-:..'-~=:.:•=·;;;;;;.,-··_..,'-

f-~•.:.1,
ri,

I

396
·..
..1

'

'
•,

',!

i!
'"

i

I' .

.I
i

.

'
!

'\"

jl .

,.I

I

'·'I.l

I

:· ANNAES DO SENADO '

podez·ia enfrcnlar o illuslro Senador JlOI' S. Paulo com o mesmo
bz·ilho c a mesma auloridado de V. Ex., nem com o mesmo
vi;;OJ' o talento com que o fez o honrado Senador polo Rio
Grande do Snl.
O Sn. Szwmu:o~o VIEIIIA- Questão de modos tia de V. Ex.
O Sn. A. AZEREDO - Ve,io-me, npczar de tudo, na contingoncin do vir :í tribuna Jlorquo lmzho a honra, aliás immer•ocida
(não apoiados,) de 1'nxer· parte da eommissfio executiva do !'artido llepulJlicuno Conservador.
O tloslo para que J'ui dest.ncado pelos meus amigos impõe-mo o devei' ele acompanhar, respondendo, o honrado Senador por S. Paulo, cles<lo que eu Livesse do occupnr a t.l'ihuna
do Senado.
J,astimo que nfiCl esto.in JH'esente o meu velho amigo ...
O Sn. SllVIlliiNO ·VmmA - S. Ex.,· entretanto, estú nu

Casa.

O SH. A. Ar.Ermoo - •.• porque cu deseJava mais desembaraço na minha rapida annlyso. Lastimei que S. Ex. so
tivesse mostrado, como todos os membros desta Casa observaram, irril.ado: S. Ex., que ,:i 1.fio gentil e tão amavel para
com todos, mostrou-se hontom dn uma irritabilidade excepcional, extranlmvol em um espírito bom e amornvel como o de
S. Ex.
0 SR. SEVERINO V!EIM E' uma apreciação injusta.
S. Ex. fallava com a aut.oridade que ha de gosar sempr·e cm
todos os meios I'epublicnnos.
As apreciações feitas e dil•igidas pelo nobre Senador por
S. Paulo, contra o chefe supremo do Pm•f.ido Hepubliuano Conservador, c um dos seus illusf,rcs membros, que ineontesf,nvclmente tem conseS'I.Iido, pela sua capacidade polil.icn, pelos
seus serviços á Republica, pelo seu patriotismo indiscutível,
se impõe (t consciencin nacional, foram de tal ordem que,
proclll'nndo ferir o nobre Senador· pelo Rio Grande do Sul,
S. Ex. desauloravu o chefe ào Partido Republicano.
Felizmente, com o brilho que todo o Senado admirou,
oncrgico, velwm,cnto, eloquente, vcrdadcil'o o logico, o homado
Senador pelo Rio Grande do Sul rebnf.eu todas as argui~-õos
do nohre Senador por S. Paulo. Foi ató uma vict.oria parlamentar pnra o meu illustre amigo, Senador pelo RiCl Grande
do Sul.
O nobt•e Senador por S. Paulo, com a sua ir-onia fina
umas ver.t•s, c mm·da?. nutras, procurou ferir fundamonlo o
Partido Republienuo Conservador, m·guni7.ado com o fim, não
tanto de rw:aminhar a politica nncional, r>orque nsla se encaminha natut·almonl.c por seus orgiios et't'ectivos, mas pura auxiliar o honrado cllofo àa Naçflo, Ill\ politica o un a<.lministrar,ão.
O mou nobre amigo ru1o quor de modo ulgum pm•doar
aquelles quo promoveram a organiza•;iio dr.sse parlamento, e
então com a sun ironia e a sua mordacidade, insist.r.ntemont.e
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quer :\I.Lribuir· no Partido ltcpublieano Cousm·vndo! ~ os
males que, porvun~ura, possam ndvir ao nosso paiz, e o élr~t.:::-···----·
no que mo ugrnda um pouco - ponha do par·Lo nquolle
"'
collahor•am com os chefes republicanos.
S. Ex. proeurou pc!·corror· os J>Ontos ern que impera ou
governa o Pal"l.ido Republicano Conser'Vador. Entretanto, não
o fe~ complotamcnLe e nem ou quero acompanhar S. Ex. neste
seu pensamento, I imitando-mo apenas rl questão que mais inf.orossou o que o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul do um
modo positivo aclarou.
Os receios que possa, ·1)orvcntum, Ler o Estado de São
Paulo, de qualquer· intervenção do Govel"no l?ederal, ou do
Partido Hepubiicano Conservador·, são absolutamente infundados, " nem deviam ser l.r·azidos ao Senado pelo !Jonr·ado
Senadot· flO!' S. Paulo.
O Srt. F. Gr.YcEruo - 'l'mlei do caso em resposta ao
nobre Senado!' pelo Estado do Rio Grande do Sul, que 1'oi quem
o trouxe pnl':l esl.o !'~cinto. l'orlanto, ~i censura !Ja, esta cnbo
ao honrado Senador u não a mim.
O Srt. A. ,\z8rmDo - O l:onraúo Scuadot' pelo Estado de
S. l'aulo, S1·. JlresidcnLe, roJ'oriurlo-se tl reunião Imvidrt no
pnlncio do Govol'no, dceiat'OU qLw o motivo do sua eonvocacfio
foi o de ~c l'esolví~r a re:::.peito da inlervenf;,{io nuquellc Eslado.
O Srt. F. Gr.Ycrmro - Perdoe-mil V. Ex. : Jllll'U resolver

a 1Ht0

inl<~l'\'O!WÜO.

O Sn. A. AzlmllllD- De uccôrdo, mas a JJeguliva niio tom
mzüo de ser, J>O!'Que a r.fl'irmativa a substitue perfeitamente.
O 811. ]1. Gr.YCEltro - Mas foi o que (JU disse.
O Srt. PrNnr.mo 1\l.ICH.IDO- Esgrima do grego.
O Sn. A. Azrm1wo- Em meu ultimo discmso, Sr. Presidente, !'ospondendo aos hom·ados Senadores pelos Estados de
Pe>'rl:1111ll\leo o Da !lia, rlcixoi bem claro, n:t explicl\cuo que então
dei, qunl !'oi a iul.cn~•fio do eminente Sr. Presidente da Ropuhlinn r·Nrnindo s"us Ministro.~ c os membros da Commiss:ío
Exocut.iva do Par·t.ido Republicano Conservador.
nounidos os Ministros c os membros da Gonimissão do nosso
parlit!o, o S!'. Presidente da Uopublica, tr·aLnndo do Estado de
J'umurnlnwo, nxpoz f]uaes as medidas que pretendia tomar,
findas eol'tas t•.i1'eumsLancias. ist.o é, no caso do reconhecimento
do Sl'. nos a e Silva ou do Sr. general Dantas Barreto, no caso
do dcsnpparocimento completo dos membros do Congresso Estudou! ou do abandono do lli'Oprio governo.
Foram estes os casos uuicos expostos, rlu modo claro e
luminoso, Jlulo eminente Sr. Presidente da Republica, sendo
súmcnte estes os resolvidos naquolla J'eunião.
O SH. UJID.INO SAN•ros -V •.Ex. consente que lhe 11.vivo
um pouco a memoria?
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C} Sn. A. Azi>HEDO- Pois, não.
0 Sil. URBANO SANTOS - 0 Sr. Presidente da Republica
adeantou desde logo que seria um escravo fiel ás deliberações
do Congresso do Estado, o que, qualquer dos dous contendores
que fosse reconhecido, ello acataria a resolução do Congresso.
O Sn. A. AzEaEDO - Agradeço o aparte do honrado Senador pelo Maranhão, o qual, além de verdadeiro, é elucidativo.
O Sr. Presidente da Republica declarou - e isto consta
do meu ultimo discurso - que acataria a resolução que fosse
tomada pelo Congresso do Estado, fosse quem fosse o reconhecido.
O Sn. URBANO SAN•ros "'-- Foi por isto que eu lembrei
hontem ao nobre Senador por S. Paulo que V. Ex. tinha explicado esse ponto perfeitamente em seu discurso.
O Sn. A. AZEREDO - O Sr. Presidente da Republica
adeantou mais que acataria a deliberação que fosse tomada por
aquella assembléa e que para fazei-a respeitar contava com a
forca precisa, no que foi aparteado pelo honrado Sr. Ministro
da Guerra, sustentando a opinião de S. Ex.
0 Sn. URBANO SANTOS - Apoiado.
O Sll. A. AZEREDO - E' certo que, por essa occasmo o
Sr. Ministro da Agricultura, Justificando o seu voto, apoiou as
palavras do Sr. Ministro da Justiça, npplaudidas unanimemente
por todos os membros do Governo, como por todos os membros
da Commissão Executiva do Partido Republicano Conservador,
accrescentando mais o Sr. Ministro da Agricultura que
apezar do interesse immcdinto quo tinha na politica de São
Paulo ...
O Sn. ALFREDO EJ,LIS - Quem fez essa declnrnciio?
O SR. A. AzEaEoo- O Sr. Ministro da Alll'icultura.
0 SR. ALFREDO ELLIS -Mas V. Ex. se referiu lambem
no Sr. Ministro da Justiça.
O Sn. A. AzEaEoo- Eu disse- confirmando as palavras
do Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Ministro da Agricultura declarou solemnomente que, npeznr do interesse immediato, que
tinha na politica do Estado de S. Paulo, estava inteiramente
de accôrdo e subordinado no pensamento do illustre Sr. Presidente da Republica, de não admittir, de fórma alguma, inter:vencão indebita no seu Estado.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Enviando nesse sentido um
telegramma para S. Paulo.
O SR. A. AzEREDO - A!ll'ndeço muito o auxilio de V. Ex.
affirmando essas declarações em to!cgrammn para S. Paulo.
0 SR. SEVERINO "VIllii\A - V. Ex. permitte duns .perguntas?
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O Sn. A. AzEREDO- Pois não.
0 Sn. SEVERINO VIEII\A- 0 S!', Ministro da Viação estava
p!'esente? Fez alguma declaração analoga?
O Sn. A. AzEREDO - Apoiou o approvou essas deliberações.
O Sn. SEVERINO VIEIM - O que eu pergunto é si fez declaração analoga á do Sr. Dr. Toledo.
O Sn. Jo.\o Lu1z ALVES - Approvou pessoalmente e nominalmente todas as declaracões.
O Sn. A. AzEREDO -Todas as deliberações tomadas pelos
membros do Governo o pelos membros do Partido Republicano
Conservador foram unnnimes. O Sr. Presidente da Republic!l
tomou os votos, nominalmente, começando pelo illustre Presidente do Senado .
O Sn. ALFREDO ELLIS- Mas devo lembrar a V. Ex. que
as declarações do Partido Republicano Conservador em São
Paulo não estão de accôrdo com as de V. E:x.

O Sn. A. AZEnEoo - Não é possível que semelhante caso
so dll, porquanto o Presidente do Directoria dG Partido em
S. Paulo, o Sr. ltodolpho Miranda, respondeu ao Sr. Ministro
da Agricultura declarando estar inteiramente do accôrdo com
S. Ex. Si elle não tem autoridade bastante para responder ao
honrado Senador, quem a ter1\?
O Sn. ALFHEDO ELus- Mas o meu honrado collega, Sr'. Glycerio, lendo o telograrnma passado pelo Sr. Rodolpho Miranda
ao Sr. Ministro da Agricultura, accusou o ponto final, em que o
Sr. Rodolpho Miranda appella exactamente para o Sr. Presidente da Republica, pura que seja o fiscal das eleicões, o fiel
executor da vontade das urnas. Já vê V. E:x. que o Sr. Rodolpho Miranda entende que o Sr. Presidente da Republica pddo
intervir.
'
O Sn. PINHEIRO Mo~ciÜoo - Todos os brazileiros devem
confiar no Presidente da, Republica para garantir seus direitos
o liberdades.
O Sn. F. GLYCERIO - Si o caso se passasse no Rio Grande
do Sul V. E:x. reclamaria.
0 Sn. PINHEIRO MACHADO dá um aparte.
O Sn. F. GLYOERIO- Então diga-me: no Rio Grande do
Sul, quem garante a liberdade eleitoral? O governo local ou o
Governo Federal?
0 SI\, PINHEIRO MACHADO - Si O Governo Federal nttontasso contra a liberdade eleitoral nos Estados. caberia a todo
e qualquer brazileiro reagir.
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O Sr. Pl'Csidcnte - All.ew;iio; quem -esl;i com a rmlavra ó
o horu·ado SerHrdor· oor· í\latto Grosso.
0 S11. A. AzErn:oo - o~ apartes não mo conlrariam nem
;r:nc magoam, mesmo quando alguns escapem mais violentos.
O Srt. ALl'llEDO E;,LIS -Não estou atacando.
O SR. A. "\ZERI~oo - Nem nu estou dizendo isso. O quo
digo ,;, que, mesmo no caso do ser atacado, não me incommodo
com os aparleH. Quando l'allo. os apartes me agradam.
O telcr;ramma do honrado presidente da commissão executiva do Partido Republicano Conservador de S. Paulo póde
ter defeitos cm sua cnunci:lção, mas não acredito que o pensamrnto dello fosse outro sinão o t!e contar com o chefe do
l~stado, com a sua autoridade, no caso do intervencão bcnefica,
benevoltl ,i unto ao governo do Estado, par· a evitar actos do
violencía do que toem sido viclimas muitos amigos do Sr. Rodolpho Mimndn.
0 SR. F. GLYClmlO - Do pleno accôrdo com o nobre Senador. Isto sim, rí r!c um .republicano, ó de um homem de
J~studo. Jnlervencão mnigayel do Sr. Presidente junto ao
govoi'no local. Muito bom!
O Sa. A. A7.ER8no - E' o que julgo, Sr. Presidente, ter
.feito o illustJ•e pJ•csidenlc da eommissão executiva do Partido
Ropublieano Conservador cm S. Paulo. Não podia t<Jr elle
outra jnten(:ão, ml•:·m1o, pm·quP, :;i a tivesse- dh;o-o ,eom a.
maior ;:oJwicção, eom a maior lealdade - o SI'. Pt•esidente
da Republica sel'ia incapaz de intervi!· no Estado de S. Paulo,
su!Jordiuando-c<e u umn. solicHueão de;;ta natureza., que não
poàia do fórmn. alguma set· attondida.
E declaro que. como o hom·ado Presidente, todos nós,
quo temos rosponsal.lilidadc na politica nacional, ou no Partido
Republicano Conservador, não podemos elo fórma alguma coneordUl' eom qualquer intm·vm1ção indebita no Estado do S. Paulo,
como em nuulqucr outro. (.4poiados.)
O Sn. ALFREDO Er,us - Applnudo as palavras de V. E:r.,
O Sn. A. Azlmlloo - E são ellas Hineeras, porque depois
da proclamação da llepublica o Estado que mais soffrcu com a
intm·vrmcão indcbitn do Governo Federal foi o meu, e ninguem
desta ou da out.rn Casa do Congi'csso so levantou para protestar.

0 SR. SEVERINO V!Elll.A - E que so tem sabido por mais
elo uma vez com rrrunde galhardia.
O SI\. A. AzErtEoo - O meu Estado foi victima incontestava! da generosidade do Prcsidunto da Republica para com
os homens que se queriam apossar do governo do mesmo.
No momento em que o governo do meu Estado, legalmente
no poder, solicit~va a iniA!r•vcM5o do Governo Federal, porque
se via cercado por uma multidão amparada por homens do
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govm·no <.la União, o i:it·. Pl'csidcnlo da llcpublica mautlou dizer,
e a mim repetiu pessoalmente, que o .iuiz tla intervenção era
elle e que, pa!'lanto, não podia acudir ;i;; roclamaoões do governador do Estado, feitas de accõrdo com o url. ü" da Consti'uicão.
UM SI\, SENADOII- Andava mal.
O SI\. A. AZEREDO Enlrclanto, St·. Pt•esidcnte, logo
depois das arruaças e da anarchia estabelecidas no meu }';stado,
ficando o governo sem •uccessor legal, o cahindo nas mãos de
um supplente do vereador, o Sr. Campos Sal! os, Presidente da
Republica, mandava fJUil o commandanto do districto mi:itar
prestasse apoio decisivo ii.quelle supplentc tio vereador, mandando enl!•egnt·-lhe GOO armas o pondo as forças do Exercito
à disposicão daquel!c Pl'esidente illega!. Eu nüo vi quem se
levantasse em meu auxilio para defender a Federação no Es~ado de 1\latto Grosso. E ainda mais quem nesta Casa defendeu
o abuso do P1·esidente da Republica, o seu erro, a sua il!egalidade incontestavel e o rasgamento mesmo da Constituição ]'edera! foi o Sr. Senador Rodrigues Alves. Foi S. Ex. quem
daquella cadeira me respondeu, procurando justificar os actos
ao Sr. Campos Salles.
O S11. ALFREDO ELr.zs - Procut·ando justificar.
O SR. A. AzllRllDO- O discurso, porém, de S. Ex. foi tAn
fraca, suu argumentação tão fragil, que S. Ex. pouco mais
disse do que constava dos telegrammas que leu.
Dahi por doante cu, que sempre defendera a Federação,
porque mo prezo de ser um federalista o de collocat· os meus
interes~es pessoacs, os meus int!lrcsscs po!iticos,· ,os meus
interesses parlidarios abaixo da Constituicão Federai, nu. que
sempre lenho defendido desta cadeil·a, que o meu Esidáo me
confiou, a autonomia dos Estados, assisti, ainda em Matto
Grosso, no governo do Sr. llodrigues Alves, meus amigos, para
arredarem a tyrannia de então do meu Estado lovantarom-se
nm uma grandr. revolucão. E eu não protestei contra o acto
do Governo Federal mandando forcas do Rio de .Janeiro so!J
o commando do um general, o Sr. Dan tas Barreto, pa,ra amparar n tyrannia de minha torra. E disso então que bem andara
o !'residente dn Republica a~~im procedendo, porque o governo
do Multo Gt•osHo estava cot·caclo do revolucionarios c, embora
fossem estes mens amigos, eu entendia que, de accõrdo com
a ConsUt.uieão Federal, o Sr. Itod!•igues Alves l'izora bem
mandando fÔrcas do Exercito para ampnl'lll' o tymnno de minha
torra. !\las eu dizia tnmbem quo confiava muito no espírito
de enet•gia o índopcndoncia do povo mattogrossenso r>ara que,
I]Uando al!i chegassem as J'ort•as fodcracs, niio estivesse mais
o tyranno no g-ovot•no do meu Estado.
E felizmente nssim aconteceu, porque sinüo toriamos de
assistir ao ensanguontnmento dn minha tot'!'a natal, que até
ho.io leríamos do lamentar.
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Em outra occnsião - permitta-me o Senado estas digressões que representam factos historicos e que pódem interessar
ás cousas da Federação - no Estado de Pernambuco houve
um momento em que, no governo do Marechal Floriano Peili:oto,
o seu governador, Sr. Barbosa Lima, viu-se ameaçado e cootava que seria deposto pela forca fedor.al IID mandD do general
Roberto FGrreira. E si bem que eu não tivesse ligação nenhuma
com o illustre governador de Pernambuco, sinão relações pessoaes e politicas, de velhos republicanos, S. Ex. sabe comD
então me conduzi para impedir que semelhante violencia se
consummasse no seu governo, c guardo ainda hoje os telegrammas dD muitD que eu então fizera para evitar a sua deposiçfiD.
Defendo hoje ... defendendD, não, porque o Estado de São
Paulo não precisa dessa defesa, mas declarando-me hoje contra
qualquer intervenção que possa ser feita nesse Estado .•.
O SR. SEVI!RINO VIEIRA - Ou em qualquer outro.
O SR. A. AzliRiillo - Está claro... eu o faca por conviocão, subordinando principalmente as minhas idéas nos principias republicanos a que obedeço.
O Sn. ALFREDO ELLIS- Estimarei muito que as idéas de
V. Ex. pi•evaleçnm não só quanto ao meu Estado, mas tambem
quanto a todos os Estados do Brazil.
O Sn. A. AzEREDO - Depois desta grande digressão, permittn-me V. Ex., Sr Presidente, que cu diga alguma cousa,
respondendo ao meu illustre amigo e collega Sr. Senador pela
Bahia.
Quando S. Ex. ocoupou a tribuna pela primeira vez. começou declarando que ia responder-me. tratando principalmente de sua eleição, quando ministro do illustre 511. Dr. Campos
sanes,
Referi-me a S. Ex. porque o seu eminente colloga de
J•opresentacão dissera que nenhum <mtro ministro de Estado se
fizera candidato ao Jogar de governador.
0 Sa. SEVERINO VIEIRA - Eu não me fiz candidato; fui
apresentado.
o sa. A. AzEREDO - Nfio façamos questão de termos.
O Sn. SEVERINO VIEIRA- Mas a verdade é que nlio manifestei desejos de ser eleito.
0 Sn. PIRES FERREIRA - Mas acceitoU.
O Sn. Sii:VERINO VmiRA - Declarei que, eleito, acceitava;
fl fui apresentado 26 dias antes da eleição, a 2 de janeiro
de i900,
O SR. A. AzEREoo - Mas já a candidatura de V. Ex.
estava assentada.
o SR. SEVERINO VIEIRA - Não, senhor, ninguem sabia no
Estado.
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o Sn. A. AzEnEoo - Tem razão o nobre Senador, affirmando que ninguem naquelle momento sabia quem era o verdadeiro candidato ao cargo de governador do Estado. E digo
que tem .raziio, porque outros eram igualmente candidatos e
com S. Ex. concorriam dous outros politicas da Ballia, que
oram os Srs. Arthur Rios ••.
0 Sn. SEVERINO VIEIRA - l\!eu candidato.
0 SR. VICTOR AfON1'EIRO- E' exacto.
O Sn. A. AzEREDO- ..• e o Sr. Dr. Satyro Dias.
O Sn. SEVERINO VIEIRA- Que cu lambem acceitava.
O SR. A. Az.EREDO - Então, Sr. Presidente, como houvesse tres candidatos, foi preferido o meu illustre amigo, p
quem sabe mesmo, Sr. Presidenw, si, além do grande merecimento, das altas qualidades do que S. Ex. é portador, a
razão dessa prefer·encia não foi devida ao facto de S. Ex.
lambem ser ministro!
O Sn. SEVERINO VIEIIL\ - Não podia ter sido essa a razão.
0 SR. VICTORINO MONT~JIRO - Foi esse o argumento tranc/iant.
O SR. A. AzEREDO -

j

..

Pois, a verdade é que naquella época
se affirmou que a preferencia dada ao honrado Senador era
motivada pelo facto de exercer S. Ex. o cargo de Ministro.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Garanto a V. Ex. que não foi
O SR. A. AzEREDO - Eu estou apenas narrando os factos
de então.
Mas, Sr. Presidente, disse o honrado Senador pela Bahia,
que deixou a pasta de Ministro no dia 26 de janeiro, para que
o Estado votasse, sem as incompatibilidades, no nome de S. Ex.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Perdão, Não esqueça V. Ex, que
tambem dei as razões por que deixei a pasta nesse dia.
0 SR. A. AZEREI>O - 0 honrado Senador, Sr. Presidente,
declarou no seu discurso - o assim satisfaço no seu desejo que naquella época, além da lei de incompatibilidades constituoionaes, não existia nenhuma lei especial votada pelo Estado,
que o incompatibilizasse pelo facto de ser Ministro.
O SR. VIC'rORINO MoN·mmo- Como fizeram agora em relação ao Sr. Dr. Seabra, votando uma lei sem numero,
o SR. SEVERINO VmmA- Não endosse V. Ex. esse desproposito.
0 SR. VICTOR!NO MONTEIRO - Não Ó desp~Oposito, porque
é a verdade.
O Sn. A. MmnEDO- Não discuto, Sr. Presidente, a validade da lei que incompatibilizou o Sr. Seabra para o cargo
de governador do Estado, uma vez que S. Ex. não abandonasse
o cargo de Ministro quatro mezes antes do pleito •
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E lliÍO discuto, SJ•. Presidente, po-rqne ao pode!' vm•iJ'icador
quo eabe, na occnsiüo opporl.uno, tomar conhecimento dessa
lei de ilwompalibilidadc.
0 Sit. SJ·:I'Eill:-10 V1811LI - l'el'dOe-nw V. Ex. Não é o
poder• vor·ificador c sim o .Judicinl'io.
O Sn. A. AzlmEoo- Assim mo exprimindo, Sr. Presidente, r.ão o J'aeo a esmo, hase io-me em precedentes do Congresso Nacional. ]~' assün que se costuma proceder· 11a CamaJ.'tl
dos Dojlul.mlos e no~ ta Casa. E do memoria cito um facto:
Em dcsumbnr·gador· do meu Estudo o Sr. Bcnedicto Chispiniano de Souxa, .iul;;ado incompaLivel, pois que era dcsembui·gador, inaompa/.ibilidade, qtw pcr·sis!íria si seis mexes antes
da eleição S. Ex. não se demiltissc llo cargo que então exercia.
Pois bem, S. Ex. foi candidato a urna cadeira de Deputado
federal, c a commissúo ve!'il'icadora e depois a Cnmara, cm
votacão, l'lleonhecerum-no Deputado foderal, não o achando
incornpativel.
E' por isso, S1·. Presidente, que disse e digo qt1c o poder
verificador· do Estado da Bahia é o unico competente para
examinar essa lei do incompatibilidade o sobre o!la dizer o que
pensa, isto é\ dizer si o Sr. Dr·. Seabra é ou não incompatível.
Mas S. E):. declaram Lambem - e o fizera, lendo uma
vm•ia do conceituado orgão desta Capital, o Jornal do Com.

'i

mcrcio •••

O Srt. SEvERINO VmmA -

'd

Do dia 12 do corrente.
O Sn. A. AzEnEoo- ..• que o Sr. Ministro da Viacáo
deixar•ia sua pasta no dia 2ü para retomai-a no dia 20. Isso
não é passivei; nüo pódo ser• possível. O Jornal do Coumi,CI'cio
tovo essa noticia, como !antas outras que apparocem na irn·
prensa drJstn Capital e de Lodo o mundo, sem a dovida autori.
zacão c que nem pódem oCJ' confirmadas, porque seria um verdadeiro absurdo imaginar que o Sr. Ministro da Viacão pudesse
fazer semelhante cousa.
O Sn. SEVI>IliNO Vmiiu - V. E:~:. quer dizer então que
o Jornal do Commctcio publicou essa vm•ia sem estar autarizado pelo Sr·. Ministro da Viação?
O Sn. A. AZEREDO - Indiseutivolmente. Affirmo a V. Ex ...
O Sn. SllVEIUNo Vmrru -Mas que fundamento tem V. Ex.
para fazer somelhan~e affirmacüo?
O SI\. A. AZEilEilO - Fundaml•nto natural. S. E:~:. não
ruído deixar a pasta no dia :lü pal'll rutomal-a no dia :w. 1.1~0
não ,; uma hrincarleiru, como V. Ex. pensa; o Sr·. Ministro da
Viação nüo r•órlo tanto e niío p•lde Ludo, como V. Ex. procura
insinu:u', Si o Sr·. Ministro tia Vinr:ão dcixa1· 11 pa~tn no dia 2ü,
vo!Lurá a elln no dia :?0. V. Ex. uíio tom o diroiLo de, com uum
~irnples uo/.ieia dn um ,ioi'Hal, embom somprc bem infomll\do,
poder afJ'il•mat• que o Sr. Ministro da Viação vao fazor semelhante cousa.
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O Sn. SllVEBINO VI•P.IIl.\ - Mas V. Ex. para fazer essa
affirmação precisava lei-a ouvido do St•. lllinisLro ou de quem
depende a volta ou não no seu eaJ•go.
O SR. A. AZEJmoo- Não ouvi do Sr. ministro, nem do
Sr. Presidente da Republica, mas o bom senso está indicando
que semelhante cousa não se póde r·eali~ar, o eu affirmo que,
si o Sr. Ministro da Viação deixar· o cargo no dia 26, não
voltará a occupar a sua pasta no dia 29. E os factos domonsLmrão.
O Sn. SEVERINO VIEIRA - Tomo por termo a declaraç!io lfe
V. Ex.
O Sn. A. AzEnEoo - O St•. Ministro da Viação sabe perfeitamente que, demílLido no dia 26, não poderã voltar ao
cargo.
O SR. SEVERINO VmmA - Ello já perdeu o ensejo de o
deixar para se dos incompatibilizar.
O SR. A. AZEREOO - Nós não !criamos que extranhar;
como pensa o honrado Senador, o reconhecimento dosse ou
de outro candidato. na Bahia.
O Estado da Bahia - permitta o meu illustre amigo; não
v~.ia nus minhas palavras a menor offensa, o menor desejo
do ferii' este ou aquolle membro desta Casa, ou mesmo qualquer
outro brazileiro, fóm do parlamento- offerece-nos surprezas
admi.raveis, na politica; portanto, tanto o Congresso do Estado
póde reconhecer o Sr. Reabra, como o póde ,julgar inelegível..
O Sn. VIc1'0niNO MONTEIRO - Ho.ic mesmo tivemos uma
surpreza.
O Sn. A. AzEREDO - Exnetamento e chegarei a ella. Na
Bah ia j(t vimos um Senado se organizar· com tres membros.
O Sn. SEVERINO VIEIIl.\ - E quem o m·ganizou, quem nos
deu ossa surpreza, está agora de bastiio em pl'-nho, com o lnboratorio armado para nos dar outra.
O sn. ·f.. AzEREDO - Então V. Ex. está mal.
O Sn. SEVERINO VmiRA - E V. Ex. viu que ollo fez reconhecer um Conselho Municipal com minoria.
O Sn. A. AzEREDO- Na Bnhin, Sr. Presidente, ntls vimos,
em um Congresso, creio qun !i3 represent.antos, ser reconhecido
o governador só eom ~~ dos seus membros presentes ;\ srssiío.
O S11. f;EvimiNO Vmm.1 - E' exal'lo.
O Sn. A. Azimmo -E isso eonsummou-se.
O Sn. SEVImiNO Ym111.1 - Com acquiescencia o collaboracão do Sr. Ministro da Viacão.
O Sn. A. AzEnF.oo - N1\s vimos ainda no Senado netas
dntadas de 22 de novomhro pnrn nleiçõe~ rcaliznrlns no dia ~O .
.E, agora, quando· ninguem imaginava que o govornador do
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Estado da Bahia pudesse rcnunaiar o seu cargo, com surpreza
os jornaes de hoje annunciam-na.
Já vil V. Ex., que da Bnhia devemos esperar todas as
surprezas, não devendo, portanto, o honrado Senador levar ao
exaggero o seu respeito ús lois do Estado a ponto de imaginar
que existe realmente uma inelegibilidade para o illustre Ministro.
O Sn. SEVERINO VI~InA - Estou de accôrdo com os prín-·
cipios, não posso deixar de pensar assim. Pódc haver surprezas,
mas elias encontrarão sempre o meu protesto.
O Sn. A. AzEnEoo - S. Ex. núo tem razão. Quem vae
'decidir é o poder competente, é o Congresso,
0 SR. SEVERINO VIEIRA - A decisão do Congresso niio il
definitiva, não pó de ser.
l'ermitta-me V. Ex. uma hypothese: supponhamos que
o Ministro da Viacilo se.ia reconhecido governador; ·a despeito
da lei. Amanhií, olle pratica um acto que fere direitos meus;
chamo-o aos tribunaes para demonstrar que o acto é nullo e o
Poder Judiciaria poderá decretar essa nullidade por ter partido
de uma autoridade illegnl.
0 SR, VIC'J'ORINO MONTEIRO - Assim deveria ter V, Ex,
procedido com o Sr. Araujo Pinho.
O SR. ·SEVERINO VIEIRA - Empreguei os recursos necessarios.
0 SR. VJCTORJNO MONTEIRO - Como ,G que o está apoiando?
O SR . .SEVERINO VmiRA - Nlio o estou apoiando. Não lhe
prestei ainda nenhum apoio. Contemporizo deante de adversaria commum, porque, devo dizer que nunca houve em politica quem maltratasse mais amigos meus que o Sr. Ministro
da Viação.
0 SR, VICTORJNO MONTEIRO -Nem O Sr. José Mareellino?
O Sn . .SEVERINO VmiRA- Nem o Sr. José Marcellino, nem
o Sr. Miguel Calmon.
O Sn. A. AZEREDO - .Posso agora a tratar, Sr. Presidente, de outra parte do discurso do hon·rado Senador, justamente aquella que me obrigou a pedir a palavra.
S. Ex., referindo-se ao general Sotoro de Menezes o trazendo para aqui boatos ouvidos fóra desta Casa, affirmou n
respeito doste illustre general, militar disciplinado e bravo, de
grandes serviços ao paiz, tendo-os prestado já na guerra do
Pnruguay c actualmente como inspector da região na Bahia
O Sn. SI~VEI\INO Vm1RA - E na campanha do Canudos
prestou .relevantes serviços como commandante da policia do
Pará.
O· SR. A. AZEREDO - V. Ex. o está dizendo. Mas, como
dizia, reproduziu S. Ex. boatos, affirmando que esse bravo
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militar era tão partidnrio do Sr. Ministro da Viaçl!o· que, no
momento de luta ou de rompimento entre S. Ex. e o Presidente da Republica, elle estaria ao lado do illustre cidadão
que actualmente gúro a pasta da Viaçlio. E accrescentou o
honrado Senador que o general Sotero de Menezes havia isto
dito, porque devera ao illustre Sr. Seabra os seus bordados
de general.
Affirmo ao honrado SonadGr que é uma falsidade esta
proposição ouvida por S. Ex. do interessados em intrigas.
O Sn. LAuno 1\lilLLEH-E' um official que sempre esteve
indicado para o generalato.
O SR. A. AZEREDO - O illustre general Sotero de Menezes
.iá tinha sido preterido varias vezes .••
0 SR. SEVERINo VIEIRA - Eu mesmo desta tribuna profliguei esta preterição.
O SR. A. AzEREDO - •.. e, justamente porque seus serviços militares eram relevantes, ha muito mais tempo devia
ter sido elle promovido. E eu posso affirmnr ao honrado Senador que fui parte nessa promoção.
0 SR. PIRES FERREIRA - Si não fosse a politicagem da
Bahla elle já estava promovido.
O SR. SEVERINO VIEIRA - Só entrou para a politicagem
ilepois de promovido, demais elle não ifaz politicagem na
Bahia.
0 SR. PIRES FERREIRA- Outros fazem. V. Ex. vae por
um caminho e eu vou pGr outro.
O SR. A. AZEREDO - O illustre Sr. Presidente da Republica, depois de sua volta da Europa, antes de tomar posse do
•cargo, onde estava ainda o Sr. Nilo Peoanha, pediu-me que
eu fosse portador de uma solicitacüo sua ao illustre Dr. Nilo
Peçonha, pedindo a promoção do Sr. Sotero de Menezes. Não
foi, portanto, como assegurou o honrado Senador pela Bahia,
que esse bravo militar devia a sua promociio a urna outra
pessoa sinão ao entiio Presidente da Republica e ao actual
Presidente da Republica.
Fui eu, Srs. Sonadores, o portador da solioitacl!.o do Marechal Hermes ao Sr. Dr. Nilo Pecanha pnra que niio deixasse
de incluir o bravo militar, que tinha serviços de campanha,
no numero dos promovidos a general. Ahi está a resposta dada
ao honrado Senador pela Bahia.
0 SR. •SEVERINO VIEIRA - {sto aproveita ao Sr. general
Sotero de Menezes.
O SR. A. AzEnEoo - Um outro ponto das accusaoões do
honrado Senador peln Bnhia contra o Sr. Ministro dn Vinciio
é relativo aos melhoramentos do Rio Parnguassú.
O SR. ·SEVERINO VIEIRA - Obras de desobstrucç§o do Rio
Paragunssú.
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O Sn. A. 1\r.GREDO - O honrado Senador entendo que o
Sr. Minislro da Viu~.ão 11ndou mal procnr·ando fazer esse grande
mclhoramenl.o em sua !.erra.
Eu 11Üo ponso assim e aeho que ora caso do illusf.re Senador
bater palmas por vm· um iltusi.J•e pat.rici9 seu promove!' taes
melhoramentos em sua tel'ra.
O Sn. SIIVEI\JNO VmmA- Melhoramentos eleitoraes.
O Sn. A. AzGREDO - Eu lastimo que os ministros nKO
queiram fazer ossos melhoramentos no meu Estado. E 8e alguma censura eu pudesse fazer ao meu querido e saudoso
.amigo Dr. Joaquim Murtinl10 era de, obedecendo ás necessidades de momento om que foi governo, não ter feito rnelhorament"" para M·atto Grosso.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Mas, V. Ex. tom o honrado
Senado!' por Santa Catharina que iniciou um grande melhoramento para o seu Estado- A Noroeste.
O 811. A. AzErmoo - Vimos que os primeiros melhoramento~ desta Capital foram de exclusiva iniciativa do Governo
Federnl, vindo, incontostavclmonto, após, os beneficias municipaes.
No Estado de Pernambuco tambem os melhoramentos realizados são de iniciativa do Governo Federal.
Penso que os seus illustres rept·esP.ntantes devem agradecer
a esse Governo o ter concorrido para o crnbelleznmento e a
prosperidade da cidade do Recife,
O Sn. SrmSMUNDO GONÇM.vEs - Existiam 30.000:000$
jl\ destinados a esse fim e rcsult.antes dos impostos cobrados.
O Sn. A. AzEnEoo- A observaoão do honrado Senador
faz-me lembmr que apeznr das dotacões que temos tido no
orcnmen lo para o porto de Corumbá, mou Estado não teve a
felicidade do ver· ainda realizado esse grande, indispensaveJ o
urgente melhoramento, apor.nr dos rstudos mandados fn1.rr pelo
Governo.
A Alfandega do CorumM tem arrecadado para esse fim
especial os 2 1%'. üuro, que attingem, neste momento, :í somma
de 324 coo tos, ouro, e as obras os tão OJ'Cadns em [IOJJCo ma is
do !.000:000$000.
Outro ponto lambem de grnvc nccusnciiü no Sr. Ministro
da Viação c\ o que sú refere :Is nomeações do empregados rsta1'etns do Correio da Bahin.
E' direito do Governo nomear os funccionnrios que entender para este ou aquelle Estado.
O honrado Snnnctor alle:;on que esses fnnccionnrios oram
moradores nn capital da Bahia r quo tinham sido nomando1
para pontos dif.fcrentes.
Esse facto dr\-so pnrn com todos os Estados. O Governo
póde nomear para a capital ·do meu Estado um individuo que
se acho no norte. Já se v(>. que, aLô que elle chegue no ponto
designado, gastnr(t trmpo. O mesmo póde acontecer em relncão
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á Bnhin. Um empregado que se ache na capital, sendo removido
para o... sertão, levará muilos dias para chegar ao seu destino •
O SR. SIWERINO VIEIIIA - E precisará de alguns annos
pum ar·rnmar u sua ))agagem. (Riso.)
O Srt. A. AzERl!:oO- Creio, Sr.
' Presidente, que estes são
o~ pontos mais salientes do discurso do honrado Senador pela
Bahia com relação ao Sr. Ministro da Viação, razão por que
julgo te l-o respondido ca))a!mente, sem magoar o meu i !lustre
amigo, antes pelo contrario, fazendo justiça aos seus altos sentimentos de brazileil•o e d~ .... opposicionista.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - De franco atirador.
O SR. A. AzERiloO- Agora, Sr. Presidente, tluas palavras
antes de deixar a tri))una, e que se prendem á surpreza em
mim produzida por um t elegrammn publicado pelo Jornal do
Commcrcio de hoje.
A Platéa, na 2' edição de hontem, publicou um artigo que
vem trnnscr·ipto no .Jornal do Commercio do ho.ie, e como esse
artigo, com slll'pre:~n minha, envolvo o meu nome, sou portanto obrigado a di?.or alguma cousa sobre o que publicou o
Jornal do Comm,m•cio de hoJe .
Nunca tive, Sr, Presidente, incumbencin alguma para tratar
de negocias de S. Paulo. Si tivesse autoridade para recebei-a
o m'a tivessem confiado, cel.'tamente eu a acceitaria, não nos
termos C!tpost.os pela Platr!a, de R. Paulo. mas no bom termo,
porque eu fui e serei sempre pela eoncilinção, pela harmonia
gera I nos partidos, e ftlt•a de!les, de fórma que si me fosso
dado fazer a tranqui!!idac!e absoluta nos Estados de S. Paulo,
da Bahia, Pernambuco. no meu, no de V. Ex., Sr. Presidente,
si porventura nesses Estados existisse qualquer perturbação,
ou aceeital'ia com o maximo pm~er essa incumbencia.
Mas não veJo motivo para ou eliminar qualquer individualidade de assumir responsabilidade polit.icn em qualquer
fios Estados, e muito menos quando essa individualidade .; um
homem da maicw responsabilidade politica na Republica.
o Sn. c.~SSI.INO DO N.ISC!MENTO - Apoiado.
0 SR. A. AZEREDO ->Comprohendo V. Ex .. Sr. Presidente, qno si fosse mn embnrn!)O pam n tranqui!lida~e de um
E~tndo qun !quer n vont.nrlo de um rios meus melhores nmigos,
<~u não teria rlnvida em oxptlr a. esse nmigo a necessidade do
ont.rnr el!e em aecclrdo t~nm a outra pnrt.e int.eressadn, de modo
n removm· a difficnlrlado que porvonturn üxistisse na politica
de um Estndo nn na po!iticn geral.
Mns. no enso pl'oscnf.o, ou não tenho absolutamente nutoridndn paPa promovo<' coneilinc:õos, mnxime porquo não recebi
nenhuma inr.nmbonoin. Si a l.ivcssc recebido, procuraria
dosempenhnl-n com Ioda a cm•t•ecciío, porque o meu desejo e
sntisfaofio ,1 vrr, antes do t.udo, n pn~. a ordem o n tranqui!lidndo implantadas no meu paiz. (MuUo bam; mtt'ito bem,.)
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CREDITOS EXTRAORDINARIOS AO M!N!STI!RIO DO INTERIOR
3' diSollssiio da proposição da Camaro. dos Deputados,
n. 124, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores os creditas extrnordinarios do 2. 670:030$263 e supplementar de 727 :555$029,
o primeiro para supprir a deficiencia da renda dos impostos
de transmissão de propriedade e de industrias e profi11sões e o
segundo destinado a varias consignncões do orçamento em
vigor e dá ou~ras providencias.
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O Sr. F. Olycerlo ( • l - •Sr. Presidente, niio intervenho
nesta discussão sinão para um esclarecimento, que feputo
essencial para a marcha dos orçamentos.
Vao-se votar a prorogntiva dos orçamentos- Chamo muito
especialmente a attenci!o dos meus honrados collegas para o
assumpto - vae-se votar em 3' discussão a prorogativa dos
orçamentos. Votado em ultima discussão, o projecto sobe á
sanação; por consequencia, os projectos de orcamentos que
vieram da Camara ficam, ipso facto, inutilizados: nlio podemos
mais proseguir nn discussão dos orçamentos que estão pendent.es do exame, quer do Senado, quer da Cnmara.
O SR. IND!O DO BRAZIL - Em quanto não está sancoionndo
não é lei.
O SR. F. GLYCERIO- Quem é que diz que antes de estar
sanccionado é lei. Uma vez approvado em 3' discussão, sobe
á sancoiio.
0 SR. INDIO DO BRAzrr; - Mas -ainda nl!o é lei.
O SR. F. GLYCERTO- Mas - por Deus! - que niio é lei
·cu sei. ·
Mas, votado em 3• discussão o projecto, que destino tem

eiie?

E' um caso que submetto á oonsideraclio do Senado para
·elucidar os seus proprios trabalhos. Estilo na ordem do dia os
orçamentos da Marinha e Fazenda. Pergunto: approvado o
projecto de prorogativa tal qunl veiu da Camara, sobe immediatamente á sanociio? ..
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Deve subir.
o Sn. F. Gr,YCERTO - Si sobe á snncc!lo, tudo mais está
prejudicado.
O Sn. LAtJno.lllfiLLER- Peco a palavra.
O Sn. PIRES FERRlliRA - Estão se descobrindo cousas no
horizonte ...
O Sn. F. GLYCERIO- Agora, si aquelles que t.cem a di~
reociio desta Casa, os que formam nesta Casa a maioria deli(') Este discurso não foi revisto pelo orador.
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borntiva - circumstancia que muito respeito a cujo prestigio
procuro, denLro das minhas forças, augmentnr - si a maioria
pa!•lamentur tem em vista npprovar o projecto de prorogativa
e guardnl-o na esperança de termos ainda tempo de votar os
orçamentos •.•.
0 Sn. SIGIBMUNDO GoNÇALVES - Podemos combinar isso.
. O Sn. J<. Gr,YCERro - Si 6 esse o intuito, facamol-o pu~
blicamentc.
·
O Sn, SEvEnrNo V miM - Em todo o caso, seria mai~
cm·ial adiai' a votação do projecto até o dia 30.
O SR. F. GLICER!o - Eu não pediria adiamento para não
me expôr á suspei•Va de que quero porventura 1embaraçar a
votação.
Si o inf.uito é de assegurar 03 meios financeiros ao Poder
Executivo, devemos manter a prorogativa em 3' discussão ;
mas, tentando a approvMão ul•~erior dos demais orçamento3,
não me opponho.
O Sn. SEVERINo VmiM- Permitia-me V. Ex. um aparte.
:Approvada a prorogativa nestas condições, nlio será um
preteJ~Jto pura muitos abandonarem os trabalho3 legislativos ?
O SR. F. GLYCERIO- Para quem quer cumprir eom ips
seus deveres isto niio é ~~retel!:to.
.
Sou adversario irreconciliaver da prorogat'!va. 'Mils si ella
fOr votada e ficar sobre a mesa para ulterior deliberação .•••
O Sn. ALFREDo ELL!S - Como remedio maximo.
O Sn. F. GLYOERio - •.. como remedia maximo, estou
á disposição da maioria.
O que desejo é que fique publico que nlio seja i·3tO objecto
de um conciliabulo.
Si é uma transacção licita, faoamol-a líoitamente.
O Sn. PINHEIRO 1\!ACHADo -:- Núo é necessaria a transaoolio.
o Sn. F. GLYCEmo- Mas; senhores, uma trnnsncoão politioa é uma· cousa perfeitamente acceitavel.
O Sn. PINHEIRo li!ACHADO- Explico n V. Ex. o meu pensament.o. V. Ex. é testemunha 1do nfan, do interesse com que
todos e3tamos discutindo os orcnmentos. Requeremos hontem
urgencia para elles serem discutidos e votados e a sua inclusão na ordem do dia de ho,i.o é a demolisf,raol!o cabal de que
o Senado não está se desinteressando delles.
:A medida que se vne votar é uma medida preventiva pnra
o onso de fal'tnrem as leis de meios. Isto mesmo foi dito honfcm n Y. Ex., em aparte, pelo illustre Senador Sr. Urbano
Santos.
Portanto, n·3 considernções de V. Ex. so casnm com os
nossos propositos. (Apoiados.)
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Queremo,s sincornmento confeccionar os orçamentos, emendai-os, ~xaminal-os. Si porventum clles não vieram ao
nosso conhecimento, a culpa não nos eabcrá.
O Sn. F. Gr.TcEmo- Bem. De modo que, o que os nobres
Senadores querem - e ,; este o pensamento do honrado Senador p!!lo Rio GI·ande do Sul - é precaverem-se cont.ra a
hypellwsl\ presumivel de não haver tempo de serem votados
os orçamentos,.
Ú Sn. PINHEIRO MACHADO - Perfeitamente,
O Sn. URBANO SANTos - Discutidos e emendados, o Senado usará do 'Seu direito.
O Sn. F. GI.'YCERIO -Do pleno acc6r4b.
O Sn. PINHEIRo llfACIJADo - Daremos todas as medidas
de urgeneia.
O Sn. F. GL'YCERIO - De fórma que ú uma medida de
precaução. A prorogativa, uma vez votada em 3' discussão,
ficará sobre n mesa. c não subirt\ (L sancção sinão como recurso extrao!ldinario •.
O Sa. J".\URO J\!üJ.LEn - .Pódo subir. Não ha mal nisto.
O Sn. F. GJ.YClllllo - Não sei como é que, o Sr. PresLclento da Republica, salvo si S. Ex. fôr ouvido .•.
O Sn. L,,uno MüJ.T,JlR - A lei post.erior revogará a arrterior •
0 Sn. PRESIDENTE - DepM.; da approvaçiio em 3' dii!oo
disoussiio, ú pro,iecto tem de ir ú Cammissão de Redacçíio.
O Sn. F. GLYCEnro - Mas o projecto não foi emendado.
O Sn. PnESJ.DENTE - Mas tem redacção.
UM Sn. SENADOR - Não t.onrlo sido emendado, não tem
redacção.
, '' '
O Sn. F. GLYCERlo - Mas façamo; publ'icamentc. Niio
vojo rnr.iio nenhuma para se lançar suspeita sobro esta doJirernciio.
O Sa. A. liZEnEoo -A appt•ovação dos orcamontos revoga
11 prorogativn.
O Sn. F. GI;YcEmo - Perdoam-me os honra.dos Senadores; ou c~tou sondo orgão dos inlm·csscs <la maioria do Senado.
O Sn. PJNIIEmo J/ACIUDo - Dos int.ere.>ses drt Nnciío.
O Sn. F. GLYCEIUO - Núo vejo em quo os interesses Ida
Nação estejam divorciados dos da maioria do Senado.
O Sn. I.Auno Mür,LEn - Quer dizer: interesses da unanimidade.
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O Sn. F. GI.YCEiuo- l'or que não se ha de dizer publicamcr.te que é um recurso ue que lan~•a mão a maioria do
Senado pal'U prucavcz·, nrwto ldisclt'c:tamcntc, segundo suas
opiniões o sentímcnto.l contz·a n. hypoUwse da l'altt\ de tempo '?
E' um reeurso esl.e de que eu não Juncaria mão, mas não
me acho com direito de censurar aquelles que o acceilam.
E' um recurso parlamentaz·. Agora se diz á minha esquerda
u á minha direita que uma lei postoriot· revoga uma lei anterior: mas não é esta a hypot,hese.
O Sn. UJIBANo SANTOS - O que querem dizct• os que
apul'loaram V, Ex. é que, votados os orcamentos, a lei estaria
ruvognda.
O Sn, F. GI.Yt:P.HIO - lllas V. Ex., qiUe é um espirita
cult.o, ha de comprchendor que é exquisito que uma lei de
llrcamcnlo revogue outra l'ei votada duas horas depois,
Não digo que seja inconstitucional, ma3 não scl'ia atles·t.ado da nossa prudencia nem d11 :regul'arida'dc niJs nossos
trabalhos.
O que eu quel'ia ora afiirmar que, votada a prorogativa,
nós continuamos n examinar o soroamentos.
O Sr. Laura Muller diz que podia quasi dispensar-se d!l ir
á tribuna, pois o P.ouco que lt,err. a dizer já foi clara e expl·essamcnto manifestado em apartei.
Estranhou-se pretender a maioria do Senado votar a prol'Ogativa ·dos orçamentos e continuar·, posteriormente a discutir
'' votat· os oz·~amentos ;i proporciio que elles chegassem da
Camara.
Isso ·aó prova que o Senado, votando essa medida, o faz
como prevencão, esi:Or•;ando-se entretanto, com zelo c pa:triotismo, para dar ao Governo e ao pniz os meio3 de administt·acão pelos 1t.ramites regulares,
·
Que mal havei':Í em votai·-so a prol'Ogaliva e depois os or~amentos, como fez a Camnra? Demais, para a sancciio desta,
l1a prazo bastante para esperar-se o procedimento .do Congresso
e stí na falta doa orçamentos o Presidento sanccionará a prorogativo.
E' opinifio do Üfu,;tre Senador por S. Paulo quo não se
deve vol.nz· 11 prorogaliva por ser obrigacão do Cong~esso votar
os orcnmcnl•os, Ninguflm h a que, sobro isso, divirja de S. Ex.
A prorogat.iva não ó siniio umn lei de recurso eli!t.remo, um
medo que o Parlamento, para osso ot'f.eito, não se compõe mais
que deve servil· pam sei" levado á corut'a daquelles que tllem embaraçado a votação clo3 orcnmentos c entendem lho sor· ~er
rnittido rlnz· ou recusar OJ'<Jament:os ao Govomo da Ropublwn.
Inf<'l'izmonte osse mal não 1\ de agora. E' uma si:t.uat•iio
que vem do longos nnno3, iri•ogulai', condemnavcl, absolutamonte fórn do regimcn da nossa Consti~uiciio. H1t mui!os annos
quo o Senado não existo para a confecciio dos orQamonto3, de
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medo qu·e ~ Parlamento, para esse effeeito, nã~ se compõe mais
de duas Camaras, uma popular e owLra de r,evi·3ão.
O que se tem visto nestes ultimos annos é o Senado, patrioticamente, sem duvida, mas com humilhação para si, abdica;r de sua;s prerogn:t.ivas allm de não privar o Governo das
leis de meios.
O que agora se pretende é ter uma prorogat.iva, na hypothese de não serem votados os orçamentos, hypothese difficll
de formular em consciencias •republicana·s, mas que é um facto
que se impõe, pois o que se viu ó que mesmo essa prorognjtiva qua·si não pô<le ser votada na outra Casa do Congresso.
Votada a prorogativa, como necessidade de momento, que
todos se resforcem por apressar quanto possível a passagem
dos orcamenrtos, de3prezando embora certas formalidades indispensaveis em occasiiio normal.
E que essa é a intenciio do Senado c o seu firme desejo
ficou patente n11 sessão anterior votando-se urgencia para discutir e votar 03 orçamentos que haviam chegado da outra Casa.
Que mais se póde fazer ? O honrado Senador por S. Paulo
'por varias vezes tem attríbuido essa situacão a responsabilidade do Partido .Conservador. No caso, nem mesmo exis:tie o
tfio fal'livel argumento do po~;t hoc, eroo propter hoc, pois que
essa situação vem de muito antes c não ,., do um dia pat·a outro
que se póãe modificai-a, e tanto isso é uma verdade que o
proprio Senador por S. Paulo procurou remediar o mal, apresentllndo um projecto, que pende do voto da Gamara dos Deputados, distribuindo parte da inicial.iva das desrwzas no Senado.
Após outras considerações, o orad'or renova argumentios
em favor da votação da prorogat,iva, ma·3 antes hypotheca seu
viKo, como espera .ue todos os seus collegas, no empenho de
discutir e valiar com a maxima urgencia todos 03 orçamentos
a virem da Cnmara, feitas as oorrigendas que o criterio da
Commissiío de Finanças aprouver indicar.
O Sr. Severino Vieira (•) - Penso, Sr. President&, que
ao preceito da Constituição, determinando que é da privativa
oompetencio. do Congresso Nacional fixar, annualmente, a despeza e orçar a receit11 da Republica, está um dever ~e consoienoia para o Congresso, não ·sendo, porém, uma obrigação imperiosa a que devesse ser imposlia uma sancclio qualquer ..
Votando a prorogaçlio do orcamento, não como uma ,medida habitual, nüo como um meio de se forrar á tax:efa .dlfflcil, que devo sm· desempenhada com tor!a a eonscwncm, do
examinar os recursos do paiz, apurar a sua despeza e prover
D Governo do3 meios para fa~er face aos dispendios publioos,
o Congresso Nacional cump!le igualmente esse dever, prorogando, quando bem entender, par11 o anno seS'U·inte, o orcamenfu
que estiver •3endo executado.
Tal procedimen!D do Congresso, longe dos males e .d'os inconvenientes Que :Lecm sido aqui assignalados, póde mu1to bem
~(·)

Este discurso nAO foll!'evislf.ll pelo orador.
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produzi·r effeitos contrarias, attenuando ou diminuindo, em
grande parte, os males oriundos de um orçamento votado 4
ultima hora.
Com effeito, Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado hlio de
reconhecer que, de anno para armo, com as votações dos orçamentos, nós chegmos sempre a uma triste concrusão: o
augmento da despeza publico, e, como um de seus corollario9,·
a aggravação dos impost;os para .fazer face a essa despeza.,
Portanto, Sr. Presidente, como medida de excepção, neste
caso ou naquelle como o do que se rtirata na acLuaiidade, isto
é, na emergenoia em que está o Congresso de deixar o Governo sem os meios de vida governamentaes, o alvitre nlio
póde deixar de ser placetado por todos aquelles que se empenham e se interea;am pela prosperidade do paiz.
De accOrdo com o honrado Senador por Santa Cll't.llarina,
eu entendo que essa medida deve ser excepcional e que, uma
vez approvada, o Congresso não está impedido de, na sessão
proximo, prorogados os orçamentos, revel-os e completai-os
de acoOrdo oom 113 exigenoias decorrentes daquelre anno financeiro.
Voto a prorogaçilo, Sr. Presidente, até como um protesto;
porque V. Ex. se ha de I'ecordar que tenho sido aqui, todos
os annos, considerado como um inportuno, porque tenho reivindicado ·3empre o direito, que não póde ser retirado ao Se·
na.do, de oo!laborar effectivomente na votação das reis annuaes;
voto a prorogativa desde que ella nos vae abrir a porta ao
exerc!oio do nosso direito de emendar, como teem sido emen•
dadoa, os t1•es orçamentos que se acham sob a apreciaoão do
Senado.
·
Uma cousa sóment:e, Sr. Presidente, eu tenho a lamentar
no caso de que se t•rata: é que estejamos votando a prorogativa dos orçamento3, por meio de uma emenda a wn projecto
de credH.O.
O que eu lamento, na votação do projecto que se discute,
é que, em vez de ser apresentado na outra Casa, como um projecJf:o principal, elle nos viesse como um acto, autorizando, não
sei si com rundamento ou sem elle, de maior ou menor ligei··
reza e figurando, como additivo, no projecto que autoriza o
Governo a abrir um credito ao Ministerio da Ju8fiioa, em vez
de constituir um projecto principal destinado á sancçlio por
intermedio do Minist:erio da Fazenda;
São esst~s as considerações que tinha a fazer.
O Sr. Cassiano da Sassc!menta ( • ) - Não sei, Sr. Presi·
dente, s4 nas considerações que vou fazer aobr.e o projecto em
debate, estou ou n!lo em unidade. Penso que importa em in·
ooherenoia da pa!'~e do Poder Legislativo votar a prorogao!lo
do orçamento deste anno para o anno futuro e, depois de votar
.em 3• e ultima discu~sllo esse projecto, que nem emenda teve,
(*)

Este discurso não foi revisto pelo orador •.
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/de maneira que nem tom rcdacçtio, occupar-sc o Longrcsso cm
volm· os orçamentos da llcpublica. Quer me rmrcccr que esse
inconvenicnío dcsappareccra 3i a :J• discussão desse, credif.o só
tivesse Jogar no dia 30 del.c moz, uma vez verificada cm absoluto a impossibilidade cm que se ncba o Poder LcgislwLivo
de se desobrigar de seu compromisso conLiLucionnl de votar
a lei do meios.
Accresce que, votado cm 3' discussão o projecto, <J não
sendo regular ~·otôl-o na mesa, vorquo os •tramites rcgimentaes
determinam que elle ·suba (L sancção para a qual o Sr. Presidente da Republica tem o prazo de 1Odias - e dado o caso de
dentro dos oito dias de sessão que nos faltam, nós houvessemos conseguindo, por um .tou.r de fo1'ce, vola·r Lodos o3 orçamentos, o Sr. Presidente da Jlepublica so encontraria nessa. situacão
anormali33ima, daria sua sancção a.os orçamentos e teria de
negai-a á progativa. Simul esse ct non e&-se non potest e11e.
O Presiden~e se encontrará em uma situncão difficil: nós
votamo3 hoje a prorogativa dos orçamentos, conLinuamos a
funccionar até o dia 30 e poderemos votar todos os orçamentos.
O Sn. Srms~WNDO GoNÇALVES - Não poderemos mais votlll-os, porque os orçamentos já estarão votados.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Eu lambem penso assim;
isto é, prorogados 03 orçamentos do anno passado, niio temos
mais razão para trabalhar.
Adoptando, como quer o honrado Senador por Santa Catharina, uma lei de prevenção - theoria com a qual o meu
espírito se, não conforma- teremos que assi·Btir a este absurdo:
o Presidente da Republica, uma vez sanccionados os orçamentos
que nós tivermos votado em duas lei;;, uma da 'receita e outra
da despeza dos sete ministeríos da Republica, terá necessariamente de. negar· sanccíio a este credito. AbsoluiVamente, não
póde sanccionar os dous projectos de orçamentos •.
O SR. SlmSMUNDo GoNçALVES- V. Ex. tem toda a razão.
0 Sn. CASSIANO DO NASC!MEN•ro - Ficará desVe modo o
Governo na contingencia de ser privado deste credito da primeira parte da proposição, de que aliás clle carece para a
administração.
Eu desconheQo si o Regimento desta Casa me permí•Lte requerer ao Senndo a alteração da ordem do dia, de maneira a
.votarmos bojo oõ oulroR pro,ioctos dellu constantes, deixando o
projecto n. 24 para o dia 30.
O Sn. SE\'BRINO VmmA -V. Ex. póde pedi!· o adiamento
da discussão.
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Si DO dia 29 D Senado
verificar que não pódo forrar-se ;Is suas obt•igacõe·3 consti·1.\lcionnes, dotando o pniz das !.eis de meios, corno ó seu imprescindível dever, a 30 votará a prorogncão do orcamcnto.
Desappareoe assim qualquez· incoheroncin da nossa parte,
poi-s niio póde deixar de ser exquisito que o Senado, depois de
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votar para o exercício futuro os or9amcntos do anno p~ssado
conliinus a elaborar out.ras leis de orçamento.
'
O Sn. F. GLYCEnro- E' real'mcntc exquisito ..
O Srt. C,\SStiNo Do N.ISC!ME:>'ro - São r.sta·s as consideracõcs <Iue este incidente me su:;gct,e·. Vou, pois, enviai' ú
Mesa, Sr. Presidcnl.c, um t·cqucrimento do adiamento tia
discussão ·desta pt•oposição, afim de que volto :1 discussão no
dia 30, si se vm·Hicar que não ha tempo •de votarmos as leis
do meios.
·
Vem ú Mesa, é lido, apoiado •J posto cm discussão o
seguinte
ll~QUmtiMEN'I'O

'',•
l·.j

r

I!
,I

I··''

noqueiro o adiamento da di·scussão tia proposicãc n. 12·1,
de J!Jl!, até o ditt 30 'do corrente.
Sala das sessões, ~2 de dezembro de- !OH.- Cassiano

do

Na~t:'im.mto.

O Sr. João Luiz Alves .. , ...•. , .................... .

llu.ieiludo o requerimento.
ApJH'ovada, vac ú sancção.
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onç,nlllN'W D.\ J',IZENDA P.lll.\

1012

3' discuc;são da proposição da Gamara dos Dermtridos,
n. !2G, tlo 1011, fixando a ·despcza tia }l'inisLcJ•io da Fazenda
para o cxercicio c1c -101~ •
Vccm t\ }lesa, são lid'as, apoiadas e postas conjunctamcnf,c em discussão as seguintes

Emendas
Ao art. 2' - Pica o Governo autorizado a rcconsrruir
o ar.f.ual odi.ficio da Tmprensa Nacional, despendondo pam isso
rM. GOO :000$, devendo ser as oiJPas feitas mediante prévio
Ol'l'umcnfo .c concurrencia.
· - Fka o Governo n,utorizado a despender até 5:000 :OUO$,
fazm1do pua esse fim a nccossuria operação d'e ct•cdiol'o, com
n. eonst!'ucção c rccoml.ruccãn ou reparos das alfandegas, delcgacins fiscacs, assim como com a ncqnisição do material
destinado ao apparrl1mmonto des,as rcpnrt.icõcs o. á fisealiznção das l'lmdns da União, precndendo os rc;;pcet1vos orçamentos.
-Ao ;u•f.. 'i" n. 1~- Casa rla Moeda - dign-se .. • .... ·
t. 023 :Si7$, de ucc•lrdo 1~om a ía!Jella n. 1 do doe reLo n. 9.~~.;
de 20 do dezembro de 1011.
Vo,, VI
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Ao at·L. 10-Aeerosccnl<J-~e: o o arl. 33, n.19, da
lei u. 1. HIJ I, de 31 do dezembro tdu 1007, e art. 82 e XXIV da
lei n. 2.35·1 de 3 do dezembro de 1010.
-Ao art. 1", n. 8- '!'ribunal do Contas- augmente-se
da 62 :250$ para occor.ror ao augmento de vencimentos, do
accõrdo com o decreto legislativo n. 2.511 de 20 de dezembx·o
de 1911.
Sala das Comrnissões, 22 do dezembro de 1911.-F. Glyeerio, presidente •. -Sá Freire.· -Bueno de Paiva·'-Victto1:,inp Mont~iro.- .Urbano Santos.- Jonatho.s P.edrON. ·

Elimine-se a emenda da Cornrni•3siio de Finanças sl1,ppresaiva do arL. 7" da proposição.
Sala dao sessões, 22 de de-tombro de 1911,-Ferreil)a

Cha·ufl~·- Ped~o Borges.- A. Azer~do.
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O Governo providenciará para que a nenhuma das embarcações atracadas ao Cáes do Por~t.n do Rio de Janeiro seja
pet•mittido doscarr·egar mercadorias de qualquer espscie para
o lado do mar, duranto o tompo em que estiverem atracadas.:Vict01~no

Monteiro.- A. Aze'l'l:do.

Ar art. :l" - Restabeleca-se a disposicilo constante do
11. VII 1'oitil ivas it ercação de alJ'andugas uo Alto JU!'uá e Alto
:A.cre.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1911.-Jonathas Pp(lr.o~a.
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O Governo mandará fazer· o calculo das quotas relativas ll.
;,urandegn do Maranhão, equiparando-o ao da Alfv.ndoga da
Fortaleza ou sejam 390 quotas na razão de 1,94 sobro a lotação
de 4.000:000$000.
Sala das seosõos, 22 do dezembro de 1911. - Urban!'
Santos.- José Euzcbio.- Mendes de Almeida.
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Onde convier:
Aocresconte-·3e - Art. Em pesscal o vencimento a Alfandega de Pnranaguá fica equiparada á do Maranhão, autorizado
o Poder Executivo a abrir os creditos necessarios para dar
ex:ecuoão ao dispooto neste artigo.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 19ii.-Alencar Gui.,
mar,ãe1_., Generos~ Marques,
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SESS,io E!\! !l2 DE DEZEMBRO DE !911
Accrescente-so onde convier:
Art.
A delegacia fiscal de SanLa Ca:~harina e a Alfandega de Florianopolis, no mesmo E;;tado, ficam r.espcct.ivamento equiparadas á Delegacia e á Alfandega do Maranhão,
ab1•indo o Governo para esse fim os neceasarios creditas.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 19U . - Felippe

Sch.mitdt.,

Ao art ..

Azeredo.

~

Re~eleoa.se

Ao mesmo artigo.
posição.- Azeredo,

o n. 5 da proposição.-

Re·stabeleça,-s~

o n. 4 do n. :VI da pro-

Ao mesmo artigo. Restabeleça-se o n. 5 do n. VI da proposição.- Azeredo,

:~
i

Ao mesmo artigo. N. u, n. VI, restabelec:J.-se . - A::eredo.
:Restabeleça-se o n. V e o n. 5 do art. 2.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1911 •.- Pires Fen:ef.ra.
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Onde ronvier:
Sejam concedidos no respectivo areamento da fazenda mais
~: 400$ a titulo de gratificação aos dous 1" escripturarios da
Casa da Moeda, visto não terem sido equip:uado3 aos 1"' esuripturarios do '!'besouro, como foram os das outras classes,-

Pir.es Ferreira.

Art.
O Governo modificará o caleul'o das quotas relativas á Alfandega da Pamahyba, equiparando-o ao da alfandega do li! aranhão.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1911.- Pires Ferrc·lra.
:Ao art. 1• n. 18: Eleve-soa 16 o numero de guardas da
Alfandega do Pelota·• o a mais 200 para a repressão do cont.rabando na fronteim do Riu Grande do Sul.
Sala das ·sessões, 22 de dezembro de 1911.-Cassiano do

Nascimento.

Onde convier:
Em pessoal o vencimentos a Alfande~:n de Corumbtl fica
equiparada á do l\faranhiio, abl'indo o Poder Executivo os
ncccssarios c1•oditos para a oxocu,•ão do dispo·>to neste artigo.
Sala das sessões, 22 de d!lzembro de 1911 •.- Azeredo •.
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O Sr. Presidente - Eu solicito o pronunciamento do Sr.
relator da eommissão sobre eslas emendas.
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O Sr. Sá Freire- Sr. Presillcnte, cedo a palavra ao meu
honrado eollega pelo Ilio Grande do Sul'.
O Sr. Cassiano do Nascimento (') - Sr. Presidente, não
é prop1·iamunLe com o inl.~1ito de discutir o or'.'mnento da
Fazenda que eu venho t\ 'l·rllmnn.
O Senado, comquant.o parcca disposto a. reivindicar os
foros c riiT•eitos que a ConstiLuicão da Republica lhe assegura
de examinar e discutir, com mnp.enho de acccrtar, os orçamentos, vê-so eutretanto coagido pela e.,Lrcíteza do tempo a exll:mina[' c•sso
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ussumflto qunsi que a vol d'o·ise<ruJ sem que

tenha pL·cr·.udido, como hontr.m aconteceu com o areamento ora
em debate, a sua publicação no Dim•io O[{'idal.
Não •' eertamenle esta a collabot·aciio que o legi-slador
const.iLuinto altribuiu ao Senado na conl'ecção das leis de meios.
Na praLica do regimun, hn longos mmos estamos a deltu•paL· as nossas funccües.
0.; orçamentos, normalmento, são rerneLtidos a esta casa
n-os ull.imos 15 dias uteis da nllima pt•orogação e o Senado,
animado sempre do um .iuslo espirita Mnservador, no afan de
não deixar o Poder J~xocutivo ·oem leis de meios, procede,
quando chega a p!'Ocedet·, á votação das matarias que constituem o orçamento, pJ•ocede - perdoe-me o Sena.do a. expressão
- a trou.xc-mou:va.
'l'ivesse eu a convicção de que me tornava desagradava!
aoo meus collogas, do que não infringia os desígnios dos que
dirigem esta eosa o as coisas Jlllblicas da ReJ•Ublíea e cu mo
JH'OfJOJ'ia a rlemons•LraJ• aquillo que J•epnto ín;ju·s'lo c inocuo no
Ol.'f.:.amento da li'azenda.

nefim-rne, Srs. Senadorc.,, :í questão de vencimentos do
fnnccionalismo alfandegaJ·io, quesliio que provocou hontem uma
nmcnda da. bancada do Maranhão, procurando a!.tendor 1í sit.uacão •lissemclhante e injusta em que se encontram o3 funceionm•ios daquella terra em relação aos do outros Estados da
Rcpubliea.
Até 1898, segundo as cnloegor·ius das uiJ'undegus, os funcr.ionaT·ios Unham vcncimnnlos J•olaLivos ú sua cla·.>so c á cattlgoria das alfandegas cm quo serviam.
Em 1898 o l'egisludor republicano, pensando es!.imular o
funccionalismo para mclhorm· 11 arrecadação das rendas publicas, alterou a 1.cgisla1;ão então v igenl·c e r'l'cou, a par do
um ordenado fixo que onho a cada um dos funccionnrios, o
regímen du·.• quol.ns.
O Sn. SA' FnEum - Era lei do oroamrmlo ou aduaneira ?
0 Sn. Ct.SSIANO DO Nt.SCil\!ENTO Lei de oroamenLo.
O SR. SA' Fn~mE - Propositalmente fiz esta pergunl·a a
V. E:t.
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0 Sn. CASSIANO fJO NASGI~!J~NTO - 0 ler;isladOT' crcou o
reg·imen das quotas na lei que J'ixn a despoza vara o anuo urJ
18!18, lei feita em 18!17 e postor·iormonte a isto, cm lei de oruarncnto . du H.epuiJI iea, annualmenle votada, .lo i.J)/ll alterado,
par·u mars ou pm·a menos, t•s.1as quotas com que srr completam
os wncimenlo.s dos l'unccio~arios das alfandegas.
O Su. SÁ Fr~rn~ - E' hoa ustn JH'al.iea ?
O Sn. c,,sstiNO no NASCLVIENTO- Drsde o sru inicio que a
eonsidero abusiva e in,juRtn.
O Sr;naclo vne ver o que pl'Oduz nssa pratica. Altcr·a diversas
\'Ozos a lnt.a~iio das alfandegas o a IJOI·ccntagem ou quota-> relativas a cada uma de!lns, chor;a-se a aitua(•fto de verdadeira iniquidade.
'l'enho aqui urn mappa demonstrativo dos valores das quota~ das alfandegas da União, de maio a dezembro do mmo passado, baseado cm difl'erentes numeras do D'im•io O[(icial.
Sabe o Senado que ruma parle do vencimento é fixa e a
outra dr~nende do uma poi'Centagom sobre n loln~iio, nltribuicla
rr umtl determinada alfandega.
l!1ssa lo'lação tem sido feita em lei orçamentaria do modo
intr>il'nmonl.o absurdo, como o Senado vac ver.
« Mmuíos, ::t média da quota mensal é do 77$GGn; Belém,
ft0$1,65; íl'lnrauhão, 13$110; Pamahyba, 1'1$700; Fortaleza,
:l0$200; Natal, 39$900; Pal'l\byba, ln$: Recife, 23$; Maceió,
21$85·1: AJ·aea.iú, 15~: .Bahia, Hi$; Victol'ia, 1'7$; Jlio do Jnnr•il'll, 3!1.~; Santos, 34$; Pnranag-uú, 27$080; S. Francisco, ·13$;
Florianopolis, 15$: Pelo/as, 0$008; Porto Alegre, 13$9ú4; Rio
111'1lndP. 1ú$2G1; Uruguaynna, 18$; SaJTt'Anna do J,ivrnmento,
8$; ü Corumb(t, 31 mil e tantos róis.l'>
Nasce ·essa desigualdade de siLuncão dtl lotação arbiLrnl'ia
flJllll'oximadamente de mil con'los, fosse de 700 conl.o3 o que a
All'nndor;n de Flol'ianopolis, cujos empregados IJvernm n pnf.J•ocinar-lhe3 os sims dil'oitos a palavra autorizada do meu
illusLre arnif~o, Sr. Paula !lamas. conseguiram o anno passado
que a lotnciio daquolla al'fander;a, que tinha tido uma renda
approximndamonto de mil cont.os, fosse de 700 conto3 e que a
]Jel'Centnsem fosse elevada do 2,6110 para 5 %, ao passo que a
de Pelo tas, do Rio Grande, de Por! o Alegre, do Maranhão e
muita3 outras, tiveram ns suas dotações muil.o elevadas, sendo
as ]lorccn tageus reduzidas.
Produz isto •tudo, Sr. Presidento, um verdadeiro cnhos. O
f!He succede tí que 03 empregados do fazenda refugam aqucllas
alfandegas onde as quolas são menores, preferindo servir naqucllns ando so dê Justamente o contrario. E isto ó natural,
porque cada um cuida do seu interesse.
Tonho aqui, Sr. Presiden'le, outros quadros pnrciaes. A.
Alfandega de ParanagUtí rendeu, cm 1910, 3.791:000$ e eslá
lotada om L500 contos. sendo a rnziio da porcentagem pnrn n
qno/.n de 2, 314; a de I<lorianopolis rendeu naqucl'lc mesmo poriodo 1.662 contos, esLt~ndo lotada om 700, sendo a mzão de
puJ•eontng·em para n quo•ln de 5 %; n do Corurnbá rende 2. 250
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contos, e·3tá lotada om 1.400 contos, sendo a ,razão de porcentagem para 11 quota do 4, 5[10.
Comvrehende bom o Senado que á vista dos~as dotações
completamente arbitrarias e com essas ra1.ões ou porcentagens
excessivas para uns e baixisoimas para outros ha de .dar-w
l'atalmente uma desigualdade enOI'mo nm vgncimentos do funccionalismo.
Di~se ao comconi·, CfllO niio fJr'a possível, nestes oi•lo dias quo
nos restam ao apaga!' das !u?.cs, na pressa em que estamos vo1nndo os orçamento.,, possamos far.or um trabalho que aproveito
ainda por os te nnno; mas vou suggerir ao Senado um meio· pam
<eorrigir tudo isto.
.
Não dou autorização no Governo para fazer a revisiío do
assumpto, mas mo compromeLto, si t.iver a honra de voltar a
representar o Rio Grande do Sul nesl.n casa. a vir para o anno
propm· ao Senado que nomeio nma ommissão do Senadores, ou
si o Senado assim entender, nma commissão miJCI:a, que, tendo
em vista a renda dos l.ros ou quaho ult.imos annos arrecadados
por ossna repart.ições, formulo um proJecto de l'ei-si for mantido o regímen das quotas, de modo que os funccionarios de ,,.
categoria do l\!aranhão não ganhem muito mais do que 03 da
Forl,aleza e assim p{)r deantc.
Tenho até a idéa de suggerir a ossa commissão de revi·.lão
geral das caLcgorins das al'fandega3 da Republica; porque, como
honrados Senadores sabem, as categorias são diversas. Isso
não se pó do nem se deve fazer em lei do orçamento. R' um trabalho que devo ospora1• o principio da legislatura.
Algum de meus honrados collegas, si eu não tiver a 11onra
do voltar a representar o Rio Grande do Sul, poderão tomar
essa idéa, que aqui dcil!o, e propllr a nomeação da commissão
ospecial que, revendo t.odas as t.nbe!lns alfandegarias, conclua
,:>or um pro,jecto cm quo fiquem ·reguladas as categorias, para
todos QS E·3tados- porquo o earacter principal das leis é a sua
generalidade no •lemno e no espa,;o. E' necossaria a revisão das
categorias, porque nesto pai?. ·.>o dá a anomalia de se verem
alfandegas com a arreondae.fio de ires a quatro mil contos, em
3' categoria, emquanto quo outras, arrecadando apenas dois mil
coo los, ·3iio flo 2'; estando os vencimcnt.os dos funccionnrios do
:wcOrdo com n cal.ogorin das alfandegas.
Eu quero, Sr. Preoidon•l:c, a!.tendendo aos reclamos do
inspeol.or· dn Alfandega de Pelotas, mou illust.re amigo e runccionarin mnit.o dL;I·incto, Sr. Nicio Borrado. chamar a attenção do Senado para n situação em que so encontra aquclla replu•tição arrecadadora, oom a falta do numero de guardas o até
rlo verbas par·a o funocionamcnto de um lancha que fnz o serviço do fiacal'i1.acão de todo o canal de S. Gonçalo.
EnLrotanto pnra se nf.tendor a todos ossos reclamos scrla
neoessario uma votaçiío normal; o isso não se póde pensar
ag9m, deanf,c das aperturas do momon'f'o; pmforivel é o cumprimonf.o do Msso dovor· dof,ando o Pode.r Executivo com ns
lois do meios.
Limito-me, roi·.~. n chnmnr a att.ont'ão do meu illnstro
collega, rolator do orr.nmcnt,o dn Fnz~ndn. parn a emenda que
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apresentai, olevn,ndo o numero do guardas da Alfandega de
Polotas do 10 pam 'IG; :e isso o faço, porque no ;meio de ta!l!t.a.
cousa quo figura como nocossaria no., relatarias, como tivemos
occasião de vêr, ainda no u!Limo do ex-ministro da, Fazenda
nosso illusl:re eolleg-a, Sr. IDr. Luopol'do rlc Bulhõos, Julgo qué
grande urgcncia c não ser penoso o me attender,em, quando
se trata do uma alfandega que tem a arrecadação do 2. 600 a
2.800 contos.
Agora si, no proximo anno, continuar a ter a honra de
rcpro.lcnt.ar o fiio Grande do Sul nos'Vn Casa, me obrigo a vir
defender porante o Senado e o paiz aquillo que eu considero
o direito elos funrmionarios das rorart.içõos arrecadadoras da
União. 86 assim ';;N'ilo eonvon icnl~emcnto attcndidos :todos os
interesses - attondidos os inberes,scs da União c n!ttendidos
os intnrcs,so~ {!os func.,ionarios.
Porllin. dizer muito mais; podia ent,ral' na apreciaç!lo do
brilhante 'LJ•ahalho do rr;lntor da despeza, desta Casa, e do
brilhante parecer dado, na outra Casa, polo ominenf:e Deputado
mino iro Sr. Ant.on io Carlos. Ma·> não quero cansar o Senado,
!lem contribuir com a minha palavra para que não se votem
o~ orçamentos.
Dou por finrla as minhas considerações, e aqui fica '03511
Pspeeie do omprazamcnlo para a !ogislatma futura, paro. algum
r'ollPr:a rrne fJIJCira tomar essas irJ:Ias n si e dar-lhes melhor
dnfenMr do que aqnollo qur ollas tiveram neste momnnto.
(Muito IJ<~m ! muito bem !)

O Sr. Sá Freire começa dir.omlo que foram ainda apresentadas (t consj,rJcrn.oiío do Senado rliversas emendas a este orçamento.
, ''"
A Commissão de Finanças resolveu estabelecer certos n
dctorminadoil principias, dnntJ·o dos quncs agiu para o fim do
se pronunciar a respeito do orçamento da Fazenda, como ,iii
hnvi~t procedido cm relação a onl.l'Oo orçamentos su,ieitns ii
eonsidnrncão da mesma Commi',qsão.
Assim, sendo obrigado comn relnf,or do orçamento dn Fn?.endn n dar parecer sobro as emendas offerec ida'3, :este parecer
não poderâ deixar de estar sujeito aos principias a que ha
pouco a!Judiu.
,Foi resolvido peln Cnmmis,qfio de Finanças, rlr accôrdo com
os precci1tlls oonstit,uoionnes, quo nos orçamentos nilo se podam
M'nnr omprogo.>.
Foi: estabelecido mais que ns autorizações ni'lo fo!isem
dndns tamhrm no Execuf,ivo, alienando o Congresõo Nacional
nt.f:rihu:i~<irs que lhr rompet.om cffec'f!iv~tmento.
A!;sim sondo. é lo!l'ico, <I nat.nrnl' qno a Commissilo do Finnn('n'' niio fosso dar rnrecor n todns ~ts emendas nprcsentn!lns
fJilO rl'ispüom sohrr creacão ilo empregos e que autorizam o
m::r.cn'IJivo n rxerrcr· atf~ihnir.líes rio Congresso Nacional.
Vile, por consognint.c, lor as emnndnc~. dando o seu pnr<:ircr sr)brr. endn nmn i!el!as. , )
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A prim~im omcnda, nssignadn pelos Srs. Forl'fJii'a Clil\ve.3,
:Augusto de Vaswncellos c Cas3iano do Nascimento, diz: « Elirninc-su a ~~nwtHia da Conuni-.~são dn Pjnaw~ns sllppt·essh·n do
al'l.. 7" da Ill'OJIO~icão. ~
·
Ponsa o oJ•a;:Jot· qun a enwnda não obt~decc J)l'OPJ.'iauwnlr)

,,lt
\r',

I,

''
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'üs pt·aUea::; pnt·lamentnt·cs e pcdit·ia nmia ao:; :;igiHlLnt·iot-i t:la
nwsrnn emenda nüo rntr•a :-;t! oppoJ' ú sua. appJ'OYal:üo, tuas vnrn
lcmbrat· qun me/IJOJ' ficaria <'lia ,.,~digidn ria Heguinlc fôrma:
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o ari,igo tal da lei de orçamrnto.>
.
Ts'lo t' uma quoslíio de sr•gunda ordem. 'l't•aia-srJ, I•or•ém,
do um assnrnpto qu" J'(]Jl!'Csenla um:t pratica de tndo:l os nnnos
da Commissão rln l'ol'ida ou <la 'Dii'e""ão ria Secretaria do
~onado }t'PdOJ'tll.
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Annualnwnt.e, logo nos lll'inwiros 11ias de ,ianeil•o, o diI·cel.nr da ~e,rclaJ·ia do Senado nlira toda a imporlancia votada
,Pnra tt'i deSPl!ZUH do anno n a noJiur:a uum haneo d~! Hua conl'jan ..
ta e duranto todo o tJxereir,io van J'r.tiJ'anrlo gl'Odalivamento
nquiiJo qun (• necossario.
Podem havet· razüe~ f(JJC dototminem a maioJ• vantagem
de rstnJ• esse dinheiro, POI' 1.·xrmpto, no Banco dn llrpublir.n do
qu1• no 'rhusouJ·o Naeionnl.
O St•nnuo por al1i compl'"lwndeJ':í bom o intuito da emenda.
A ·.;cgunda emr·ndn oJ'l'crccida pelo Sr. Senado!' Vietorino
Montnit·o pi'OJI!ill: ,: o Onvl'r'Illl pr·ovidoneiarú pal'a flllH a llfmlmnm omhaJ·r·a,:fin alr:wnda ao ntli!H do pol'tD, so,ia pcnnitl.ido d'e3BmlJar·cnt· qualquer mct·cadoria para o Indo do mar, durante o
ttlm]lo f!rn quA estiver at.rncadn. »
O Sn. SIWEni~o Vmm,1 -E' uma disposi<;ão regulamentar.
O S11. VrC'I'OIIINo llto.II'J'P.IIlo - E' umn di.~tlOsiçfio rr.gul~
mcnl.ar, mas Qllll ainda não J'oi l:umprida.
O ot•arloJ•, con~inun.ndo, diz estar de pleno accordo com a
medida pJ•oposla.
A oul.m omcnda manda rr.slnboleeer o dispositivo contido
no arl.. i" J'(llaUvo á creacão de alfandegas no Acre e Alto-Juruú. Esta emenda ú do Sr. Jonat.hns Pedrosa, membro ·da
Commi~são rle F'inanr;as, c apresenta lambem uma questão
I'egulnmenlat·. S. Ex. affirmn rruc 1111 grande vantagem na
sua approvar;no para evitar o conlrabnndu.
A outra <!mr.mln •' :1 r<ogu inl 'J: «O Governo mandará fazor
rmtrulo das quotas mlativas á Alfandega do Mumnhii.o, et.c,,.
J~stn emenda foi utuesentada Jlola bancudn do l'rlnranhão.
Sobre clla .iá o orador se Pi'Onunciou na sessão anterior
demonstrando a inconvrniencin da sua approvação.
O SJ•, l't1Pi'Csentnnfe do llio Grande do Sul pronunciou um
hrilhanl,e dioetu•so, :;lBtentandn uma medida egual a esla, mas
terminou diz~>JHlo que o SonuJo não devia approvul-n, porque
isto era nssumplo para srr tratado n'uma lei ordinnri~a.
.Não quer di1.e1• o OI'Jidor que cssn emenda seju injusta,
mas nelta que elln não podll cabo!' nll oJ•r;amento.
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Pólio acontcrltll' al.ü que o., honrados Sonador·cs estejam dofendendo urna eausa nruilo .. iL.l;<la, ru:ltl pJ·ecisa dn "'''mentos
pura fuudam,ular 1\ sua opullno.
J~lla 11fio enJJe .uo ort:.auJL•ntp c: .. sabeu.1 .torlos que os 01·~a ..
menl.od ~!::~l.av!Ull pew~O!-.i de au/..!·1zaeues e .e l:'llo que~ Congl'csso
quer ho.1n evilar'. O :,iunurlo !!Sla no seu da'uJ(o de l'CJCitar todas
as opiniões da C:ommis.;ão e tlc resl.abcleeer f.odas as autoL'iznc.ões.
A' nomrnissfío dn Finant;nr; res!a n conviet;.ão de ter cumprido o sou drv<ll'. •ralvuz, o., lronrarlos Senadores l.onharn J'azãn

ern l'f.•pt!ll'il' a npiniiin dn Cnlllmis~iin, 1llW niio

injusta.

::;,.,.{!

justa ou

/'rnJRn, r.utN·ümlo, (/111 a nmcnda nfio deve ser ncccita.
Pousa tamiHllll quo a emenda fi!·mada poJa rligna bancada
do .l1nrn,nií, não pó(JB nH~J·eom· npprovacão do Senado, e cr·t1
me3mo que nlla nem devia t.er sido aecoita pela :\l'esa.
0 Stt. CASSIANO DO NASGI~Il,N'l'O - Por que razão O nobre
Senador não acoeilou o nwu nlvitr·e sobre uma lei especial a
esse respeito ?
1

O Rrt. S..\ Flt~>:IHI~-

\'.

Ex. t\~Ltí Jnnçnndo uma r:nndem-

ao CongJ·f!sso ;.;acionnl. Pot•que, pois o nobre Senador
que 1\ Ião ~ornpull'nln o conhece bem c.,sa questão deixou passar todo o :umo, sem rcsolvet· um assumpto t.fío pulpil.nnte ?
Continuando, <liz o orador, que a emenda apresenLarlu polu
nolH'r.' Senador por Santa Catharina, ~ambem não deve sN ap)Jt'O\Wia pelo Snnado, estando nas me3rnas condições a aprcson/.ada pelo uo/Jt•u i:ieuadm· por i\latto Grosso, restabel'ecellào
muil.m; das dispnidr;õ"s /ror ri em iii minadas.
O ltonr·:Hln Snnndor pi' lo i'iauhy apt·csenl.ou diversas emendas, /.enrlo ,itl n. prinwiJ'n deli as Jlarecer contrario. A segunda
di3pil,; que Hc.ia incluiria no orçamento da Fazenda, a verba de
!! :.\!lo* a ti lu lo dr. grat.il'ir:a~ão n dcnr;, l'" eseripturarios da Casa
da Moeda.
:: · . '
Essa emenda não podia ser concebida nesoes termos e
muito menos sm· I·ecebida pela Mesa.
A Qmenda í'irmada pelo Sr. Pires Ferreira mandando alterar o calculo das quota.l padece do mesmo mal. Sobre a
apresentada pelo nobre Senador Sr. Cassiano da Nascimento
já o omdor inlcrpoz parccor cont,J•ario pelos fundamentos quo
allegou.
A mnsma sorle deve ter a uprc•cntada pelo nobre Senador
:\zcrcdo.
'\provcila o ensejo de se achar na tribuna para chamar a
n!.tenr;ão dr todos os Srs. SenndoJ•es pam o dej'lc'il or~amcn/o
quo já ó enorme.
E' preei.1o cal'eular cffectivament.c a receita e a rlc3pcza a
fazer-se, n esse tr·nbalho torna-se humanamento impossi\'el,
porrttw em r.ada O!'r;.amcnf.o ns emcnrlas voem de rolclão não
.«'IJiln possiwl .oe nalrmlnr· a~ dos(IC!ZIIS que ellns nccnJ•r·etnm.
SeJam esl.a3 consirlera(:ões, diz o or•ador, um aviso nos
Srs. Sonudor·es, que natura/monto já se achnm sut't'icicntcIrMÜO
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mente comp~netrados da necessidade inadiavel de se nugmentar
o meno-s possível as despezas publicas.
Tenho concluido.
·

'';
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O Sr. Urbano Santos ( •) - Sr Presidente, vejo-me forcado a dizer· algumas palavras ao Senado, em relação á emenda
hontem apresentada pela bancada maranhense c sobre a qual
se pronunciou, cm sentido desfavoraver, o digno relator da
Commissiio de ·Pinancas, neste or~.amenlo, o o faço, porque
quusi Que fui nominalmente chamado ao debaLe por• S. Ex.,
quando prof!igou o meu procedimento, assignando essa emenda
contra a praxe assentada pela ret'crida Cornmissão.
O Sn. SA JlflEJnE- V. Ex. não tem razão.
0 SR. URBANO SAY1'<JS - IDocu~~c, ~r. Presidentt:, sincm•ament.c, essa consura peln sua m,Just.,ca, porqu·r nao me
accusa o. llOmcíoncin de, a% hoje, ter quebrado, uma só voz a
l'inha adoptada rcln Commi.lsão do Financas, quanto no procedimento em relação noB neg-oeíos publicas.
No seio daquella commissão tenho sido até o presente
moment.o um resistente, quanto ao augmento das despetas publica·3. Absolutqmentc, desde quo sou rcprcsentanLe da Nação,
niín usei uma sô vez do meu direito, para pr•opllr um augrnen/n
elo dospozn pnhlica, seJa ella de quo natureza fõr.
Quom !em, pois, um passado dessa natureza a apresentar
aos seus collcga·3; quem 'lcm uma folha do conducta limpa deste
modo, devo sentü•.sc quando uma censura o vi·3a, tal como
aquella que me foi irrogada pelo Sr. relator.
O SR. SA FnmnE- V. Ex. não tem razão. Os argumentos
que adduzi não ·;e referiam a V. Ex.
O que BU declarei foi que ext.rnnhava que, tendo V. Ex.
votado na Cornmíssão em favo!" da diminuicão da despoza rulllica, por uma Ques'/iio do principio, não devia ter assignado
arinella emenda.
E' uma opinião individnnl', hem podendo ser que n razão
rsto,ia com V, Ex.
O SR. URBANO SANTos- Sr. Presidente, níio creio tor quebrarl.o absolutamente a l'inha quo me tracei na Commissão de
Finan('as, assignando a emenda da minha bancada, o assim ,iulgo
porQue, si é verdade que aquella Commissiio assentou om absoluto niio concordar cmn nutol'izaçuo do Poder Execut.ivo que
import.assern cm diminuição de alt.ribuiçoies do Poder Legisla.
tivo; ~i é certo que resolveu não autorizar crenciio de empregos
o nusmentar vencimentos do l'unccíonarios publicas, 11 certo
t.ambern que em caso do necessidade urgente tem quebrado osso
principio est.nbelecido.
O Sn. SA FnEmE- Vi\ V. Ex. que e3tá do ncci\rdo commigo.

(") Este discurso nüo foi revisto pelo orador.
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O Sn. Unnt.No SANTos- O principio não foi assentado hontem, foi d~ to rios os 'i ompl!s c cm todos os tempos, desde que
rtertonço ar]twl!n "nnumssao: nn'lretanl.o, tnmos vist.o, muitas
vezes, quando o snrviço puhlieo o IJXige, que esse principio sof.
frou oxt:epçlio, wmo ,;ol'freu ag-om, no caso do areamento das
Holaçücs Extet·ioJ•es. A ·Commissão do Finanças, som quebrar
sua linha de conduela, mais at.tondnndo u necessidade de servico publico, propor., naquelle ministorio, crenção de rogares e
::m,cmwnl.o de vmw1nH.mtos.
PaPeec-mt! que occurroncia igual se verifica em relação ú
Alfanrlnga de mou Estado.
0 811. MENDES DF. Ar.~mm.\ - Apoiado.
O SR. UJmANO SAN'ros - AJ'J i não se trata, como bem !em.
hrou o meu illnsl.ro amigo Senador pelo nio Grande do Sul, do
uma simples molhot·i~ pat·a os empregados dnquolla alfandega;
tral.a-so d1l nm11 providencia urgente, pnrn que aquelles func··
eionar·ios não sn vo,inm nhri!l'ados a abandonar seus Jogares pela
impo,sihilir!dc do viYf\1' com o qno ganham.
O Sn. Pmgs .FEnnEmA - O mesmo se dá no Piauhy.
O Sn. A. Az1mr.:no - A vida cm Matto Grosso é muito mais
Cül'tl.

O Sn. Unno~ND SAN·ros- Trago aqui a rclacão das rendas da
Alfanc!oga do Maranhão, pm·n demonstrar no Senado que desde
1.90f! os.;n alfandega 1·onrlo menos do que n Io~nçiio, que l'he foi
feil.a pela lei Federal.
O Sn. A. AzEREilO- Jssn quer dizer que essa alfandega nüo
tem rliroito n nugmento.
O Sn. Jos1~ Eu:ERJo- E' que a lotação é muito alta.
O Sn. UnB,\No SAN1'0S- Nüo so trala de um premio para o
maior ou menor· rcndimonlo dn nll'nndegn. A lo'tacão é muito
superior ao quo essa nlfandoga realmonl.e rende. Ainda as·Bim, a
emenda da bancada do Maranhão níio altera essa lotaciio; de·ixa
Qtw elia fique nos ~ mil contos, quando <mtras alfandegas, como
n do Ceurú, que rendo mais, t<lm lotacüo de metade. O que a
huncndn. do M'urnnhfio propõe tí unicamente uma pequena alternciío nas quol.as. do modo que fiquem um pouco superiores ás
noLtmo;;, pormit.tind{t que os J'unccionnrios so possam manter
mn s••us Jogarns; porque, nctualment.e, posso gnrnnt.ir ao Senado
rruo el!es ,lerm vrnoimontos inforinJ•es t\quillo que um homem
,r! ove t.er· para viver nm•mnlmento.
E'' o qur t.in!Jn a rlizer.
O Sr, Sá Freire eomol)U di?.ondo que vem á tribuna fazer
Iigoit•ns oonsidoral)õ•~·>. mn resposta no honrado S~nador pelo
Mal'r.nhão; nnnl\lt poderia estn1· nos seus propositos o intuiío
de mngunr o seu honrado compnnhoir•o do commis·são, quando
dis.;rm que R. Ex. ctnr>ht•nJ'a a. linha que 'f;inha sido csiaholocidn
na Commissiío de l'innn!:ns. Of'l'erocondo tí consirloracüo .do
Senado u omondn; S. Ex. mesmo foz considerações, no intuito
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ele dcmonstl·ar que não 'linha havido lln wa IJal'l.c o menor 'deslize. Ghognu 11 ofl'm·eeor aJ'BlllllCntos que JJem dcmonstl•am não
JJa\'t'l' iniuilus dn su:t parle om ofl'endcJ· ou magoar S. J~x.
S. Ex. dt.ou I!JD abono dos seus :u·gunwnt.os a eircumst.anc~ia dü, pela Ul'!,;elwin, a prurll'ia Cummissão teJ'-se visto obrig·ada a quobJ'HJ' a sua liulm du eonduda, rel'm·inuo-se ao easo
do orc;umenio do Ministm·io das flelac;.ões Exteriores.
OI~a, si a flntnruissãn pthlo, em uma dnda neea3iiio, quebrar·
n. Jinlw CJU(~ Sit lr·nt~Oll, pnr·a nrunpl'iJ.' um dovCJ\ n:1o fÍ oxt. t•a01'din~n·io, não ~~ d1.• nwis qne o honnulo 8enndm·, movido rol' int.t~
J•ns;.;t'ts dC' sr~11 ]~sl.:u.lr\ dn popul~lr.:ilo nun t'r'PJ'I~SI.Hl'ln~' (IC funceio ...
J•io.:; qno -r~sUio so!'!'J·e1Hlo gr'a\'O lli'P.ill izo, protundegsn tmnbem

f~onsogttíl',

)·

pn1· rnl'Ío da emendn, solllrJÜo pnra um sm·vico d::sta

ordem.
Dnhi a eireurnst.ancin de S. Ex, oi'J'tJrcce!' a er11enda. Como
l'<!latol' da Commis:;<io foi, porém, J'oJ·•;ndo a di~e1· que, assim
!ll'Ocedendo, eotavam os membJ•os cla Commi·3siio om desaccõrdo
com nQuillo que haviam deliberu.do.
OJ'/'m•rc•r•u estas considera~õos uo Snnado, sem o mais levo
inlnilo do of/'ell(ler ou magoar o nobre Senador.
E~l.:i emt\'eeido, c ha pouco o pT·ovou o honrado Scnadot•
polo Rio Ol':lndP. do Sul. no wu brilhante discurso, que ha urnr~
grande injustiça cm t•elr.çfio a ossos J'unr.cionarios das AI'J'anclegas, sendo JWoessario normuli~nr-.,o o serviço. ll'hts não se
noJ•mali~[Jill S<ll'l'ir;os resolvendo apenas uma das qucslõe3. Ao
conlmrio, isto c'Ot'I'C mais !1111'11 o f:wln do posi'liv::tr a in.ius.
'licn, deixando que ouLro3 soffram.
Port.aJli.o, duelarou que a solução m:)is !og-ica, mais na/.urnJ,
mnis de aecürdo eom os princiJlios constitucionnes 1í a d~ se
resolver c3ln rpwsiíio JlO!' !lleio de uma lei Ol'dinal'ia.
O Sr. Severino Vieira ( •) - Sr. Presidente, a discussão
em que se c'Jnfienhuvam os mous illusl!'cs oollega3, subscriplüptoJ•es das emendas que se acham em debate, não me parece
do in'leil•a r.olwroncia eom os PJ·oposilos qtwSR. JEEx. manif'r•stnmm honlem, vot11ndo lll'll'encia para SIJJ'em discu'lidos os orçamentos da Mn~·inha o da Fazenda.
Desde qun foi concedida csln urgencin, parece que o Senado dcclinuva na compeloncia, no zelo, nn il!UstrnQão dos
rnembi'03 da Connnissfio do Finnnca~ o estudo dosta mn/<Jria; e
rJ[•srlo cntüo tinham de cireumscJ·cvor-Re a manil'estar o sou
voto de nccc)Pdo com o p;u•ecel' ela illust.rada Comrnissão.
Pnnso, St•, PI·csidentc, do cont'ormidndo com e.llas perfuncl.ol'ins considcmçüos, que. o dever do Senndo, neste momonto, ó cin/l'iJ•-so ao pa!'ccor na sua illuslrada ·Commis5ão do
Finanças, desde que não lhe resta tompo parn estudai' os/.a
maloria. Eu mesmo me vo.io complctamenle canelo rlitmle da·.;
mncndns atll'cscnl.ndus e vejo que essns emendas, mesmo as que
oJwdoceJ•am a pnn.;amr.nLos mais ,iusl.i'l'icnvois o mnis louvnwis,
niio nHronclrm nos fins quo o SPnudo tem ~m visl.n nr.stc montr.ulo.

(') Este discurso não foi mvisto p.elo m·ndor.
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Aprovcit.o a occasiüo para manifestar os rnmls louvores :i
eonduel.a que teve o honrado Senador pelo Itio GI·nnde do Snl
apontando os ePros o vicies so!JJ·e os quaos so acham eo lendas
os c,,tipendios dos diversos cmpt•egados da Fnwnda. Entt•etnnt.o,
S. Ex. se reservou pat•a propor as necessarias medidas de equidade cm tempo oppor!.uno ou appeliando para aqucll'es do seus
collegas que no futuro pudessem fazei-o, caso S. Ex. não voltasse a cslo reci,nt.o, hypothesc que dove ~er afastada, porque
estou cerl.o de que a sua reeleição t•eprcscnla o maior cmponho de seuH amigos e do eleitorado indepcndonlc do Hio
Grande do Sul.
Era muito de,,ejuvel que sll inspirassem neste cxr.mplo os
lllusl.res Srs. Senadores pelo Maranhão.
A emenda de SS. EEx. pódc ser· muito at!.onJ:,•el, mas nflo
é justa .••.
0 SR. l\IENOES DE ALi\1EJOA - E' muito jus la.
0 SR, SEVERINO VllmV\ - , •• porque SS. EE!. visam meJ.horar a ·aituação dos emrH'egados da Alfandega do Maranhão,
quaRdO deixam em situac!io infiH'ior oe empregados da Alfande!la dft Pelo-l.as o o11~ru.
O lwnrntlo Senador pelo Rio Grande do Sul foi o primeiro
a n.br·ir mão da sua emenda o os auetot·es das outra·• deviam ret.iral-as, para que pudcssemos volnl' o orcamento rle ace•irdo
com o parecer da i Ilustre Commis.oão de Finanças do Senado.
São succcssivamente approvndas as seguintes
El\IENDAS

Ao ar·~. 2 - Fica o Governo autorizado a reconstruir o
ar.!.ual edifioio da Imprensa Nacional, despendendo para isso
nl.é 500 :000$, devendo ser as obras feitas mediante prévio or~,amonl.o o concurrcncia.

l•'ica o Gover·no autol'izado a despender até 5. 000:000$, fa7.tmdo pm·a esse fim a necessnrin operação de credito, com a
eonsl.rucoãn o reeon·s!rucçiio ou ropnros das nlf'nndcgas, delegacias fiscaos, assim como a acquisição do material destinado

nu llPPiil'ullHun(Hilo dcssus I'('Jllll'lir;Õr!~ o ú l'ionlizn(•ão da.s ronda~
da União, Jl!'eccdendo os respectivos orçamentos.

Casa da Moeria, dign-sl\: L 0~3 :877$, do aceu!'oo com a tal.wlla n. I do dee1·el.o n. !l.:l:!lt, do 20 de dezembro do 1911.
Ao nt·l. 10 - AcrJl'n~eontu-sn: n n nrt. :33, n. Hl, da
lei n. 1.SH, de :H do dezembro de 1007, c ari. 82, c XXIV,
tla lei n. 2.35·1, do 3 de dezembro de 1910.

:·--~---'--"'----""--~~---~-----~-~---·~..-:.:.:. o>:/;,Q't.~· ~~~~~::.~••
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Ao nrf.. I ,n, 1:1 - •rríbunal do Contas - augmontc-Ro
de n~ :~GO$, pnm oeeorr'CI' ao nugmonto do voncimonf.os do
:weôrdo I\OIIl o rloeurto legislativo n. 2.1:í11, de 20 elo dozcmht·o de 1911,
Sa.la das sessões, 22 de dcwrnbro de 1!lH . - Ji'. Glucario, presidonto.- Srl I•'reirc.- JJueno de Pai·va.- Victorirw
Mootairo,- Urbano Santos.- Jonathas P.adrasa.
·

Elimino-se a ornonaa do. Commisslio do Finanças suppressiva do nrt. 7 da propo3íçli.o.
Sala das sessões, 22 do dezembro do 1911.- Jo'arreifoa
Cliave:t.- Pedro Boruas.- A. Azeredo.
O Governo PI'OVidoneiarfl. para quo n nenhuma das ernbwt·oucõos atracadas no cúes do porto do Rio do .Jnneir•o, soiitJ;
pormittido descarregar moi'Cadorins do qnalquo1· e·apccic, para
o lado do mar, durante- o "tiJtiiJW orn quo estiverem aLt·acadas
Sa!:t dns se·asões, 22 de dozombro do 1911.-Victurino
.llonteiro.- A. A;aredo.

I

J\o art. 2 - Unsl.aboleça-sc n disposicfio t\(lnstantv do
n. VII relativa tí urouçfio do AIJ'audcgus no Atl.o .Turuú -e Alto
Aoro.
Sala dus sessões, ~2 do dozembi'O do 1!l11.- Ju:ni!Jita.~>•
Pcd1•osa •.

O Governo manaarli far.er o calculo das quotas relativas

:1 Alfandega do Maranhio, equiparando-o ao da Alfnndog1L da

Jlortaloza, ou .,o.iam 390 quot.as, m1 razão di) 1,!14 sobro alovaciío
de ~.000:000$000.
·sala da6 sessões, 22 do dezembro do 1911.- Urbano
líantos.-José Euzabio.-Mandc.~ de Mmcida.

!I

Onde convier:
Accresconto-so -

ArL.

orn pessoal o voncimnntos a

Alfandega rio l'ut•unagu:\ fiea equiparada :í do Mnrnnhi1o, autorizado o Poder Executivo a. abrir os orodiLos nocos·aarios

para dar cxccucão ao disposto nosto artigo.

Sala das •sessões, 22 do dezembro do 1!JH .,-- Alencar

Guimaráes.-Generoso Marques.
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Aceresc(Jnf.c-·.:;u onde convier: arl1. -

a JJelugnci:t J..'i:;eal

do Kanf,a pai.!Jarina ·e a .AII'andL•ga du l•,lol'ianopo\i:-;, 11n 1ue~HJn

E.:;f.udo, fwam J•ospecLivamon'le equi)lnl'(ldas á Dclcgaein. c ú

Alfandega do Maranhão, u!Jrindo o Uovorno para osso fim 011
rwocssarios creditas.
Sala lias 'ocssõcs, :!2 do dozcmbm do HH 1.- F'clípJic

Schmidt-.

-

Ao ar[,, 2- Hostn!Joloi;a-so o V do. proposição.
Saio. das sessões, 22 do dezembro do 1U1L- Felippc
Sala das sessões, 22 do dezembro de 1911. -Azal•ado.

-

ArL.
O Govurno modificará o calculo das quo~as rolnUvn·o a Alfandllga da P:ll.'nalryba, equiparando-o ao da Alfndoga do Mnr11nhão.
Sala das sessõo~, 22 de dezembro do 1911.·- Pires FcrrciFa.

·

ArJ art .. I, n. 18, eleve-se a 16 o numero de auardas d111
Alfandega de Pelot1113 c a mais 200 P11ra a represslo do contrabando na fronf.eira do Rio Grande do Sul.
Sala das 181Blies, 22 de dezembro de 19tt.- Culiarlo dD

IVa.~cimmtD.

Onde ronvicr:
Em pessoal o vencimentos a Alfandega de Corumbil. fica
equiparada á do Maranhão, abrindo o Poder Executivo os
necossarios creditas para a exeoupcão do disposto nesto artigo.
Sala das sessões, 22 de dezembro de t9U.-Aseredo.
SÃO 1\EJI!!TADAB AS SEGUINTES EMENDAS

Onde convier:
Sojam concerlido3 no respectivo orçamento da Fazenda
mais 2:400$, a titulo de gratificação, aos dous primeiros oscripl,ura,rios da Cn·3a da Moeda, visto não terem sido equiparados aos primeiros uscripturarios do The30uro, oomo foram
os das outr!ll3 classes. -Pires JI'C'N'eira.
Ao mesmo artigo: rest.abeleca-se o n. ~. do n. VI, da
Jlroposiçiio.- Azeredo.
Ao mesmo artigo: rostabeleca-·3e o n. 5, do n. VI, da
proposição.- A:eredo.
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l'REJ!IOJC.\DA8 AS SEGUINTES E.i\!ENDAS
Ao mesmo artigo: n. ü e o n. VI, rcstabelcca-se·.-

A.:c~

rcdo.

Ao mesmo artigo: rcslabelccu~se o n. V c o n. 5 do
art.igo 2.
Saln das scssõe·o, 2~ de dezembro de 1011.- Pires fi'er~
''

!'eira.

'

'I'

Approvada, a proposkão vao á Commissão de Rcdaccão.
ORÇAMENTO O,\

''I
"'I
·~.
'•

1I'
l•

J

~'

li
1:

~'!

~IAIUNHA

1'.\HA 1012

3• discussão da propo>icão da Camara dos Deputados,
n. 127, de 1011, fixando a despcza do Ministerio da Marinha
para o exercício de 1912.
Vem á Mesa, ~ lida, apoiada e poõta conjunclamentc cm
discussão, a seguinte
EMENDA
Onde convier:
Pica exte11siva aos EJtados Maiores do Presidente da Republica, Ministro da Marinha, o chefe do Estado Maior da
Armada, pnra todos os effcttos, inclu·>ive para o est.abelccido no decreto n. !).10 B, do 30 de outubro de 1801, as di,;posif;ões
do arL. 1' do decreto n. 1.388, du 21 de fevereiro de iH9J.Pires Ferreira.

O Sr. Feliciano Penna- Sr. Presidente, para que a Commissão de l''inancas possa omiLlir paJ·ecer soure 1Jskt emenda,
é necessario que o seu nobre signatario decifro, rovolu o
mysterio que no lia se encerra.
O Sn. PJRJiB l"F.RREJRA -Eu retiro a minha emenda.
O SR. FEJ.JCJANO PENNA -l\'esle caso, Sr. Pr·esidonte, na <ia
mais tenho a dizer.
O 8n. PRESJDENTJi- O IJom·ado Senador pelo Piauhy requer
a retirada dn su emenda.
O Sn. •Pums :FERREIRA- Sim, senhor.
Concedida.

CREDITO

MRA A

SECRET.IRIA

0,\

C,IMARA

3' discussão da ]Jl•oposiçúo da Carnara dos Deputndoó',
n. ti!l, de !911, autorizando o PJ•csidcnto da ·nepublíca a abrir
ao Ministcrio rlo TntoriOI' o credito supplcmentnr de .\5 ::lü7$ü80,
para supprimcnto da verba- illaterial, limpoza e eonscrvn~ão
do edificio, snlmios do servtntos o out.ras despezas dn SecrctRriu
da Camura.

---
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O Sr.- presidente - Não hni mais numero no recinto pam
vutauões. Vou mandat' procedm· :t chamada.
Procedendo~sc :i ehamuda, verifica~se u ausencia dos
Srs. •ravaros d~: Lyra, Castro Pint.o, Sigismundo Gonuah·"·'·
Severino Vicii'U, Bernardino Monteiro, Moniz Freiru, João I.uiz
Alves, Augusto de Yasconcollos e Lnuro Müller (9) •
ils

Srs.-

O_ Sr. Presidente - ncspondcram a chamada apcuns 30
~cnadores. Não ha mais numero; l'ica adiada a voüu;ão.
APOS!lN1'A0011lAS A DIVEilSOS f'UNCClúNAniOS

3' discussão da proposição da Car;tara do,q Deputados,
n. 158, de 190!!, regulando a aposentnd~ia dos par.rões, mU'cliiuistus, foguistas e remadores dos arsenaes de marinha da Ite~
publica..
·
Ai.liada a vot.ooão.

O Sr. Presidente - Nad-a, mais havendo a tratar, vou lovau lar a sessão.
Designo pum a ordem do dia da seguinte:
Votàoão, cm 3' di~cus.~ão, d:t nroposioão d;t Camnra dos
l>eput.ados, 11. 110, de l!Hf, autol'izando o Pt•nsidcnte da Itcpull!ica a abrir no !\!inistel'io elo Interior· o credito suppJomeHI.ar·
tle ·'IG ::lli7$ü80, para supprimento da verba - i\!at.eriul, I impeza
c uonservacão do edil'icio, salarios do serventes o outras desp~ ..
zas-da Secretaria da Cama-rn (corn parecer favm•avcl tia CU1nm,lssão de Fbwnc.as) ;
Votaoão, em 3' discussão, rJa proposi~üo tht Camara tios
Deputados, n. 151:, tlo 1000, regulando a aposentadoria do~
tmt.rões, maehinist.ns, foguistns e remadores dos ar"HI1"'s li"
mal'inlm da Rcpubliea (unrn 11li1'Ct:c1' contrario da Cornuâs.wio
tb: J-ustiça e Lcaislação á emenda o((cl'eclda 1.clo S1•. Scvmiuo
Vidra, já rejeitada cm 2' disC?tssão) ;
2' discussiío da proposit'ão da Cnmnra rios Deputados,
11. 82, do 10H, autorizando o Presidente da Itopu!Jiica n niH'il.'
ao Miuisterio du "Fnzonda o credito de 133 :5-13$2ií!l, pm•a oet:or·rer ao pagamento de dividas de oxercicios findos, do Minisl.cl'io
elo Intm·ior (t:orn jJareccr (avllravel da Coum!lssão de Fhtau(:as);
2' cliscussfio da nroposicfio da Ca mnrn dos Dnpu l.mlos,
n. 128, do 19H, c.st.nhciccondo aR bases para a roorganiv.açiio do
•:nsino milif,ut• (com pm•ccer (m:omve/, da Co1rmt:issi1o t/1: Jftt1'inha c G11erra.);
3• discussão do pt•ofocl.o do Sanado, n. 72, do 19!0, rlovuudo
:t fOOI!i n pcr.são quo tim•t:e]Jc D. Anua Coalho do Figuoirr,dn,
viuv:t ado cnr>i:tílo do J~xrwdl.o .Toaquim So:n·cs de Figucirmlo
'(o((crccitlo 1lcla C01Winisntio tlc P-l11a11ç11s) •
.T.ovauta~~e a sestiÜO <Is ti IJOI'!IS o 20 minutos.
Vol. VI
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'A' i hora da tai•dc, prosen~o numero legal, abre-se a
sessão, a que concorJ•cm os Srs. Quint.ino Docayuva, l?orreira
Chaves, Pedro Borgos, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado,
Artlmr Lemos, Judio do Bruzil, José Euzebio, Urbano Santos.
l\londes do Almeida, l'ires Ferreira, llrancisco S:\, 'l.'homaz
Accio!y, 'J.'avures do Lyra, Antonio de Souza, Malfredo Leal,
Castro Pint.o, Sigismundo Goncalvcs, Guilherme Campos, Oliveira Vallndão, Severino Vieira, Moniz Freit•e, Sú. :Freire, Bueno
de Paiva, Bernardo Mon:toiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis,
Francisco Glycerio, Bruz Abrau~os, A. Azeredo, Generoso
Marques, Alencar Guimarães, J,auro Müller, Victorino Monteiro,
Pinheiro Machado o Cassiano do Nascimento (3G).
Deixam de comparecer, com causa ,justificada, os senhores
Araujo Góes, Candido de Abrou, Silvcrio Nory, Paes do Carvalho, Ribeiro Gonoalvcs, G(JI'vasio Passos, Alvaro Machado,
Gonçalves Ferreira, Hosa o Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim
l\lalta, Coelho o Campos, .Josó Marcullino, Ruy Jlarbosa, Bernardino Monteiro, João Luiz Alves, Lourenco Baptista, Augusto
de Vasconccllos, JJnuro Sodrt1; Campos Snllcs, .Leopoldo do
Bulh1íes, Gonzaga Jaymc, Mctcllo, Fclippe Schmidt c Hercilio
Luz (25).
E' lida, posta em discussão c sem debate approvada a acta
da sessão anterior.
O Sr. i• Secretario dt\ conta do seSJu,in!c

EXPEDIENTE
Officios:
Dous do Sr. Secrotm·io da Cama ra dos Deputados, datados
de 22 do corrente, remettendo as seguin:tcs proposicões dnquella
Camnra:
N. i32- !OU

••

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. São concedidas as pensões annuacs do 2:400$
a D. Annn Zulmira Mont.oir·o Lopes, cmquanto viuvn, c 1:200$
a Aristides Gomos Mont.ciro Lopes, uquolla viuvu e este filho
menor do 16 annos, do Deputado federal Dr. Manool da Motf.a
Monteiro Lopes; revogadas as disposicõos cm contrario.
Camara dos Deputados, 22 do dezembro de 1OH. - SaiJino
Ba1'1'0so l!m'ior, presidente. - Antonio S'im,cão dos Santos Leal,
i" secretario. - Eu:11b'io F1•ancisco da Andrad11, 2• secretario.
-A' Commissiío de Finanças.

.........

I!ESBÃO EM 1.'13 DEZEMIIIIO Dl!

i9H

N.133-19H

O Cong1·e~Ho N;tcional resolve:
Art. t. • Os ofl'iciaes da Armada e classes anncxas, quando
.transferidos para a reserva, por molestia ou ferimento contl'llhido cm Sel'VÍ~'O militai', terão direito à pcrccpcão integral
dos seus vencimentos aa:-vi do art. 6" da lei n. 2. 290, de 13 do
dezemlll'O du 1910.
Al'l. :l." Aos ofJ'iciaes promovidos soriio abonadas, mediante requerimento, as seguintes irnpm·tancias pal'B serem
descontadas pela decima parte do respectivo soldo mensal:
De 2" tenentes a capitães-tenentes .......... ..
De capitães de corwta. e capitães de mar e guerra
A vicc-aJmirantc ........... , .. , ............ .

600SOOO
800$000

1::!00$000

Art. 3." Os sub-commissarios da Armada pcrccbel'iío os
mesmos veucimcntos marcado:> no art.
da referida lei para
os aspirantes a officiaus, descontada porém umá etapa para o
rancho do bordo.
At·L. 4.' Os meuanicos uuvaes ficam equiparados, um voncimentos, aos artífices de que trata a tabella do art. 28 da
citada lei.
A1•t. 5." Os inferiores c praças do Corpo de Marin~teit•os
Nacionaes perceberão os soldo~ consignados nas tabellas C e D
!lu lei n. :!,290 e as gratificações alli estabelecidas, si, porventura, outras maiores não lhes fm•om pagos 1por leis ante·
riOI'eS,
Art. 6." Revogam-se as disposlcü.es em contmrio.
Gamara dos Deputados, 22 de dezembro de 191 i. - Sabillo
Barroso Junior, p1•esidente, - Antonio Simeão dos Santo'
Leal, 1" socretat•io. - Eusebio F1•ancisco de And1•adc, 2' secretario. - A' Commissiio de Finanças.
Dous outros do mesmo sonhar o de• ÍS'Ural data, communi·
eando havcl'em sido approvados o enviados ú sanccão o PI'O•
jccto que coiicedo licone a ao Dr. }jpitacio Pessoa, ministro do
Supremo 'l'ribunul J?cdornl, o ·o que manda pagar no engenhoim civil João Thomnz de Aquino c Castro a quantia do
73G :3!H$940, por saldo de contas da construccão do qtinrtel
uo cavallaria da J?ot·ça Policial. - Inteirndo.
Um do Sr. Minish·o da l<'nzcnda, datado de 22 do cOI'l'Ciltc,
transmittindo :n !llensagem com que o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos autographos da resolução do Conlll'es~o Nacional, ~anccionadu, que nbt•.; o ct•edito especial de
3!, :210$208 pam Jlagumento da diffcrcncn do vencimentos
n que tem d1roito o chefe do seccfio da Alfandega do 1\io do
Jaoeirb Francisco Pires do Carvalho Aragão. - Archivc-sc
um dos autographos o communiquo-~· á. Camal'll, remottendo·
se-lho ·o outro.
·
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Um do Sr. prefeito tio DisLJ•icto Federal, t!ntado (]e 2Z
tio cOI'rcnte, tr•ansmittindo a Mensagem com que submol,te á
cousidemcüo do Senado as razões qno o levarem tt não ·dar u
sou assentimonl.o t't resolução do Conselho Municipal que determina sobro o revestimento dos passeios, por parte da Profeitura, sompt·e que os proprietarios deixem do executai-o
no pmzo que menciona o sob as eondit;ões que· estabelece.
A' iConnuissão de Cousti tu icão c Diplomacia.
•relogmmma do Sr. Araujo Pinho, datado da l:lahia, de
2~. communicando que, por• motivo de enfermidade, t·emmciou o cargo de governador do Estado passando o exercício
ao sou substituto legaol. - ·Inteirado. '
O Sr. 3" Secretario (se1•virulo de 2") procede á leitura
dos se(!'UJintes
PARECERES

N. 447- 1911
Jlcdctcção {i1w!l tias <Jmendas do Senado ti 1lfU}losi(!ãu da Camartl
dos Dqru.tados, n . .f25, de 1!111, (i:ca:mlo a tics)Jeza do Mi-

nisterio da Jla:cuda pal'a o exercício rle -1912,

·'"

I'

·~:
"
·',,4

·.o

Ao arL. 1", n. 7 - Thesout•o Nacional:
Em· vez do diminuída de 3:000$, ficando assim redigida
- diga-se: diminuida de 3 :000$, distribuindo-se da seguinte
fórma. O mais como está.
Ao urt. 1", u. 8- •rribunal de Contas:
Accrescente-se: Augmentadu de 62:250$ para ~ugamento
do accrescimo de vencimentos determinado pelo decreto legi~lutivo n. 2,511 de 20 de• ·dezembro de 11111.
o u·rt. I"; n. 10- Cai:rm de Conversão:
Redija-se assim:
Diminuída de 20:000$, pela eliminnciio da consignatãD
J'elativa á assignat.um de notas, c augmontada de !!2 :400$, Pllr«
gmlil'icacão, do modo seguinte:
2:400$ par.n o secretario. O mais como os tá redigido,
Ao urt. 1", 11, 1:! - 1Clasa da Mo!!da:
Diga-se: Augmeul.ada de 100 :372$-!00 para attemler no
augmento rcsultan~~ da lubelln n. I do decreto n. !),224, rlc
!lO do uczembro de 1911.
Ao art. 1•, 11. H\-- Do]Qg·acia do 'rhesom·o em J,ondr•eH:
Diga-se: Augmcntar de 10 :~00$, sendo 3 :ooo.~ para o delegado o 7:200$ para quatro escripturarios, de couformidade
!JOlll o decreto legislativo n. 2. 485, de 16 de novembro de 1!lH.
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Ao nrf.. · J ", n.' JS- Alfandegas:
AecJ'est•.unto-sr..!:
Augmoniada do 8 :lHO$ a verba- Pessoal das Cnpata~ias
rln JIIJ'ande6'fi' de Pclotas - para o fi1ü de ser 11levada a 1$ a
dial'ia dos respocl.ivos f.t•abalhadores.
A1.1;;rnenl.adn. "'' 1:! :fiG.\ ii\ a w'·r!Ja- Pessoal da. Jó'OJ'r;a dos
nrmNlus da AIJ'aruJ,~g·:r th p,~Jol.as- pal·a n fim (IIJ Br-r· nln\':lrlo
n Hi o numero dos re:;pnctivos guardas.
Elevaria de 200 o numero do guardas para a rflJlr~ssão
dn cr>ntrahando na fPonleiJ•a fio Rio liJ•andn rio Sul .
Ao ar I.. I", n. 20- .Empl'rgadns rle l'üpa J't.if)õos n Jogarrs
rxl.inf'l.os o funednnario., addidos em vir/.ndn de senlwmJa;
Acorescenl.e-se: Diminuida de 19 :920$~28, correspondentes
nos vencimentos de um inspector da Alfandega do Rio de .Tan,.iro, rxeluido rio quadro por nt'J'eil.o dll apo:;enladoJ•ia. Allgmontada de 17:387$620, sendo 5:816$ para pagamento de um
dwfn rJe secGiio da Alfandega ri, .Porto Alcrn·o o l·l :57·1*6~(1
pat·a o do um ajudante de guarda-mór da Alfandega do Rio
d" Janeiro, ambo~ em virtllde de sentença judiciaria.
,\o art. 2", n. IH- Substitua-se por rst.e:
A conceder premio de 50$, por tonelada, nos na.vios qu~
so movam a vnpol', con.~truidos na Ro,publica, e w.ia m·qurncfto
sr..ia Sl1)1Prior a 80 ton~ladns, podendo abrir creditos nl.f\ réi.~
1

200:000$000.

J\o arl .. 2", n. VT,t":
Bupprimam-so n.1 p·alavms- «c ~00 p{;is•- r accrrsconl.o-srl •!lO fim: « J\ssi•m como morlifiem' o nnnho das moerias rio
Jll'flia •.
Ao art. ~". ·n. Vf, 5"- Sup•prima-se.
Ao arl.. 2", n. vr. (i"- Stthstit.na-sr• polo srl(ninl.r: reconst.ruiJ• o ael.ual rrlifir.io da Jmpronsa Naeionnl, despond,;ndn
par•a is.~o af.(o !iOil:OOO$, rJrvrndo as oil!'as set· !'Pila.~ n!Nlinnt"
prrlvio OJ'camonln r ~:oncnrrr>ncia •·
,\n at·L 2", n. VTIT, lel.l.ra b :
Arrroseent.o-sr Jlfl fim rio pat•ngrnpho : « srm rnrnt'f!:OA
pnt'a n Thesout•n >.
Ao m·l. fi"- flnh.<l.ii.JHJ-Rn o l'inal p~ln R•'A'Uinl.c :
Quando se vc!'ificnr qualquer aeoideuto cm srrvico fJIW n
inhnbilil.e pnt•n o t.rnbnllto, o abono ,qcri'L inl.egral prlo pl'li?.O do
um nnno.
• Ao ai' I. 0" -·- ~npprirnn-se
Ao nrl.. 10 :
Rupprimnm-sr, do onlrn nq dispo.,iCõR• nhi rnnmerndns,
n;. i!r:g-uinlrs: rio nrl. :>:1. n. H r· rio n•rt.. 3~. n. Hl, rln Im
n. ~.or.o, rio ~1 de rirr.rmlH'O do 1908; do nt•l .. .w, n. 3, da

ANNAES DO SENADO

;·I
',1,1',

~q

fl

1

::I.;

'

t:'
.

'

''.

lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909 ; e do art. 82, 11. 30,
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1!!10.
Ao mesmo art. 10:
Accrescente-se: do nrt. 33, n.' 10, da lei n. 1.841, de 31
de de~emllro de 1907 ; do art. 82, n. 24, e do az•t. 97, da lei
11. 2. 356, de 31 de dezembro de 1910,
Ao nrt. H: - Supprimn-so.

Additivos
,J

.,j'i

Accrescentem-se os seguintes artigos:
Art. Fica o Governo autorizado n despender até
5.000:000$, fazendo paz~a esse fim a ·necessaria operação do
credito, eom a construcciio, reconstrucciío ou repnrnçfio dos
edifícios das Alfandegas e Delegacias l•'iscnes, assim como
,com a ncquisição do m11tez·inl necessario ao npparelhament.o
dessas repartições e ú fiscnlizaciio das rendas da Uniiio, •!ll'ccedPndo os respectivos orçamentos.
Art. O Governo mandar:\ fazer o calculo das quotas
reclativas á Alfandega do Maranhiio, equiparando-o no dn Alfandega de Fortale2a, ou se,iam 390 quotas na razão de l,!l4%
sobm n lotaçilo de 4,000:000$000.
Art.
O Governo modificnrú o eallmlo das quotas rfllativas ú Alfandega da Parnahybn, equiparando-o no da Alfandega do Maranhão.
Art. Em pessoal e vencimentos as Alfandegas de Pnrannguá e de Corumbá ficam equiparados ;\ do l'.faranhiío, abrindo
o Poder Executh·o os credltos necessarios á execucúo do disposto neste m•tigo,
Art. A Delegacia Fiscal do Thesouro em Santa Cntharinn e Alfandega de Florianopoiis, no mesmo Estado, fi.
com respectivamente equirparados ;\ Delegacia e 1\ Alfandega
do ~~aranhão, abrindo o Governo Plll'a esse fim os creditas
preciSOS,

,,
:·

lt

Art. O Governo providenciará .para que a nonhumn dns
embarcaoões nf.raondas ao Cúes do Porto do Rio de Jnneiz·o
seja permittido dAscnrregar mercadorias de qualquer espeele
para o lado do mni•, durante todo o tempo em que estivArmn
atracadas.
Art. Fica o Presidente da Republica autorizado R al1rir
o credito especial de 1 :333$333, outt•o, para pagamento da dif1'erencn de venciment.os. dos funccionnrios dn Delegacia do
Thesouz·o em Londt•os, em virtud<' do decreto n. 2.~85, de 16
de novembro de '.911.
Sala aas. Commissões, 22 de dezembro de 1911.- lVal(redo

Leal. - Gulllurrme Campos. - Sá Freire.

~'ica sob1•e a Mesa para na sessiio seguinte ser discutida,
1!epo1s de publicadq no Diqrio do CO'agrerao,
.
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N. 448-1911
Redacção final tias emendas da Senado á proposição da Camara
dos1 Depntarlo6, n. .J 27, rle .J !1/ I, fixando a despe:a do
;llinistcrio da Marinha pam o exercicio de .J 9/l!.

Ao ari. 1':
Depois das palavras • Ministerio da Afarinhru, accrescente-sc: - (de accól'do com as tabellas que acompanharam a
respeetivn proposta».
O mais como cstú .
.~o arL. 1", n. 8- Corpo de Marinheiros Nncionaes:
Em vez de 2.-101 :992$625, diga-se: c 2. 471 :992$625 ~. conforme 06tá consignado na proposta, que nessa rubrica não foi
alterada.
Ao nrL 1", n. !O-Escola de Aprendizes Marinheiros:
Em vez do 822:082$, dign-so: c 822:088$ », como se acha
consignado na proposl n, que tnmbem nesta rubrica nno foi
modificada.
Ao ar L. 2" lcttrn b: - Supprimn-se,
Ao nrt. ''": - Supprimn-se.
Sala das Comm issõos, 22 de dezembro de 1911. - Gui-

'·:

l

~I

lherme Ca111Jl0s. -

Wal(redo Leal. - Sá Fra,ire,

Fica sobre a i\lesa para nn sessão seguinte ser discutida,
depois do publicada no Dim•io do Congresso,
,
...

-

N. -149- 1911
A Commissão do Marinha o Guerra do Senado, estudando
n proposição d:t Camarn dos Deputados, n. 131, do l!lt1, que
toJ·na rxl.ensiyas nos sub-machinisl.ns do Corpo de Engenheiros
Machinistas da Armada as t•egalias concedidas aos alumnos
machinislas da Escola Nnvnl que completarem o respectivo
curso lhüorico, prrRsn n oxpôr o seu parecer.
A classü que ora se procura boneflciar está scientificamente
na mesma igualdade do condições que a dos aspirantes a guardamarinha, que, no final de seu cuz•so theorico, toem por lei garantida a sua promoção.
Parece á Commissiío nmn medida de equidade e por lisO
aconselha o Semtdo n dar o sou assentimento.
Snl:~ dns Commissües, 22 de dezembro de !9H.-Pires
Ferreira. presidente e relator. -.Vendes da Alm,eida. - Felippe Schmidt. -A. lndio do Bra::i!,
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Proposiriio lia. Camara dos Deputados/ n. 131, de 1.91-1, a /PIC ~e.
)•e[el·e o pa·reciJJ' ~u.ln·a

O CongT•J~so Nacional decrota:
Ar!.. 1 .• l•'icam extensivas aos nclunes suh-mnchinistas do
Coppo dn ·l~m.:-••nlwil·os ~l:wlliu i.1l.as da Armada e aos aspirantes

((J!'o c~orwlnÍI't1 /lJ, ~~onJ api'OViJil.nnwnlo, o ;'" nnno rJn ~UJ',"IO dH
~\1al'inha a;;; l'IJg·:dia:-; I'.OOI~t~didaH l'i'lo l'PgulamPnl.o nnnexn ao

dl•eJ•el.o n. R.lir.o, do :.: dn ahl'il un Jüll, aos alumuos-machiui.sl.as da « Es.,olu Naval qne comJ>lr.l.uJ'f!ITI o I'CBpr.nl.ivo eui·so
l.ilfJOI'ÍI'O, fieando o Uovernn nnlm·izarlo a alwil• os cr-Nlil.o,q IIIJt:(·."i~nrios

rmr:r n nXIHmtJii.n de.'ll.a lo i.

ArL ::. • nnvogam-sn as disposiçü•Js om r.onl.rnrio.
Camnt•u dos Depnlarlos, 21 de rlnr.emhro de 19H - Sabi11o
lJarpo.vo .funior, presidente. - ilnlonio Sirnciio do.~ Sn:ntos Lt!nl,
:I" snm•nl.ario. - José .f!J<.:qttirn da Costa Pm•f!ira Bmt/tl, 2" sr.'~l'~<i.nrio inl.~rino.- A imprimir.
O Sr. Laura Müller- Requeiro a V•.Ex. que consult.e o
;'lr.nmlo si ·oonsenl.e na uJ•gcn~ia pam vol.açiio da. -J'ednoçiio final
dos pro,icolos fixando ns dr.spozas dos Minisl.e!'ios dn .Pnzanrla
!• da Marinha pa1·a o excrcieio de ·Jni2.
O Sr. Presidente - Oppor•f,unament.o submcl.t.orci no Senado
o I'A~tHJrimenl.o rle V, Ex., por não haver numero legal para
rlol ihcrnr.

O Sr. Sá Freire -di?. que, de acc'ôrdo com o collll]lromi·sso
qnc assnmin rrnanrlo rliscul.ia o areamento ela. l!'nzendn, rnvin
ü. Mrsa. mn pJ•o,iedo da Commissão do Finanças, regulando os
\'eneimcnl.ns rlos •Jmpregnrlo,q da Esl.al.istir.a CommPI'I'.ial.
V(\Jn :í. Mr~a, ,1 lido c, !101' ostnr npoinrlo pplo numero de
a~signal.nrns, v:w ~- imprimir o sr,gninl.o
PI\Q,TJICTO

N. 5\l-i!Hf
...
·•

O

r.on~:resso

Nacional rrsolvn:
Art.. -1." Ficam elevados os vencimentos rios chefes do
~neção, 1o•~ 2
3(1" n lt(l" N~m~ipturarios, porteiro, r.orr<'iO ü
.~orvonl.es rla Esi nl.isl.icn CommOI•nial, resprcl.ivamcnto a 10:000$,
11

'''

\

11:000$,6:000$,
rlon.~

r.

1800$, 3:!100$, 2:800$,2:1,00$ r 2:000$, Sl'ndo

f.tJrCM rlo OI'I!Nmrlo 11 nm tm·•;o do g·rn!Jfica(:fio; ahrintln
parn isso o Govr•1'no {) 1111r.rs.qnrio (l)'edito.
A·rl;. 2. • Rrvog-am-so as disposiCÕí's em coni.rnrio,
Sala dns srssiírs, 23 rlo rle7.AnJbJ'O rle 1911. - P. muccrio.

-

Stí F'1•dre. -

Ped1'osn,

.Bucuo

r/11

l'tr.h!fl. -

li'.

P1!n?lfl.. -

Jonntlttl&
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O Sr. Severino Vieira começa dizendo que vem pedir os

hon~

ot'J'icios e a valiosa intervenciio do Presidente do Senado
fHLL'!l. rttW chogut~ ás mãos do ot•adot• a tabclla explicativa daR
despezas do ~linist••rio da Viação e Obras l'llblicas pal'a o anno
vindouro.
Em isso ;dmplesment.c f(llc f(twt•üt pedir, porque, rccorl'f'Ttrlo t\ srwr·etaria, l'm·arn-llw pt·opot·rlionadas as t.abellas rte

l.odn.,;; o.. ; ntii./'OH mini~l.fH'ÍOM, mMros a do da Vjacão, o ~]ne ~~au;.;a
Htll'fll'"·'~t, l.rat.undn-so• "" um adminisf.t•ador intelligcnt.e, laho-

l'ioso. Oflt't'oso" t.udo mais quanto de virtudes sr• possa at.l.t·illuir

no

r•nt~ar·r·t~g-ado

da alta adminiM.raeiío rlo pniz.

O Sr. Presidente - O Sr. Sena<lor Laura Müller l'NJIIereu
tn•gnneia a fim rle sct·cm diseutidas immedialamente as red:w(:oies f'inaes das l'rnendas do Senado üs proposiçüt•s qtw fixam
as tlr,spnzas elos Minisl.et·ios da Fazenda o da Marinha pat•n o
t:.Xtweioio do i!l12.
lluhmnl.l.o :\ flnnsirlei·acão rlo Senmlo o requerimento.
Apprnvnrto.
E11t.mm em rlistmssão nnicn, quo so encerra srm dehat.e,
P são :tJlprnvadas ns I'l'flaer;ües finaos das f!menda.q do firmado
tis III'OIJMir;úes da Comam dos Deputados ns. ·J2G r• 12i, de 1911,

ORDEM DO DIA
VOTACÕF.S

Votar:ão. om 3' discussão, da proposioão da CRmnra do~
Dnpnl.atlos, n. iHl, do HlH, nutori7.ando o Prcsidcnlc da lteJmhlira a nhi'ii' ao MillistCJ•io do interior o cr(!rtit.o supplementnr
rlt• -Ir. :21i7$ôRO, pat·n supprimrnlo rla verba- Maf.llrial, limpoJZtl
o non.<ei'I'H~iin do mlil'ieio, salat•ios dr. ,qrrventcs e out.ras despr~t.n ..;; ria Rrel'MnJ'ia da Camnzon.
AppJ•ovacln. vno sot• snhmol.l idn :i sanr.ciío.
,\PORF.NT.\OORioiA <I ntVF.rlSOA

I'U:'ICCIONARJO~

Vol.ncão, ~m 3' discussão, dn propogiçii.o da Camara dos
Drpnt.ndos, n. 158, rir t90!l, regulando a aposont.adorin dos
pal.rões, ma eh inisl.as. foguistno 1.• remadorPs nos arscnaos de
marinha dn Rüpuhlicn.
AJlPI'Dvnrln, vno ser snbmrt.l.irla á sanecilo.
r.nF.PITO p,\IU

P.lfl,\~fl!;N'l'O

DE OIVIPAS DE EXERC!C!OS I'!NOOA

2" discnssi\o da JWOposiciio da Camnra dos Deputados,

n. R~. rln 1911, aniMizundo o Pr•r.sidont.o 1la Unpublica a abrir

an ~I in iBf.rrio .f]n Fawnrla o erodil.o ele ·133 :iH:l$25!1, para ooMrrri' no pngamnnlo do dividas ri" oxr.l'flicio.~ findos do Mini.,lrrio do Tnt.rrifll'.
Approvndn, .vao sol' submolt.ida ti saoccüo.

ANNAES DO BENADO
REOROANIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

!l' tliscussfio da propositJiío da Camnrn dos Deputados,
n. 128, de IOU, est.abelceendo as baRes para a reorganização
do ensino militar.

O Sr. F. Glycerio ( •) - Sr. Presidente, esta proposicfio
chegou, creio, no dia 21 ao Senado, Lendo Jogo parecer favoravel
da Commissão dn Marinha c Guerra.
Até ahi muito bem. Estabolccc, entretanto, a proposit;úo
uma morganizncão gorai, instituindo collcgios militares cm
quasi todos os Estados o escolas tochnicas cm Lodos os regimentos, devendo tl'azer l.ambern uma despezn enorme para o
Thesouro.
O SR. ALFREDO Er-r-rs-Talvez de 10.000 contos.
O Sn. F. Gr-YCERro- Não contesto que technicnmente a
proposição trate do cousas convenientes e uteis para o ensino
mililar; não mo proponho mesmo a contestar as vantagens
nella contidas. 1\las o que aeho inconveniente é que se augmente
extraordinariamente n despeza publica sem flUO seja ouvida a
respeito a Commissão para esso fim instituída.
Assim sendo, requeiro quo a prouosiciio vá •i Commissão
de Finn01;as para que e lia possa estudar detidamente o assumpto
e vei" si esta reJ'oi"ma póde ser realizada.
Vem á Mesa, ,:, lido, apoiado e posto em discussão o seguinte
REQUERIMENTO
!.''·

Requeiro que ri proposi~ão da Camnra dos Deputados,
n. 128, de 19H, estabelecendo bases para n reoJ"ganizaciio do
ensino militar, vá á Commissão do Financas.
Sala dos sessões, 23 de dezembro do 1911.- F'. Glucerio.

..
•i
.'i

..
i
I

O Sr. Severino Vieira ( •) - Sr. P~sidente, o !Projecto
que se discute tem pnr effeito, conforme declara o sou art. 1",
refor·mar o ensino militar, autorizando o Oowrno a crear
escolas praticas ,junto 1\s brigadas csh·ntegicas e de cavallnria,
de nceóJ•do com as seguintes bases:
1.' O ensino militar será professado nos estabelecimentos
infrn numerados:
a) escolas regimentaes;
IJ) collegios militares;
c) Escola 1\filitar;
li) Escola Pratica do Exercito, que funccionará no Rio
Grande do Sul;
e) Escola Superior de Guerra;

·.1

!

I

.(;"

f

(') Este

discur~o

niío t'oi revisto pelo orador.

.. ..,.;.,
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U3
f) escolas pra tir-as das brigadas.
2:.• As eseolas regimontnes ministrnrito o ensino prlmnrio,
o complemenlnr n o prepamtorio, ou o~ cursos de 1', z• e a•
gt•l\os, :ís pt·ncns, cabos e inferiores.
r. Hnvor;í uma em cada regimento on batalhão.
II. Seriío modeladas pelas suas congcncrns ft•nncezas por
adaptacão ao nosso meio.
nr. Smt p!•ofessorado ser:í consliluirlo (IC!a orficialidnde
do resp11ef.ivo bntalhiío ou regimento.
IV. O funccionamento destas escolas se fará sem preju.
dicar o serviço militar.
Sr. Presidente, Ilarece-me que, tratando-se de escolas que
funccionam ,iunto dos proprios l'egimontos on batalhões o das
quaes são docentes os proprios officiaes do Exercito, 1\ desnecessario nntoriznr o Governo a reorganizai-as.
E' bem possível, Sr.· .Presidente, qne n autorizncüo viso
outro fim, qual o de Jll'Oporcionnr aos officiaes . encarregados
do ensino, que deve eonslituir o ·proprio exercício das pracas,
BllBSÃO F.l\!

uma nova gral.ificnciio.
Em todo caso, Sr. Presidente, parece-me que, peJa natureza mesma do proJecto, uma vez qun ellr. encerra cm seu bojo
um grande nccrescimo da despezn publica, Jogico e consentaneo
se1•ia fJUe sobl'IJ cllo f.iyesse sido ouvida a Commissiio de Finnnon~.

Occnpando a tribuna, era meu intuito mandar ú Mesa urna
emenda a este proJecto; uma vez, port:m, que .iá hn numero
par·a votação, limitar-me-hei n dar o meu voto no requerimento
do honmdo Renador por S. Paulo, no sonl.ido de ir n proposicão
11 Commissão do Finanças, lastimando apenas não dispor de
10 votos para dal-os t.odos a esse requm•imenr.o.
Era o que t.inhn n dizer.
O Sr. Pires Ferreira faz longas considerncões, insistindo nn
necessirlade dn votação immedintn elo projecto o demonstrando
qno o requorimont.o do nobre Rcnndor nor R..Paulo é mais
um indicio dn hostilidade ilOm que S. Ex. tem ultimamente
procumdo intervir nos trabalhos parlamentares.

· O Sr. F. Glvcerlo (•) -A praxe hvnri·niYAimente Se'guidn pela Mesa tom .~ido a do romettor ;í Commissiío elo Finanças os proJectos vindos das Commissõrs tcchnicns, desde
que envolvam despcza.
·
Com relncão no pro,ioct.o em debate. n Mesa nssim nüo
procedeu o ellc foi inclnirlo na ordem do din sem nudiencia da
Commissiío de Finanças.
Provavelmente, foram e siío respeitnveil' os mot.ivos que
levaram n Mosn a assim proceder.
O Sn. PnEsroF.N'!'ll - A Mcsn não to·m antoridndc propria
para enviar os fll'O.ioct.os 1í Commissão do Finanças ou outra
qunlquez· Commissiío, fnculdnde que, na minha opiniíio, lhe

· (•) Este djscui'IIO nfio foi revisto pelo orador.
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devia ser conferida. i\fas não a t.om. Isso depondo de requerimento de algum dos Si·~. Senadores.
·
0 Sn. F, GL YCER!O - Accoiln a CX(Jiicnçüo dada pOi' V. Ex.
r cont.iuuo minhas nbservncões, ponderando no St>nado que ~e
ir•atn de um projrcto nmplissimo do reo1•ganizn~iio do Ansino
militar, nnvolvendo Ulllil !(!'ande despcza.
0 Sn, PIRJ;R F~Rilll!I!A- ~iío apoiado.
O sn. F. c:r.wmnro- Como transita, pois, rstP pi'Ojedo
nrsl.a Casa
ser· ouvida a C:ommissüo rlll Fina"';as?
O Sn, CAR-rno Pt:->'1'0- Ha de sei• ouvida quanrlo .~r rlrr.retar
n l'r.opretivn rlrspezn.
O sn. F. Gr.wmnrn- D11poi.~ de votado o pro,;or,Lo F.ntíio
si\ StJrr•Jnos ou vidos par a rhl!' a respec tivn vet·ba '?
O Sn, Al-l'll!lDO Eu.rR- Então não hn necesRidarlr. rlos pl'OJer.t.os irem :í f:ommissfio rio Finanças.
O Rn. F. Gr.Yr:mmo- Acabamos dr. vot.nr uma reforma mimar qur nugrnent.ou de l•rt·cn de 20.000 :000$ n rlr.sprza rla
Rnpublira. O nobrr 1'\f'narlor pelo Piaulw roi o oxt.J•r.nno defl•nsor rlt>ssn rnforrnn.
O Rn. Pmr.R F'r.nnr.m.1- Como di?. V. Ex.?
O Rn. F. Gr.yar.mo - V. F!~j, foi extremo d~frnsor rlessa
J'rfm•mn.
·
0 Sn. Pmr.A FERRF.lllA- Qnal de !las?
O sn. F. r: r. wmnrn- :\ ult.imn roformn dr venci monto~
milHares.
O Rn. Pmr.s Fr.nnmn.1- Contesto IJIW o nn~trnrnto rlr rlP.~
prza t.r.nhn att.in~tido n :>n.ooo:OOOIJlOOO.
O Rn. F. r:r.w:F.nro- !I! as o Thosouro rnnlwcr pm•fritnmr.nt.r rsl.a dosprzn. O;; Rrs. Srnadorrs r.sl.iín rnnvonr.irlos r!rss:t
immonsn drspnzn. E nindn sr. vem prrlir. n:xnrn, srm r.xnmo,
nem r.sf,urlo, mais nni(mrnto rir rlospr?.a.
Mas ~nl.iio pnrn 111111 so fr.z n Republir.n? Por flUO nfin .~a
pormit.!P rxnme da Commi.•siío rir Ji'innncns? flor flUA sr. trm
modo dn Comml~siio de Finnnons? ·
A r.ommissão dr Finnncns procerlorií n. um exame sevrro
r immerlinlo r., si nfio houver rlr.spczn, n Senado rnf,iío vot.nr:í
rir> nr.r(lrdo com n pareerr ria Commi~são lrrhnira, flllP r. a rle
~farinho n Gnrrrn.
:\'ingunm cont.o.~t.a n compnlnncin n autoridnrln dn.•tn uJf,imn
Commissão r. o 1111r sr prrl~> r. npr.nnR o rxnmo sohro n drspüza.
Fiz o JMn J•rfltlrl'imrnt.o pnrn flllr> o RAnnrlo mande onvir
n r.ommis~fio rlr Finanr.ns r pnra Qnr o~tn rxmninr nlt~ lflinnt.n
•nhr• n rlnspr.~n.
Ri o Srnarlo lfllrr rntnr. yntr: .<i nlin lftlf'r. níin vntr, r.11mP.
simpll'smrntr o m~>n rlr\'M',

"''lll

AVI!rov.ttlo o J'cquci·imenw.
:,luspenstt a diseuosilo, nl'iOJ
.!<'hlllllC!I.S,

uc

ser ouvida a Couuuiooão de
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:J• tliscussüo tlo IIL'O.iccl.o do Senado, n. 7:!, de i!J!O, elevando
a 100$ a p•mHfio que percebe JJ. Arma Uoelho de Piguoh·cdo,
vi uva tlo capitão do Exercito .Toaquim ;,loare• de Figucit•cdo.
Approvm.lo, v:w :i Commiosão rio Redner.,iío.

O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantM· a sessão.
Designo' !}U!'a a o!'dem tio dia du soguütlc:
:!" discussão da IH'oposição da Gamara dos DcrJU!ados,
n. 1:.11, de l!Hl, esicmlcndo aos actuaes sub-maehínistas do r
UortJo uo l~ngcnllciros Machinistas da Armada que concluir•!m
com apt·oveitnmcnto o 3" nnno do curso de marinha, as regalias
conceuiua~ rwlo dcet·eto n. 8.Gú0, de 3 de abt•il de 1!111 (co!lt
parecm· tavoravcl tia Commis.1·úo d•J Marinha c Guerra);
~· uiscussão do Jll'O,ieclo llo St!llado, u. G9, de l!IJ 1,- clevauúo
u., Ycucimenl.os tlos l'unceionarios da 1\eparticiío de IM.utistica
Counnet·ei:tl c dando outi'as Jll'DViuoncias (of{erecido pela Commissão dtJ P inanças) ;
:1• discussão da fli'Oposi~tio da Camai·a dos De(lutados,
n. ll:J, do 191"1, pura os cl'J'oitos da vitaliciedade, que cquit>ara
\()~ ucimtes IH'cput·auot·es utl J~scola Polytcclmica e l~scola de
Min:1s aos da~ l?aculdurles tle Mlldiuina da Jlepublica (com parecer /'tliJOI'cwt•l da Comm.issão c/11 Justiça c Legislação) ,
Lcvaula-;e a sessão ás ~ liot·as e :.m minutos.
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A' 1 I!Ol':t da tarde, presento uumm·o lega), abro-se u sessiio,
a que eDltcOt·rcm OH ~r;. Quitltino .Bocnyuva, Forre ira Chaves,
Pedro Borges, Cnndido do Allt•ou, Silvorio Nory, Jonathus Padrosd, GabJ•icl Salgado, At•lliur J.cmos, lndio do Brazil, José
Euzebio Urbano Santos, Mendes do Almeida, Pil•us J!'orreíra,
l'horna~' Accioly, .\utonio .do Soum, \falfi·edo Leu!, Olivo_ira
Vallm!iio, .Toiio Lui~. Alves, Huono de Pa1va, Bemttrdo Montou•o,
Fcliciauo Prmnn, Alft•cdo E! !is, l?mncísco Glyeorio, B!'az Abrantes, A. Azm•ctlo, Genct·oso Marquc.,,Aioncur Ouimuriies, l~elippc
Schtnitll, Laura Müllcr, Viclot·ino Monteiro, Pinlloiro Machado
e Cassiano do Nascimento (31) •
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Deixam de cornparecrJr, com causa .iustificadn, os Senhores
Araujo Góes, Silverio Nory, Pacs de Carvalho, Hibeiro Goncalvcs, Gorvasio Pa~sos, Francisco Sú, l'avarcs de Lyra, Alvaro
1\!nchado, Castro Pinto, Sigisrnundo Gonçalves, Goncalves Ferl'Oil'a, llo~a e Silva, Gomos Ribeü·o, Joaquim Malta, Guilherme
Campo~. Coelho e Campos, Josf\ Marcellino, 1\uy Barbosa, Severino Vieit·a, Bcmardino Monteiro, Moniz l"reire, Lourcnco
Bapti~ta, S~ Freire, Augusto !lo Vnsconccllos Lauro Sodré,
Campos SullcR, J-oopoldo do Bulhõos, Gonzaga Jayme, Mcttcllo
e Hcrcílio Luz (30) .
E' lida, pos.ta em !liscussão c som debute upprovada a acta
da sessao anteriOr.
O Sr. :1" Secretario !lá conta do seguinte
EXPEDIENl'E
Officios;
· Dous do Sr. Secretario da Camam dos Deputados, datados
de !l3 do cot·renle, rcmettendo us seguintes proposições daquella
Gamam:
N, 134- !OH
O Cons't'csso Nacional resolvo:
Mtigo uni~o. Fica autorizado o Presidente dn Republica
a conccrlel' um nnnn de liccnca, com ordenado, para tratamento do saude, ao Dr. Lniz Quirino dos Santos. procurado!'
da Republica no E$ ta do do Rio de Jancii·o; t•cvogadas as disposições cm contrario.
· . Gamara dos Deputados, 23 de dezembro de 1!JI1. - Sabino
Barroso J!lnior, presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
1' secretario. - Euzebio Francisco de Andrade, 2° secretario.
-A' Commissão de Financas.
N. 135- 19H
~I

o Congmsso

rmcional resolve:
Art. L' J!'ica o l'l'osidonte da Republica autorizado a dar á
!Ilesa de !lendas de Il.aconliara c ú do Porto Velho, no Estado
do Amazonas. c ít dn Laguna, em Santa Calhnrina, o mesmo
regímen (la 1\ltJsa de Rendas do Antonina, eontinuando as duna
primeiru~ suboi·clinadns it Alfandega do 1\lnnáos.
Pal'Uf;t'Upllo unico. Os act.uaos funccionarios, administradores o oscrivü.cs das Mesas de !lendas do Itacoatiarn o Porto
Velho serão apl'oveitados, conservadas as vantagens a essas
cotogorias,
Art. 2:." Revogam-se ns disposicõos om contrario.
Gamara dos Deputados, 23 de dezembro do 1911. - Sabino
Barroso 1!m·io1•, lll'eHidcmto. - Ant'onio Simello dos Santos Leal,
1" secretario. - Ettzabío Francisco de Andrade, 2' secretario.
-A' Commissíio de l'inancas.

_...;.
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Sr. 3' Secretario (servindo de 2') procede á leitura

dos seguintes

l'A11ECllfillB

N. 450- iOH
A Commi:;são du l<'inuncas, examinando o projooto do
Senado, n. 51, de !Ull, concorda ~orno tlareccr emiLLido a seu
respeito pela Commissão de Justil;a c J,cgislaoiio.
Sala das Commissõcs, 24 do dezembro do '1 ~H. - F. G!vcerio, presidente. -Urbano Salltos; relator. - Arl'hur Lemos.

.~,.
,,

'I

'

- Victorino Monteiro. Sd F'1'ei1•c, vencido

Jonathas Pcdl'osa. -

Ji'. Penna. -

PAilllCE!l. OA CO!\UUSS,io Dll JUS'I'IÇA E I,llGISLAOÃo, N.
1011, A QUE SE ll.EI'EfiE O PARECER SUI'IL\

125,

DE

O projecto n. 51, de 1011, ora su,joilo •a.o .e~ludo da Commis.
são de Justiça c Legisluciío, estabelece uma medida destinada
a uvil,ar passiveis conLroversias quanto ao direito ·do aposentador·ia, rruo deve assistir aos l'unceionarios da Directoria
Geral de ::laudo Publica, que, ern virtude do de·ct•cto n. 1. 463,
do 12 .do .julho do 1!J!2, J'ot•:J.m transJ:cridos da Municipalidade do
Dislricto Federal para o Governo da União.
Esses servidores do Estudo, como empt•ogados vitalocios
!la j\lunicipalidade, sosaram ·de todas ns regalias inherentes
ao J'unceionalismo publico, inclusivo o da uposontacão. 'fransJ'cJ•idos pelo dcct•eto dtado, contra &ua vontade o sob protesto, da administração municipal para li fodeJ•al, perderam
c:c-•m do decreto rnunici,pal n. 900, do 30 do setembro do 1ú02,
o direito :\quolla v·n·ntagcm por parto da Municipalidade.
Em thesc, está bom de ver que, avocando os servicos até
então a cargo do Districto Federal, 11 União, ipso facto, assumiu todos os comoromissos dc·corrcntes desse acto, não s6
no que respeita ao pagamento dos vencimentos, siniio lambem
no quo se rofero Jl todos os demais encargos. Como, poróm,
não lhes esteja garantido ainda po1• loi federal o direito de
nposoutacão, o projeoto vem supprir essa luounn, a~wguraudo
no mesmo tompo a côses l'uncciomwios urna vantagem cruo
!11eH decorria do JH'Of)rio cx<J•roicio dos cargos, quando a Muniuipnlídade superintendia esses servicos.
•rratu-so, como so vil dessa succinta .exposição, de uma
medida equitativa u l]!ue devo merecer o assontiment.o do Sr.nado.
Assim, a Cornmissão é de pa:recor· que o projecto soja appt·ovado.
·
Snln das Sessões, 1.3 de dozembz•o do 1911. - João Lut:
Mvcs, pt•osidonto. - Castro Pinto, relator. - JostJ Eu:ebio.
- J, M. Metcllo. - 2'avarcs de Lyra..

,.
I
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Projecto do Sentrtlo, n. IH, a que se re(el'e o pa,·eccl' SII·JII'a
O ·Congresso Nacional dccr.~ta:
Artigo un:ico. Os funccionarios aos quaes se ap:Jlliea a
disposição do ,,.rt. i •, § 6", 2' parte, do dec1·eto let;iH!a iin1
n. 1.151, de 5 de ,janeiro de 190~. torão dil·eito 1í apo.~entadol'ia
com as vantagens concedidas nos funccionnl'ios· Jlllhlico.l dn
trniiio e conlariio, JHII'a l.odos us eJ'J'eitos, não s6 o tempo de servico a que s~1 refere a citada disposicão como k1mbern o t.empo
que estão seJ•vindo nas z·espectivas repart.içõe~. por oJ'feiLo <lo>
dccz·etos ns. 4. ·163, de 1~ de ,iulho de HH:!, JJ 1.151, de .í du Janeiro de 190~; revogadas as disposições em contrario.
s~Ja das Sessões, 23 de novembro de 1911. - F. J.llcntla&
rJe Al111cida. - F. Pires Ferreira. - A imprimir.
N, 1,51 -

1911

Jtespondenrio :\ mensagem do Senado, n. 278. de 2:.1 de
ouLubro do corrente anno, em que se solicit.um do l'odel' Executivo csclarccimenLos áccrca d·a. pl'Oposioão da Cam:lt'a, u..10,
desto anno, concedendo licença, com ordenado, a José 'fhomaz
Carneiro da Cunha, 3• cscripturario da AIJ'audoga do Rio ue
Janeiro, o Sr. Presidente da Republica deelaro~t· fJue, st•gundo •:l. inl'orma~iLO pz·csLnda pela Iuspeclori:L daquulla Al!andoga, no officio n. 2. 37 ''· de• 24. do me~ de novcmbl'o,
ninda suhsisl.r!m as razões pelas qunos o :l" l!.<criplururin d:l
mesma l'flpar·t.i~•ão Jos,: 'l'homnz Carneiro da Cunll•:t rrqURI·cu um
anuo ·de lícen~·a, no Congresso Nallioual; convindo nccr•eseJ•nlar
(juc o 'J•cferitlo cscz•iplm•nrio não gosou licem:a pam lt•atanwnLo
de ~aude durante o cor·rmüe anno.
Esta. Commissão, :í vista do exposto, é do paruuor· que o
Senado dô o seu voto ú proposição.
Sala <las Commissões, 2.\ de de~em!H'O do JHJ I. - Fra/1.cisco Glycerio, •[lresidcnLo. - Urbano Santos, relntOJ'. - F.
Pcnna. - JJu.~no de Pai·ua. - Victorino Monteim. - Jorrathas Pedrosa. - Artlwr Lemos. - Sá Frât•c.
PJIOPOSIÇÃO D,\ C.\MARA DOS llEPUTADOS, N. 10, Dll 10!1, .\ OVE gg
REFERE O PAilECER SUPIIJI

O ·Congresso Naoional resolve:
2\rt•. 1•. Fica o Prosidenle du Repulblica uul.orizado a con-

ceder a José Thornar. Camciro da Cunha, 3' esoz•iptur:n•io da
.Alfandega do nio de .Tnnei!•o, um anno de liucn~•u, com oz·denado,
para tratar dl' sun saude.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrm·io.
Camara dos Deputados 5 de agosto de i911. - Subitv>
Barroso JJtnior, t>resid·Pnle. :._Estudo tl" Alblll{ttt:rrtttr: Coim.bra,
:1' socr·ctario. - ,!ntonio Simeão dos Santos Lcttl, 2" secretar·io,
- ,\ imprimir.

·-
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N.

~52-

:1011

:\ proposição da {)amara, n. 100, do corrente anno, au~
toriza o Gover•no a abt·ir ao 1\lini~l.erio da Far.cnda o crcdit.o
exl.mordinari.o ue 1. ti7G: I :J.I$3::l8, afim de occorJ.\1)-r ao lpaga-

ltll~ulu

I

dP

jw.·o.~

dt! d1!pusitu.s da :l:aixa

J~eonumiea

u l\lontc de

tioceol'l'O desta Capital.
Além da demonst.r·a~ão organizada na i' sub-directoria de
Conf.alJilidade Publica do 'l'hesouro Nacional, acompanha o projecf.o a lltcnHaE;cm do Sr. Presidente da Republica, de :!8 de
J,uml•o do eori·cnto anuo, ,;olicitondo auf.ot·izaciio pam a abertura
do mesmo credil.o ; e pot· isso é a Commissão de l'inanças do
parecer· quo seja approvada a proposição.
Sal~> du~ C<lrnmissões, cm 24 de dezembro de l!JH. - P •.
UliJCI!rio, presidente- Urbano Santos, relator. - F. Pe-n.na.- JJuuna de Pm;va.- Victorino Montci~a.- Jonatltas Pedrosa.- Artltur Lemos, -Sá Freire.
l'IIOI'OSiflÃO IJA

•

J..:,\l\!Aiul

DOS DEPU1'ADOS N,

100, DK i !lH,

A QUS

SE ma.ignE O PARECim SUI'IIA

O Congresso Naei~nal resolvo:
Arl.igo uni~o. E' o Prosident~ da Hepublica autorizado a
nbl'ir ao Minist.erio da J?~zenda o crcdit.o extraordinario de
f. 675:134$338, afim de o~correr ao jlaf;amento dos juros dos
uorJosutos da Caixa Economica e Monto do~ SoccorJ·o dest.~ Capii.J>I,
no 2• semestre de :19i0; revos-adas as disposicõos om contrario.
Camara dos Deputados, 28 do outubi·o do fOi:!, - Sabiri!J
llarroso, presidente. - Antonio Simeãu rios Santos Leal, i" Sfioretario.- Jo••é Joaquim da Costa Pl!'rcira Braoa, 2" secretario
interino.- A imprimir.
N, 453 -

19H

A' •Commissão do !).farinha e Guerra tlo Senado foi presunto
a proposicão da Camara dos Dcput~dos que fixa a FOl'tJa Naval
para o cxemiuio de 19:12.
Quor pelo parecer da reRpofll.iva Commissão, quer por suaH
<liSIHissóes no plen~wio, vemos, desde logo, que a pt,roeeup:l(;ão
dominanto no fH'O.ieclo se volta p:11·a ilous pontos pt•iuci•paes:
rH·oonehimento dos claros no pessoal da AI>mada o a aulori~~~~~fio fltli'a .o J~xoeul.ivo contractar nn nxl.i·tmgnit•o ofric.iae:o;
insti·uctorcs 1para a oflicialidado e maruJa do nossa marinha
de guerra.
Convem fl'lzar quo taes pontos constituem as tluns unicas
difroronca~ ''nt~:e• a proposta do Exeouf.ivo e o pl'O.iBet.o da
Camara. ErJ'od.ivnmon·te. nn. sua .pi·or•ostn, limitou-so o Govm•no a estabelecer no art. 5•, sob1·o a primeira quostiío, o
Vol, VI

!lO
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:1wsmo que se tem nt.é aqui observado em todas a3 lois annuas
de HlcnUca nalurela. EsLatuiu quo o preenchimento daquclles
claros se effecLual'ia pelo voluntnl'iuuo sem premio, pelo pessoal ·da Escola Naval e Aprendizes l\!urinhoiros o, na insufl'icionciu de3te, pelo pessoal' conLI·act.ndo ou, mediante sorteio
pelos individuas alistados na marinha mercante, ex-vi do art 87
§ 4' da CousLituição da Hepublica.
A proposição da Gamara foi, todavia, mais longo, mandando np;plicar ao sorteio para a Marinhn os arts. 7', 8' c fi'
da lei n. 1. 850, de .\ d.e• janeiro do 1008, que regula o sorteio
para o Exercito. E' uma interpretação, a nosso vor, inteiramente nova; ató agora o talvez níio seja de boa hcrmenell.ltica
a elasticidade que assim su cmprestt\ ao espírito dessa lei.
Parece-nos, a domais, que ma adaptacão ao caso vertente
se afasta do dispositivo constitucional, si é que nfio collidc
abertamente com o cilada art. 87, § 4", quaudo in-(ine pstatue
texLualmenLo: «Concorrem pal'a o pessoal da Armada a Escola
Naval, as de Aprendizes Marinheiros e a Marinha Mc•rca.ntc,
mediante ·sortoio ».
Por outro lado, a prop!'ia lei u que se refere o projecto
da Camara, cogitando, cm seu art. 0", do preenchimento de
contigentcs :i A!'mndn, reproduz o artigo c parngrapho da ConJ;Jtiuição acima alludidos c, UI'l'edando a hypothese de vir
a reger-se por elln e cxchi•sivamente o sorteio para a J\!aJ•inha, diz que este « sc11á re(l!tlado po1• uma lei especial>. E'
irreousavel a proceclencia da medida cu,ia necessidade ahi so
põe em relevo.
Não nos parece, com effeito, que o Jlensamento do legislador constituinte fosso o <le obrigar o tiidadão brazi!eiro ao
servico militar indistinctamente, deixando do levar em conta
as n;ptidües que por seus hnbitos, profissão, costumes e iendoncias, adquiro na vida civil.
Esse elemento de ponderação não podia ser abandonado
ou .tido corno do •somenos. Elle é um factor primtleial, indispensavcl, valioso, qur~ndo se tem cm vista o melhor aproveitamento do sorteado, Sll'll cnpnciclado de lrubnlho, n efficioncia do sua collaboração na tlofesn da Patria, neste ou naquollo ramo ctn carreira militar. Si não obodccoss~ a ossn ordem
do idéas a fJ[lrlo l'innl·c!O art. 87, § •í", forca serir: convir, dcante
do principio nntoriormonlc firmado, de que o Jlreonchimento
dos clnros no Exercito o na Armncla se ri:.llizar{t }lBio sortoio,
em sua supcrfluidndo ou som-r-aziio.
O logisladm· constituinte i'llVelou, evidentemente, o omdado
qnr devemos ter nn racional escollm dos sorteados, de Meóruo
com n sua hnlJililncíio o mais fncil ndaptncão aos fins propostos.
Era de uotoria convonienein que não se operasse na vida
dos seorteadoH uma !Jrusca solução de continuidade, J)Or octnsiüo de suit entrada na nova carreira, a que os chama a dr.·
fesa da Palrin.
Nfio sahomo.s. cc.mo so po.'lsn vislumbrar nesse princhlio
mna distineçiín que ·redunda na implantn~úo do urn1 regímen
de desigualdade perante a lei.
·

QtJCI' nos Jl:ti'Ceer que n v<:rdadcira igualdade eonslitueional reside 11o Jli'Oef."Sso do sorteio efl'uctuado enlt•c lodos os
eidHdüos hrn~ilniros.
Mas isso não rcpcllo do maneira alguma n intuitiva cur·ialidaclo de oJ'>t·occrJol'-se, dc;pois, a dislribuir..ão inlclligcmlu dos
socLeados, wais uonl'or•nJc eom ns ~mas rcsnccLivas npLiúlic:;.

A selccçi1o opPr·u-Hc, eonsf'guintcrnrmLe, nfto _par•n abrir

excepções no eumprimonto do dever cívico da defesa da PaLPin, mns sim, e tfin sómcntc, PHI'Il que o eoneur~o lra:~.iclo ao
Exereilo c :í M;H·inha, JlOl' esses noros con/.ingenl.cs, sc.ia o
mais 11lil possi\'<!1.
De rústo, tnnLo em Ullla eorno 11r1 ou/.rn tm.t•t•cdl'a militrn·,
ua terra como no mar, se lula com o mesmo ardor pela gran-

deza do paiz e segurança de suas instituições.
flfns, nssim eorno uii.o sr~rü1 f',ritndoso designar de JlWfc•-

.!
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J't~ncin,

hnln!ht1c~:-. os srn·lendos nntt·c os
do~ rios, JnaiOI' erro seria
das unjdndt~S da nossa nmrh1hn dr.

pal'n a.-; J'i!r!il'ns dos

habitantes. da,, zonas rio liltm·al ou

distribuir pelns guaJ•niç:üf:•s
gnorra o~ sot'teado:-~ (•J!I.r·e os hai:Jilnutos das rrgiõcs agrícolas
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" rm·acs. Não .so aprende em alguns dius a pt•escrutar a distancia eom o ollwr tios que yi\·om no oceano, eom ollc se itlenU fieant.l-o; não so nduu it·e po1· t~nennto a agilidade pJ·eci8a pnrn
nxecutar as manoiJ!'as elo !Jorclo, nPm a ~Ulll)l!'ÍI' Jll'Ompl.amonto
a.~ vozes de .,ommnndo.
O .navio do f\LWI't'a moJerno ,, um appat·olho complicndissirn.o, ondo quem quer Que nlli snhilnnt~•nlc se encontre ;;o
moverú de surprezn cm surprcza, perdido num verdadeiro
lnh)'rintho. Os mnlt• .1 clrt·ivarln.~ da J'nltn ele adaptaoüo ;l rida
do mar cnlt·am eomo ti/H npgnliro elcmrnto no oxito das 1mtalhas.
Como t•xig·it· do.s que lavram n /ci't'n, dos quo guiam no
campo o arado ou lhe lançam nos sulcos as sementes, a agilidade. a rcsislcncin, a tarefa dos que lidam no mar?
·
linmo reclnm'tli' rlessos homens um trabalho prol'i~uo o
regular a bordo de um navio, si ollcs nunca via,iarum, nunc.a
:Jli'!'n!d.:n·~m os clelllcntos, ::;i a sirnpiL!S vista do oceano cm
Juria o a pt·üspcctiva das longas trnrc!Si:Js os enchem, muiLns
vcí'K·s, .do pavor?
A no~sn Jcgislnciio ahi est:\ parn tcslotnunl1ar que, fazendo

estas

considom~ões,

t!ln nada divct·ginws da ;;nlul.at• licão da

exporiencin qtw o pn;;;.;arJo nos lt1gon. :\ primeira lei que ni·velou Lodos os citladüos pura a dcfe5a drt patria data de 1874
n om seu íll'tigo :1", ~ 2", Ht mandava stwvit• na Armada, do
pl'efcrencin, ns ~orl~·:·ndn:.; IJ/Ül'P o pu3~onl da maPiuha mcr\.,

I

.~,

1
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ca:Jlc c os habHantes dos districtos mat•itimos o fluvia<l!!.
J~Rsa

dcLrt•m'i.nnt·ão J'oi, om suguiclu, t·oprodm:i·dn no. nrt.. 1",

li", do tiot:r·do 11. !tiS, t!e 0 rio dt•zemhro dr 1807. RcceuteJllentc, a lei de '1008, que rogo o sorteio no Exercito, c cuj!l
npplicacão á Marinha o proJecto da Camarn manda fazer, dis,poz insophismavelnwnltl cm seu nrt. li" quo, com reln~ão li
Armada, se deve fazer uma lei• especial ..•

§
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Que uã·o cm

impo~sivel

unificar cm um só corpo do lei

o sor·l.eio ·dn }iXlH'f~ito o da l\!tll'illlta pr·ovn.-o a lui de 1H7·L
Al:ísim, tWA'lllldo nos par·ue1~. a ruxão ,iusLifientiva UL'~tie ael.. li"
osLiÍ. simpJr!:-ollwHLt• no J'acl.o dn uno l'jg·w·ar.· oa /1d do I.OON a

dis/.iucoão :t

fJllfJ

allude clammcnl.e o ultimo pcr!odo do § :,•

87 <ln Conslitui(:.ii.o .1~\~diJ/'nl.
b;to po.·üo, J'l~levn-no:; duixnr· patenl.1• qrw as r~onsidor·w•.õcs
neima 11ns J'm·nnr ,,u;;;-gel.'idns pelo ·nalur·:.ll dusejo dn ver or~g·n

'tlo

UI'C.

Il:izuda da rnuneit·a mais prnL.icn. e o.l'l'icaz a defesa nacional.
Não nos moveu o pen~amcnLo de refundir por completo,
ne~~m pal'le, o cpJr\ cor1sla da pt'Of}O:-Iit,;.ão da ~:!antat'íL
Ne111 o al.r·aw dos uo.<Sos /.m!Jni/JOs nos pe!.'nliWria, já
agora, Pmondal-a.
AceoiLnmol-a, poi:.;, ln! como ~o acha codigicia, ma:l provisoriauwnl.e al.é ser feita a lei cspedal que o caso exig-o impc!'iosamenl.e.
O ou/.i'o ponl.o cm qun o pmposi(!iio da Camam sn afasta
1Jas hasf'~ ~ubmcLtidn:-:; pelo ]~xueu/,ivo il npi•ueiacJÚO ·do Con~ret;so, pnt'a a fixa~:,l'io da. FOJ'f;.il Naval ~~, comn .ii't ~mlienlatnn~,
o I'Cl'ei·nn l.c à v jrJda du jni"Lnwtores esf,l'iHige i !'OS, enJJlt'i.tet:'ado:-;
para rnülisLI.'iH'nm nos rws~o~ oJ'J'ielaes e ntal'i·llheit·o:-; o CliHÍIIO
toclmieo, dB acc,jl'dO eom a expe1.·iencia colhida pr~las gl'andes
poloneias m:u·ilimns.
Mas si a pmposl.a nflll conl.•!m. de l'aeLo, solll'e tão !•elev:wLe e uPiillado Jli'Ohlema. urna disposit'ão el:tm. ella, plllo
menos nrn par·lo, :;c uJJquadr•n na r~espuiLavel opinião do íllustr'n nJmi1·anLe t]IU~e, ec~m tanta -dndiear:ão n pakioLismo, \"e/11
8'cl•iudo :t ,pns/.a da Mat·inha.
Na J•ealiclacle o nc:l.ual minis/.m, no ullirno l'elal.orio aprcSI!Olfrdo no ehofc da unr:iío, c~pondo. eorn lenldmle a l'ra·nque~a.
a -sHuação em que so Plll!ontra a nossa gloriosa rnar·inlm i.le
g-nerrn, jneluiu, untr·o oul.1·a~ mndida.o:: (]uo .iulga iudi~pPnsaveü~
á slHl reorg-anização, o I'Ccurso da missão cstranaeira.
A esl.n de eonformidnde com as idéns expendidns no citado
relalot•io, dt!VC!'i:l ser eonfiada a flJ'OfH'ia direcção do Est.ndo
Maior da Armada.
Mos/.l'a-se dess'ar/.e o ministro ainda mais J•adieal, so!Jm
cslo assumpl.o, que a /H·nposicão da Camara.
Ao passo que es/.a apr.rm'· eo;;ita flc insl.nw/.oecs ou <loccul.cs, e/lu so munil'e~ta pm·t.idal'io r/a vinda de um almirnn/.u
pnra olw/'e do Estado i\laior.
Rolaf.ivamcnte 1Í. PI'Otlosi(;fio •la G:l1nar·a, não flerodii.HtnnH
1tn.ia. diVP!'genr~tn. de opiulõcs. Toàot-' conhoecm a eonvouit!nein 1/11 wn/i·:w/.amws no exterior oi'Iieiacs de no/.oria comlle/.mwia pa1·a difl'undiJ• ••n/.1·e lll''s os u!iirnos adeanl.amonl.os
o r.u·ogressos Jn. oslra/.egia, ladien o engrnhar.'ia ~naviWH.
J~ssa rnr•didn. ow;l,il..uu mesmo 11111a. ntwesRidade iualliavel,
dtl eu.ia brin l'cnlhmtlii.O, rj lir.ito t~."lj)üi'HI\ venlmmos a c:oiiiUL'
Jll't!l>iosos /'esul/.ados. Nnm vemos corno possa elln l'ei'Íl' .iusLo,;
melini.lres cm ra~oaveis susccpLilJilidades.
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Assim cnmo, em torlm; o;; tempos, fomo., lluscar, f<íru do

paiz, (ressoai hnhili!.ndo p:u.·a :tlb"lllllil~ ·düwipHnas n~pcciaP~
dn:-; nossas Esoolns Supci.'ÍOI'es, Museus B Observat.o1:io Astro ..

ltomino, e ·IJUIOH mt~sm 1o ...; lllOLivo::; pol' quP sempi'L' m:uula:nos
fJal'ít. oui.J'US marinhas or; .nossos Jnvt·n~ oi'J'ieiar~s, dese.iosoH dn
J-IOSsuir maio1· lll'a!.iea JWOI'issiounl, assim Lambem, maximt}
ncsf.n momt}nto dü gr·nndes 1.' subitns tJ·ausror·maf}Õt~:; nnvaes,
llilfln mais eur·inl (]tu~ n r:wln dP eonl J'twLar·nws no ostt'fHJt;oíro
•:.rrü~iaes (~Xpo!'im'r~ntado~ P JtnlHd~. eapnzf•:; dt~
sonl da no:-:~a l'r·ol.a, l'nJniJjnl'izando-o t~DIIl a~

ínstnlit· o pe:=;mu/Li•Jda . . eonfitJisLns ·da ovnltw:in r/n. :o:t'ÍPtH'i:l nnvnl. 1•tn SL!llH vnt·ios e comli lexü~ nsp~l·cl.o~."
·
Com essas liguit.·as, mas sineera;o; eonsidcrac:.ões, que sub ...

moLtomos ao all.o m·ilo:·io do Renado, podimos sua appmvaçiio
:\. fH"oposição da C:unal'a dos Deputados.
Rala das Commi~síies, 23 de rlowmbJ'O de 101 L- Pire~
Ji'r.1'i'l!lra, JH'osidenl.o.- T<'el'ip1w Sc/mdtll'.- Jlfcndcs, de Aluwida.- :1. hulio do lJt'IIZil.
PllOPORTÇ.~O /li\ C.\~1.11/A /lO R D/li'U'/'.1/lOS, N,

10(),

DE

1~U,

A QUE SE

/1/':J•'Imll o P.\ImC/l/1 SUPTL\

O Congresso Nar,ionnl resolve:
Art. 1." A l'or·ça naval pn:·a o cxercicin do HH 2 constará:
§ ·I", dos ol'l'ieine;; dn COJ'JlO da A:·marla e classes annnxas,

constantes dos respectivo;; quad:•os;

§ 2°, de 50, no mnxirno, nspir·antm; a guardas- mnrinhn o
30 alumnos do cm·so do maehinislas da Escola Navnl;
§ 3", do .1. 000 pmQas do Cor·no do Mar·inheir•os Nncinnacs,
inclusive 118 pnra a Companhia Fluvial de Mut.to G1·osso;
~ :.•, do 2.000 liHll'inheir•os eont.mcf.ados;
~ 5", fie 1 • !i OO l'ngu istas eon t.ractados;
~ nu, dr !í.OOO npt·enc!izn~ mm.·inlwiros;
§ 7", de ôOO prn~as do Batallliio Naval.

Ar L 2." Fica n Go\'orno au torir.ado n ••oul.racJ,m· no estran-

geiro oi'J'ieiaes idonno~ pat'a n instt•twt~ão n adestramento do~
oi'J'icl:ws e praçn:-~ da Ar·mada n Jlill'a insl,t•Uf~çfio noil domais

sorvirJOS i.<'ehnieos dn nml'inha ri e g"JH'l'l':l.
Art.. 3:." 1~m tjlmpo de gtwt•r•n, a f'ot-ea naval compor.-r;ohn do prs;;oal Qll<' fo1· 1/f'eessnl'io.
Art. ·L" O l.ompo de ~<:·r·yi~o dos mal'inlwii'OS pr·ocedenl rs
dns mwolns de apt•t~ndizns stw:l dP Rf•i:; anno:-~, n eontm• dn clnl,a

i''
'

do nssenl:unenl.o dn fll":t<:a no Co!'po do Mu:·inheii'OS Nneionuos.
Al'l.. ri." O tempo dn 'nrvi<;o dn yoJunl.nrios ser1\ de J.res
annos.
. ArL G.• Os ela:·os Cfll" S<' abriPom no pnssoal dn Armada
serão fll'<'Onchidos ]Wio volnnl:u·i:vlo sem ]1/'nmio, POl' pessoal
da Eseola Naval c Apl'<mdiw' Mn!'inhoiro;; l', nn insul'l'ieieneia
dusle, poJo pessoal conlractado on modiaul<! soPtcio, rle :W<!ôrdo

:~·-"·
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rom n lei n~. L SGO, rlc .\ de ,inncil·o de I OO!l, o mais disposições
dos :nL..:. 7 R" o !Jn,
ArL. 7." Cada Esl.mlo da llepnbliea eoncorrcrú com um
eonligcnlo do ·"or·l.e<Jdos r:or·r·osporu.Jenlo e Dl'oporcionnl no Lota!
dos albl.nrlos 110:< dil'fcr•cntes muni·eipios que eousUluirem,
.Yondo o numm·o do SOJ·I.endos que elevem ronsl.il.uir cada oonl.igenle pvel'ixndo 30 dins nnLes do sol'lnio ]l<Jio ~I inis!.erio dn
Alar•inhn, segundo ns nocessirJur.lcs ela Armada.
Parngl'nplro unico. J>am eumprirncnlo clns rlisposiçüos nntoriores o Ministr·o da lllnrinhn J'nrú, em tempo oppo!'l.uno, no
da Gtwrr·n ns communiençüos necessarins, dando-se n lodos
ossos nclos publicidade pela impl'ensa.
ArL. 8." A incorrornç.ão dos sorteados (L Armada renliznrsc-ha desde quo lenham sido decididos finalmente os recursos
legues lentados pelos inlol'essndos, ou oste,iam esgotados os
pPazos rm que t.ar!s recursos [Jodom ser inter·rostos.
Arl.. 0." 1'odns as vantngen~. regalias c mais disposições
do docr•,1lo legislnl.ivo n'. :l.SiiO, do " de ,janeiro do :1008, que
ntio conll'ariam a lclLI'a e o JlCnsamcnto clesla lei, serão applicadas nos sm·t.cartos para a Armada, bem como o disposto no
nrt. 05 da J•efcl'idn lei.
:\ri.. iO. Os voluntarios perceberão a grnl.ificnção dinrin
rlc Gl2 r•íis o as pmcas que, :findo o seu lompo elo serviço continunr·cm JWR 1'ileirns, com nu sem engnjnment.o, !ori\o n grnt.ii'icaciio do 2GO do diarios.
Art.. 1 I • As praças do Corpo do Marinheiros Nncionacs e
do Batanlhão NnYnl que completarem tres annos de scrvir;o
com exem]llnr comportamento terão uma gratifionpiío igual
6. motndo do soldo simples ria classe respectiva, som pre.luizo
dns domais grntificaçiies a Que tiverem direito.
Art. !2. As praças do Corpo do Marinheiros Nacionncs o
do Rntulhãa Naval que se engn.inrem tcrüo direito om cada
engajamento no valor em dinhcim das peças do fnrdnmonlo
gratuilumonte distribuidn~ por occusiiio do verificarem a pr·imoirn praça.
Art. 13. As prnçns do Corpo do Mnrinheiros Nncionncs
approvudas nos eursos ele cspccialidndes o as que exercerem os
cargos rlcfinidos no rlcct'ol:o n. 7.:30!1, do H de mnio do 1900,
terúo dirnil.o (ts t;mlific~cõcs csroeiacs ostuhelccidns nns tnhollns anncxas no monrJionndo docroto, nlr\m dos r.lcmnis voncimentos que lhes eompr.l.irnm.
Art. H. Nrmlmm individuo podcrtí, na vigencin dostn lei,
ser admitl.ido no sr.rvir)o dn mnrinlln de guerra som que nprescnl.n documentos eomrrolJnt.orios do llo~t conduetn.
Arl.. 1iJ. llcvognm-so os disposições cm conl.l'nrio.
Cmnnrn dos DopuLados, U de novembro do 1011.- Sal.rinn Hfli'1'0SO .Tml'im•, pro,;iclont.c.- Antonio Sim.ctio dos San ln.~
Lcnl. 1" secJ•cLnrio . - Eu:r.bio Francisco da Andrade, 2" secretario.- A i mprimiJ• .
11
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Pelo projecto ilo orcnmenlo dn Guerra, pr,rn o cxercicio
de 1912, que, sob o n. J2ü, de !OH, nos veiu dn Carnura do~
Deputados, é o Prc~idente da llcpilblicu uutorizndo a despender
com os respectivos sc,rviços a quantia do 300 :DOO$, ouro, o
79. 24!l :308$102, papel. Para chegar a esse resultado, n Commissão de Finanças daquelln Casa, no bem cln!Jorndo parecet•
do seu relator, o illustrc Deputado pelo Rb Grande do Sul,
propoz uma diminuição de dcspr:zns na importnncia rle réis
1. 2!l7 :095$, cm conLt•aposição ao leve augmento de 6G :781t$
nos dispendios; com o que se realizaria urna economia final
de 1.230:311$, sobre a proposta do Governo.
A Camara, porém, diminuiu de 20:323$601 essa reducção.
Muito maior poderia tc1• sido o córte nos gastos desse departamento da publica administração, si leis de co.;acter permanente houvessem acendido t\s necessidndes de economia a
que alludem reparos dD parecer da Cumaro; taes sejam os
que se referem: ús reformas por força elas quaes se ausmentaram os vencimentos dos militares e funccionnrios civis pertencentes a varias repartições do 1\!inisterio da Guerra, menos
no interesse publico do que no individual; t\s equiparações
feitas, por um fnlsD criterio, eutre as repartições desta Capital, sem attenção aos funccionnrios esparsos pelos Estados;
á deficiencia de fiscalizaçfio do trabalho incumbido a varias
repartições; ú amplitude das autorizações conferidas uo Executivo em caudas orcaiiwntarias, para reformas de serviços
publicas, sem fallar no extraordinario nugmento das verbas referentes ás classes inactivas, que, além do mais, deverinm
passar para o orçamento da Fazenda, por dizerem respeito a
verdadeiro~ vensionistas do Estado.
A contrastar vivamente com tal accrescimo de onus sobre
os cofres da Nação, v<1-se o penoso estado das nossas forças,
ainda não aptas a prestarem os serviços a que são chamadas,
por falta de uma real o COinJlleta reorganização, conformo
observa insuspeitamente o provecto militar que firma o parecer da Commissüo da Carnara, o qual, unindo ·n acção no pensament.o, ·expõe em seguida o conjuncto de medidas a adoptarse cm bem do serviço militar c da economia da Uniüo.
Deficioncias de soldados, resultantes do vicioso processo
atú hoje praticado para n sua entrada nas fileiras, c por isso
mesmo impossibilidade de se consLituircm muil.ns das unidades crendas pela lei, mas que não tomn nem quarteis, nem
material, sendo u::icamcnLc mpre.~ntfrdas por oJ'J'ioines, tudo
isso foi passado om revista naquelle substancioso o franco parocor, o c:;:por,to r.m nntHlwso com o consideravel nccrescimo
dn dospnw" iuiu•r"11Lcs tis reformas renlizndns clentro de um
só nuno, o ultimo, uo Miniatorio da Gu~rrn, as qunes atlingem
á sommn de dewsel.o mil contos ·do réis.
A's prudentes obscrvac<ies dosso exame nndn n,iuntnl'cmos
nqui, por 11xcusndo, nnm rcpetircmo~ a longa jusl.il'iençüo qtw
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alli se encontra das varias reducções de dispendios conseguidas
sobre 'a proposta do Governo, de nccõrdo com o honrado Sr. ministro da Guerra, no lado de parcos augmen tos, indispensavei~
ao servico publico. O Senado, at.tenta ú pressão dos nossos
trabalhos o á exiguidade do tempo, nos dispensará desse trabalho de simples repetição.
Mas não basta reduzir dispendios.
Por motivos outros, conjugados com a nocossirlade premente de economias, a Commissão entende dever aconselhar
•a eliminação de grande parle dos dispositivos do projecto da
Camara, taes seJam os dq arl. ~·. lettras a. b, c, de f e os dos
nrts. 6•, 7", 8" <J H .
A autorização do art. 2•, Jetlra a, não se justifica ante a
medida, reccntemento adoptada poJo Sr. ministro da Guerra,
de fazer recolhm· ao paiz os addidos militares que t.inhamos
enviado a varias nacões.
Essa e a da Jetlra f se podem reputar dispensaveis ante
a cía lettra o. do mesmo artigo, quo a Cornmissão mantém.
Desde que tenhamos professores cspcciaes c instructores
~strnngciros para servirem na Escola Superior do Guerra o
na !Escola Pratica de Exercito, assim como na Escola Militar,
removida estará ll necessidade de se mandar ao estrangeiro,
quer' aquelles addidos militares, quer officiaes destinados a
servirem arregimentados em outros exercitas ou a estudarem
alli as varias especialidades dos servi~os de campanha.
Dentre estes vae avultando consideravelmente o da pratica da noro-navegacfio, do que não temos officialmente nem
os prirnordios.
O momento, porém, não comporta despczas com tal materia, pensando a Commissão, contr•a o voto do relator, que
basta por ora confiarmos na iniciativa particular para taes estudos, em que é notorio que vão tornando parte varias officincs do Exercito, independentemente do subvenciio pelos cofr•es
publicas. ·
Desta sorte se explica a eliminacão proposta, do dispositivo da lettra d.
O da Jettra b niío fixa verba com que se deveria prover
á construecão de um grande campo de instrucciio para as tropas
das diffnrentes n~·mas do Exercito, o a Commissíio está resolvida a não aconselhar despezas indefinidas, sinüo excepcionalmente. AccJ•esce quo não ha nrgencin na construccão nlludidn, podendo ir servindo mais ou monos bom, nrJssn mnteri-n,
c que possuímos at{l agora.
Não se justifica, do SI'U lado, a aulorizaciío da lettra c.
segundo n qual poderia n administrncüo celebrar contractos,
pelo prazo maximo de cinco nnnos, sobre construeoões. armamontas, illuminnciio do ostnbcleeimcntos milit.ares, equipamentos o fnrdnment.os, mesmo podendo ser confeccionados estes
nas sódes dns impoccões r commnndos do gu,nrnicões, com o
quo ficnrin rnnveriíentemente doscenlr'nlizado esse dispendioso
servioo.
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A: Commiss:io propõe a eliminação do dispositivo inteiro
por considerar que t.aos contractos não devem ultrapassar ~
poriodo de VIfWncia da lei orçamentaria, mesmo quando se
rofi~am a con.lf.rucciies de quarteis, e o faz contra o voto do
I'olatm·.
10 art. ü• manda accrescer aos vencimentos actuaes dos
aspirantes a ofl'iciaes a diaria de 1~000.
Estes allcgam, pam tal augmento, as seguintes razões:
a) que, estando habilitados pelo curso completo que toem,
á promoção no primeiro posto, ganham. todavia, menos !lo que
os guar·das-marinha nlumnos, quo não toem o curso completo e, por isso, estão inhibidos do promoção ao primeiro
posto, al•lm de que /.aos guardas-marinha não exercem fnncções idonticas ás closompcnharlas pelos aspirantes;
b) que estes se aeham equiparados aos antigos •nlíoresalumnos, em todas aô fnnc!;õcs c re,;alias, não o sendo, contradictoriamcnte, nos vencimentos, pelo que lhes são penosas
as despczas a quo são obr.·igatlos com representação, uniformes
c transportes, pal'a o que não teom a a,iuda de custo de que
dispunham aqucllcs.
Sem embargo, ponsa a Commissão que o estado de nossas
finanças não comporta despezas desta ordüm, que constituem
vantagem nova, pois ,; do ·anno ultimo, o primeiro augmenlo
de vencimentos estnbolrcirlo para aqucllcs aspimntes.
A suppressúo rio ar I.. 7" ostriba-se em varias fundamentos.
A installa"iio dn collogios milil.aros, suseepl.ivel do ser feita,
dentro do· pr·oximo anno OI'<Jamcnta!'io, em lodos os Estados,
importaria em um dispendio do dinheiro absolutamente ineompativel com os nossos aeluaes I'ocm·sos.
Sua organização. que, pelo artigo em exame, deveria ser
ident.ica lÍ QUO tem o <la Capital dn. nopublica, poderia significar a admissão em lodos elles do um numero tão consideravel
de ·nlumnos gr•aluilos, qun seria intol<1ravel o gravamo do erario
publico, aliás do camcter.· indefinido pelo dispositivo de que se
trata, o que contraria o proposito om que se acha a Commissão de limitar o mais possível as verbas de dospoza.
O art. 8" facuHa an Governo, nn. vigcncia da lei do oroamenf.o, uugmcnl.ar n quadro dos opemrios do Arsenal de
Guerra desta Capil;al. quando J'ur Julgado preciso esse augmonto, pela ampliação,clos servi<;os das respectivas officinas.
Tambem autoriza ollo acabar-se com a distinccão entro
officinns do t • c 2' classes, desde que hajam sido insl.allados
os novos mnchinismos.
A Commissão opina pela suppressiio de ambas as disposições, pm• entcnrlrr· qun o augmcnt.o do machinismos importa
om diminuiciio do opcrarios, isto ó, no que oxact.nmcnl.e contraria o dispositivo em questão. Foi nisso vencido o relator,
que distingue nntro as duns medidas, divei·sns entre si, apcznr
do onfoixadas na mesma disposicão. E li e peusa que o augmento
PI'oposto de operarias não se prendo ri insl.allacão do novos
machiuismos, mns á nmpliacão das ofJ'icinas, que já vae sendo
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alli uma renlidnde. A essa installacão o que se liga é o desapparecimcnto da distincciio entre officinas de 1• o 2' classet3.
Aliás mnchinns novas significam pelo menos novos mnchi·
nistas.
O nrt. 11 contém uma medida inconstitucional, Qual a da
gratificação annua de O:000$ ao director da Confcde!'nçúo do
'firo Brazileil'o, quando so.ía official reformado. Isto importa
em accumulação do remunerações, virtualmente a mesma cousa
quo nccumulação do funccões remuneradas.
Assim .íusLificarlas, offerece a Commissão as seguintes
emendas:
f
Ao art. 2':
Lettra a - supprima-se.
Lüttra b - supprima-se.
r~ettra c - supprima-se
Lcttra d - supprima-se.
Lettra 1 - supprima-se.
Ao art. 6' - Supprima-se.
Ao art. 7' - Supprima-se.
Ao ·nrt. s• - Supprima-se.
Ao urt. 11 - Supprima-se.
Emenda de redaccão:
Ao art. i', n. i: em vez de Departamento da Guerra,
Oiga-se: «da Secretaria do Estado,,
Sala das Commissões, 24 de dezembro de 1911.-F. Glucerio, presidente.-Arth.u1• Lemos, relator.- Victorino Monteil·o.- Jonatltas Pedrosa.- Feliciano Penna.- Bueno de
Paiva.- Urbano Santos .
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PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS, N, 126, DI':
SE REF!!RE O PARECER SUPRA

101!, A QOO

O Congresso Nocional resolve:
Ar!. ! . • O Presidente da Republica é autorizado a des-

pender em 1912, com os serviços a cargo do Ministe1•!o da
Guerra, a qunntin de 300:000$, ouro, e 79.249:308$192, papel,
a saber:
·1-Administrncão geral. Diminuída a proposta de réis
53:470$, sendo 24:000$ <le representoçiio do minish·o, 13:000$
pela suppressiio do Jogar de auditor do gabinete, I 4:640$ poln
suppressuo dns r;rntil'ica~ões diarias aos serventes bracaes do
Dopar·tumcuto da Administracão, i :830$ pe!n suppr~~•1io do
um serv~nto do Dopurtumcnto dn Guerra. Augmentnd·n, <lo
H :204$. Rendo 2 :400$ de accresdmo do vencimentos do um
continuo e i :830$ igualmente de nccrescimo para um servente,
ambos privativos do gabinete do ministro, 3 :6001!1 pelo ~nu-

j

'
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gmcnlo de GOO$ nnnuacs a cada um dos seis continuas do Departamento da Guerra, 1 : 101t:f; do dinrins parn mais um servente do mesmo dcpnrtamonto o 2:000$, na sub-rubricuJmprensu Mililnr- para impJ•essão ela Revista M'ililar ele Porto
Alegro.
Total: .!. 238 :203$GOO,
2 -Estado ~Iaior do Exerci Lo. Conformo a tnbolla 2' ela
jll'O[lOsta; 11 :0:í2$000,
3 -Supremo Tribunal Mililnr c auditores. Deduzida da
l.abcllu 3" da proposta a importancia do 13:000$, relativa aos
vencimentos elo auditor do Estado Maior do EJ:ercito, Jogar
supprimido,
~!.'ola!:

159:300$000

.\-Instrucção Militar. Supprimidos da proposta 10:000$,
que oram destinados a gratificações por tratados, compendios,
ele., e ·augmentada a respectiva verba de 7:í :600$ para pagamento do vencimentos n seis pr·ofcssores vilalicios e seis adJuntos do Collegio Militar reintegrados por decreto de t, de
Hovembro de 1910.
'l'olnl: L 820:032$500.
5- Arsennes, Depositas e Fortalezas. Augmentada a con~ignação de 10:800$ para tres contramestres das offioinas do
Arsonnl de Guerra do Parlo Alegre; de 5:100$ para pagamento
elos vencimentos que competem no nlmoxnrife do mesmo arsenal, e de 13: 58t.$ para o pessoa I encarregado do serviço de
electricidade .ctn fortaleza do S. João.
'l'olnl: 1.888:01.\$650.
G- Fabricas. Conforme n tabclln 6' da proposta, .••.•
U89:278$000.

7- Serviço de sande. Augmcntada a respectiva proposta
dr 20:100$ para ntlendor no accrescimo do 50%' sobre as gra/.iJ'icuções dos funccionarios civis dos hospitaes ele 2' classe o

I

elas Bnformari,as das guarnições.
Total: 757 ::í61$i00.
8- Soldos e grntificacões a officiaes. Diminuida a tabolla correspondente de 256 :GOO$ referentes n gratificações
pnm as officincs do quadro especial; de 165 :000$ destinados n
dia rins pnm os at'ficiaes om trabalhos de campo e: de 90:300$
rio gr•utifica~ões relativas aos postos, não recebidos pelos offioi:ws docentes, que foram declarados vilalicios por foron dn
lei n, 2,200, do 13 do úezemlll'o de HHO.
Tola!: 21.608:400$000.
D- Sole! os, ctnpn~ o graLificncües do p~nçns

de prol, conformo n proposta, . , . , . , . 21,388 :9.15~200

10- ClasS[•S inactivas. Conl'ornw a ta]Jol.la 'lO'
da ]'I!'OJIOS!n.,,,,., . . . . . . . . , , , , . , . , .
!l -A.indas dr! t•u;lo. Conformo n taholla ·11'
ela p_roposl.n ... , .. ,., ....... ,.,, .. ,,
1~- r.olonlns mililal'es, De ace~t·do com n
tniJolla 12" da proposta.,., ... , .. ,,.

7, 12.\ :J0Jij;l33
1,00 ;000$000
H :720$000

t60

fq- Obras milHares. Hnclu?.idn a t.nbnlla 13'
·

da proposta da auanUn. do !l :851l$ destinada :í ~onservnçiio do erlil'ieio da Escola uc Al'tilhnJ'ia o Engenharia, total.

3.000:000$000

H- ~fnterinl. Dimin!l ida a tabrlla :!!," da proposta das seguintes qunnUns:
Instrucção milit.:!l', expediente r despe?.as diversa;; das
escolas do nst.ado maio!' e artilharia, diminuida a quantia do
15:000$ pot• t.Brem sido redm.ida~ as consignações para cada
uma de lias a 10:000$, i'icaudo au:;mentada de 1 :ooo.~ consignaoão r.orrespon(Jent.o pa1•a a Esi\Ola 1lo Guerra. ·
Collegio illilitar:
Diminuitla de 1:10:000$ a impor·Lancin oroadn pela prnposta para o enxoval, lavagem ll engommagem, por ter passado
o enxov.nl a ser supprido pela verba - Fardamento.
Diminuida l:le 10:000$ .nu consignação lavagem o engommagem do r·oupa dos alumnos do Collegio i\lilitnr c nugmentada de igual qu.nnt.i:t a consignac;úo dcst.inndn :í compra de
material para as anlas do mesmo rst.ahelcciment.o.
Fabricus:
Redu?.id:L do .IQ :000$ a consigrwçiio para a Fabrica de Polvora do Piquctn e de 20:000$ a da Fabrien da Estrclla.
Fardamento:
Incluido o fornecirncnt.o papa os alumuos gratuitos do
Col!egio Milil.:u· c diminuída a respectiva consignação de róis
450:000$000.

Despezas diversas:
Supprimída n. verba de 50:000$ destinada á invor.na1!a
de Snycan; reduzida de 50 ;000$ a consignação 30, ficando redigida do seguinte modo:
Para os trabalhos de lcvant.amouto da Cart.n Geral dn. Republica, incluídos os vcnoimcnt.os ·dos auxiliai·es civis e dim·ias
<los offici·aes o praças, rxpedicnt.e c despo1.as rlivorsns, r,]is
100:000$000.

Das consi~-Jnil{{i:ii~S pat·a n.'l duspozas miudas dos ostabe1eoimenf.os desl.a Capil.ul supprimnm-Ro 3(i :000$, que eram destinados 2.\ :000$ ao director da Fnbrien rio Polvorn do Piquet.e
o 12:000$ ao di!•cetor do Arsenal do Guerra destn. Capital.
E augmont.arlas as Sl'/l'Uinl.es consignações: rln 20:000$ pnr•a ,ns
despnzas de nxpedienl.1! " eompra do livros c revistas para o
Estado Muim• do Exr.rcil.o; rln ~0:000$ para a Fabrica de Cartuchos o Ar•tnf:wLos do Gunl'!'u; dn 2: •ooiJ; para. a hrigada mixt.a
desta Capital.
Total.............. 12.li85 :800$000
f5- Comm iss1íos cm pn izes estr.ungciros:

(Ouro) ........................... .

300:000$000

ó6l
~." 1~' o Prusidcnto da Hevublict\ autorizado:
a) 11 nwntltu· a oul.t•os pair.u;, eomo addiilo:; militar''" em
ttomlll iss:in, ofl'ieiaus sunuJ•iorns ou cap il.iius llnbi Jilados quo

Art.

;·'.':

;;I'
~·

,(

'

'..'

lenllam provado eapaeidtlclu e aptidfio ou produzido algum tm!talllo uu invento ulil, eOI'I'CUdo a t·cspcctiva despeza pela verba
fGB do arl.igo antceedenf.e;
!J) n construir no Joeal mais eonveniente uu1 gmntlc earnpo
de instr·ucç<io pai' a as tt·opas das differcntes ar· mas do Exct·dto;
c) a rcalir.ar contmctos, por· tempo nunca maior· de cinco
:lllnos, quando ,.,~r·sar·pm solJre eonsf,ruct:.õcs, armamentos, illuminrll;iio de estabolecimcutos milil.arcs, equipamentos c fal'darneul.os, podendo mandar· confeccionar estes nas sédes das insrccJcões e eommando:; das guarnições;
d) a crear um pm·qun do aviação militar· e realir.at•, na
vigcneia desta lei, um concurso para navegação aérea, podendo
mat·ear premi os aJ.é a imporlancia de 50 :000$, expedindo pré~
viamente as instruc\•Ões nccessarias ao mesmo Goncurso;
~) a emancipar· a colonia militar da foz do fgttaiisú, no
F.~tarlo do PUJ·ami, crc:tndo ali i o commando de guar.nicão o
fronteira do Alto Paraná;
f) a mandar, dentro dos r·eoursos orc,•amentarios, ol'ficiacs
(JO l~xercito servirem arregimentados nos cxcrcitos estran~
t;eiro~. bem assim estndarum outros paizes os serviços do cam~
panha das diveJ.•sas especialidades, incluída a pratica de aero~
1mvcgação, devendo os mesmos rcmettm· smnesl.ralmontc ao
Ministerio da Guerra o seu relutorio e !icaudo ainda. obrigados
a eoniinuar servindo arregimentados ·,~oe dous annos cause~
euJ.ivos, a part.ir da dat.a cm que tiverem regressado ao Brazil.
Quanto ao.< ofJ'ieiacs incumbidos de estudai· os servioos do camJlanha, J'ioam igualmente obrigados a apresentar no t'im da
eomrnissão memot•ias escriptas e relativas ao assumpto, com
iuéas susceptíveis de serem applicadas ao Exercito nacional;
a) <t contrnctm· professores espeeiaes o instructores esI.J·angciros para SCI'\'irem na. Escola Superior· de Guerra c na.
Escola Pratica do Exercito, assim como nn Escola 1\li!itar,
abrindo tmra. esso fim os creditos que forem julgados neces~
sarios;
h) n. cJnnsli•uir· uma ponte do rio Ibicuhy, Esl.ndo do nio
Ch•nndn do Sul . passo denominado Ttaum, por· conl.a da ver·!Ja.
J ~· - Obms mii itnl'es.
AI' I.. 3." Conl.inúa cm vigor• a. disrlosit.'iío 1!0 nrl. 3" ela lei
11. ·I. !iS7, de 13 do agosto de lll07, par·a. pagamento dos soldos
ol'"'idns aos volunhll·ios ü t'ulalivos aos exct•cieios antol'ior·t•s tis
•Jat.ns dos !'enouliDcimcntos dos direitos dos mesmos nos rel'c•J'idns soldos vit.alicios .
.o\l'L .f." ~rnrn (Jit·,~iLo :i ;.;-t·ill,it'ieauiio uw11::iill de 8$ a Pl'nf;:l
r/o (H'ol. não g'J'lHluacJa n PllA'ídnda de :wcüt·do com o para,:rt·upho
uuico do art. 7:1 do l'l!gulacnonlo quo baixou com o decreto
n. ü. !H7, do 8 do maio de 1008.,
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Art. 5." Aos officiaes promovidos serão abonadas, mcdiunto requerimento, ns seguintes importancins, pam serem
descontadas pela decima parto do respectivo soldo mensal:
Do 2" . tenentes a capitães ................... .
Da fJlUJOrcs a corone1s . ...................... .
De ge11erucs ................................ .

600$000
800$000
1:200$000

Art. G." Os aspirantes a omciaos terão. além dos vencimont.os fixados pela lei n. 2.200, de 13 de dezembro de 1010,
a dinrin de .\$, cOITondo a respectiva despeza por conta ela ruJn·ica 8' do orçamento da gucr·.r·a.
Art. 7." O Gover·no poderá na vigencin desta lei installar
nos Estados, onde ,julgar· conveniente, collegios militares com
identica organização ao da Capital da Republica, devendo preferir para sédü dos mosmo~ as ddades em quo os governos dos
respectivos Estados fizerem concessão de predios apropriados,
terrenos o nccessol'ios ou onde a Governo Federal possui!• edifícios proprios c oa respecUvos mobilinríos.
Para o cumprimento deste artigo fica o Governo autorizado
a abrir o necessario credito.
Art. 8." 10 Governo poderá, na vigencía desta lei, au~~:mentar o quadro dos operarias elo Arsenal de Guerra desta
Capital, podendo acaba!' com a distincção entro ol'ficinas de
1' o 2' classe, caso .iulguo conveniente, desde f'{uo tenham sido
instnllados o~ novos machinísmos e quando ful' julgado neces.sario o refe!·ido augment.o par:r o serviço das officians ampliadas no mesmo arsenal, conendo a respr.ctivtt despe?.;< pela
tabclla J.i' sub-rubríca - Arsenaes, depositas o fol'talezas.
Art. n." Ficam restabelecidos no Departamento da Adminlstraçfio os 12 encarregados de depositas, officines reformados
com a gratificacão de '100$ monsnes cndn um, devendo a dospe?.a correr por conta da ultima consignação d~ tnbol!n 8".
Art. 10. Fica o Governo autorizado a contrnctur um chimico estrangeiro, especialista, para o lnborntorio da Fabrica
de Polvorn Sl)m Fumocu. correndo a respccf.iva despem pela
verba 6•, r•uhrict~-Fahrica de Po!vora Piqtulte e suh-rubricu.
Arí. tJ. O director dn Conrcdornção do Tiro Brnzileiro,
quando for oJ'J'icinl reformado, terú a gratit'icaçüo annunl do
6:000$, correndo u respectiva clc~peza por conta dn verba '14',
sub-rubriea- Dcspczns diversas- consig·unçüos 31.
Art. 12. O Governo podcr•li nomear pnl'n :;cr·vir nos dcpositos, ursennes de gucrr·a e inst.ill\i.o; de ensino militar, em
cargos de ndmini~tmção não provistoB pelo art. 12, lcttrn a
da lei n. 3.200, de '13 rle dezembro do 1010, os officiaes reformados do Exercito, percebondo estes, ·além das vantagens
de sua reforma, a grntificacão nnnunl de 1 :200$, (JUO deverá
oorrer por nonLu da respectiva consignação- Diversos sor:vicos- dn tabolla s•.
Art. 13. Da verba H', n. 28, destncruem-se 4 :D·i!.$ para
pat;umento de diurius n um putlio e quatro remadores, pessoal
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da maruja da ciciado do Rio Grande do Sul, de accórdo com
a tabe!la seguinte:
Um patrão, diar•i:t 3$500, em 366 dias, 1 :28:1$000,
, Quatro r·emadores, diaria 2$500, em 366 dias, 3 :660$000,
Art. !4. Da verba 14', sub-rubrica- Arsenaes, deposites
e fortalezas - destaque-se :! :830$ para pagamento da diari~
de 5$, vencimento que compete a um guarda encarregado do
deposito de po!vorn na ilha do Paiva, na cidade de Porto Alegr·c.
Art. 15, Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 16 de dezembro de 191:1.-Sabino
Bm•to8o Junior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1' secretario.- Euzcbio Francisco de Andrade, 2' secretario.
-A imprimir,
O Sr, A. Azeredo (•) - Sr, Presidente, não desejava oecu par. a tribuna do Senado para tratar de assumpto de ordem
puramente pessoal, principalmente em um momento em que
estamos todos empenhados n~ elaboração dos orçamentos; resolvo, porém, em contrario, simplesmente devido ú impertinencia de uma folha paulista.
Sondo assim, permittam-me os meus illustres collegas que,
a titulo do explicacrw pessoal, pronuncie algumas palavras, sem
prejuízo dn ordem dos nossos trabalhos.
Creio que nenhum dos meus co!legas ignora que nada
tenho que ver com as publicações dos jornaes que foram de
minha exclusiva propriedade, isto é, a Tribuna, o Malho, o
Tieo-Tico, a Leitura para todos o a Jllustração Brazileira,
1'ransformei essa minha propriedade, em relação ·1' estes
jornaos, cm sociedade anonyma, não reservando para mim
siquer um Jogar na sua directoria, de fórmn que, não sendo
director da Tribuna, nem seu redactor, nenhuma responsabilidade directa posso ter com o que aquella folha publica.
iEntretanto, em um dos seus artigos, creio que o de sextafeira, aquelle jornal, tratando da situacão politica de S. Paulo,
terminou seue commentarios com referencias de ordem pessoal,
com os quaes, absolutamente, nüo sou solidaria, cabendo-mo,
entretanto, como homem politico, declarar-me de accôrdo com
a sua primeit·a parte, isto é, contrario em absoluto a qualquer
manife~t.nr.fio de intervcncilo no Eotado ile S, Paulo ou em
outro qualquer Estado,
O Sn. Ar,PnEDo Er.r.rs- Nem outros podiam ser o pensamento o a orienlaciio de V, Ex.
O Sn. A. AzERF.oo -Agradeco o aparte do homado Senador, tanto mais quanto olle interpreta com justica a oxprcssrto de meus sentimentos.
O SR, ALFnll'Do Eu.rs - Contrario a qunlquor derrnmllmenlo de sn.nsue .

.(') Este discurso não foi revisto pelo

o~ador.
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O Sn. A. AzgnEDO - Naíuralmonte.
Msl.ou alJ.;o·luJ.ameuíe ue aceuJ·do •:om o eminento Sr. Presidente da Hepubliea, cu,io ponsameJJI.o eunhnl'O o applaudo
nesl.n parl.iculaJ', eoudemuando t'/11 aiJ:illlul.o quah)UIJI' manifest.;u~;1u Uo iutut·vencão twste '!)·li JHHJIICI!e ]~~Lado; e, ::;nuhorcs,

set'Íil. l'ot·J~ado a divergir de t\ ..!~x:. ~í pol'ventul·t~ e:!~e JHmsn.-

mcnLo win fosse •Jm ab,;oJu to realizado,
N:1o ten!Jo, pol'Lauto, l'epiLo, ruspousul.Jilidatle '"'" valavras jnserLas un. 1'ribuna Uu Huxta-fnir·a; a 'l'tiúuntt u::w por
si, uon1 a respousubilidatle polil.iua de seu diJ•ccLoJ', o Dr. l•'elislwllo J•'reiJ·n, uotavol JIOI' seus talentos. de ,im•nalisLa e sua
eapacidade; o e·rJ.nl a respousabilicladc de SUJL di!•ecl.oria, (JU,jo
presitlnnlu r' o Dl'. Villula dos Santos, advogado do nota, nome
conceituado em t.odo o puiz, nih> pt·ecisa, pois, do outl'cm que
lhe umprcol.e o nome.
A~sim .;OIItiO, L't•uovo a minha affirmação de •1uo pão
tuuho J•osponsnbilidude nem no que diz agoi':l a 1'1'1;1mut4 nem
no que disse dumnte a campauha IH'Csidencial, envolvendo offcnsas e in.iut•i:ls '11· amigos o a pessoas dn minhas l'el:u:.óes.
O S. Pm1.lo, que ti a :folha a que me rcl'il'O, N•cdiíando os
oJogius unlüo feitos c uompamndo-os eont o Que disse a Tribuna de s~xl.a-l'eim ul/.ima, não me alcança, por isso que níio
os e::;et·evi então, como uão o:-;ct·twi .agOl'i.\,

i'\:1o l.om, po·is, mzlio o illust!•ado ot•gão puuli.,ta quando
affirma quu l\ll mudei de pcnsamunto elogiando honl.•llll gmndcmeuíc o illustt·n 81•, 1\odolpho do Mimnda u eomlml.endo-o
lm,ic.
Não o fiz hontem c muito menos poderia fazei-o ho.ie,
PO!'QUO m'o impediriam aH l'CIH<')Õcs pcssoacs que mantenho
Mm S. Ex.
Os conceitos que J\ Tribuna então fazia do ex-ministro da
Agricullul'a n:iilo l.ivemm minha msponsabilidade, cmbot•a pudesse /.ol-os esposado.
Sabem lod-o.s que por esse tempo cu me achava. enfermo e
prohibido, intciramonto, pelos medieos, dll ler qualquer ,jornal, Ora, si ,os nUo podia ler, muito menos poderia esci·evor.
I~oi porlanín in,iust.o o illuslt•e J•cdactor do S. l'au.lo qunndo
Jlretendcu al.t.ribuir-m<J incohoroncias, quo não tivo c <Juo no
fml.rntanf.o poderin tCI' 1\0iliO qualquer membro dcsí:t Gttsa,
po1• isso qUI' a polil.iJJa nos olll'iga muitas ve?.cs a modificar a
nossól opinifin so!Jt'" asHurnpf.o~ qu11 niio ·O·I'I'endcm aos pl'ineipios, 1~~/c~ são os ()11<' eu defendo, r•ot· Bste8 esl.ou pt•ompl.o a
ir al.é o sacJ•ifieio, porl(lndo V. l~x., Sr. ·ProsidBntr>, eorno cl1efc
do meu par/.irln, coul.:tJ' enrnrnigo cm absolul.o pa1•n /.udo quanto
fllr· quoslã,1 dll ol'dem rcpublieana e doH pt•incipios republicanos, flim dos Qll/Hls ~·.ommi:;o não podcrn J~ont.m· nt~~n

mesmo os muus amigos mais inlimos. (Jlluito bern; muito

bem.)
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O Sr. Francisco Glyccrio -

SJ'. l'retiidentc, si liOU\'111' nu-

mero para vol.cu·, rcqucir·o u. Y. J~x. l]ue eonsulte o Senado
50bro si eoneodo Ul'!;l!lleia pum a' discussões elo üi'~nmculo úo
Ministcrio da Guerra.
O Sr. Pü·cs Pen·eira - Da JllCsma :l'ómw, Sr·. Presidente,
roqueii'O u!'gorwia pam discussão do projecto de fixação dtL
força naval.
O Sr. Presidente - Sendo de ualu!'cza ur·gcute a diseussãu
dos par·ncrrc~. l1a pouco iido;. ua Mesa, da Cornmiscã<• de J1innnças, relu ti vos ao or·çarnr•nl.o do illiuislrJl'iü da Guerra, e da
Cornrnissão d(' Ma J'iHim e Guerl'U, sobro a fixação das l'ort)as
do mar, vou subrnottol-os a debate.
OllÇA\\lllN'J'O DA GUBCIIlA P.\11,\

1012

2" discussão dr• proposit;iio da Gamara do;;

Dep11Li1do~.

n. 12G, de tOll, fixando a clespcza do :l!inisterio da Guerra

para o cxoreieio do 1012.
Vecm tt Mesa, são lidas, apoiadas c postas rJoujundamcnt.o
cm discwsão as seguintes
·.I

EMEND,\S
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Ao az·l. l ", n. 3 - Supremo 'rl'ibunal Militar:
Aug·mrutada do 20 :250~ para pagamento do augmenf.o Je
VIJUJimcntos n qu0 toem dii'Oito os .inixcs ~ugados, c.1:-'Vi do
rltJcJ•,,I,, n. 14!1, do 18 r;,l Julho dr• 1803, combinado com o do
n. 8,5:lG. rl0 JS dn ,janeiro de '!OU.
Sala <tas sessões, 2G de dc?.cmbro de 'l 011.- .1 . •.J.;c1'cdo.
Onde convier:
Ar L
Pie a cqu ipnrndo ao c! o nln Grande do Sul o Arsenal do Guorra de Mntto Grosso, c nu/ ori?.ado o Governo a
ta?.or ns operneüos dn er•cdito noccssarias a essa medida.
Sa ln das sessões, 2G do dozomhm de J O1:1.- 11. tl:e1•crlo.
Ao n. 11! do nrt. :l": Supprirna-se :
Sala das sesslies, 2G de dowmbm rlc 'lOH.- l'icto1'ino

Montwii'O.

Adiada a votação.
FORÇA NWAL P.\1\o\

1912

2' discussão da proposição dn Camnra dos Deputados,
n, 10!J, do !!Jfl, fixando a forca, uaval para o exercicio d,
1912.
Adiada a votaJ;iio.
Vol, VI
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ORDEM DO DIA
SU6-MACliiNlS1'AS DO COlli'O Dll llNG!lNHEIROS DA ARMADA

2" discussiío da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 131, do l!HI, estendendo aos acluaes sub-machinistas do
COI'PO de J'ngmdJeiros J\lacl!inislas da Armad~ quo concluircm
com aprovl>oilamonlo o 3" anno do curso de marinha as regalias concedidas pelo decreto n. S. 650, de 3 de abril de 1911,
Addiada a votação.
WNC!lllllN'J'OS DOS fiUNC.:C!ONMlluS DA ES'!Wl'IS'J'ICA COl\!MllllCIAú

2" discussii•o uo pmjoulo do Senado n. G!l, do 1!li1, elevando
os vencimentos do~ runcciona·rios da Ueparticão de Estatistioa
Commcrcial c dando J)tJtt·.as rn·ovidencias.
Addiadn u volaciío.
PllEPo\11\DOIIES DA ESCOM POI.YTECHNICA

3' discussão ún Jll'Oposição- ua Gamara dos Deputados,
n. 113, de JOil, que, para os effeilos da vitaliciedade, equipara
os uclunes p1·cparadorcs ua Escola l'olylechnicn o Escoia de
ll(inas aos das Faculdades do Medieina. da llopublica.
Addiadu a volaçã·o.

Nada rrmis havendo a tratar, vou lea sessão.
Designo para a ordem do dia da seguinte:
Votação, em 2" discussão, da proposiçií·o· da Camara dos
Deputados, n. 126, do HJU, fixando a despeza do Ministerio
da Guerra para o exor•cicio de i!ll2 (com parccc·r diz· Com,missáo de Pi,nanças o((c1•cccnclo emendas) ;
Votacão, em 2" discussão, da proposição dn Camara dos
Deputados, n. 109, de HH 1, J'ixando a i'orc.u. naval para o exercloio do 1912 (com parecer {av01·avel da Commissão de Ma~
1'in/la c GIIC1'1'a);
Votação, em 2" discussão, da proposição da Cnmarn lios
Deputados, n. 131, de 1011, estendendo nos acluaes sub-ma~
ehinistas do Corpo de Engenheiros Mnchinistas dn Armada que
concluirem eom nprovciLamcnto o 3" nnno do curso de marinha, as J•egalias concedidas pelo dc01·elo n. 8.050, de 3 de
abril de 10l1 (com Jl!l1'CCC1' (avoravcl da Commissão de MaO Sr. Presidente -

vant~>r

rin/l.a c Guerra) ;

----·-·--------
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Votacúo, em 2' discussão, do projecto do Senado, n. 50,
do 1011, elevando os vencimentos do,& !unccionurios rla Reparticíio de EstatisUca Commer·cial c dando outms providencias
(o((erecido pela Commiosão de Finança-s);

V•otação, cm 3" discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 113, de 1O:U, que, para os effeitos da vitalicicdado, equipara os actua.cs preparadores da E~cola Polyf.echnica o Es~oln de Minas aos das Faculdades de Medicina da
Republica (com pa·rccer (avoravel !&r. Commissão de lus~a
e Leoislação) ;
'

'

3' discussão da proposir;ão da Cnmara dos Deputados,
n. 82, de 1!l11, autorizando o Presidente da llepublica a abrir
no Ministor·io da J?nzenda o credito de 133:543$259 para oecorrer ao pagamenlo de dividas do exercícios findos, do Ministerio do Interior (com parece~· {avo1•avcl da Commissão de
Finanças);

:Levanta-se a

I'

I

sessiL~>

ás 2 horas

B

35 minutos.

181' SESSÃO EM 26 DE DEZEMBRO DE 19H
PRES!DENCIA DO SI\. QUINTINO llOC.\YUV,\,

VJGE-PRI~SIDENTE

A' l hora dn lmdo. presnnl.c nurner•o leg-a!, abre-se a
sns,iio, a que coneor·r·om os Srs. Quint.ino Bocayuva, Ferreira
Clwvos, Pedro Borgc;;, Canclido de Ahreu, .Tonnthas Pedrosa,
Gabl'ic! Sa!gndo, Arl.ltttr· Lemos, Tndio do Brar.il, José Euzcbio,
Ur·IJano Santos, Monde; de Almeida, Pires Fereirn, Francisco
St\, 'l'homaz Accio!y, Tavares de I.yra, Antonio de Souza, Wnlfrodo Leal, Castro Pinto, Guilherme Campos, Oliveira ValJadão, Jluy Barbosa, Severino Vieira, Bernardino Monteiro,
Jl[oniz Freir•o, João Luiz .~!vos, Sú Freire, Bueno ele Paiva,
Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco GJyceriOi Braz
Abrantes, A. Azerodo, Generoso lllnrqucs, Alencar Guimarães,
.Fo!ippe Schmirlt, Lanro ~fül!cr, Victorino Th!onteiro, Pinheiro
Machado c Cassi :no do Nascimento (30).
Dci~n.m do comparecer com causa ,justificada os Srs,
MauJo Góes, Si!vcrio Nory, Paos rlc Carvalho, Ribeiro Gonçalves, Gervusio Passos, Alvaro Mac!JUdo. Sigismundo Gon.
calves, Goncalves Ferr•eira, Rosa e Silva, Gomes Ribeiro, Joaquim llfvltn., Coelho o Campos, Josó Mnrcel!iuo, Lourenço Bnpt_istn, Augusto de Vasconcellos, Laura Sodré, Bnrnardo Montmro, Campos Snlles, J.eopoldo elo Bulhões, Gonznga Jayme,
Melo !lo e Horei! i o Luz (22).
E' lida o posta cm discussão a acta dn sessão anierior.

..
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O Sr. :.cvcrinc Vieira (:) - Sr. PrCJs.idenle, pm• mais que
osteju. habituado a aeuttw as decisões da Mesa, peço a V. Ex.
para fazer algumas obwrva~.ües sobre a acta da sessão de lloje.
Hontcm, na incerteza de haver numero para a sessão, até
porque me pareceu ouvir de umrt conversa travada na Com~
missão do Godigo Civil, que nem a propria Commissfil:l da
Finant•as se reuniria, procurei J'nllat· pura o Senado, afim de
saber si elle estava J'unccionando.
O tclephone, porém, nrw me quiz, ou não me poudc a•tonder pnra dar-me a informação que dcsej ava. Entretanto,
ainda depoi~ de rcunitlo o Senado, indaguei novamente si elle
cstan Lrnballlando o responderam-me que so ach:wam presentes e;:; Srs. Senadores. Mandei novamente, pelo empregado
que J'nllava no npnarollJO dizer que si fosso precisa :nt minha
presença, nflo hesitaria em comparecer.
Ve,io, port!m, Sr..l'rc,sidcutc, agom da !rJitura da acta, não
sem sm•prt•za, da minha Jlat·l.o, que os pareceres sobro o orçamento do Minisl.crio da Ciuerm 1' a pt•oposicão quo fixa a forca
11aval foram dados para a ordem do dia o sem debato cncer~
rados, ficando n• votat•fio adiada por l'n lta do numero.
St•. PI·esidonlc, C("ll o devido respeito que devo a V. Ex.
é pt·eeiso t!Ollsigm11' que sum a vot.n(;iio du UJ'gcncin, osSa:3 :proposicties nflo podiam ser dadas a debate.
Verdade •\ que o nrL 12ü do Regimento dú ú Mesa, desde
que. so trate rle mtl't,8J'in urgente, nas condições por elle definidas, n faeuldade de fawt· constar essas matorins da ordem do
dia ..Elias niio podiam, JtOi~. se1· discutidor. e votadas sem n
urgcncia, o desde quo nii'D havia numero, c~!-ia Yotacão nfío era.
possível.
Fazendo esi<ns pomlcrncõcs, no ~entido dn me!'ccerem rlla~
nu nt1o n J•oconsidct·n~:fio da i'Hosa e do Senado, n:io veja V. Ex.,
Sr. .Presid1.1nl.e, nas minha~ pnlanns. nenhum propo~it.o do
e!'Cill' emlul!·neos, muito Pl'ineirnlmeute a V..Ex., a quem con~
sagro wmlatlt!il'o ucaLnmenl.o, si não o culto dw minha dcvociio
tí lei ,porque estou et;rto fJtW, sem set•mos set•vos dclla, nunca
pocloremo.1 ser livres.
O Sr. Presidente- O honrado Senndor pela J3ahia alludiu
no ortir;o do llegimento que determina quo quando :!'altar
monos dr• J O dias par·u o nrwcrramento dos tra•balhns, :i ~lesa
dn:r:\ pnm OI'(I(Jl!l do dia, independente do parecer das respectivas Commts;oes, todo o assurnpto quu ,iul;;ar Ul'r;ente.
Foi o r]lw su~t!odr.u hontcm. Vieram li l\!csa Oti parecCI·os
de caracto!' t!l'!)"Ontc, relativos ús proposições que fixam as
forças navacs ü tJ•atam do orçamento dn Receita.
:\ illustrndn Oo·mmissão m·n naturalmente a mais intat•c,ssndn (!Jll da!' •'xrcdicnto n l1SLc scrvi"o tanto ano ató trahu.!hou no domingo,
• '
f-·~

Este discurso não foi revisto p"elci orailor.
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o honrado Senador não est.1ve 11resente í• sessnro de honacm, mas esta falta não cabe ú Mesa.
o S11 PmEs FEJIIIEIIl.\ - Até houvu pedido de Ul'f>en~ia.
o Sn. SEVEnJN·O· VmmA - Mas niio houve numero para
votar.

o Sa PaESIDEN1'1l - O § 2° do a.r·L. 12() do Regimento diz:
«quando· entre a datn da npresenlnt:iio ri" pNlJ!nsiçõr!s ou
emendas da outra Casa c o eJwcrr•ttmento fias rsessoes do Con~resso niio medoar mais de oito dias. •
o
Todos os sorviç:os agora são uJ:gentr~.~ ~ n.1o :c~mos f.Nl:tpo
a perder.
l'l' npproYadu a acta.
O Sr. i" Secret.al'io dú. conla iln seguinte

EXPEDIEWI.'E

'i
.i
,.·:

Onl.~ offieios úo Sr. I" Ser:r:el.al'io· ela Gamara dos Dr!puf.ados, datados de 25 do cot•J'ünlo, rmnettcndo n:o; sc:,l.·uiJJf·0·s pl'Oposieões da~uella Gamara:
~.

"~

13G- 1011

O Congres,ln Nacional deel'eta:
Art. 1." Fica o Pt•csidenl.o rln Ur!pulrlica antol'ir.ado;
1", a contractar a. constr·uccão de um porto· militar e re3ll8Dtivo arsenal, usinas para construcção de navios, armttmento o munieões, etc .. onde .iul:;ar convrnientr;
a) o Governo gaJ•anLirú o .iul'O d" -I % sobre o capital empregado nas obl'a.s do port.o r! do arsenal, por· tempo pr·r;viament.o combinado:
b) o Governo amortizaní, p·or• pr·rstacões, as despeza~
feitas com as obras que lenham ele ser entr·ug-uos logo após a
sua conclusão, deixando so]J a llirecciio o explor•ar;fio dos uonstructores o arsonnl eom as suas ol'l'ieinas, por tempo .iulgaclo
conveniente, de modo a garantir o r"muw!r.·ar· o r:apitnl cmpregado:
c) findo o prazo lia oxplor·nção, tudo rcYertrrá no Estudo,
sem indemniznc.iio alguma e em pedoilo estado de consr.r-

vncão;

d) fica reservudn· no Govnmo o direito dll cucumnacão da.
concessão cntroguo tí flXP!Ol't\IJiíO úos con!l'actontcs, a partir
de um prazo não maior quo o da gnruntia do ,iuros, sob condições quo devcr·ão sol' 1'ixndns no contracto, de modo n garantir uma indemniwcü•o igual tl-0 capital empregado c mais
uma porcontagom quo ser:\ pr•opor·cionnl no numern do nnnos
quo fattn.rrm pam a termina(•ão rio prazo rln concossiio e nunca
poderá ult.mpnssnr 30 do cnpit.ul empregado;

i70

ANNAES DO SENADO

1:) os concessionnrios gosarão dos favores já concedidos
por lei á industria siderurgica e á construcção naval;
.
2", a desappL'OPriar por uLilidndo pobiica, na. fó~nut da lei,
por si ou pelos concessionarios, os terrenos, cdifwJOs, quedas
de aguas o o mais quo J'ôr ncocssurio pa1·a a realização das
obras.
3", a a,Jienm· c arrendar os proprio,s, nacionaes desnece~
sarios no llfinisterio da Marinha;
4', n real izm· ns operações do credito que forem precisas,
emittindo Utulos elo juro nnnual de 4 % e amortização de
1 i/2 % no anno;
5•, a nDGooiar com os conslructores das obras da ilha das
.Cobras quacsquer accôrdos que .iui!mr convenientes.
Art. 2." O capital empregado nas obr·as e serviços. que
constituem o projecto da, concess:to gosará d ~ garantia de Juro,
quando sou emprego fOr devidamente autorizado pelo l}overno e alé o maximo de ~ :..000.000.
Art. 3.° Com as obras de defesa e outras que devam ser
pagas nos conlrnctantcs por não dizerem respeito ú concessão
poderá •o Governo despender até :C 2.000.000.
Art. ~.- Rovognm-so as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 25 de dezembro de 1911.- Sabinú
'BST'I'OSO Junim·, presidente.- Antonio Si?neao dos s.ntos Leal,
'i• secretario.- En:ebio Francisco de Andrade, 2' secrctario.1A. 'B Commissõcs de 11-l:lrinhu e Guerra ~ de Fina.nças.

)'(, 197 -

i9U

O Congresso Nacional resolve:
'A:rt. 1. 0 A promor.íib do 1' tenente Frnncisco Tavares rio
Canto Sobrinho n esto posto se/';\ considerada por actos de
l:Jravura, com a antig-uid!lde de 15 de novembro de 1807
Pn.rng-rapho unico. Nenhum direito lho assiste, em consequoncin deste neto, de reclamar vantagens pecuniarias nccrescidas desde essa data áquella cm que foi promovido ao roferid~ posto.
Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrari,o.
Camam dos Deputados, 25 do dezembro do 19!1.- Sabino
'!Jartoso .Tunior, pJ•osidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1• secretario.- Eu:cbio Francisco de Andrade, 2' seorctario.'A' Commissão do Mft',rinha o Guerra.

N. 138- i9H
O Congresso Nacional resolve:

Artigo nnico. Fica autorizado o Presidente do Republica

a conceder sois mezes da licencn', com ordenado, para

------~~-----------
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menta de saudo, ao Dr. Oscar Frederico de Souza, professor
ordinario do. Fncnldaclc de Medicina elo Rio do Janeiro·; revogadas as disposições cm contrario.
Cnmara dos Deputados, 25 ele dczem!Jro de 1911.- Sabino
Bar1•oso .TuniD1'. presiclcnf.c.- Antonio Simeão dos Santo.1 Leal,
1" secretario.- Eu.:ebio Frmwi,1co de Audradc, z• sccrctnrio.A' Comm issão de Finanças.

N. 139- 1911
• I

I

O Congresso Nacional resolvo:
Art. 1." E' concedido o certificado oc engenheiro geographo
nos· alumnos que concluírem os cursos ela Escola do Estado
Maior d-a. Exercito c da Escol:t Na.vnl.
Arf.. 2." Os mesmos nsarKp, como distinctivo, um unncl
symbolico escolhido pelas congregaçõas das referidas escolas.
Art. 3.• Rev•ogam-so as disposições em contrario.
Camarn dos Deputados, 25 de dezembro de 1911.- Sabino
Barroso .Tunior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1' secretario.- Eu:ebio Frnncisco de Anrlracle, 2' secretario.A' Commissü'o de Instrucção Publica.
N. 140- 1911

. ·.:

·'

O C.ongresso Nacionn.J decreta:
Art.. 1.' Fie~ approvado o protocollo celebrado com o Go~
verno da Bolívia, cm 1lt de novcmb!'o· do ·1.910, pnrn a substituicno do ramal da Esl.l·arln rir Frrro Mndr.ira-Mnmoré, nutorizaaa pelo art. 1" do dccrclo n. 8.3.17, de 8 de novembvo· do
meRmo anno.
Art. 2.• Para a construcr,ão do novo ramal, qno seria feita
nas mesmas condições dn linha-tronco c de accôrdo com o
contracto do H de novembt•o de 1900, fica o Governo autorizado n. fazm· as necessarias oporaç<ies do crcd ito.
Art. 3.• O Go·vcrno poderá fazer n.~ nocessnrias opcrncões
do credito pam p~g-amcnto das dcspozas autorizadas, e ,iá feitas
poJa Companhia Estrada de .Ferro Marlcira-n~amoré.
Paragrapho unic·o. Idcnticas nutor•i:mç<ios poclurüo set• feitas, t.ambcm p:ua pa:::nmonto das dcspl'zas I"JIW forom autorizadas, do nccôrrlo com a clausula ):Vr do contracto de H de
novembro do 190G.
Art.. lt." Rcvo:;am-sc as disposições cm contt·ario.
Camara dos Deputados, 25 de dezembro do 1911.- Sal>ilw
BaM•oso .Tlm'ior, presidente,- ;lntouio Sim.r<in dns Santos Lonl,
1• secrotni'io.- Eu.:cbio Francio~co de Andrade, 2" socrelurio,'A' Comm!ssílo de F!nancas.
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N. 1H -1911

O Congresso Nncionn.l doere lu:
Arf.igo nnico. E' concedida .n. D. Mmia de O!iveit·a Cruls,
viuva do D1·..Lu iz Cru Is, ex-chefe riu commissiio de limites
cntJ'C o Brazil e a J3o!ivin, :t pensão mensal de 3001il; J'cvogadas
ns disposições cm contrario.
Gamara dos Deputados, :!5 de dezembro de 1911.- Sabino
Bal'I'O.<O lmrior, prcsidcnl.e.- 1lulonio Slm.etlo do" Santos Leal,
1° sncJ•ol,;u•io.- Eu:.r(IJin Frmu~1:sco do ;lnrlradc, :2" secreturio,A' Commis~lio de Finanças.
N. ·1-12- JOH
O Gl}ngrrsso Nacionn.J rlecrcln:

Art. L" Todns as r!ispMiçõcs dn lei n..!%, de l do agosto
de 100R, salv·n ns do seu al'l.. t:J, síio igualmcnt.e npplicnvcis ús
obras scienl.il'icns, lilleJ'Ul'ins r• nrListicus, editadas· cm pn.izes
llStrangcii·os, f!Ualqu;cJ• que se,in a nncionnlidaclc elo seus nu-lot·cs, desde que cllt'S prol'l.enuam ·a, nações que tenham adherido
:1~ conven~õos intoJ•nneionae~ sobro a. mnteria ou tenham nssis-nado .f,rntudos com ·O· Brnzil, nssegurandll a reciprocidudo do
tratamento [t,g obras brazilcirns.
Art.. ~." Pnrn gosnr da protecção concedida por estn lei,
bnsf.n ao nutol' da ·obra eslrnngcil'a provar que preencheu ·t.odas
.as formalidades exigidas pm·a garantia dos direitos de autor
pela Jegislncão do pniz cm que clln foi pela primeira voz publicadn.
Art. ::J,• A protccç·iío concedida pela presento lei ás obras
estrangeiras não oxceder:í o prazo fixado para ga.rantia do direito de autor prln legislação elo paiz em que ellas tiverem
tido a .gun primeira publicação.
Parag~~pho unico. As disposições da presente lei não
comprr.hcndem ns obrns publicadas ou cm via do publicn~üo
nf.il n dnf:n rb ·.•un promulgação.
•
Arl. !,," Revogam-se ns disposicõcs em cnnira.rio.
Cnmnm \los Deputados, 23 do clezrmbro do 1!11 L-Sa/Jino
B(!'l'roso Jum.im·. prosidento.-A11tonio Sim.c<in rios Santos Leal.
1.' snorof.nrio.-- Eu.::c/J'io Franci,~cn de tindradf', 2" sooretn.rio,_:_
N Com:r.issfin dr Consl.il.uir!fto e Dip!omncin.
N. 143-1911

O OongJ'Psso Nncionnl docref.a:
Art. ·!.• Ficnm npprovnrlos: n convenção dr nrbif.rnmenfo
~ntrr •o .BJ·nzil o n Grr.cia. ns.~ignndn rm .Berlim, n ZR elo ,Iulho
de 10·10: n !.J•nl.ndo r!e m•hil.rnmonf.o on!.re o Bra7.il e o Uruguny,
nssi!nwlo t•m Pefropo!i.•, n 11 do ,Janeiro r!e 1DH; n convenção·
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do arbitramento entre o Bt·azil e o Paraguay, nssignada em
Assumpçiio, a 21, de fevereiro de ·!!H i, e. a eonvençãC! de arbit.r.umonto entro o BmziJ o a Itaha, asstgnada no I\10 de Janoiro, a 22 de setembro de 1Dll.
Art. 2." Revogam-se as diSJlosiçúe.~ em contrario.
Camam dos Deputados, 25 de dezembro de 1!!11.- Saliino
Bar1•oso Jwnior, presidente.- .1ntonio Simeão dos Santos LeaL
1." secretario.- Bu.:ebio F1·anc·i,sco de Andrade, 2" secreturio.A' Commissãio de Constituição e Diplomacia.
N. 144- 1911

'.

O Congresso Nacional resolve:
Art.. i." Ficam crendos dous Jogares de avaliadores Privativos no Juir.D· de Orphüos e Ausentes, sendo um pam a primeira vu.rn e outro para a segunda.
§ L" Ficam ereadus l.t·es Jogares tle avnliaJores privatiYos no .Tuir.o úo Commercio, sendo um para a primeir.o. vara,
outJ•o para a segunda e outr-o· para a terceira.
§ 2." Ficam creados ü•es Jogares de avaliadores priva.tivos
no Juizo Civil, sendo um para a primeira vara, outro pura a
segunda e {)Utro pura. a terceira.
§ 3.o Ficam creados dons Jogares de avaliadores priYativoa
no Juizo da Provedoria c Resíduos.
§ 4.• .Ficam ercados tres Jogares do av·u.!indores privativos
uo .Tuir.o dos Feitos da Fazenda Municipal.
Art. 2." Esses Jogares serão· vitaliciamenl.e mwrcidos pelos
funccionarios que forem nomeados.
Art. 3." No caso do impedimento pr•olongado dos avaliadores privativos, o ,Juiz da respectiva vara nomcarú pessoa
idonoa que intOI·lnamentc •OS substitua.
Art. 4.• Os avaliadores pt•ivativos acima declarados perceberão unicamente as custas taxadas no respectivo regimento.
Art. 5." Re\'ogam-se as di.sposiçõos em contl'ario.
tGamnra dos Deputados, 23 de dor.embro de 1911. -Sabino
Bar!'oso Ju.nim-, presidcnte.-Anto11io Simão dos Santos Leal,
1" sPet•etario.- Hu:cbio Francisco de .1ndmde 2" socrettwioA's nommis;ões do ,Justiça o Legislucão e do Jiinan"cns.
·

N. 145- 1911
O Congresso Nncional rr•sol\'e:
. Artigo nnico. E' o l'I•csidente da Republica autorizado n
nloJ.•n• no !\linistel·io da Guert·a os crrditos rio '1.012:523$028,
supplementur t\ nrba 10" do ai'!.. 21 dn lei n. 2.350, c.le Si de
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dezembro de IV lO, o de 1.7.\:3 :123$.\5G, supplementar á verba
H' do dito art. 21 da mesma lei, afim de nttender ao paga-

mento das dcspezas respectivas durante o exercício de 1911;
revogadas as disposições cm contrario.
Gamara dos Deputados, 23 do dezembro de· 1011. -i!abino
Barroso hmior, wesidente.-Antonío Simeão dos Santos Leal,
1" scct·cturio,- Eu.:;eblo Franci#co de Andmde, 2" secreta.rio.A' Commissão do Finanças.
"'

,I,'

N. 146 -iUH

O Congresso Nacionttl decrel.tt:
Art. 1." E' instituída uma pensft·o mensal de 600$ para a
vi uva do Dl', Germano Hasslocher, emquanto viver.
Art. ~." No caso de morle da viuva Germano Hnsslochor,
esta pensão rcvcrlet·á cm beneficio de sua filha.
Art. 3.• nevogam-se as disposições em contrario.
Cnmnrn dos Deputados, 23 de dezembro de 1911.--.s'abino
Barroso Junior, presidente.-ilntonio Sirneão dos Santos Leal,
1• secretn:rio.-losé Joaquirn da Costa Perei1·a B1·aaa, 2' secretario interino.- A' Commirsão de Finanças.
•rrcs do mesmo senhor c do igual data, communicando
lmver aquolln Gamara approvndo e enviado á sancção os proj.ectos que autorizam o Govemo:
\a.) n mandar eomprehonder na excepção do art. i' da lei
n. 801, de 7 do J'overciro de 1003, o 2' tenente da arma de
infantaria do Exercito Panlaloã'o Tclles Ferreira o dá outras
providencias;
bl a eoneorlor um anno ele Jiconç:t ao bncllnrel Domingos
!Americo de Carvalho, desembargador do Tribunal de Appellnção do Territorio d.o Acre;
c) a conceder um nnno de licença ao Dr. Pedro Augusto
de .ll!oUPa Cari,ió.~ Inteirado.
Um do mesmo senhor, datado de 2.\ do corrente, remettendo um elos auf-~graphos dns resoluç.'ios do Congresso Nacional sanceionndn,s, que autorizam o Presidente da Republica u:
Conceder um anno de l ícone a ao baohtlrel Elviro Carrilho
da Fonseca o snva;
Abrir no Ministcrio dll Just.i~.a o credito do 89:179$228,
pnrn occorrm· no pagamento do diversas despezns com o Hoospioio Nacional de Alienados.- Archive-se.
Outro do mesmo senhor, dntnclo 'de 25 do corrente, communicnndo haver :\quiJolla Camnm negado o seu assentimento
:is emendas elo Senado 11 proposição que J'ixn n despezn, do
ll!inisterio dn l<'nzondn pnrn o exeroioio de 1912.- A' Commissão de Finanças.
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O Sr. 3' Secretario (servindo de 2') procede ú leitura dos
seguintes
PAfiECEfil~S

N. 455- 19ti
A Commissão de Policia, tendo examinado a indicação
ia.presentada ao Senado pelos !10nrados Srs. Senadores .João
Luiz Alves e Mendes de Almeida para que, reformado nesta
parte o Regimento do Senado, funccione a Commissão de Poderes eleita no ultimo anno da legislatura até á eleição da
nova Commissüo - li da parecer que a. referit!a indicação deve
ser approvada, por consultar o interesse do bom funccionamento desta Camara e at.tender igualmente ~o direito dos
Senadores eleitos para o preench inícnto do terço do Senado,
cu.ios diplomas devem. ser examinados com a possível m·gencia como o determina a Consf.ilutição da Republica e como
6 de praxe em todas as asscmbléas deliberantes quando toem
de proceder á verificação dos poderes dos membros que as
devem compôr.
Sala das Commissões, 2G de dezembro de 1011.- Quintino
Bocauuva, 'Presidente.- F'errefm Chaves.- Pedro Auuusto
Bo1'(fes.- Candido de Abreu.
INDICAÇÃO N,

4,

DE

19ft,

A QUE SE nEFilRE O PARECER SUPRA

Indicamos que se.ia reformado o Regimento Interno,
quanto ú oleiciio da Commissiio do Poderes, no· i' nnno de
cada legislatura, adoptando-se n seguinte disposiçã,o revogadas aR que lhe forem contrarias:
Art.
A Commissão de ·Pod~res. eleif.n. nn ultimo annn
de cada legislat.urn, fnnccionnrn. nt.rl :i eleiriío ria nova commissão, que será feita depois de aberto o Congresso Nacional
e de decididas as eleições reali~adns para renovnçã(} do terço
do Senado.
ParnA'!'npho unico. As faltas que occnrrerem nn referida
Commissão serão procnchidas por nomeação do Presidente da
Mesa.
Em sessão, 12 de julho de tnH.- !nlin Luiz Alvcs.Jfcndas de Alm.drlrc.- A imprimir.
N. lt5G- 1011
Redacção {'lnal, do pro.iecto n. 72. de 1910, que cle1m a 100$, n;
pcnslio que pcrr.elJc D. Am1a Coelho de Ti'irnrdrrdo, lii!l.l!fl
do ca1JU1io do ExereUo Joaquim Som•es de F'iaucirerln
j

O Congresso Nncfonnl decreta:
Artigo unico. Fica olcvndn a !00$, n pensão que pnrcebe
D' Annn ·Coelho de Figueiredo, vluva do capitl1o do Exercito

1•• I
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Joaquim Soares 1lo Figueiredo,; revogadas as disposições cm
contrario.
Sala d11s• Commissões, 2<i de dezembro de 1OH.- Bernardino ,lJonteh·o.- 1V'a;l{rcdo Leal.
Fica sobre ti Mesn, para na sessão seguinte, ser discutida,
depois de publicada no Díario do Co11oresso.
O Sr. Ruy Barbosa pronunciou um discurso, (jue será pu•
b!icado depois.
ORDEM DO DIA

V.otaoão, em 2' discussão, da proposicüo da Camarn dos
Deputados, n. 12ü, do 1011, fixando a despeza do Ministerio
da Guerra para o exercício de 1912.

o Sr. Presidente - Solicito a attencão· dos honrados Senadores para diversas emendas que vou submetter (I approvaciilo do Senado.
São successivamentc nppràvaàus ns .seguintes
EMENDAS

Ao ar L. 2n:
Lettra a - Supprima-se:
Lettra b - Supprima-sc:
Lettrn c - Supprimu-sc:
Lettra d - Supprima-se:
Lettra f' - Supprima-se:
Ao art. ü.• - Supprimn-se:
Ao art. í." - Supprima-se:
Ao n·rt. s.• - Supprima-se:
Ao ari.. H. - Supprima-se:
Emenda de redncçruo·:
Ao art. 1", n. 1 : em vez de Depadnmcnto da Guerra,
dign-se: da Seci•etarin dll·Estndo.
O Sr. Presidente - Ainda ha outra.s emendas para serem
submettidas á delibcracão do Senado.
O Sr. Arthur Lemos - Si V. Ex. consente cu relatarei da
tribuna essas emendas.
Essas emendas nadn mais são do que uma, providencia
orcnmontarin, sobre uma lei de caracter permanente.
Esta loi ostabeloeo perfeita equipnracão do vencimontill
entro •os .iuizcs togados do Supmmo Tribunal Militar e os
.iuizes da Cô!'le de Appcllaçüo; augmontados os vencimentos
rlestes, é clm·o quo dovr.m SOl' augmontados igualmonf.o OS dnquel!o~ ..Penso, pois, cm nome da Commissão, que n emenda
deve ser appJ•ovnda.
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São appt'OVadns as seguintes
li:MEND.IS

Ao· ar L. 1", u. ;) - Supremo 'l'ribunal Militar:
Augmcntada tlu :lO :250$, para pagamento do augment? de

vencimentos a que teem di1·eito os ,juizes togados, ex--v·, do
dccrotO n. 14U, de 18 de Julho de 18U3, combinado com o de
n. 8.5:!5, de .ianeil'n de 19H.
Sala. das ses•ücs, :!ti rlc de?.ernbro de HilL- A. AzeJ•edo.

, Onde convier:
ArL.
Fica equipaJ•ado ao do Rio Grande do ~ui o Arsenal de Guet•J•a de MuLto Grosso, e autorizado a J'nzet· as operações do et·edito· necessm·ius a. essa medida.
l
Saiu. tias sessões, 25 de dezcmbt·o de :1011.- il, ,[:credo.
E' anmawiada a votação da seguinte
E1!ENDA
I
'

..,

..'·

Ao u. ·1 do arl. 1" - Supprima-se.
Sala das sessões, 25 de dezembro de 1911.- Victurino
Monteiro.
O Sr. Arthur Lemos (pclrt ordc·m) - Sr. Presidente, não
t.IJndo ouvido préviamoute a ndmiuistrneão, n.[ilo. posso formulai' ,juir.o seguro sobre a emenda. Assegura-se, porém, que
nlla •i d1J molde n causm· algo de perLurbar,ão na administracão
publica. Assim, cu pediria no illustro autor da emenda que a
J'clirnsse, deixando para que no. anuo vindouro delibernssemos
com 8Cgtmmça , obre o assumpto.

O Sr. Victorino Monteiro (tJela Ol'tlem) - Sr. Presidente,
sou do opinião que essa materia mcreeo muita ponderação
Jl 1~t· _Pnrl.c•. do Sun:tdo, pois 11uo trata tle assumplo· de alta admmJsl.rn,:ao publtca, envolvendo grandes economias, grandes
mtoresscs para o paiz; poz· isso não deixo de reconhecer que o
houmdo relnl.or da digna Commissão de Finanças, tom raziio
- o assunwto ti com offcit.o· delicado o póde trazer perturbacão
;\ ndmini~tra~:ão publica. E desde que S. Ex. se comprometto
n,, pua o anuo Juturo, estudar dctidamonto c assumpto. não
'ln~o duvida cm rct.irar a minha emenda·, declarando, entre/.an~, a·~ Senado quo considero o Collegio Militar altamente
Ill'~JUdlctal aos interesses publicas, além de envolver uma des-
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peza larga., que ou considero um cancro pal'a a receita publica.
Não o considerarei tão Jorte como o illustre Marechal, que
inllontesLavelmenLe, no assumpto, ó autoridade, uma quasi
Cabeça de Po1·co. (Hilaridade.)

Tão longe 11iio vou.
Mas, Sr. Presidente, laborando nestas idéas, não deixo de
estar de accôrdo com o illustre Senador, c peço Jicqnca para
no proximo annu fazer um longo estudo sobre o assumpto.
Retirada a emenda.
Approvada a, proposição.
O Sr. Severino Vieira - Requeiro a V. Ex. que consulte
o Senado sobre si concede dispensa do interstício para quo
esta proposição figure na ordem do· dia da proxima sessão.
VozES - A urgencia já foi concedida.
O Sn. SEVEl\!No VIEmA - Como quer que seja, tenho
cumprido o meu dever.
.
O Sr. A. Azerodo - Estando soorc á Mesa •a, proposição
da Camara orçando a dcspeza do Mini.sterio da Fazenda, peço
a V. Ex. consul Lar o Sen,\do se concede urgencio. pam que
se.iam immediatamente discutidas e votadas as emendas não
acceiLas por aquella Casa do Congresso.
Approvada a urgencia,

O Sr. Presic!cnte - Ab onwndas ás quaes a Gamara não
deu o seu assenti meu to, srw as seguintes;
Art.
O Governo modil'icarú o calculo das quotas J•elativn·s á Alfandega da Pantn!ly!Ju, equiparando-o ao dtt Alfandega do Maranhão.
Art.
Em pessoal e vencimentos as Alfander~s de Paranaguá c de CorumM ficam equiparadas ú do Maranllilo,
abrindo o Poder Executivo os creditas nccessarios ú exocucüo
do di,sposto neste artigo,
Al'L.
A Delegacia Fiscal do 'l'hesouro em Santa Catharina e a Alfandega de Florianopolis, no mesmo Estado, ficam
t·ospectivamente equiparadas tí Delegacia e ú Alfandega do
Maranhão, abrindo o Govcl'llo para esse i'im os creditas precisos.
Art.
O Governo providenciarú para que a• nenhuma das
embarcações atracadas ao 01\es do porto do Rio do Janeiro, soJa
pcrmiHido descarregar mercadorias de qualquer espocie pa•ra
o lado do mar, durante lodo o tempo em que est.iverern atracadas. ·

O Sr. Sá Freire - Sr. Presidente, quaudo doi parecer ao
Oréamento da Fazenda, como t·elator da, Commissiío de Fino.ncns, pro.nunciei-me contra todas .iJstns emendas que ag-ora
foram 'rejeitadas na Cnmara, á excepção de uma.
I
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Tendo a Gamara rejeitado as emendas, acho que o Senado
devo acceitar o voto da Gamara, porque a,ssim nada mais faz
do que acceitar a orientação dada pela Commissão de :b'inanças
do Senado.
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O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, desejava saber si
emenda igual á apresentada pela bancada maranhense teve a
annuencia da Gamara.
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O Sr. Lauro Muller - Sr. Presidente, cu desejaria te~
do V. Ex. um esclarecimento porque não pude entender bem o
parecer do honrado Senador, não porque S. Ex.. não fosse
claro, como sempre o e, mu,s porque o murmurio no recinto e
a pressa na votação e naturalmente a comprehcnsão de quem
a tem ma1s tarde de que os seus collogas não o deixaram entender bem.
S. Ex. entende que devo manter o parecer da Gommissão
e revogar o voto do Senado ?
O Sn. SA Fl\EII\E - E' isto mesmo .
O Sn. SEVEniNO VIEIM - Não é revogar, é reconsiderar.
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Sr. Presidente - Teve.
O SR. PIRES FEnnEmA - Fica, portanto, evidonciad!JJ a lnjustiça que a Camara commotte com os empregados da Alfandega de Parnnhyba, rc,ieitando a emenda c approvando em
seguida uma em iguu·ldado de condi<;ões relativa ao Estado do
Maranhão.
Voto contra a emenda.
Rejeitadas as emendas.
Votação, em 2' discussão, da propos1cao da Gamara dos
Deputados, n. iOü, dle 1911, fixando a forca naval para o
exercicio de 1912.
Approvada.
Votaoiio, em 2' discussão, da proposJc,ão da Gamara dos
Deputados, n. 181, de 1011, estendendo aos actuaes .sub-machinistas do Corpo de Engenheiros l\Iachinistas da Armada,
que concluirem com aproveitamento o 3" anno do curso de
marinha, ns regalias concedidas pelo decre' ~ n. 8.650, de 3 de
abril de 1911.
AP.provada.
Votação, em 2' discussão, do projecto do· Senado, n. 59,
de i9ii, elevando os vencimentos dos funccionarios da Reparticíio de Estatistica Gommercial, e dnndo outras providencias.
Approvado.
Vota~üo, em 3' discussiílo, da proposição da Camarn dos
Deputados, n. 113, de 19H, que, para os effeitos da vitali-
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ciedmle, oquipm·u. os acluaes JH'epnrudoros da E8colu. J:olytcchnica c Escola do Minas nos das Faculdades de McdJCma da
Republica.
Approvuda, vnc sel' submolUda á sauccão.
CREill'I'O PAliA

i'o\lt\~IEN'I'O DI~

UII'IIl.\S Dll EXEIICICIOS 1-'INIJOS

:l" discussão da. proposiiJiiO da Carnara dos !)opulado.s,
n. 82, uc JOU, auLo!'izando o Presidente da· Hcpublwa a a1Jr1r
ao i\liuislc!'io da Fazenda o credito dn 'i3:J :51,3$:!50, para o~
correr no pagamento do dividas du exercícios findos do :\11nistol'io do Interior.
Approvada, vae SI!!' submetlida ú saucr)ão:
. O Sr. Arthur Lomos - 81·. PI·esidentc, e.st.ando esgotada a
a ordom rio dia, rcqucü·o a V. Ex. que consull,c o Senado sob:o
si co!lecde ui·gencia pn·I·a •liseussão immodiata d<t pt•oposuJaO
que trata da propriedade litteruriu.
E' assumplo de alta impol'tauein, o qual coul'inha fica.r
liquidado neste final do legisln•Lurn.
O Sr. Severino Vieira - Sr. Presidente, o assumplo a quo
se t•el'órc a ]li'Oposir)ão para a qual pediu urgencit1 o Si'. Sc-

nadül' pelo Estado do Pm·tí, cabo perfeitamente no Codigo
Civil, que ora se rostá discutindo.
Eu, JlOiJ;, ·lembi·aurlo-mo do gesto do ha. pouco do honrado
SenadO!' pelo llio Gmnde do Sul, solicitaria do meu honrado
amigo, o digno I'eprcscntnnte do EsLrido do .Partí, que, á vista
destas consideracões, retirasse o sou requerimento.
O Sr. Arthur Lemos - Sr·. Prcsidenl.e, não teria grando
<luvidn em acccdcr t\ gentil solicitac.filo do meu honrado amigo,
o honrado Senador· pela Bahia. Devo ponde!'ar, porr)m, que
:t approvação posterior do Codigo Civil não implica com a
discussão e a approvação da proposic.ã-o· neste momento, a qual
pódo sei· agora approvnda, como antm•iormonte, som pre,iuizo
da approvacão dn,quollc Codigo, no- tocante ti mesma matorin.
Todavia, nomo o assumpto podertl ser melhor ~Rtudado no
seio da Commissã·o especial inr,umbida do dizor Rohre csto nssumpto, sol icit.o a rotirnda do meu requerimento.

Estando esgotada w ordem do dia vou
'
Designo pm'a a ordem do dia da seguinte:
3' discussfio 9u proposição <lu Camam dos Deputados,
n. 12G, de 1?1;1, f1xnnuo a dospeza do Minis!crio da Guerra
para o nxorcw1o de 1OJ!l (com. parecer da Cornmissão de F·inanças o({crcecndo emendas, }ri a)Jprovado cm 2• discussão);
O Sr. Presidente -

lovantar a. sessão.
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:1· diseuss:ii(J Ua JH'O!)Osi(:.üo da Canm1·a dos Deputados
10\J drJ 1!Jll, J'ix:mrlo a :l'orr;a naval [Jill.'i\ o exercício de 101:!
(~OlJI. )wram• Jl•liJU'/'UVcl rln Çomuti,,slio de Jlarinlta c Gncn•a);
3" discussill() •la pi.·opo,;icfio ria Camam doti Detlulados,
11 , 131, do :l!J!J, usl.curlourlo nos ael.uae; suh-macllinislas do
Corpo de ]~ng-unlwiros Machiuitil.as dn At'mada que coneluirem
con1 aproveitamento o :J" UllllO tio cur:-w· tlt! marinha a8 regatolias concedidas pelo decreto n. H,li50, rle :J de abril de iDH
(com parecei' {lWO/'IlOel da Cuuwtissrlo de Marinlw .c Gucn•a);
3" disew;são do [WO,iedo rio Senado, n. 50, de 1011, elevando os vencimentos dos J'uiwcionarios da llepnrl.ir;ão rJc Estatistira Commr>t•r:ial e dando outeas [lrovidcncins: (of{crccido
(1/Jla Cum:lll·isst1o de fi' inflll!'a·') ;
.2 11 discussfío dr1 pi·oposiGão da Camnrn dos Deputados.
n. 133, de 'l!lll, deLerminanrlo que os ol'l'iciacs dfu ,\!·muda o
classes nnncxa.~, quando tenu~l'cridos para a reserva, por molcsf.in ou ferimentos eonlrahido;; em serl'ic;o militar·, tenham
direito ú pet'C<'Jl!:ÜO inl.cgml dos seus vencimento:;, e dando
dtí. oulta3 providcnr:ias ('iuclu.iqa mn ordcw. do dia ~cut JWI'Ccc·c•,
c:v-'V'Í tio art. l21i, 11. 2, tio Rcu,mcnto);
2" discussãg da pt·oposioão da Camara dos Dcpuf.mlos,
u. 137, du 'l!lH, que manda eonsiderat• por actos de bravura,
com anl.i:;uirlarl" de ti; rio novemlli'O do :1 R!li, a promoc;iio do 1"
f.cncnl.e Fi·tm,isr:o 'J'nvtH'es cio. Canl.o Sobrinho a csto posto, o
dá outras pt·ovic.lencia;; (inclnido 111/1. onlem do dia 8CU~ JlllJ'ccar,
cx-'Vl do w·t. Hti, u. ::l .• do Rc!(Jinwn~o);
2' discn:;são da proposic.:üo da GannH'a dLlS Deputado:;,
J!. 1·U, Ue HH L tSl'l~audo dow-i Io;;:u·~~s tlü avaliadort'!~ prjvutivo..;
no Jui::v J,J ürphãos ll ,\usenles, tres no Juizo do Commerdo,
tres no Juiw Civil, dou:; no .Juiw ua ·Pt·ovc~r.lol'i:1 e Hesiduos o
dous no J'uizo dos }'eil.os da Fazenda i\lunicipal, e dando outras
pt·ovidcneins (incluiila 1!11/. •miem tlu dia ''""' parcec1', e~·-vi
do •<1'1. 126, 11. 2, do Raa'hnento);
.
2• discussão da proposi!;ão aa Camnra dos Deputados,
n. 13G, do HH1, que uutoriza o l't•esidente da Uepublica a contractar a conslruccão de um porto mililU·l' c respectivo ar;:,eual, u::;iuus vura cousLruct;.ãu de navios, ar·nmmt~nto e muuicõc.s, etc., e d:í outras providencias ('inclu:ida. mn u·rdcm do
.Yam JlUI'cccJ', c:R-ui do art. 126. n. 2, do llcrrirncnto);
2' discussão da protlosi~iio c.la Camam dos Deputados,
u. HO, rlo 1!lH. <JUO appt•ovn. o 'i"'otocollo cJelebmdo com o Governo cJn Bolivia cm H dn novembro do 1010, ü dá outras providencias (úwlu.ido cm. ortlcm do dia sa·nL JlaJ'ccm•, c:c-·vi do
art. -/26, n. 2, do Reu(manto);
2• discussão da proposicão da Cnmaru dos Deputados,
n. H2, de 1!lH, quo torna extensivas tís oht·as seicntit'irms, littnmrias e artísticas cr.litndas nos Jlaizc;: osf.t'angeiros, quo te~ham ndheridü :ís conferencia~ ii!ll!I'llaciouaes sobre a mataria
ou assignado l.ralauus com o P1•nzil a esse l'üRilOiLo, as disposições dn l•~i u. 1,\Hi, clu 'l riu agosto tle 1808, snlvo as do
1
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" dú outra~ providencias (iuclui<iu em urdem do dia
parecer, c;c-·v1,do lll'l, /21i, 11. 2, do Ilcui.wcnto);
:! discussão ua Jll'oposi~~üo da U::unont dn~ .DtaJlUludos,
n. 11t3, do Hl11, que approva a. convem;ão do arbiLrnmonlo
euLrc o Brnzil e a Greeia, o l.wl.ndo enlre o Bt•a7.il e o Ut·uguay, a convuntliiO entre o .BJ•azil e o .Paruguay e a convenção
entro o Bmzil e n ILaJin, (lrwlu:ida mn ortlcrn. do dia ó•Cm pa_1·cccr, ex-vi do art. l2fJ, n. .2, do R.cy'irncnto);
2" di,scussiíoo elo JH'Ojeoto do Senado, n. ü1, do 1!l11, quo
concedo diroilo de aposentadoria aos funcoionarios aos quues
so applicn a uisposição do arL. :l ", § ü", !!" parte, do deorelo
n. 1.151, de ii de ,ianeü•o dl' 190-1, com as vanlagcn·' do que
gosam os da União (com JlW'IH:er favoravcl das Comw'"''Ües de
Justiça 11 Leaislação 11 d" Pinanças);
2' discussão da pt·opositoão da Caumru dos Deputados,
n. 100, de 1011, autorizando o Presidente da Rctmblica a abrir
ao Mini.slorio da Fazenda o crediLo cxtrnordinario rio ..... .
Ui75:134$:J:J8 al'irn de oeeot·rct· no pagnrnnnto dos ,iUJ'G.> dos
depositas da Caixa Economioa c Monto de Soccot•ro desta Capital f!O sogundo. semestre do 1010 (com. 2Jarecer [avoravcl da
.Com.m~ssiio de F'ananças) ;
2• discussão da pL·opo.sição da Camarn. dos Depnlados,
n. ~0, do -JDH, autorizando o Presidente da Republica a conceder a Jos<~ 'J'homaz Carneiro da Cunha, 3" cscripturario da
~Jfandegu. do Hio do .ranoiro, um auno de Jieeuca, com ordenado (com. parr:cm• j'avm•avâ da Commissiio lic Pinan('as) .
Levanta-se a sessão ús :J hor·as e lu minutos da larde.
tll'l..

1~,
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182" SESSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE 1011
.I>RESillENC!A DO Sll. QUINTINO DOCAYUVA, VlCE-PRESIDEN1'1l I~ 1-'llRItEIRA CHAVES, 1" SECllE1'ARIO

A' 1 hora da tarde, p!'csonte numero leg-a.J, abr·e-se a
sessão a ~ue concorrem os Srs. Quintino Bocayuvn, l'el'l'eira
Chaves, Pedro Bot·ges, Candido de Abreu, .Tonn-t.hns Pedrosa,
Gabriel Salgado, Art.hnr Lemos, Tndio do Brazil, JoRé Euzebio, Urbano Santos, i\lendcR do Almeida, PirBs J!'erreira, Fmncisco S;l, 'l'homaz AecioJ~·. Tnvares do Lyl'a, Antonio do Souza,
:Walfrcdo Lca.J, Cnslro Pinlo, Sigismundo Gonçalves, Goncalves
F~rreim, Rosa e Silva, Gnilhcrmc Campos, Olivoim Val!ndüo,
lUJy Barbosa, Severino Vieir·a. Bernardino Monteiro, Moniz
Freire, J·oão Luiz Alvos, Sá .Freire, Bueno de .Paiva, .Feliciano Ponna, Alfredo E!liR, Franeiseo Glvr:m·in, LC'opoJt::c, do
BuJIJ<jl'~, llJ-:<z Abt·anl.c•s, A. \zer'f'f!o, G<•twi·o~o .\larttues, Alen-

·i
i,!

. '
'I
..1

I

LU!' Gui 11 ,nl'iíll>, Felippe Selnnidl:, Lnut·o Miillet·, Vielcrinn Monf.ei1·o. Pinli,i1•n ~lnel1ndo " Cassiano do i\'aseimnulo (.I:J),

I
..1

.I

neixrllll dn ~~Onlflill'l~l'el' eom f•,nusa .iu~til'ieatla n:; Hrs.
.AJ·atl.io t_lrJu:;, ~ilvoJ·io Nnr.·y, Pnns dn Cal.'vnl/10, llihuir·o flont•nlves, 1iel'\':~o..;io ·Pn:;:-;os, AIVHJ'o ~lnohndo, GoJni!S 1-ti!JtÚJ'O, .Joaâllifll 1\Jnltn, Conllru n Campo:-;, ,]O:-.;l; 1\la·rcellino, Lmn·eJH.:o Ba-

;

pl.is/.:1, A)I/ót!'tn. de Vas.;oneellos, Lanru Soei!·,•, Bnrnat·do. MonteiJ•u, Campo:; :,\alies, Gouzagu .Taymo, i\lelello c Hereiito Luz
(18)'

E' lida, posta cm discussfcu e
acta da se:-~fio anterior.

~em

debal.e approvadn

O Sr. :!" Secretario dá conta do seguinte

' 3'

EXPEDIENTE
Novo ufricioA rio Sr. Secretario ria Gamara dos Depulartos,
dn!.ados fie :!li do t:or'l'entc, J't~nwl.tendo ns segninles proposicücs daquella Gemara.
"
N. J.\7- HHi

O Congt•eBsü Nacional resolve:
Artigo unieo. E' n Pm>idcute dn llcpublica autori2ado
a abrir ao MinisiNio ria Guerm o m·edito especial dr 5:600$,
para pagamento ao '''ll'o!le! Clodonlrlo da Fonseca, da diarin
de ·10$, rlui'nlll'~ o Jl''''iodo dn ~11 r!e ,innllo de !DOS n ~~ de
dcwm!Jro de I!lll!l, em que ~I'I'Vin eomo u!H•1'o da md.ineLa eommissão cl,• eompJ·as tJ,• maf.L•I'inl hoJ!ico nn Em·opn: revogadas
as disposicües em eonlt·m·io.
Catnarn dos Deputados, 2ü do dezembro de 1DH.- S~binn
lJil.I'I'Osn .lu1l'!or, pt•csirLllltP.- :lntmrio Sime,io dns Sc.ntos ~cal,
i' soci·et.ario,_: En:clrin Francisco de .1ndradc, 2" secretario.
- A' Commissão de Finanças.
N 148 -
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O Cong·resso Nacional decret?.:
Ai't..
E' l'oncor!ida a D . .Tovil.n Maia Campista, viuvn
do lk David Mm•ol.whn Campista, repnrt.idnmcnte com su.ts
qut1t.rn fil!ws. DD. Olga, Lnei!ia, Dorn c Elr.n, a pensão nnnunl
de 8:000$000.
Camnra dos Drputnrlns, ~G de dezembro de 1n1 !.- Sn!llin~
Barrosn .Tunim·. p!'C,>irlmtt.r.- Jntonlo Siuwão rios Santos Leal.
1o srcrn·tnri'Ü'.- En:.elrio .F'raucisco rlr~ .4nrlrntlr, ~~~ ~rcrrtario ..
-A' Commissiio do Finanças,

..,

(....

N. 110- 1U11

O Cuu:;w.;,u .'iaeiuual reooh·,):
.\J•li::;o unieo. Fica nul.orir.a!lo o l're,idcnle da n,·pu!Jlica

n

t!~tnccdef' II0\'1.'

nwzes dB licenr;n, enm OI'tlunado, pm•a LntLa-

mcnto de saudt•, a .:\nlonio

.To:H~

tia Cuullu Lima Bt'n:;\1, eset'i-

viio do Juiw Fctleral no Estado do Jlio de Janeiro; rc,·ogauas
as t!isposi~.üe~ cm contrario.
CallHII'a do> .Doputados, ;)li d'' dcz,mli.H'o .Uc lUJ.l.- Srzbiuo JJarrrM11 .lu·uitH', PI'Pskllmt.e.- .lulou.io .Simelio tltJ~ Saufu!l.

/.I!IJ!, l" ticct·ctario.- B11.sebio Francisco de Andrade, 2'
erelurio.- A' Commissão de Finam;ns.

Si•

X. liíO -- 1011
O Cuugt·c:-;:o;o Xal!ional Uecr·elil:
.:\l't.. J/," .Fiea n (iuvet·no aulorizadu a l'culi;.:at·, uwUiaufe
runeUJ'J'ctwia puiJliea 1• de :wc,·,rdo 1:0111 o dcereto n. ti. 3üH, dtJ
·J ·'t dH 1\~vt~r•tdro de 1HU7, as ohrn:-; twcns:mt·jas na :l'o:t. ~~ lei Lo do
rio P11rahyba do Sul, de modo a pm•mitlit· navcgaeiío l't•atWll
ntt~ 1\~ cidadB~ de Campo ..; ~_~ ~. YidPli:;, no 11!'it.ndo do Hio de
1

.lnneiro, Jwm como os melhomrncntos nccessarios no port.o do
~.

.Jofio dn. Bal'!'a, nn tne~mn J~i5tndo.

Pur·ug!'aplw unico. Como nlH'it eomp,lemenlar t) 11lt~dfault:
eoncurJ·enda publica, fica o liow•t.'llll aulol'izaJo a ;:ealit.•a· "
dl~~uh~L!'UI't_:rt,., do t~amll du .\ltwulll! a t...:uwpos .
•\l.'L. :.::• O Utwm·uo l'ka auLol'izat.lo a .l'azet· ~ls Uel!e::-:;u.t·ütd
U'Jci·:u:•j,~,..; dn tH'•~dilu prna L!Xt.'Cll~:ão d:.t pt•,_•:o;c~utf' lt.:i .

.:\ri.. :L" 1\evogam-.'lu a.~ Jbpo:;it,:út!S e111 coJllL·:triú.
CnrnaNt dos ÜI!JHII.ado.:;, :!tj ne Uezemlwo -do UH I.- .~'ohitltl
lJm'i'tuw .lnuiur,• rtr·esidt)Jl\,e.- .-tnlonlo Simclio tlus Santos Leal,.
1" ~1ecrntario,:_ l!~'-u..,·obio Ji'rmu:isco rll: .lurlrmlc, ~~~ StJcl'elarif)~·

-

A' Commissüo de Obras Publicas c á de l'inancas.

O Congl·es:;o :'aeiulta1 n~~Ol\'<!:
·Al'lit-:o 1lllil'n, E' n Pt'l!sid<•nle tia lleru!J!i,,t nulol'izntln :t
~IH'Íl' :111 ~tinish•r·in da Fnz,•tHia o '"'eliil.n l'Xlt·:wt•tliuario do
(1\lol :I:IO~i!!·i~:l pnra fll\l!'nmeul.o ua:< dil'idas d" f.'XIli'I'ÍI:Íos fiudo:;~
cnnstal\t.n;; tlns l'hinç.,;,., fJII'' arornpnnhnm a .ll,nsa~,.m de
:; rir• lllll'rJHht·o d1• l\111; ri11'0I'(ndns a;; t.li;pn;;iJ;ões cm conl rnrio.
f!ulllal'a dü.~ n. •ltlll:ldtl,.;, !!l) dt• dUZl~fJilH'O do Hlll.- Salrill()
/111rruso .luoior.• prl.'~irlnnl.<'.- .llltrmio Shnctio do.< Santos L11al,

·Jo ~Pl~ft\Lal'io.- Busl!bio f.'i'l/.ltl:isco t/1~ .\'udrnd'\ ~a !'f~t:rrt.at•io •
f:unnni~-=.fio d1• Fina.III.':H-:, · ...

. _.. A.

!
•'I

/i

N. 152 -
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0 Con?:rrr-;r.o X~r:nrn! clrri'rtn:
Arl. 1." Siin dr•PI~r~dn;; i<rnln;; dr quap;~nr-r imr•o,;(n,,. ·111
imporla1:iin. in,•lnsi,·e ns rln r•xprrlir.n1r•, lodos o~ nionsilills ~

:•·•.:_
,l.,

mnii'J'ia.•:o; dP~t in:tdo~ :'1 f'llllll!':i da :'i•t·in!::tll'ir·a. no t':ltlt~lln, da
Ul!lllienha I' d:t rnan:.::alu•if·:t ,. :'t t·n!JH•it:J· (' lh•nr·i'ir·ianwnltl 1,b
hnt·r·n,·lln t•xlt·allidn r.Íp;.;:~n;.; aJ•rnt·••:-o, fllli•J' :O:I' tr·nt" dn ••:q.tnr·aefio
ptnallll'r!le PXII':II'Iir~l. qtll'l' dt• ••XploJ•atfio J-'l'lil 4'UJ!lll':t,
P;tr·ngr·ap!ln ttllit'''· A i;.;Pru:;iu .""(IT'iÍ.. J'l!tllWI'ida ao:'i iuspt'':IOI'I':-i dB aiJ':uuiBt·m~ tiUt! n~ eOUI!t!deJ·ilo tlepois do prt_u~e.:;~o r·a ..
pido, \'IH'il'it'adus as t•ortdi•.:ciB:-i dos pl'td.emlt!lllPs a lal l'avot· ....
.\1'1.. :!," ~ãn in ..;l il.uidu:-; !tl'i~Jllim; t!lll lwnul'ieio :w:-; qu11
l'i:l.t!I'L'/11 pl:wtat.:i')e:-; I'1 1 J.:\'IIInJ·t~s n inl.eiJ•nnwnl.t• 110\'ilR 1Ja !'ii!L'iJlg'lwh•n, do eauelw, 1nanieoba ou lliHngabt~iJ·a, nu J't\planl.io tJ,_,

~eringaes, cauchues, mauiçobaes ou IIHI!lf;'!lbnt•~. desdtl que :l'ique
n !PJ'J'l'IIO t~OII\"PIIit~n!t~llll'lll.l• tll i\izadn, Us pi'PtlliO:-i ~PJ':1o pngns
nns ,~mui kih~s ~1'~11 inl.,•:-::

o.) JIOI' l'll'li!IOS "" I~ lwdat't!,; ti" eull.ut•a noYa, 2:5ú0$
quando sr, trata da se1·ingueira; I :500R (]uando se tratar du
wmeho ou manieoha: !lOO~ quando s•' tmf.at• de maugabnirn;
b) pot• grupo dr, 2ii h~ct.nres de I'Cplant.io dos seringues,
cauchacs, manicobnes ou mnngnlmes natiyos: 2:000$ para o
wimriro Jlromio, I :OOO~ Jlnt'a os segundo e terceiro e 720$
para o ~unr·to caso .
. § L" J~sses pr01:nios serão exigin1is um nnno antes do da
prtml'il·a •:olhnita, wril'ieado qne o terreno !'oi int.eirnmenfc

apJ·ovt\il nrlo-

1:'

CJUt• n:-; m·vm·es se acham ronvonicnf.f•nwnl.e fl'[l-

tadas.

~ :!." f;rr:i concrdirlo um accrescimo de r, ~~ annuars sobre
n \':liOt' •los prrmio~ iusl.if.uido~ pm·n os p!nnfm!Ol'f!S d!l llnr~
1·ac~ha SPl'ingn, a ront:u· do inil•.lo do J1lnntin, ao~ fllltl JWO\'ftt'Pfl1

.}
.i
•I·•

,',1

•".,'
·,,•'

\'•

,,

I

'•,.

I',
'

t::
r"

i'!

:,,.. cnltiradn parallP!:unrni.P, rm torlo l•wrmw brnüfildarlo rll!
phHJins r!H nlimonlm:rw ou dr! nl.ilidarlr. iarlnsfria! .
:\1·1.. :1." o l:ownw p;;f.nh•'ief!rJ':'J, om ponto '·onwniontomrnft• f'srnlhido, nmn Pstar:fin f'XJ1m•imrnt.nl ou 1mmpo rlc
r!emonstrncão para a cuH.ura da seJ•ingueirn no Territorio do
•. '~r'l't• " rom ''nrla nm dos E?tmfM dr Matlo Grosso, Amazona~.
J•ar1i, íllnt•nnhão, Pinuhr ü Bahia, e pn1·n n cu!tlll'a da mani:·tt:t Jli'Of•rir>dnd••,

t•ohn, I'On.iunt~l.auwntC' rom n. tla mnngalwira. rm eadn um do:õi
]~st.ados

'ilo Piauhr, Cear;i, llio G1·ande do Norte, Pernambuco,
:nahia, Minas Grrnes, S. Paulo, Goyaz, Paraná o Mafto Grosso.
Estas esla,;ües fm·necerão gmtuitnmente 11 todos os inft1ressndos quo o solicitarem sementes escolhidas, instruccões
:-:C]it'P n Hlf."~t'lo mai~ pl'ill.il•u o t•t~nnnmil•.o t.le ·Sf'l' t'uita. a cultura.
ti informacües sobre os resultados gernes QUL' í'ot•em' seod(l
wT·if'icndos no fim dr cada anno.
Art. ~.· Alúm dos fnvort•s indireetos n fJUO se rr.fere o
fi I t,

·f u fl do~ fJU~ ainda )h e })flJ'P(~f•J'Ptn l'UZO!lVPifol

fl

llf'Cfl~~nl'iO.'Il,

-
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ANNM•:R 00 SBN,\00

o Governo concederá, a titulo de premias de animação, atlí :i
cmantia de 100 :0001!\ :'t primeira usina d~ rorinnçfw de horrar\ha seringa quo J•cdn~a :~s diversas ~ualidndcs num \.ypo uni-

formo l~ KupuJ·inl.' do expol'Ln1~.fin n qw~ :-H~ estniJolueur· ~~~~~ 1:ndn.

·.,ma das cidades do lle\1)111 e Manúos; al.ú a quantia de '100 :000$
:í. pdmoira usina dP J'(~!'innr:.fin dn borl'adw de m:wil:oba ~~
de mnngnboira quo sn dPRLinc ao me~rno fim e qtw ~~~ P~tabP
lecer em eadn um do~ EsLndos dn Pinuhy, Cenl'tÍ, llio Gr·andn

do Nortü, JlcJ•nnmbueo, Bnhin, ~·I inn~ Gel'ncs e R. Paulo; t! al.t~
a quantia dr 500:000$ :'t Jll'inwit.'n J'nht'Ít'a dn nt'i.I'J'ndns dn
bot·I·::tchn que sn egLnbelf!enr· nm 1\lnnúo:-~, cm Ht! lém, nn ll1~C'i ft~,
na llrthia c no 11io de .Janl'ir·o.

Paragrapho unico. Parn ter direito n·o :!'avor deste art.i~;o
d~ l'ncl.o empregado eapilal cqui-

é preciso que a fabrica tenlm

'':1\f~ll t.l!

n qua LJ'I' \'f.IZo ..-: n vn \nJ• do p!'í 1 1l1 io.

Art. 5." O Governo mnnclar:'L conslruir lrcs hosredarins
de immigrnnlcs, do sufJ'icicntc \otaçiio e do organização o fins
identicos (t da ilha das F\OI'I!.'l, cm Bchím, cm i\Inn:\os c cm
. ponto apropl'imlo do Tct·l'il:nt·io do Acre, c nos pontos que
,iulgar dP mni~ lteiJü~sidndf!,

110

valln cln Amazonas, l!n:;piLn('s

interim·os cercados de 11cqucnas colonias agrícolas c nos quaes
p<,ssnm sol' recebidos doentes a J.rntamenlo, praticada a vnccinação gratuita, postos :\ venda mcdienmenlos de primeim
qualidade, cs[lecialmcnte sull'ato do quinino, c largamente
dist.ribuidos impressos contendo conselhos sohrP a hygicno
preventiva das molcstins da rcgiiio e solJt•c os meios rn·nticos
n applicar cm falta de medico.
A dirccoão c o custeio dos 10l'vir;os das hospedarias ficarão a cnrgo da Unirw; os dos ltosrilaes, porém, serão confiaelos a profissionncs de reconhecida idoncidadn, medianlc uma
subvenoüo c outros favores ~uo ·O Govm·no ,julgue r·nzoavcis
c obrigações que dclorminnr:'L om rcgu\runonl.noiio oppnr·luua.
Art. G,<> Com o l'irn do fncililnt· os J.rnnsporl.r.s c diminui!.'
o seu cusl.o no vallr. do Amazonas, o Govcmo far:\ executar no
m6nor prazo possirol os seguintes rrwlhorumonl.os o medidas
complürnontares:
I. Consl.l'llcr,iio elo oslra(\as rlc bitola rN.lnzicla ao longo rio~
rios Xingú, 'l'npn,jús o outros no Par:\ e Mat.to Grosso e do
]~ia Negro, Rio Brnnco o outros no Amazonas, ou de J1enctraoiio nos vnlles r>or· cl!es banhados, mediante concnnencia
publica c pelo rcgimcn da lei n. 1. l:!ü, de 13 do dezcnrhro de
1003, ou preços kilomclricos, a juizo elo Governo, segundo as
difficu Idades da região.
No caso de haverem os Estados do Pará e Amazonas oontrnctado n conslrucciio de algumas rlossns eslrndns, o Governo,
p11:rn mais rupidn conclusão do serviço, lhos conccdor!L um
augmento de 15:000$ por kilomct.ro.
II. Conslrucciio de uma osl.rndn do l'o!'ro que, partindo do
uur ponto couvon ienlc da :Estrada de lleT'l'O Mnrleim c Mnmorú,
nas proxirnill:rdes da foz do r·io Mmnnm, passo !Jfll' Villn 11io
Branco e por um ponto enlre Sennu l\ladur~irn e Catay e

f.ormin~ em Yilln Tlmumat.urr;o, eom um ramal para a fron.
lnim do .Port'1 poln vale do J•io Purús.
A eonsL1·uc<:üo d~sl.a osl.mr!a obcdccor(, no regímen esta.
hf'leeido ]Jela lei n. L·l2ô, rlc '13 de dezembro de 1003.
, lJO{!O quo soja inaugurada n. primeira secção da osf.nção
rle entroneamenl.o nl.•' Villa llio Hmneo, o C:oym·no fai.'ÍL insl.allat· uma nlfnndc•ga em Porto Velho do Rio Mndeirn e declarará
aberto os se pot·lo no commcrcio das nações amigas.
III. Construcção de uma osl.rnda de ferro partindo do
porto de Hclr'•rn do Pnt·:i e I igando-se :i rêde geral do viação
ferroa em Pirnpora, no Estado de l\!inas Geraes, c em Coroutá,
no Estado do 1\lnrnnhão, com os ramaes necessarios ú Jiguçüo
dos pontos iniciaes ou tcrminaes dn navegação dos rios Ara.
gllaya, 'l'ccnntins, Parnahyba e S. Francisco.
A estrada se-rá construída pelo regímen da lei n, 1.126,.
'de• '13 de dezrmbm de 1913, c arrendada mediante concurrencia publica.
IV. Execução das obras nccessarias para a navegabilidade
o!l'cct.ivn, cm qualquer estarão. do nnno, por vapores calando
n!.c\ trns l"'s elo rio l'íe:;m, cnt1·c Snnl.n Iwbel c Cucuhy; do rio
B:-nnco, da l'Oz até o forte de S. Joaquim; do rio Purús, de
Ifynl.annnhnn nté Senna Madureira, c do rio Acre, desde a
1'<\r. ntcí o Riosinho das Pedras.
O Governo poderá contractnr a exccucão destas obras
mediante concurrencia publica ou independente de concurrenc'trt, com uma ou mais cmprcr.as sul'ficicntcmente idoneas, ap.
plicando o regimcu estabelecido pelo decreto n. 6.368, de 14
do fevereiro de 1007, ou outros que não importem em maiores
onns e que lho pareçam mais proveitosos para cada caso.
Arl.. 7." Com o mesmo l'im provisto no artigo antorici'
são declaradas isentas dos impostos de importação, inclusive
o dl• expedienl.u, as embn!'cnc;õcs do qualquer gonero destinadas
:í Havnl,m~•ão nuvial, revistos, para maior simplil'icnçiio e re~
duc<;iio dos .onus que estabelecem, os respectivos regulamente•
dr, ma1•inlm mercante de cabotagem.
Art. 8." Identica isoncão concederá o Governo, além dt
outros favores indireetos que ,julgar necossarios, ú empreza
que se obrigar, om c•.oncurrencia publica, a estabelecer depositas do carvão de pedra om ponto do vallo do Amazonas pre~
viniiH.'IIin rlcsitmnrlo n 'l'n~or o nbast.ocdmento dos vapores e lanchas a preços approvudos pelo ·Governo.
Art. 0." O Governo promoverú o auxiliar!• a creac)ãO do
centros p1·oductorcs do gcneroB alimonticios no vnllo do Amawnns por meio lias providencias soguint.cs o rio outras que
ainda ,iulguo nuccssarias o de resultados compensadores:
I. Arrondamcnlo de duas das fawndas nncionaes do Rio
Branco, por concurrencin publica ou independentemente de
concn1'l'cnciu, n umn omprczn sufficiontemente idonen que se
compromot.ta n desenvolver o a prnticnr, cm larga escala, a
cr· iacão de gado das diversas especies, a cultura dos cer~nos
do alimentação usual, (\ a estabelecer xnrquenda, paclcmu~
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.
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llfl f-H:!\",\IJu

lu;uu~. "l'nhrit~ns do lacUeinio:-:., r~ngr·nhos d11 J1nncfkinr arro;~ a
nuirn.'l ('(~J',.~ll.'~ n fnl11·ica~ dn :r~u·irthn do Jnnndioen.
fi. 1:1J/o11izae:in di!'l~rd.:t. l't•il.o lll'iu f.Jm·t•J·no dn~ LcJ'J'as quo

ainda pn,,'!JÍI' n !lni<in da J'nr.t'IIrla S. MaJ'eos, Hituada cntrr os
J•io' !llnhi'I, 'J'aku//1, Surumú n Co/ingo, com J'amilias dr ag-ri<'llliOI't•s " et·inciOI'L'~ mwiormr•s, lt•nclo t!m vistn o rlesenvolvi-

:mr·nt.o dn

fiJ'Odlll'dio

dos

JJWi-irJlOs t)'l'IICI'O~

fi('

alimrnt.~l(!iÍO da~

J'nreudas nl'l't'nrladas r ma i> PSJ1l'f'inlnwniP a clr gnrJo eavnllar
o nmar.
m. ConrlüSSiío n elllJl!'f'Zas (jUC RC propuzerem a eslabolcceJ• :;mncles rnr.uurlas nn;; eondiç<i~>s prcceclru/,es, uma no Tei'J•it,orio tlo Aei·e (enlm o rio Brnneo " Xapury), uma no Estitdo elo Ama~omts (tut região do l'io Autaz) c uma no Estvdo elo Pnrú (na ilha de Alm·n,iô ou outro ponto mais eonvenienl.e do baixo .\mazonas) do~ favores seguintes:
a) isenção dos impostos de importaçiío, inclu,;ive 'os de
r:xpeclienle, pnrn todo o material importado ncccssario tí completa ·,nonla;;em da fazenda, comprehendendo edifícios, curJ•r.es, vnslos, cr•t•cns, aguadas, J'Prmmenl.as e mnchinismos para
n cult.m•n, 11ol!Irila " hmwfirinmNito dr crrenr~ r instn!lacão
das fa]JJ'ÍI~as de lacticinios O IJOIISCrYaS do carne e bem assim
para os gados o sementes qun forem importados dentro dos
primeiros einco annos. depois de installnda a fazenda;
b) preniios de 30:000$ por grupo de mil hectares de
pados artificines, plantados e convenientemente cercados, e
de fOO ;000$ por t;rupos de mil hectares de terrenos beneficiadoR pm•a n cult.ura e eJ'fectivamente cu ILivndos com arroz.
j'eijflo, milho o mandioca:
c) premio de fOO :000$, pngo P'Or grupo de 500 tonelai.:ns de generos manul'actm·ados do lact.icinios ll de conservas
de carne ou xarquo quo !'orem pi·oduzidos dentro do um quinquennío.
JV. Isencão dos impostos do importação, inclusive os de
expediente, para as embarcações, instrumentos, maehinismos,
drogas r! ing't•edicntos necessarios :í installncúo e custeio, durante quinze annos, de uma empreza de pesca, salga e conserva
da peixe que se estabelecer nos rios da Amazonia e concessão
de um premio de fO :000$, durante cinco annos consecutivos,
quando a produccüo de peixe em conserva e salgado se mantiver nnnunlmente acima de 100 toneladas.
Ar L 1o. O Governo mandará proceder ú disoriminnciío e
consequente reconhecimento das posses das terras do Tcrritorio
Fc!deral do Am·o para a expedição dos respectivos títulos de
propriedade.
§ 1.' Nn verificação deverão ser nttendidos, tanto quanto
pcssivol:
a) os titulos expedidos pelos governos do Estado do L'ÜIIazonas, da Boliviu e do ex-Estudo Independente do Acre antes
do tratado de Potrop'Olis;
b) as posses mansas o pacificas adquiridas por occupaciio
primaria ou havidas do primeiro occupante que se achar em
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PI i.,;~ Lira r:xplot·ncüo ou com princípios dclla c morndu hnbi-
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t.nnl rio' posseiro ou dP quem o t•eprewnl.e,
§ ~." A at·ua muxirrm óe cada !ale scrli de dez kilometros
qtmth·ndo5 do l.m•t·as.
§ 3." O Governo re\·crti ns disposicõe~ dn lei n. 601, de
itl dr• srfernbt•o de 1A50, e drcrefo n. 1.31A, dr :lO dr ,innriro
do 1B!i.\, o"•XpNiindo noro r•t•gulnmenfn dr ferras rom as modifir:nr:ücs da prcstmlr !ri e as que mais r·onwnirnlrs parrcrrrm
ú acl.ual situaeão dos lr.t•t•ilorios i'cdernes.
At·l. 11. Dr l.r·nô o'm l.t•cs annos, o Govm·no promorerá a
rt•:·di~n~ão, no flio de Janeiro, de uma cxposiciio abr·ungendo
t.mlu que se relaoione com a industria da borrnchn. nacional,
por ocen~iiio dn. qw:l concedt!r{t JH'r.tnios de anima~;fi.o, nn impm·t.:ulCin. l.otal qut~ fln· autm·iznda ]leia lei (lO 01'1.:-flHWllfo ~~m
vig·m·. nos melhores processos de cultura •1 bon.~ficiamcnto '"
n•)O pi'Oductos de mais perfeita manufadurn.
Art.. 12. E' o Poder E:o:cculivo nu!orir.ado n enl.rnr em
nr!côrdo com os Estados do Pnrú, Amazonas e Mntto Gt•osso nn
.<PnJil!n dn nhii'T' n rwltwr:~n nnnnn rlro '10 ':· ai•~ n limite mnximn
do tiO ;: do valor· nelnal• dos impostos de expor·tação cobrados
!Jülos Estados sobre a borracha seringa pl'Oduzida nos seus
trrrii.DJ·ios e a isf•JH;fio de qnulqner imposto de exportação pelo
pmzo de 2i> nnnos, a eontar da data desta lei, sobre a borracha
das mesmas qunliclndt• n proeedr.ncia quo J)<lr colhida de set·.ing:ws cult.ivados.
Logo qu•J f1\r ef.fectundo o accôrdo, o Poder E:tccutivo expedirá deereto fazendo a r••ducção que os mesmos Estados IizcJ•em do imposl.o de exportação cobrado sobre n borracha do
Tm•rif.orio Fodnrnl do Acre e concedendo .igual isenção quanto
:í bor·rachn cult.ivndn.
Arl.. J3. E' nindn o Governo autorizado a entrar mn accôJ•do r.om os referidos E~tados pam o fim rlo osl.aholec,m·, cm
relação :i borracha cto ~rr.rritorio do ,\m•r, as medidas rio prol.oc~·ão o amparo que ellrs adoptarem em t•elnciio :í sua pr·oducção, ou de assuntar em outras que forem .iulgadns mais
convenientes, podendo para este fim expedir os decretos uecessarias,
Ar!.. H. Pnrn inteira execução r:lcsla !ri e rr.a lizar,iio rins
medidas decretadas, o Podl'r Exrcutivo rxpcdir:\, com nrgenrdn,
os t•egulamenl.os nr~essnrios; abrirá cncln nnno os crcrlit.os que
.forem sendo precisos, dnndo contn no PodeJ• Legislnt.ivo, no
anno seguinte, dns sommns despendidas, dos trabalhos executados o dos resultados colhidos e Jazendo as opernr.ões do
cJ•r!dil.o que tacs st•rvicos o providencias reclamarem.
Art. 15. Revogam-se as disposições om contrario.
Cnmnra rios Deputados, 26 do dezembro de HH 1.- Snhlnn
Barroso .Tu.nim•, presidente.- Anton-io S'hnetio do.~ Santos Lr.al,
1" sccJ•etnrio.-Eu.:e/Jlo Frrmr.isco dr. Andrade, 2" sem·otnrio.A' Commissüo de Finnncns
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M:NAI\H JJO SENADO

N. 153 -

'"

1!H1

O Cnngre~so Nncionul ,docrrtn:
Ar/.. !." 10 J'J'CRidcnte da ltopublica ,; autol'iwdo n riospender, pela~ J'üpartir.ücs (lo Minist.crio tln .Tusl.ir.a e Nng·rwios
Inf,•}r·im.•es, eom os ser·vir;.os designados uas ~wg-uintBs vcrhns,
a CJlWnLia diJ 10:200~, ouro, n :lli.O:lü:'iO!l$r,G~,5.
1. Subsidio do J'J•csiclont.r:
da llopublica ...... .
2. Subsidio do Vir:e-Pr••siclcnlo da Hepublica
3. C:abind.: c;o Prosidm1t.o
da llepublie:J ...... .
.'J. Desper.n com o Pnlacio
rl n Prcsidcncia cl n
Ilopublicn ........ .
5. Subsidio dos Sonndorrs.
Augmcntnda de .....
1:!: 000$ Jlnra rcnrcsenlncilo do VicePrcdcnt.e do Senado.
G. Secretaria do Senado.
Augmentndn de •...•
2 :5GO$. ficando assim
l'Niigidn n suh-consignnção: - P n. r a
~rat.Hicnçücs a d dir-ionacs: de !:i % ao
Yieu-rlircct.or, n mn
ofl'ieinl. uo auxiliar
rlo5 !'iül'\'if.;os clL) or~anizacão ·dos Annncs
r• no fiOJ'f.nh•o ela St'-

Ouro

Pape!

• ••••••• o • o •••

120:000$000

• o o o •• o ••• o •• o

3G:000$000
/G:S00$000

•••••• o •••••••

1Gl :H0$000

•••••••••• o •••

;)70:000$000

í'J'f!tarhl: dn 20 ;:, no

rJir· .. eiM al1\. 1:1 cJ,, fn\'I'I'Piro. no llihliol.hncar·io al•\ S de Julho.
n dou::;

off'ir~iaes,,..

no

11.iudanle do porteiro
do salão o a um cont.irmo; de 2::; % ao dirr•clo!', u partir de 14
dn feverci!'o; ao bibliol.hrear•io. a partir
dn !1 do ,iullw: a um
official, no · conservadO!· da bibliothecn
o a um continuo ;
rio 30 % no arohi-

r

I!
\.

o',

•
1;\ll

')n rn

Papel

visl.n, ao porloim do
salfio. no a.iudnntc
do porl.~ir·o da Socrduria c u um continuo.
Aeonsignucfio
< ,Pc~sonl >: D i m inuidn de 4 :752$, col'rcspondonles
a os
vencimentos do um
conLinuo, cujo logar
foi supprimido pela
del'iberação do Senado de 9 de novembro de !011; o augmcntada de 1 :7o2$
para vencimentos de
um nuxilint• do servir;o do organir.nr;ão
dos Annaes, c a r g o
m·eado por deliberacão do Senado, tumbem rle , de novembro de 19!1.

,,
::•,

A' sub-cont'lignat~ão

- «Dispensados do
scrvíe.o ~:
Augmentada do ...
70~$,

p:u·a pngamen-

t o da

:.

:s
'

I,_

i·

•I

'

:,•

,.,,.

'I

1

grali:t'ieacfí~

addieionnl de ~o %
wbre os vencimentos
do :J :%0$, com que
r o i t.!ispr•nsurlo do
setTico o continuo
,Tüst: tio Ho!landa Cavalennt.o (J•esoluçãü r! o
Smwdo dr !I rln novcrnlH·o do !Oll).
Tol.nl da vrrha .....
7. Subsidio dos D c pul.arios. Augmentada
do '12 :000$ para ropresentn~íío do Presidenl.o dn Camar··
8. Socreta!'ia lin Cnr!'lll'B
do~ Dnputndos.
Pessoal:
Augmentnda nrsta
vor·ba a quanlia dt!-

~

.

• o ••••••••••

1. !l~O :000$000

..---.

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

-----

-.

-----~----·

::-·------- -=----.-

J

·!.
,,,

492

'
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:075$800, se n rl o:
357$400 para corrigir o erro dr. calculo
Ú:'l ünrort.nnr ln to~ai
,,'

rlt•!'f in:uln n gr·al irt

f~~~~õ"~

ndriií'inn:u·~;

!:::J0MB't01) p:-tr·a

P:l-

gnmt~uf o d(• gr·:üi.fil!ilf.:ÍÍ11~ nddi('i(ln;w~ n

trus eoul.iuuos que
wmpldam 10 anuos

dn

st!l'Vi~o,

a conl.aJ•

do J lic Janeiro.
J•azão de '1 :1

;~~

iÍ

e .iS O$

para Pfl!:.mmt nto dn.
1

11ifferrn~a

da grnt.iJ'icneiio nddieioual de
1!) ~~ a 20 ~~· n um
1" ofl'idal e a um
a,jurlautc de porteiro,
esf,e dA 1 df.' Janeiro
r. aqnolle dr 1 de julho ••m clennte;
ô ;0,10$800 para ns
;:Pnt.it'ica~üPs
add inionne' q u e pN•eehrm os funccionm•ios
dn Sre1·rtnrin !ln Camam dos DeputnrJo,
fJI!r pnssnr·ãc a srr riH
Jri, !!0, 2r.i

~~

:w

~~

r

,~5

]IUJ'U OS fllJWCiOllal'iOs
IJIW t'OIIfar•rrn mni;,
d•• 10, 1r.

anno,q de

~o

sOJ'I' ico:

:!, :250~ pnra pnlnmento dn gratifrra •
•: ii o nddicional ri'
Hi % U lllll SUjlCrir.tendenlo dn rr.dac~ão

dos rlr.batcs, que rom-

ple!,n 10 aunos de
~erv ico, 11 cnm<'cnr do
1 dn .i a n r i r o om
deunte;
Dispensados do ser~iço:
Augmontndn de ...
;~O : 1 02.~.100,
sondo :
1·l :400$ para pagnmrn!o rlP vrnrimrn-

I
i
I
f;

'·' :·

('

(' !

,.

Ouro
Uurault! o cxct·cir,io, a um eh oI'e do
reliru,.;ão do> debates,
dispensado do serviço, com todos os vencunentos, por delibcrneiw da Gama r·n de
:JO de agosto dd I OU,
c ::; :iO~~!tOO para pa-

tt.,~,

gamento

dH venl!i-

rn ~ n tos, inelusivo
gratificactio addieional, durante o mesmo exllrciciu, a um
contin'.JO igualmente
dispensado do serviço, com todas as
vantagem d~ ~eu cm·-

go n JIOt• d,!liburn,;ão
da mesma data.

Material:
Augmentuda de ..•
51 :200$000, sondo :
20: 00(}$ para limpeza e con:·wrvm~ão de
moveis, suhsdtui<;ão
de tupeéc~. ,:t)rtinas,
etc. e 7 ::!00$ puru.
pagamento de vencimentos, duranf.~ o
exercicio, li t•nr.ão de
600$ mensaes ao encarregado do scrYico
on. orgnnir.acão dos
11ocumentos p n ri n tnAnl.nres;
20:1l00$000 para
que a Mt•sa ou Commis,;ilo dn .Policia
contracto a pul.ilicar:ão. ••m volunws, dos
lt·abulhoti l'Clntivos a
n docmnentos parlamontares, at(• que a.
lmprcnsa i'iadonnl
funccione regulnrmrnt.~;

3. tiO O$ pm·a compi<Jt:u· a gt•a tiJ'icncüo

dr~ :!ríO~ a ~~:1dn um

l
1

l'aveJ

·-·----------·--····

--------

''til
~J::NAL'O

ANNAllS DO

du~

!'avei

Ouro

J ~ ,:orven/.es da

Searetat'Ül da Gamara
tlos Deputados :
·Í :000$ pura despo-

',;

,,,,,,

·::

zas do J'artlamentos a
uu11S purl.oit•os, Jous
a,j uduutes de porteiro,
~O

I,

continuas '" 12

serventes.

,,I'

Total da verba ..

!1. A.i udus d-e custo aos

,i•

1

I

::::
•j:.
I'.I

:I'1',
'I'
I

''i

membros do Congresso Nacianal.., . ,
Pessoal:
10.- ::iecrelal'iu ue Estado:
1 Ministro do Estado Dccr. :!-7 II, de 1 de
dez. de 188!1 .........
Gratifioar;ão ao Ministro
para representação Doer. lcg, n. 2ü0, de 20
do dez, do 1804. , ....
Gratificu!:fío ao pessoal do
gabin. lc> do MinistroLeb 11s. 2GG, do 24 de
doz. ~c 180.\ ; G52, de
23 do Hov. do 1800; 057,
de 30 do dez. de 1902;
1. GJ'i, do 30 dll de ..
zombro de 1906, e 2.:t21,
de 30 dezembro de 1000
Grutifieaciio ao assistente do
l\linisterio, para ropresentaoão-Lei n. 266, de
24 de dezembro do 1894,
dccr,eto n. 3.101, de 7 de
,janeiro de 1809, § 3' do
art. 2' e art. :!8 ; e lei
n. 2.356, de S'1 de dezembro de 1910 ... , •.
3 JJirectores
geraes a
12:000$ de ordenado e
G;000$ d~ gratificac.ão
-Decretos ns. 3,191, de
7 de ,janeiro de 1899,
art. 2' ; 1.555, de 13 de
!l0\0 rmbl'o de 1906,
e
2.092. de 31 de agosto
dr. 1909; J,ei n. 2,221, de
30 de zembro de

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

!J~It

:!Oú$3:!8

o o O o O O O O I O O 0 I f

:!75:000$000

o o o o o o o o o o o o o I

24:000$000

••••••••• o ••• '

12:000$000

• o ••••••••••••

O O

o

O

o

O I

o o

O

o

O O O

G:000$000

3:600$000

...

I
,',

'•

I

.I

·•·I
' ,·,,l
1.... ::.;
·,'

.,

_,,!:
·.·,'•!·
''...· ·.•
.•

''

''
.·;··:
.,,

Papel

Ou!' a

1\lll\J, e lleet·elo u. !1.1 !IG,
du !I dn dezuJnbro de
tilll ............... .
ü V i reeLure:; Ut~ sccc.üu u
t{ :OOU$ de ordeuado e

.\ :000~ de ~;t·al.ifica~ito
ldülll ...•.•..•••••
:1.~ l't•hmiro~
officiacs a

o o o o o o o o o o o o o I

últ: OU0$000

••••••• o •• o •• '

1z4:SU0$000

li ;.\00* de ordenado c
:~00:)1

de grali1'icac,;ão
Idem ........... .
:1.~ :3cguudo~
oJ'ficiaes a
'• :~OU$ de ordenado e
2: !tOO$ de gratificaçúo
- Idem .............. .
~~ '.l ercniros
ol'ficiaos a
:1 :tiUO$ de ordenado c
I : Hí.IO$ rltJ gratil'i·CU\:ÍlO
- Idem .............. .
:1. PorLoit·o com .\:000$ de
ot·denado o 2:000$ de
graLiJ'icaçito- Idem •..
i Ajudante ele por~eiJ'O com
2:880$ de ordenado c
1:100$ ele g·ratificacüo
-Idem ............. .
ü Contínuos a 2:000$ de
ordenado e '1 :00$ do
gratificação - Idem ..
:1. Continuo do gabinete de
Mmistro com 2:100$ de
ordenado o 1 :200$ de
gl'Ulificaçúo - Idem ..
5 Correios a 2:000$ de ordenado e '1 :000\:; de
gratificação - Idem ..
Para o f.unccionario dn Secretaria, ou pessoa est.mnha. que exercer o
loA'ar de director do
~·nbinottJ elo MinistroL••i n. 2.221. elo 3'0 de
dezembro de 1000, .. ,
Para o funccionario da mesma
Secretaria que
exNecr o togar de offir.ial dr gabinAte do Minlsl.ro - Tdtlm, •..•.
::J

-

~

'i~lt:000$000

• o o • • ' o o ' • r

Sli:W0$000

••••• o ••••• ' o

o o •

1

• • • • • • • • • o o ••

15-l::WOPJl

4:320$000

••••• o ' o .

O O O

18:000$000

•••••••• o • o •••

3:600$000

I

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 .....

15:000$000

:1.2:000$000

6:000~000

l'apul

Ouro
!'ara o :J" ofJ'icial que auxilin o con~ullor g."ml da
llepulJJica. - Idem ..•
Pessoal sem uomeacão:
Na consignação «Para gratificacilo a
dous auxiliares no
sorvico de expediente r. registro de patentes da Guarda
Nncional, na razão de
3 :GOO$ » - supprima-se o credito de
7 :200$
visto ter
aque!le sorv íco passado para os !'unec~narios da Secretarm, á vista da rcm·ganizacão d ada
pelo decreto n. !J.1!J6,
dtl n de dezembro de

I

O I

I

I

I

O t

O O I

I

1:200$000

O o I

o O I

I

'10:800$000

O I

j!J'IJ.•

Sorv.cnf.cs ...... .
Jlarn r;r·ati1'ical)ão a
um auxiliat• do <U'-

o!rivo da. Secrctar•ia

. I

xralorial:
Diminuída de G:0008 para
3:000$
a CO!,SÍgnação de serviço trlcphonico por companhias estrangeiras
~I.'ota I

da verba .•.

ii. Gabinete do consultor
'.
'.

•1
1~·

geral da Republica •.
.TuRticn :Pcdcrnl - Ineluida a quantia de
1 :HO$ para grntificar,üo de 720~ numines a dou~ officiaes de ,iust.ica. sendo um no ,Tuizo Fe
dera! do Rio do Janlliro, ·C· outro no do
Parmuí. Augmentnaa
de 12:800$ a consignnoão - Aluguel de

o O I o O I

I

o o o o o o O o O o I

O O

o

:.l :.l00$000

o o

I

I O t

O I

I

O O I

O I

I

I

I

I

I

I

I

I

91:258$118

I

I

I

O I

I

704:578$118

··············

1~:005$000

Ouro
salas destinadas ás
audienciall dos jui~
l!iCS seceionacs, etc ••.
i " Justiça do Districto
Federal. Augmentada de 15 :ü00$000
para elevar de 100$
mensaes a 200$ o
aluguel de H preto~
torias urbanas, e de
50$ mensaes a 100ii
o aluguel de duas
!Jl\etOI:ias suburbanas.
A ,;ub-conf,ignação
- Despczas com os
servicos do jury fica assim rt:digicla:
« Dcspczas com os
servicos do ,iur·y ~
!! :000$ ;
« Ob,iectos
de expodi·cnte para os
cinco oscrivfws do
crime» 3:000$000
Total da verba ... ••••••••••••••
Ajudas de custo a ma~
gistrados -Reduzida
de 11:000$ a 8:000$
a consignação - Para occorJ·er no pagamento do primeiro
ostabr.lecimenLo c de
3:000$ a 2:000.~ a de
- Para a,iudas de
custo a Juizes seccionaes, etc .......•
15. Policia do Districto
l<ed·eral - Incluída
no material da RopaJ•Lir,ão Central de
Policia a quantia de
20:000$ para pagamento a peritos e
despezas com a ex~
pulsão do cstrangoei~
ros e •extradicão e
pnssngen:=~ vin marítima - nostnllelecidn no peRson I de nomenciio do Che~e de
Policia rubt•ica
Guarda Civil - a

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

Papel
L706:015$G18

~.

··············

I.:
!· :
',,;

~'

' '' i

I '•;
'

'

: :.1

i

!

I

'l

Yol, TI

663:753$559

,,
f0:000$000

...

lri

r

:·:·~

·

(ii.
'I'

'

J..
:1: .

::1 •

4i8

;\NNAllS DO SENADO

Ouro
quant.ia de 1.098:000$,
para diarias d ' 5$, a
cada um dos 600
guarda~ de ~· classe

-Heduúdu de 24:000$
a ;,;(J :OUO~ a consi-

',,i"

t.

l

!.'','

i·''

i:.,

I"'

.,,,
'

'·11

;,'1

,.'

gnação - Padiolas,
camisolas, etc. da Repartição da Policia,
de 10:000$ a 8:000$
a de - Camas, colchões, da Colonia
Correccional
do s
Dous Rios ; de .....
25:000$ a

~0:000$

a

de - Ferramentas,
sua conservação, etc.,
da Escola Pl'emunitoria Quinze de Nov~mbro. - Eliminanada no material da
mesma Escola a
quantia de 30:000$,
consignada para Pedreiros, calceteiros. - Incluídas as
quantias de ........
699:190$594 para
pessoa1 e material da
Brigada Policial e de
45:938$326 para reformados, afim de
ser substituída pela
nova tahella organizada, de conformidade: com o decreto
n. 9.012, de 4 de outubro de 1911, a que
se acha na proposta
- Augmentada de
1 :770$ a consignação
e gratiflcaçlio ás
praças engajadas e
as que tiverem mais
de 1Oannos de serviços sem interrupção:
augmentada de .....
77 :190$ para c gratificação especial aos
sargentos effectivos :o
-Deduzida oo 5 :000$

SESSli.O EM
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Papel

Ouro

.I

•

". ~

''

'.'

':

a
eoneignaoão «remonta de ani~
DlllleB, ; reduzida de
35 :000* a consigna~
dio • obi·as, ·~ conservação dos quarteis, repartições e
hospital, ........ ..
16. Casa de Correcção Eliminada a palavra
- vestuario - na
sub-consignação Salarin, sustento Heduzida de 31 :000$
a 15 :000$ a s u b eonsignação - Con;:umo annual de luz
electrica; de 80:000$
a. 50:000$ a de -mn•t.er ia p·rimn, ferramentas, etc., e de .•• ,
6:000$ n 5 :000$ a de
- Conserva,,ão e mell?o:r·amerltos do edifiCIO • , ••••••••••••

17. Guarda Nacional

.\!J\1

8.04l.:f77$.194.

• • ' •• o • o • o o o ••

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

.:l15 :796$!06
35:100$000

••• ' o •••••••• '

18, Archivo Publico :

Pessoal

1 director com 8:000$ de
ordenado e 4 :000$ de
gratificnçiío, decreto
n.
de
de
dezembro de 1911. .
a che~es de secção a 5:600$
de ordenado e ...•..
2 :800$ de gratifieacação, idem ....... .
ft archivistas a t. :SOO$ de
ordenado e 2:400$ de

grn:l.ificação, idem ....
a 4:000$
d•e oJ•denado e 2 :000$
de gratificação, idem
9 amnnuenses a 3:000$ de
ordenado e 1:500$
de gratifica(•ão, idem
i porteiro com 2 :000$ de
()rdenado e 1 :000$
de gratifioacão, idem

a sub-arohivistas

,I··'.

.,,

·'

'·'

I
\i

• •• o • • • • • • • o o '

. ............ .
o f

28:800$000

o ••• o o o o ••••

•• o o • • • • • • • • • •

.............
o o •••• o .......

25:200$000

'

~

18 : ooo.~ooo
40:500$000
3:000$000

500

Ouro

1 a.iurlanlc de porteiro eom
1 :600$ do ordenado
c 800$ de gratificação, irlcm ..•.......
Para [) nrchivista que se·rvc
de se~rctario, idem.

l'apel

o • o • o o ' ••• o •••

2:400$000

••• o o ....... o o •

:1:200,000

Pcs.~oal subalte~no

.::,1'

"'
11:
I·,[

...:'

6 serventes . . . . . . . . . . . . . .
1 inspector rias ofl'icinas de

encadcrnacão c typographia • . . . . . . . . . . . .
·1 zelador de machinas a

125$000 o o o o o o o o o o o o o
1 aprend ix de typog!'Upho a
80$000 ' o ·~-o o o o o o o . o o

. '

i'

10:800$000

. ......••.•.••

3:000$000

o o o o o o o o o o o o

1 :500$000

o o o o o o o o o o o o

960$080

o • o o • o o •• o o • o o

360$000

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

3;660$000

. .•.••••.•....
..•.....•...•.

:l:l!l6$000
1:830$000

1 tlito encadernador· a .... ,
30$000 o o o o o o o • o o o o o o
:l encadernadores-dourado-

res n ri$ dial'ios......
eom ü$000
diarios . . . . . . . . . . . . • .
i impressor· ~om 5$ diarios
1

i'"

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

~omposil.or·

•'

Mate'J•ial
rteauztda de 17 :800$ a .•..
15:000$

a

~onsignacão

- Para compr~ c cópia de documeti{os, etc.
Total da. verba.
"'

O

o o O o o O O O O O O o o

:189:802$118

19. Assistuncia a alienados

- Substituída pela
nova tabella Assistencia a Alienados,
ür•ganizndu de accôrdo ~om o decreto
11. 8.334, de 11 de
.iulho de !!lU, a que
se acha na propostado Governo - Augmont.ada de ..•...•
-iOO :000$ para inst.nlln~ão da~ novas
eo!onin.s ngricolns de
alienados ......... .

20. Directol'la Geral d(l
Raude Publien -1\edu~idn - RC!lartição
Central - dtl 7:000$

• ••••• o •••• o ••

2.2~5:619$178

a 5:000$ a su!J-consignação - Livros,
objectos do expe-

Our·o

Papel

diente, etc. - Supprimida a consignacã·o de :J : li60$ para
diaria de alimentação dos ajudantes da
dit•octoria, etc., e
do 15:000$ a JO :000$
a dü - Impressões,
nu!Jiicnt'üe:;, etc. lledu~ida a 100:000$
a de Material,

I ..,

eoustrucção, clc.Subsl.il.uidn a rubrica
- Serviço de Pro:nhylnxia da Febre
Amarelln - pela seguinte:

Pessoal

t in>pector de

··l
,>'

')'

I

serviço a
!l:liOO$ de ord. "· ....
·i :800$ ele gJ•nL., idem.
1 adminh;trador· eom -1 :800:3
do ord. e :!:!,008 de

••• o •• o. o. o. o.

14 :·í00$000

gl'nl.. idem . ..

o. o • • o • •

•••• o o o ••• o •••

7:~00$000

grat.,

o. o . o . o .

• o • o •••••• o o • o

ô:000$000

•••• o o •

o ••• o ••

4:800$000

•• o o. o o o. o •• o o

7~:000$000

'I ttl moxa r i r" com '•: f)(JO$
de ord. e .~ :OOO!il ri e
jdtWl..

1 cscr·ipt.urario - archivista
com ~ :200$ do ·ord.
o ·i :GOO$ de grat,

30

idem .........•...
acndcmicos a
1: liOO$ de ordenado e
800$ de gratificn•;iío ...

auxilim·n~

G chefes de turmas n 2 :400~1
do ord. o 1:2008 de

grat,., idem ......... .

18:000$000
____
,., ....

o • o o o •• o • o •• o o

000 :000$0t•O

.Pessoal subalterno

Trabnlhndm·es,
bombeiros,

_

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

pedreiros,
Lor·neil'Os,

carrocoil 0S, :;;ego i r o~,
1

mnchinisLas, J'oguist11s,
cociloiros, a,iuda n Le s,
servente> do '1' classe,
s8l'V,ent.os. de 2' clnsso,
ot.o., Joi n. 2.35ii, de
31 dfl dez. do i!HO ....

'·.

I

'

i

'

l:

l :.'.i!~:. ~.:t::..::~

.....;...,..;,._..;,,.,....,,-,~·----------·-----------------

11,1'

..

~.',

'

·::.

:
ANNAES DO SENADO

. Papel

Ouro
·120 capata1.rs a 2:!60$000.

5 carpinteiros a 3:000$000.
J r, gual'das de !" classe a
~ :lt00$000 .......... .
15 guar·das de 2' classe a
1 :800$000 ......... .

,,,

'I

I

o

O o

o

o ••••

o

'·o

O

;~·

o O O O o

259:2008000
. i5':p00$000

o

•• ,: • • • • •

.............. .
.. ............ .
. J-

36:000$000

••••

27:000$000

Material

Material' rara os serviços 1
de prophylaxia ....... .
lledu~ida de 3ü: 060$, o credito do <Pessoal sem
nomea<Jão da rubrica
• Inspectoria do Isolamento e I>esinl'eccão »,
rliminuidas convenientemente a·3 diversas
classes desse pessoal
pela directoria.

:I,',

I,

1:
'

~\,

100:000$000

Inspectoria de Isolamento e Desinfecção -

de 90:000$ a 72 :000$
a sub-comigna(lão Sustento e forragem de
auimaos -de 100:000$
a 84 :000$ a de - Desinfectantes e material
de desinfecção; de ....

'
'

''·r"·
'

~ ''

96 :000$ a 94 :000$ a
de - Conservar;iio e
accrnisicão de material;
fundidas as consill'lla,, · · cõ~:; « combust.ivel, lubr·ificanto.s., asseio e
evcnt.uaes », com o eradito do 14:000$ -La-

'' •,
'

·'·

..

bo1'atorio Bacteriolouico - de 2:000$ a ....

-

f. :500$ a de - Obje. ctos de expediente e livros, de 3 :000$ a .....
2 : 500.~ a de - Asseio.
e eventuaes:
·

,:i

Rospitaes de S, Sebll3-

de 8:000$ a
Combustivcl, et.c .. da ...•.
tifio -

a o :000$ n de -

30:000$ a 25:000* a
- Pr•ovisões de phurm:wía, de 15:000$ a
12:000$ a de - Houpus

.,. ,.

i'

P&pel

Ouro

';;

c utensilios, de 10 :000$
a 8:000$ a de - Illuminacão, de 6:000$ a
5 :000~ a de -Material
el'inico, de 5 :000$ n ...
:J: GOO$ a de - Movers,
21,: OfrO$ a 20: 000$ a de
- Conservação do material de 6:000$ a ....
:J: 000$ a de - Sustento
e J'or•rag'ens de nnimaes
de 30:000$ a 20:000$
a de-Eventuaes; Hos-

pital Pmlla Candidode 24:000$ a 20:000$ a
de - Custeio do hospital; Material aem.lr-de 60:000$ a 48 :000$ a
de- l\!ovcis e objectos
de expediente, de .....
30;0000$ a 20:000$ a
do - Gratificações ao
pes·soal de nccõrdo com
o regulamento da Directoria; eliminadas as
consignações. ~ P a r a
aoquisição, concertos,
combustível,
lubrificantes, etc. na Capital ·Federal o no lfrstado
do Rio >; « Idem nos Es·ladou; «Aluguel de
casas para as Inspecto·rins >, por estarem incluídas nos serviços de
que trata o decreto n.
9,157, de 29 de novembro de 1911 ; supprimidns na vérba - « Material geral» -as consignações:
Para acquisiçfio de um rebocadoT . possante para
a Tnspec{.oria do Pará:
«Para a constrncção de um
edifício para abrii'\O do
matorial fluotunntc da
Inspectoria
do Rio
Gr·nnd,e do Norte.>
Incluid~L a t.ubolla seguinte
dos. ~er'Vicoe de policia

"

'

·''·'

Papel

Ouro
,;anil.n!'i::t n de proplliluxi:t dos vortos da Republica

IIio de Janeiro ..•.
Prophylaxin do porto.
·Pcss~al:

1 inspocf.ot• com 7 :~00$ do

ordenado n
graU ricn~iio,
n. n.1ri7, de
vembro de

3 :GOO$ de
d e c t• i t IJ
29 de noI!li t ..•...

• • ' ••••••••• o •

Policia Snnilaria do porto.
·.Pessoal:
G inspecl.oJ·es de sande com
6:400$ de owdenndo rJ
3:200$ rln g-mLificaciio,
idem . . . . . . . . . . . . . ................ .
1 nwdieos auxilim·ns com
·Í :SOO$

1.0 :SOO(;OOIJ

57 :tlll.li; 01.10

cln ot·den:~rlo ·~

2 :.100.~ rle gralil'icntüo,
idc•m . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ......•.
1 encarrogado de mnf.erinl
1'1ucl.nnnl.e eom \ :OOO~õ
rlo ot·denudo e :! :000$
de gr•atificação, idem. . ...........•.
1 int.erpJ·eto eom 2:800$ de
ordenado e 1 :.100$ de
gratificar~iio,

jdom o. o..

3 guarda' snnil.m·ios com
1 :GOO.~ do Oi'rleuudo e
SOOi!l do gralificarfio
idem ............ : . ..'

28:800~GOD

G:000$000

. ... ' ... ' .. n.

o O O O I O 0

O

0

0

0

O

O O

7:200$000

Estados
Portos de 1• c!nsso:
Man~os, Belr.m, Recife, São

•,

Rnivndor. Santos r flio
Grande do Su'i.

..•''

·Pessoal:
6 inspectores de :;nude com
t. :ROO~: dr. ordenado Q

,.)

7:.IOfl$

·~

·::

de gral.ifir.n~:io,

1dfl1n ••.•••••••.•••••

•• o • • • • • • • • • • •

43 : ·.?.00$000

I

i'

I\\i

I

Papel

Ouro

':.,

',··,;:

J2 n,iudantes com 3 :200$
de ordenado e t :GOO$
de grati!'icn('ão, idem ..
G secrof arios com ;) :.\00$
de ordenndo e 1 :200$
de gratifica~ão, idem.
·ü eseripl.mlarios- archivlsLa.' com 1 :<iOO$ de ordenado o 800$ de ~:ratiJ'icaçilo, idem ....... ..
U gunrdas snni!.urlos r·om
l :000$ de o!·dcnado e
fiOO!fi do gratificação,

idem ... , ........... .

o o o o o o o

o

O o

O I

I

O

I

I

I

I

I

I

I

O O O

I

O O

57:G00$000

I

21:600$000

............. .
o o o o o o O o o o o o

I

I

27 :000~000
163:800$(!00

Portos de 2' classe:

São Luiz, Fortaleza, Victoria, Pnranagu:'t e Corumbú.
!Pessoal:
5 inspectOI'CS ele snude COm
3: 600~: de ordenado e
l: soo~ de gratii'icnção,

idem ............... .
a n.iudantes com :! :400$ de
ordenado e 1 :200$ de
grnf.Hic~H:ilo, idem .....
:í cscripLurarios- nrchivistas eom 1 :600$ de orrlcnndo e

soo

oe grnti-

i'ioaçãn, idem ........ .
lO guardas sanitarios com

~7:000$000

18 :000~000

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

!l: 600$ de ordenado e
.\80$. de grnt.jfioa"ão,
idem ........... . : . ..

12:000$000

11, :H0$000
71 :H0$000

,,
•I

j
i

Portos do 3' classe:
Amnnn(Jiío, Nntnl, Cabedello, Mncció. Arnrn,ilí
R Florianopolis:
(i jn:::pretOJ'f'S do ::;nudP com
3 :200$ r! c m·dr.nndo c
l :GOO.~ ri•~ g!'al.ific:wfio,

iclom .... ."....... : . . .

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

~R

:ROOft:OOIJ

50B

ANNAES DO SENADO

6 n,iuuantes com 2:000$ de
ordenado e -J :000$ de
gratificação, i dom .....
~6 escripturarios- archivistas com 1 :600$ de or.de nado e 800.$ de gratificaclio, idem ...• , ..
12 guardas sanitarios com
800$ de ordenado e
?OO$ de gratificnciío,
Jdem .......•..•.....

Ouro
'

Papel

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

o o I

o

O o

o O O I

I

"O O O

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

18:000$000

14:400$000

44:400,000
75:600$000

.. P{)!·tos de 4' classe:
It.a.jahy e S. Francisco.
2 inspectores de saude com
:::: '•00$ de ordenado e
1 :200$ de gratificação,

idem ............... .

2 guaJ'(Ias

sanitnrios com
660$ dA ordenado e
330$ rle gratificação,

idem ............... .

..............
I

o o o o o o

o o o

O

O

o o

7:200$000
' ! :980$000

·----9;180$000

Possonl subalterno.
R-io de Janeiro

l'!'Ophylnxia do port.o:
f mestre do navio de desinfeccüo n !0$ dinrios,
decret.o n. 9.Hi7, de 29
de novembro de I 91!. .
1· machinista n 10$ diarios,

idem .....-.......... .
a 6$ diarios,
idem ............... .

··'

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

3:660$000

•••••• o o • o • o o o

9:666$000

3 foguisf.as

8 mnrin!Joiros a 5$ diarios,

idem ............... .

O o

O o

o o

o

.

O o

O

o O O I

'

o o o o o o o o 'o o o o o o

13:588$000
H :640$000

I "hefo de desinfectadores
r.om a grnt.ificaçilo de
~

3 :ooo~ unnuaes, idem.
ci(lsin!'erll.adores com n
g-rnlificuçüo de 2:400$
nnnnaes, idem .. , .....

o •• o

ll:000$000

o o •••

J:600$000

•••• o •••• '

•••••••

o •

~

J'

iI

I
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IJ

·j

I
:
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l

i

Estados

l

.j

1I

I
I

,,I

DE

19ft'

507

P p li c i a sanitaria do
. :J)nrto:
mestre de navio a 10$
.. diarios, idem ........ .
1 machinista de navi o a 10$
diarios, idem ........ .
G mostres de lancha a 9$
diurios, idem ........ .
!i machinistas a n$ diarios,
idem ...•............
8 foguistas a li$ di~rios,
idem .......... ;, ... .
2á marinheiros a 5$ diarios,
idem ............... .
servente, com a gratificaçfio de 1 :200$ annnaes,
idem ............... .

i'

DE DEZEMBRO

Papel

Ouro
·- • • • • ·- • • • • ' · . o o

3:660$000

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

3:660$000
16 ;1,70$000
{6:470$000
17:568$000
45:750$000
1.:200$000

I

Portos de 1• classe:
Manáos, Belém, Recife, Rão
Salvador, Santos e Rio
Grande do Sul.
12 mestres de lancha a
diarios, idem ........ .
!2 machinistas a R$ dinrios,
idem ............... .
12 l'oguistas a G>! rliarios,
idem ...•............
·í8 marinheiros a 5iíi diarios,
idem ............... .
r. rlesinfcctadores de ·J ·~ cla~
se com a gratificucão
do 2:400$ annuucs, idem
12 desinfectadores de 2'
elusse com a gratificaoão de I :800$ annuues, idem ......... .
P01•tos de 2• classo:
S, J,ui1-:·F'ot·l.alo1.n, Victoria,
.Pm·anngmi e Coru mM.
G mestJ•es do lancha a 7$
dinrios, idem •........
ti mnchinist.as n H diaJ'ios,
idem ...•............

8*

I;
'

·',,'
~

ri t'ogüiStn~

rt

·'1$

35:1:16$000
35:136$000
~1:960$000
o •• o ••••••• o ••

• • • • • • • • • o •• o

•J

........ ...
'·'·'

2!:600$000

·12 ;8!0$000
o •••••••.• o .....

diarios,

idem ......... , ..... .

87:840$000

o •••••••••••• o

'!2:At0$000
i

:320~1000

nos

.,

ANN,\IlS DO SENADO

Ouro

~O

marinhcil·os a 1,$ diarios,
idem , .
10 desinl'edadol'CS com a
graW'ic~t~ilo do I :800$
anntHlCS, idem .. .... .
o

o •

o o o ,

~"

Po!'l.os de

••• ,

•

o •

'''•

Papel

••• o •• o o ••••••

2!1:280~000

• • • • • • • • • • • • o •'

18:000$000

e! asse:

AmarJ'tH.;.:1o, Nntal, CnbcdeJ ..
lo, l\fncoiri, Arrwn,iú e

l''lorinnopolis.
G me~l.rc•s de lanha a 7$ diarios, idem ..
6 machinislas a 7$ dinrios,
idem
G foguist.as :t !,~ dial'ios,
idem
;!.\ marinheiros a 3$ diarios,
idem
o. o o. o. o

o •••• ,

•

, ••• ,

••

•

••• o

o •••

,

•••••••••

o •

o •• o

•••••••••• o o

o •

o ,

••••• o ••••••• o

l5:~72$0fiO

o ••• o •••••••••

8:78.\$000

• o ••••••••••••

2ü:352$00Q

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

3:0G0$000

••• o ••••••••••

2:n28$0oo

-.;1

Porias de ft' elasse:
Ilajahy e S. Ft•ancisco,
2 mnchinistas a 5$ d iarios,
idem

•••••••• o ••••

, •• o. o • • • • • •

2 pal.r•ies a 1,$ diarios. Decrolo 11. !l:l G7, dn 2n de
novemhi·o dr Hl l L ....
2 mariuheh·o, a 3$ diaeios,

idem ..

o o •••••• o •• ,

••

•••••

' •••••

o ••

2: !!lG~OOO

Pessoal suhaiLerno.
olf!ateria!

Alug-uel de rJasas pa1•a as Inspectorias . , .
o. ,

• o • • • • • • o •• o ••.

, • , , •

25:2!10~000

R'io de .lrmdl'(l

Prophylaxia do porto:
Expediente, r!esinl'cct.antcs,
utonsilios do desinfoccão ~ dcspe7.as eventunes ;., ..
P o I i c i n sanitnrin do
porto:
Exprdienl.e, acquisioão, conccrl.o, combustivel, luhril'icant.es, aprestos o
mais arligos de eusf.eio
o •• , o •••••••

I

o

0

o

t

O

o

0

O O 0

O

o o

3:000$000

1

.I
'

I

,,

I

Papel

Ouro

lanchas c cscalercs
da Capital l?edcral e no
Egtado do Rio de Janeiro ............... .
dut~

100 :ouu:)uuo

Estados
Pol'Los de 1• classe :
Expediente, asseio, desinl'oeLanLes,

;

''

Por! os de

,,,,.,.,

,.,,·'

acquisição,

eoncel'tos, eombusl.ird.
lub•·il'ieantes, aprestos IJ
mais artigos de custeio
das lanchas e escaleres.
Portos de 2' classe:
Expediente, asseio, desinJ'ednntes, ncquisic.;ão, ·
concor/.os, com!JusliyeJ,
lubl'ifieanLos, aprestos c
mais artigos de custeio
das lanchas c oscalcrcs.
:;~~

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

00:000$000

clnsioic:

Expccliontc, a~:::eio. desin. l'ectanlcs, acquisiçflo,
concertos, combustivel,
lubrificantes, aprestos c
mais artigos de custeio
das lanchas ü escalcrcs.
JlorLos de ·Í 11 classe:
Expediente, ns~oio, dPsinJectantos, custeio o eonscrvar;üo dos transportes marítimos •.... , ..
11Iuterial:
Supprimida toda a rubr•ica - Estados - Dislrictos Sanitarios, exclusive:
Hospitaes de isolamento
nos Estado~:
Pará (Tatuoca) •.••.•....•
ll!aranhão (Bomfim) ..•.•.
Con rti ........•....•.....
i'el'llarnbuco ............•
AlngUas ............... .

• • • o • • ·' • • • • • o o

'Bahia .................. .

I
t

00:000$000

J:000$000

• • • • • • ·' • • • • o • •

3:000$000

noo$ooo

7~0$000
o ••••••••••••• o

Sergipe ................. .
.,

9G:OOO$OOO

O O

o o O O O I

O

o o O o O

i:G00$000
6ti0$000
1:000(;000
9:000$000

!HO

,\NNAES DO SENADO

Ouro

l•aJ':tiuí ................. .

~nnta

Gat.!laJ·jna •. ..........
Hiu UL'zllluv do Sul ....... .

Supprimida a oonsignacão « para serviço quarentenario e
de desini'eccão no Estado de Matto Grosso •
Supprimida a z·u!Jrica « Serviços do
Porto Pessoal :o,
poz· Bstar incluída
!lOS SCL'V Í~OS de que
trata o decreto numero ~.157, de 29 de
novembro de i 911.
Suppz·imam-sc as
rubricas <Barca de
desinfecção do porto », «Estação da visita do porto • (pessoal sem no.meacão e
material); <Lanchas
Pernandas Pinheiro,
Rocha Faria; Velle:: e
enfermaria i'luctuante », por estarem .incluídas nos servicos
de que trata o decreto
n. 9.157, de 29 de novembro de 1911 ;
Para acquisicão de
uma lancha a vapor
para o servico da Inspectoria do porto da
Bahia inclui da a
quantia de 40 :000$000
Total da verba ..

~i.

Secretaria do Conselho
Superior de Ensino Incluída a quantia de
43 :698$, Rendo: 20 :COO$
para vencimentos do
presidente, 9:600$ para
os do secretario, 7 :200$
para os de dous amauuenses, 2 :400$ para os
do Ot>ntinuo,1 :560$ para

..............
............. •.

• • • • • • • o' • • • • •

Papel
1:500$000
480$000
2:160$000

5. 467:341$200

li!!
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gratificação de um servento 2:760$ para expediente, ·impressões,
publicações, duspezas
miudes u eventuaes, e
fi 8B para assignatura
uu tolephone, de accOrdo wm a lei organica
do ensino.
Augrnonttidaa
quantia de 17 :400$,
~endo 11,:400$ para
pagamento das diarias a que teem direito os membros daquelle conselho nas
duas sessões ordinal' ias annuaes e 3 :000$
para despezas com o
transporte dos referidos membros.
'rotai da verba ..
:l2. Subvenção a Institutos
de ensino.
Augmentada de .•.
30:000$ para 50:000$
a subvenção ao Instituto Electro-Technico de Porto Alegre e
augmentada de ..... .
75:000$, sendo .... ..
50:000$ para as despezas com ·OS laboratorios e gabinetes da
Escola Polytechnica
da Capital Federal,incluíndo as despezas
com os gabinetes do
Instituto Electro-Technico da mesma Escola, e 25: OO(),j\ constantes de Jeís anteriores, corno remuneração á Santa Casa da
Miserícordia da Capital do Estado da
Bahia, por franquear
ns clinicas ú Faculdade de Medicina da
Bahia.
Total da verba ..

... ,• ......... .

........... ·\..

Papel

61:098$000

4. 302 :078$272

ANNAES DO SENADO ·'

Ouro
23. :J,;scola Nacional de Bellas Artcs-lncluida a
qttanl.ia d" I H :100$.
scnd o: :1 ~ :000$ para
veneimenLos do dous
professot·es ardinarios, G1 :000$ pum os
de nove professores
extrnordinarios, ....•
H :000$ para os de um
thesoureiro. 7 :200$
para os de dous amanuenscs, G:000$ para
os dt> dous bcdeis,
2 :"itlO$ para os de um
inspector de alumnos,
!, :800$ para os · de
dous n,iudanlcs de
conscrvadm· e restaurador, 1:! :000$ para
os de cinco guardas,
3 : GOO$ para os de
trcs conservadores de
gabinete.J:! :000$ para
os de dotis professores
em disponibilidacle
I :SOO$ para augmento de vencimentos do
dirccf.or. 1 :200$ para
o dA secrelario, GOO~
o do biblioLhccario,
~00$ para o do amanuensc, 1 :~000 para
o do porteiro, 3 :\lGO$
para o de trcs guardas, O:000$ para gratil'icaçõrs de cinco
scrvcnlcs e 3:000$
para elevar de 1 :200$
a f :800$ a gratificação de einco Rervcntcs.
Eliminadas as
qunntin~ de 3:l :GOO$
de veneimrnl.os de
soLe prol'cssorr.s dos
mtrsos pJ•af.icos c do
de modelo-vivo, c
6:000$ dos de um
profrssor crn, disponibilidade ela cadeira

Papal

I

ti
t

,,' '·:'
Y•,
' .

extincta de historia
natm·al, physica c
chimica, hoje I·estallelecida, es~ancJo o
J•cspectivo professo!'
eomprehendido no numero dos actuacs professores ordina!'ios ;
Ludo de accôrdo com
a z·corganizaciio dada
á Escola pelo dec1·eto
n. 8.9G4, de H de
setembro de Hl11 ;
augmentada de
50:000$ para mo!JIIiario, installacão a
duspezas com laboratm·ios c gabinetes.
Pura a e~colu,muuuua
par!l o novo edifício

cm

..

'
..,.J.

IUO!l,

não

l'avel

foi

comprado rnohil i ario; nunca pOtisuiu
lalloratorios.
'l'otal da verba ..
Iustituto Nacional de
Musica - Incluida a
quantia ue 187 :!tOO$,
sondo: 78:000$ para
vencimentos do 13
'professQres, IJ :000$
JlUI'a os de um thusoureiro, 3:600$ para
os de um amanuense,
3:000$ para os de um
acompanhador, ••.••
3ü :000$ para os de
12 ndjunctos, 10:800$
para os de quat.ro inspectoras de alumuus,
:3 :000$ pam os de um
auxiliaz· de ensino de
1" classe em disponibilidade, 2 :700$ para
· grntil'ica~üo do nove
lll O n i I O !'OS, 3:600$
vara o de dous serventos, 1 :000$ para
aw;ruunto de vencimentos do director,
34 :800$ pura o do ~~~
Vol, VI

Ouro

10:2.00$000

350:812$263

ANNABB DO SENADO

p r o f e s s ores, 400$
para o do secretario,
300$ para o do bibliotbocario, 300$
para o do porteiro,
GOO$ para o do continuo, 300$ para o do
afinador do piano,
3 :000$ para elevar
do 1 :200$ a 1 :800$ a
gmtiJ'icacüo do cinco
serventes; augmenf,ada do 5:000$ para
o laboratorio do physiologia o hygiene da
voz; supprimidas as
quantias do 3ü :000$
do vencimentos de 12
auxiliares de 1' classe, de 2: ftOO$ de gratificação ue 12 auxiliares de 2" classe,
tudo de accõrdo com
a reorganização do
lnstituto, dada pelo
decroto n, 9, 056, de
18 de outubro do 1911,
Total da verba. o
25o I n s ti t. u to Benjamin
Constant:
Pessoal:
t director com 5 :000$ do
ordenado o 2:800$ de
gratificação, de c r c to
no 0.02ü, do iü do novembro de 1911o oooooo
2 professores do insl,ruccão
primm·ia a 5:600$ do
ordenado o 2 :SOO$ do
gratificação, idem ooooo
5 professores de instrucção
secundaria idem, idem o
!l profossorns de musica
idem, idem .. oo.. ooooo
ti repetidores do cmso do
scicncins e leltras a
2 :800$ de ordenado o
1 : t,OO$ do sratificacão,
idem ............... .

Ouro

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

434 :552$1.!8

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

8:400$000

'

o o o o o o

o o o o t

I

o

I

..............
O O O o o O o O o o O O O I

O I

I

I

O O 0

I

I

t

I

O O f

!6:800$000
·12 :000$000

75:600$000

21 :000$000
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inspcelo!';l

de

,,

rnacllinista com I :llOO$ de
Ol'donado c 800$ do gra1i J'icnr;fio (decreto nu1111lt'O !l. O:lü, de 1G de
vembro do 1ll 11) ....•.
1'0\I[Wil'õl CO/ll 800$ do Ol'·
rlenado u !tOO$ de grntil'ica~ão, idem ......••
i porteiro idem, idem •••••

IHS

Papel

O

o o O o O I O I o O o o o.

12:600$000

O

o O o o o o I o o o 0 o o

4:200$000

O

O

0

O

O

O

O

0

O

O

O

O

O

:J:ü00$000
3:600$000

O

•••• o • o o ••••••

o o o o o o

I

o o

0

0

3:000$000

o o o'

• o • • • • • • • • • • o.

3:ü00$000

..•..•••••. o,.

~:1:000$000

•••••• o .... o •••

2:.\00800()

o o ••••••••••••

1:800$000

o • o •••••

:1:800$000

•••••

alumnus

idem, idorn .. , ....... .
5 wnl.ra-mostrcs a l :000$
de ordenado c GOO$ de
gt•ulifica<jÍIO, idem .....
1 onl'er·moiro (sub-in$pcclor• do alumnos) com
800$ do ordenado o 400$
do gratifica cão, idem ..
1 enfermeira (sub-inspectora de alumnas) idem,
iànm ............... .
~ profcssor·es em disponibilidade, idem, art. 20G.

:1911

Ouro

3 repcl.idorcs do curso de
musica idem, i dom ...•
dictanlc copista idem,
jdom ...............•
loil.or. cm voz alta JJUI'It
ambos os sexos com
~: 400$ ele ordonatlo c
1 :~00$ de gratil'icaçiío,
idem .......•...•.. , .
nwdieo clinico idem, idem
medico oculislu, gratificacão .....•.••.......
l osc•r·i piur·a.r io are hivis ta
idem, idcrn ...•.......
7 mestres a 2 :000.~ de ordenado t• l :OQOJi; de gt·a1il'ieat•iio, idem ....... .
dcnl.i.ilu eom 2 :tiOO$ de
m·dcnado e 800.~ do gral.if'iear;uo, idem ...... ,
l eeonomo com l :200~ de
nl'denado o üOO$ do graLiJ'ieaçüo, idem .... , ...
isspceLor de a l u m 11 os,
i<lmn, idem ..... , .....

Pessoal su.baltcrno
"
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j

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

1:800$000

• ' • o ••••• '

••••

7:500$000

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

:1:200$000

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

!:200$000

O O

16:800$000

•••••• o • o •••••

'

•

'

• ••• o •• o • o ••••

O

o o o o

O I

I

O I

O I

O

o o o o

I

I

O,# o I 0 I

I

0

o

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

516
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1 eouLiuuo com 560$ de ordenado c 280$ de grntificncíio, idem •...•..•
1 cosinheiro, gJ•aLificacãQ,
idem •.....•.....•••.
1 chacareiro - jardineiro,
gr·atificnção, idem .•.••
i dcspcnscii;o, graLificacão,
idem ............... .
1 ajudante de cosinheiro,
gratificação, idem •...•
::>erventes para ambas as
seccões, lavadeiras, engommadciras, copeiras,
etc., idem .......... ..
Reduzida no material de 18:700$ a
15:000$ a consignaf;ão-Calcado, roupa,
concertos, ot~.. do
4 :úOO$ a 4 :000$ a do
- Ob,iectos do expediente e de ensino,
etc., de 10:000$ a
7:000$ a de - Acquisição de moveis u
de instrumenta~ etc.
Total da verba ••
Instituto Nacional de
Sm•dos-Mudos.
Pessoal:
director com 5:600$ de
ordenado e 2 :800$ de
gr·atificacão (do c r e to
n. 2.964, de 23 de mar(:o
do Hl01, e 6,802, de 10
de marco de t!l08) •...
professores de linguagem
articulada o leitura sobro os labios, 4 : 000$ de
ordenado e 2 :000$ de
gratificaciio, idem ...••
professor de mnthcmatica,
A'OO/l'l'fiPhia. e historia
do Brnzil idem, idem ..
professores de desenho e
modelagem n .J :000$ de

•o

Ouro

Papo!
O O O O 0

810$000

•••••• o •••••••

1:200$000

• o • • '· • • • • • • • • •

1:0!10$000

• • • • '· • • • o • • • • •

600$001)

0

0

600$000

t O

0:120$000

o o

O

o o o

O t

0 O O 0, O I

O O I

O

o o

I

O I

O O t

O I

0 0

I

t

I

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

366:738$118

!!6.

1

4

f
2

ordenado e 2:000$ de

gratificaçiio, idem.....

O

O

0

O

O

0

O

O

O

O

I

I

0

0

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

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

B:i00$000

:!4 :000$000
6:000$000

i2:000$000
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Papel

Ouro

5 repetidores a 2 :400$ de
gratificação, idem..... e
1 mest.re do gymnastica,
gralificucüo idem c lei
n. 2.35G, de 31 de dezombf'O de 1nw .......
1 mAdico com ·J :600$ de
ordenado e 800$ de gral.i ficnçiio (decrel.os numeros 3.964, de 23 de
nmreo de 1901, e (\,8(12,
do J!l ele man•o de 190R).
1. rlünlista com 1:600$ do
ordenado e 800$ de grat.ificncão....... , ...•• ,
1 ngonte-thesourei ro com
3:200$ de ordenado c
I:GOO$ de gratificação,
idem
1 t• nsrriptui'ario com
~;1,00$ de ordenado e
1:~00$ de grntificacliO,
idem
!. 2." escripturnrio com
2:000$ ele ordenado e
1 :000$ de gratificacüo,
idem
Para g·ratificacões addicionaos (decreto n, 1.210,
do 13 de Janeiro da 1803
Pessoal de ntJmeaçiío do
director:
1 'ífortiÍiro, grntificacão (de- ·
cr·etos n!. 3.964, de 23 de
mnrco do 1911, o 6.802,
de 19 de marco de 1!108.
l l'OUPOiro - ent'ermcil·o,
idem, idem ...........
mestr·c enc a dc'rn ado r,
idem, idem, • , •.•...•.
meRtro sapnteh•ó, idem,
idem ......•..... • · ..
rlourador•, irtem, idem.,.
cn7.inlwir•o, idem, idrm, ..

I t I

I

,.

·'

I

I

I 1 I

I

I

I

., 12:000$000

··~

j

:200$000

I

I

f I

I

o o

I

I

t O o o o I

o

I

o

t

2:400~000

o O O 1 t

2:-100$000

o

I

o 0 o o o 1 o o o 1 I o O o o I

I

I

I

I

O

o

I

I

o o o O o o o I

I

I I

O I

o o o o o o I

I

I

••• o ••• o ••• o ' •••

I

I

I

o O O I
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I

f

I

,•,

{if 7

1\lt 1

o f o O t

O I

I

o o o o

I

o

I

I

I

I

I

o

O

o

O

o o

I

I

O

6:800$000

I

t

1

3:600$000

I

I

I

3:000$000

•••••• o ••••• o •

6:406$000

••••••• o ••••••

1:~00$000

• • • • • o • ·• o • • • • •

1:200$000

•••••• o •••••••

:J:000$000

I

• • • • • • • • o •• o ••

•••••• o •• o ••••

•••••••••• o •••

2:100$000
2:-100$0011
1:200$000

~IS

.&NNAJ:B DO liiENAllO

Ouro
idem, idem e
lei n. 2,350, de 31 de
de.>.embro de 1010 ...•.
Serventes {decroto n. ü.802,
rle I O de marco do 1908
:\Iateria! •.•.•.•.......••.
1

Papel

rlespen~oiro,

r.

Total da verba ..

1:200$000

• • • • • • • • o • o o ••

3:500$000

•• o •••••••••••
• •••••• o ••• o ••

)0 :ô21$118

•• o • • • • • • ' • • • o

161 :927$118

27. Bibliotheca Nacionnl-

Tncluida a quantia de

242: I 00$, sendo ....

30:000$ para vencimentos de t.res bibliothecarios,36 :000$
para os de cinco suhbibliothecanios, •...•
48 :000$ para os de
I oito o1'ficiaes,31 :500$
pnr·a os se sete ama' nuenses, 33:000$ tJara
~. os de 10 auxiliares,
3 :000$ para os de um
ajudante do porteiro,
4:200$ para os de um
inspector teehnica,
3:000$ paz·n gratificação ao secretario e
thesoureiro, nos ter.•li! ·mos do az't. 7" do Regulamento a que se
refere o decreto numero 8.835, de H de
•. julho de 1911, 1:200$
para augmento dos
vencimentos do di·~ rector, 4 :200$ para o
dcl sete amanuenses.
3 :600$ para o do seis
auxiliares, 600$ pa1•n
·o do mecanico elect.ricista, 600$ Pnl'a o
·do porteiro, 600$ para
o do ajudante do porteiro, 28 :SOO$ para
·gra'tificaçüo de 12
guardas, 7:200$ para
·11 •de mais quatr·o seJ•ventes, e 6:000$ para
elevar a 24 :000$ a
consignação - Illu-

, ··..:!'o'

i·

at9
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Papel

Ouro

,

'.

minacão corrente electrica.
Supprimindo as
quantias de 27 :000$
de vencimentos de
tres chefes de secção,
de G:OOO$ dos de um
secretario 1' official,
ue 18:000$ dos de tres
1" ofl'iciaos, d:.
24:000$ dos de cinct:
2" o f f i c i a c s, de
5 ; 400$ dos de um
conservador, de .•..•
4 :200$ dos de deus
contínuos, de J2 :000$
de sratiJ'icacão dos
auxiliares de catalogação e de 4 :200$ dos
de um inspector das
offic inas sraph icas c
de encndernaciío.
Total da verba ..
Servontuarios
do Culto
!!8.
Catholieo ......... .
29. Soccorros Publicas. Reduzida de 334 :000$ a
100:000$, excluindose dessa rubrica as
i·nstituicões que gozam do subvenção •..
30. Obras:
Augmontada de
700:000$, sendo .•••
200:000$ para continuação das obras do
edifício do Externato
do Collogio Pedro II,
200:000$ para conf.inuacilo das obras do
Desinfectorio Central
da Snudo Publica,. .•
200:000$ para reformas no antigo edifício da .Bibliothecn e
sua adaptação para c
Instituto Nacional de
1\fusicn e 100:000$
parn obras no Instit.uto Benjamin Constan~

.... , , , . , .....

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

570:H2$H8
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1. toO :000$000

Página
original mutilada

Forragens, ferragens, arreiamento, pastagem e
curativos pat•a 200 ani•
maes, gazolina para
automoveis, remont.a
de animaes, e conser~
vnoão dns ~avallaricas,
inclusive consf.t·uc~iio
. de novas baias ......•
rara reparos, conservacuo
e ncquisicão do mate~
l'inl, inclusive bombas
o sobresalentes, man·
guciras, ca!'l'os c ferra·
mentas, acquisicões extraordinarias para ex~
perienoias e melhoramenf.o do material, inolusivr. acquisiciío de
novas caixas dfl avisadores de inoendios e
installacão respectiva
e acquisícão de bombas e cm·ros automoVüis, afim de continuar
n substituicíio da tra·
ccão animal. ........ .
Expediente da secref.aria,
contadoria, companhias
o estações . ••.•.•.•••

l?ardnmento para cumprimento do art. 212, do
regulamento ..•.•.•...
lllumínncão do quartel e
. estações a electríoídnde
e a gaz .............. .
Alngu~Jis de predios para
estações e moradia dos
ofJ'iciaes, art. 5·1. ••••
Consm·va~iio do quartel, esJncões, linhas telegrn~
ph icns n telephonicas,
concnrl.os de registras
dn incendios e reparos
em pr·opi•ios naoionaes
ne,.upndos por officiacs da
eorpornoüo, inclusive
consii'IICCiio rle novas
ensns pai'Il. moradia dos
mesmos e continuacno
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12:274$500
30:000$000
30:000$000
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das obras da estação
marítima do Mangue •.
1\lnterial e custeio da enfermaria e pharmacia,
tratamento de officiaes
c praças que baixam á
enfermaria por conta
da Unii1o (2" parte do
art. 37 do Regulamento)
Ferramentas c matoria prima para as ol'ficinas
inclusive para continuar
u sua transforma.
cao . ................ .
Despezas extraordinarias e
eventuaes, transporte
de of!"iciaes e praças,
melhoramento de rancho em dias festivos e
ração de aguardente e
caf1l após o serviço de
oxtincçüo de incendios.
Taxa do esgoto .......... .
Consumo de agua no quartel central. 2:100$000
Idem da estação
. de Oeste.. . 300$000
Idem da estar;ão
do Norte... 360$000
Idem da estação
do Sul. . . . . 288$000
Idem du estação
de Suducste. 21 G$000
Idem da estação
do Este. . . .
99$000
Idem da cstaçíio
de Noroeste.
99$000
Idem da nova es.
tacão de São
Christ.ovão... 198$000
Gratil'icacão ao
1-hesoureiro
e pagador
para quebras (art. 43
do Regulamento) . . . . . ....... .
Custeio da banda de musica (!oi numero 1.645) •.......

-

Papel
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183:000$000

25:000$000

80:000$000

15:000$000
1:400$000
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Olliciaes :
Coronel, Eugenio llodrigues Jardim ..•...•..
Tenent~-coroneis :
Emygdio )ligue! da Silva .....•••..........••
Antonio Joaquim da Silva Pereira .......... .
Zoroastro Cunha •.••..•.•.•.•.......•......
Luiz Francisco de Miranda ................ .
Francisco de Paula Costa •..••.•.....••.•..•
Henrique Loureiro ........•.....••.....••..
Majores:
Emygdio José da Sih·a •....•...•...•.•...•.
Jacob Gregorio de Lima ................... .
Clemente Stanisláo Figliolia •.•.•.•...•••...
Antonio Pedro Dionysio •••.•.•••.•••••..•...
Joaquim Domingos do Prado ••..••••••••••••
Dr. Eduardo Pinheiro dos Santos .•.•...•...
João Antonio Mendes .•••.•...•....••..•.•.•
Capitães:
Domingos José Rodrigues Monteiro .......... .
Firmino José da Si! va .•....•........•.•.••.
Tenentes:
Paschoal Romano •..•••....••••.•••.•••••.
Carlos Augusto da Fontoura................
Eduardo Culinier..................... . . • • •
Firmino de Mattos Corrêa..................
Alferes, João Chrisostomo de Lima..........

Idem de 9 de outubro de 1905 •••
Idem de 3 de outubro de 1906 •••
Idem de 27 de novembro de 1905.
Idem de 15 de janeiro de 1906 •••
Idem de 12 de março de 1906 ••••
Idem de 5 de abril de 19ft •••••
Idem de 29 de março de 19H •.••

Idem de 12 de fe1·ereiro de 1906 •.
Idem de G de abril de 1907 •.•••
Idem de 2G de abril de t9H •••••
Idem de 7 de junho de t9H ••..•
Idem de 25 de agosto de 191f ...•
Idem de 26 de abril de 1911 •••..

Decreto de 28 de agosto . .......... ..

7:9035984
2:uiOSOOO

3:919$000
3:360SOOO
3.9608000
5:6iOSOOO
3:360SOOO
9:723S98i
7:5995996

4:080$000
4:4405000
10:5605000
10:752$000
10:560SOOO
12:096$000

5:52o,tooo

7:0808000
8óOSOOO
J :6805000
i:u9tS995
i :4405900

Idem de 25 de ago>to de 1911. •••
Idem de !5 de janeiro de 1906 •••
Idem de 7 de junho de. 1911. •••.
Idem de 3 de janeiro de 1890 •••
Idem de H de fevereiro de t 909 •.
Idem de 15 de fevereiro de 19ft ••
Idem de 4 de fevereiro de 1909 .•

121 :8i7S9i7
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João Joaquim Theodoro ...................... .

p,.aças de prct
t (),' sargentos:
Francisco de Araujo e Souza •••••••••••••
Diogo Ferreira Barbosa ...... ................. ..
Pedro Marques dos Santos •.•••••••••..•..
Olympio Ferreira Pinto ................ ............ .
2°) sargentos:
Florencio Manoel da Silva .•..••...•.•..•.
Agostinho Noble .. ................................ ·
Tertuliano Ferreira do Nascimento ••..••..
Francisco Ranliôa ..............•••..•...
Sabas Sumas ....................................... ..
Alberto Antonio de Olimira ••..••••...••••
J.uiz José Lopes .•..•........•.•.•.•••..••
HoEendo Abel •..........•••......•••....
José llermogenes ......................... .
Armindo Telles de Menezes •.•.•.•••.•••••
Joaquim Gomes Trigueiro ...................... .
'fhomaz lgnacio Saiba .•..•.............•.
Carlos Teixeira Montebello ••..•••••••••.••
Manoel Gomes do Lima •..•••.•.••••.....•
.\dolpho Ferreira da Sih•a •..•..•••...••.•
.Joaquim Barbosa dos Santos Furtado ..••••
Furricis:
,Toão Rodl'Ígues de Andrade...............
Antonio Joaquim Vieira..................
Jo;é Lniz de Souza ~loura................
Vasco da Silva..........................

Idem do 30 março de 1903 .••••..•
Idem de H de setembro de 1903 ••
Idem de 3 de junho de 1902 •••••
Idem de 22 de abril do 1910 ..••.•
Idem de I de setembro du 1910 ••
Idem de 5 de março de 1896 ..... .
Idem de 16 de agosto de !897 •••••
Idem de 7 de dezembro de 1896 .••
Idem de 2 de setembro de 1899 •.•
Idem de 26 de maio de I 900 ••••••
Idem de 21 de julho de 1900 ••••••
Idem de 16 de fevereiro de 1901..
Idem de 23 de fevereiro de 1901 ••
Idem de 30 de agosto de 1902 •••..
Idem de 23 de maio de 190i ••••••
Idem de 26 de dezembro de 1\JOj, ••
Idem de 13 de fevereiro de 1905 ••
Idem de to de abril de 1905 ...•••
Idem de ~ de setembro de 1905 •••
Idem de 28 de no\·embro de 1907 ••
Idem de lO de março de 1910 •••••
Idem de 11 de julho de !894 .••.••
Idem de 12 de março do !896 •••••
Idem de 15 de setembro de 1900 ••
Idem de 2* de ferereiro ele 1907 ••

6*2$320
9885200
988$200

9865200

988SOOO

Sll$800

SH$800

420$900

841$800
8415800

8~18800

SHS800

sussoo

8HSSOO

->208900

8HS800

7575620

8-ólS800

SH$800

SHSSOO

8HS800

750$300
8055200

805$200

8055200
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Antonio Eleuterio do Espírito Santo ••••••••
José Ferreira da Sih·a . ... , ............. .
Francisco Romnaldo da Costa .. , •.. , ..... .

Cabos de e;;qnadra:

Aristides Paulo ... ' ...•.....•....•.......
Joaquim Dlaueo ........................ .
Estevan Panaquito ..•...•...•............
João Uanocl dos Heis ..•..........••..••.
lnnoceneio Mendes das Chagas ..•..•......
Mauoel João da Silva ••••••••••••••.•••••
.Manoel Rodrigues., ..................... .
Antonio Augusto de Vascoucellos .•..•....
Alfonso Bernardo de Oliyeira .•.•.•....•...
José Fructuoso do Valie ...•.•............
Arthur Gouçah·es )Jarques...•......•.•...
José Gonçah·es ........••.••••••.••••••.•
Fructnoso Cruz ..•.•......•••....••..•.••
José da Sih-1!: Ramalho ...........•.......
Soldados :
Manoel Soat•es Guimarães ...•.............

João Paulo da Carmlho....•••.....••••.•.
João Baptista Regis ....••...........••...
1\Ianoel Ah·es Ferreira .......•..•..•••.•..
FranrL~ Dias Pereira . .................•
Leoncio Aquino •.•........•..........•••.
.José dos Santos Ah·cs •..•..•...••.•....••
RomftO Gara)· . .......................... .

l..afayette do Nascimento Fragoso ........ .

Idem de 26 de marco de 1908 .••••
Idem de :!2 de julho de 1908 .•••••
Idem de 15 de fC\·ereiro de 1911 •••

de outubro de 1897 ••.

6 de outubro de {900 ...

~5

27 de >etembro de 1.897 ••

21 de no,·embro de I 907.
23 de fevereiro de 1892 ••
30 de abril do 18% ..... .
f5 de outubro de 1896 •••
12 de no\·embro de 189 ••
2 de setembro de f897 ••

Idem de 10 de julho de 189i ••••••
Idem de 4 de julho de 1898 ••..•••
Idem de 28 de abril de 1900 ••••••
Idem de 8 de maio de 1905 ••••••.
Idem de 16 de setembro de t 905 ..
Idem de 26 do março de f 90S ..•••
Idem de 29 de maio de 1908 •.••..
Idem de 25 da junl10 de 1908 ..••..
Idem de 9 de julho de 1.909 ••.•..
Idem de 27 de janeiro de 1910 .••.
Idem de 12 de novembro de f910 ••
Idem de 12 de novembro de 1910 .•
Idem de 15 de fevereiro de 19H.6.
Idem de 27 de setembro de I \I H •.•

Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem do

563Sul.O
805S:!OO
805$200

6665120

7685600
7688600
575$718
7685600
7685600

46f8ltlO

768S600
7GSSuoo
i68S600
7688000
7685609
/685600

69157~0

<325000
!75$680
7326000
732$000
732$000
73.25000
7325000
7325000
732$000
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Pedro ......................... .

Raymundo Peroehe ••••••••••••••••••••••
Joaquim Felix do Prado •••••••.••••••••••
Honorio Auguste Gonçah·es .•••••••••.••••
Panlino Francisco Alves ........................... .
Carlos da Silm Guimarães ••••••••••••••••
João Firmo 1\Ioreira •••••.•••..••.••••.•••
José Rodrigues 1\Ieudes ••••••.••••••••••••
Edmundo de Olh·eira ••••......•••••.•••••
Manoel Duarte Ferreit·a ••...• ~ .••••..••..
· Bartbolomeu 1\[anoel .•..•..•......••••...
Alberto do Carmo .....••.•.••.••.•..••..
José Simões da Fonseca ••••.•••.••.••.•••
José do Espírito Santo................... .
FrancL~o

Juvenal Dias Nogueira ••.•....•••.....•..
Godofredo Alves Nogueira .............. ..
Delmacio Tbomboçom ...................... .
Zacharias Francisco da Costa •••••••••••••
Sah·iuo Augusto Cabral de Mello •••.••••••.
Bernardino Reis .••••• .......................
Marcos de Freitas ~larcks .................. .

~~-.

·+~

José Antonio de Araujo ................. ..
Fratlcisco de Faria .. .......................... .
Theotonio José de OJh·eira •..•.••••.••..••
Cito GaiJebo ............................ ·
Franklin ~lac!Jado Coelho .•...•..........•
José Luiz da. Sih·a ........................... .
Sebastião de Souza Barreto ........•.....
1\lanoel José de Souza ................... .
Jo>é Joaquim de Sant'Anna ............ ..
Antonio Pereira da Silva .•.....•.....•.•.

_,-~·-.

732$000

7325000
7325000
7325000
7328000

!ii2S40o

732$000
4395200
7325000
7325000
7325000

7325000

3G6SOOO
3295400
7325000
7325000
7325000

5~95000

4395200
5855600
7325000
7325000
7325000
7328000
7328000
7325000
7325000
7325000
732SOOO
7325000
7325000
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Idem de 21 de setembro de ! 90!. .
Idem de 12 de setembro de !90+ ..
Idem de 25 de janeiro de 1905 .. ..
Idem de 27 de março da f 905 .... .
Idem de 3 de abril de !905 .... ..
Idem de f O de abril de 1905 ..... .
Idem de ! 6 de outubro de f 905 ..•
Idem de 27 de novembro de l. 905 .•
Idem de l ü de maio de i 906 ..... .
Idem de 9 de maio ............. .
Idem de 13 de junho de 1906 .. ..
Idem de 18 de junho de 1906 .•..
Idem de 31 de janeiro de 1907 .•.
Idem de 20 de junho de l. 90i .. ..
Idem de H de junho de 1~01 .. ..
Idem de 20 de setembro de f 907.
Idem de 31 de outubro de 1907 ..
ldetn de 19 de dezembro de 1907.
Idem de 30 de janeiro de :1908 ...
Idem de i2 de fe\·ereiro de :1908.
Idem de l.9 de julho de f908 ....
Idem de tu de setembro de 1909.
l!lem de 28 de outubro de f 909 ..
Idem de 21 de Janeiro de 1910 ...
Idem de 10 de fe~oreiro de 19f0 ..
Idem de f7 de fm·ereiro de 1910 ..
Idem de 10 de março de 1910 .... .
Idem de 22 de abril de 1910 .... ..
Idem de 7 de julho de 1910 .... ..
idem de 15 <!<:-. fe,·ereiro de i!H 1 .•
Idem de 15 de fcn·reiro de f9H ..
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Francisco de Paula Castro ..•..•.•..•.•..
Evaristo Ritoram . ....................•..
João Screrino de Car\·alho .•••••••.••••••
Denedicto Pereira de Sennu ........•.•...

Idem
Idem
Idem
Idem

da
de
je
de

28 de abril de t 9H .••.•.
23 de ago>to de t9H •..•
H de outubro de f9lf. ..

27 de setembro de f9lt ..

i32SOOO

7325000
7325000
7325000

Transporte .•...................

3i:283S220

H9:87tSB35
-

-

30:0005000

t8i:t55S055

Para o3 officiaos c praças que constarem da
presento relação o para os que se reforma1·em

2H:f55S055

L 556: 898S552
707:4488200
!U:t55S055

239:2505903,5

Son1ma ............................... .

Pessoal . ...••..•..••..•....•...•.........•.......•.......•..............
Material ................................................................ .
Reformado> ..•..•.••.••..••..•.•......•.•.•.•..••......•.•........•.....

2.i78:50ISS07
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lit[atade da despeza . .................................................. · · · •
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ANIMES IJO SENADO

Ouro
32. Magistradot> cm d'isponibilidade ...••••••
33. Sot•viço eleitoral ......
34. Prei'citm·us, .iustica e
outras despezas no
Territul'io uo· Acre.
- Augmcnlada de
300:000$ n consignacão-Scrviços publicos " obras fedemos nu 'Perritorio
do Acre -, e diminuída de 200: /;00$,
Uil rubrica - Commissão de obras federacs - Total da

O O
O
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''erba ............ .

•••••••••• ' • o o

3ü. EvcnLuues .......... .

' •• o • o • o ••• o o •

3ri. Just.il.uto Oswaldo Cruz

212:000$000
100:000$000

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

Pm·ugmpho uuico. Fica o Poder Executivo autorizado a
a!Jrir o crcdilo afim de prover as despezas com a Faculdade
de Direito, us Faculdades de Medecina, a Escola Polyl.cchnica c
o ·Collegio Pedro TI, até ú importancia de 481 :3!!1$825, vcril'icada a dcficienci:t da l'eceitn especial deosrs iuRtitutos de
ensino, anecadada pot· táxns e emolumentos na f6rma dn lei
n. 2.356, de 31 de de1.embro de HHO, art.. 3•, n. 2; abstrahida
a parto referente aos docentes e funccionarios anteriores ao
decreto n. 8. 65fl, de 5 dtl abril de HlU.
Art. 2.' Fica o Governo autorizado:
b) a, abrir o credito preciso para o cumprimento do quo
dispoz o art. o• da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro de 1910;
c) a promover e animar o desenvolvimento e a diffusão
do ensino primaria, podendo para esse fim fundar escolas nos
torrritot•ios fcdrraes a entender-se com os Governos dos Es.
lados, n,iustnndo os meios de crear e manter escolas nos districtos e povoações onde niio existem ou em que sejam insuffir.iontcs, subvencionar as escolas fundadas pelas municipaJi.
dndes, associacões c part.iculnres, expedindo o necessnrio regulamento fixando as bases c as condições convenientes;
.
tl) a estender aos socios da Caixa Beneficente dos Emprc.
gados dn l'olicia Civil, com séde nesta Capital, as faculdades
do que tmta o decPOto n. 2.124, de· 25 de outubro do 11!0!!,
Jlnrn esse J'im expedindo o neccssario regulamento;
c) a enlt•nr cm accclrrlo com a Municipnlidndc e a regulawon lnt· do modo definitivo o serviço de verit'icncito de obitos
no Disl.riclo Fr.dct'll!;
a) n concorrm• com a quanl.in do 350 :000$ para l.ormina~lio
daH obras r. inRtalln~õos do Hospilnl do Tubet•culosos, que está
sendo con~tnlido pela. instituição da Suutu Castt do Misoricordia

do liio UtJ .Tnneit•o, cm Cnscadura, para o que ficam desde ~~~·
abertos os necessnrios creditas;
"
/t.) n despender a quantia necessaz·ia com os funcraes do
Dr. David illoretsohn Campista;
i) n z•eor•gnnizar, os servi\•Os dos Laznl'etos de Tatuoca,
Tnmnndaz•,\ o ilha nrnnde, abrindo o~ cr·cditos precisos;
l) a mandar impz•imir os Accordiios do Supremo Tribunal
Fcdct•al, a contar do Hl01, c os da Corte de Appcllnçiio, a contar
do 1905, podendo rlcspendcr para isso n quantia do 80:000$000,
m) a auxiliar: com fO :000$ o Quarto Congresso do Geo.
grapbin, n realizm·-sc no Recife, para publicacão das memorias
fl actas respectivas e com 10:000$ a impressão dos trabalhos
do Terceiro Coml'l'esso de Geogrnphia 1•ealizndo em Curityba;
com 25:000$, o Instituto Historico e Geographico Drazileiro,
som dil•eito de impressão do sun Revista nn Impresa Nacional;
com 20:000$, a Academia Brazileira de Lef.tras, sem o direito
de impt•essão gz·ntuita de seus trabalhos na Imprensa Nacional;
com 196:000$, a construccão de um edifício para o l·nstituto
Hisf.orico c Geographico Brazilciro; com 20:000$, o Congresso
l\letlico Bra~ileiro, :t reunil'-Sil fil!ltl anuo tilll Btlllo l!orizonte,
invluidoti nessa quantia os gastos eom a IJUIJ!ica•lão tios volumes
tltJ nwmoJ.•ias •J aetas; eom lU ;000$ a iiocicdaue de Geogt•aphia.
do Rio do Janeiro; com 10:000$ a Academia Nacional de MeditJina: com 5:000$ o Intitituto Polytechnico dt.l Juir. de Fóra:
com 50:000$ eada uma das escolas do engenharia, com 30 :000$
ca(la uma das faculdades do medicina e com 20:000$ cada
uma das faculdades de direito não suhvencionadas ou mantidas
pela União;
11) a laucat• müo do credito do f20 :000$, aberto pelo decreto n. 8. 9H, de 28 de dezemlro de f9f0, para occorret• ;ís
obras de rcpara~ão e segurança do edifício onde funccionou o
Instituto Nacional de 1\lusica, ao qual não foi dada upplicação
por tez• sido votado no l'im do cxercicio com a desisnnoão do
supplcmentnr;
o) n mandar construir com n P'Ossivel e necessnria bl'evidado, annexo no Instituto Oswnldo Cruz, para o fim exclusivo
de se promover a descoberta e npplicação do tratamento therapeutico e prophylatico das. molestias de Cal' los Chagas, um
hospital com 'todas as dependencins o installacões aproprindns
ao fim a que ellc se destina, toes como biotcrios, locaes pnra
experimentação em animnes, etc., podendo parn tal fim despender até 300:000$ e abrir o· cz·edito necossnrio para o custeio do hospital, uma voz construido, l'icnndo igualmente autorizado a despender attí 200:000$ nnnualmento com ns experi.·
encia~ do prophylnxin o ns·sistenoia modica nas zona·.~ ma1s
11ngollndas pela mol'e~l.ia dn Carlos Chagas, lloni'iada:.< :í direcoiio, cxocuciío e orientaciío dossns medidas no Instituto Oswaldo Cruz, que organizar:í dentro das verbas votadas os serviços ·creados por esta lei,
p) n auxi'linr n construcoão de um hospital em Catll.'!uazcs
e de outro cm Ubú, concorrendo oom a quantia de 10:000~ a
cada um:
. ... ,
~
~
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A>
q) a converter em apolü:es, fqzendo pura issu as neccssa'''~~rias operações de credito, as seguintes quotas do patrimonio

'~í!'.~l~~~ Collegio Pedro II:

Importancia da desapropriação dos predios
ns. 80 e 82 (antigos) da rua Senado, que
passaram para o Corpo de Bombeiros...
Importnncin de alugueis entregues pela V. O.
Terceira de S. llrancisco da Penitencia,
referentes ás quartas partes· do producto
de arrendamento de predios em commum
com a mesma Ordem Terceira desde 1870
até 1898.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Importancin relativa ao arrendamento arrecadado pela Recebedoria do Rio de Janeiro de predios pertencentes ao patrimonio, no per iodo de 1862 a 1879. . . . . . .
Importancin do juros de 6 .% pagos pela
•Caixa de Amortização ao Thesouro Nacional, de 163 apolices de 1 :000$ e 'duas
de 400$, desde o segundo semestre de
1860 até o segundo semestre de 1885
(51 semestres) a 4:902$000.... .... .. .
Idem relativa a juros de 5 % pagos pela
Caixa de Amortização ao Thesouro Nacional, das mesmas 163 apolices de i :000$
e duas de 400$, desde o primeiro semestre
úe 1886 ató o primeiro semestre de i 905
(31 semestres) a 4:095$000....... ....
Idem relativa a juros de 5 .% . que for;~m pagos pela Caixa, de .o\mortização ao Thesouro Nacional, de 260 apolioes de i :000$,
desde o primeiro semestre de 1898 até
o primeiro semes.tre de 1906 (16 se,mestres) a 6:500$000 ....... ,. .•• • .. .. •

·

35 :ô00$000

!.

187 :375$143

23:866$068

260:002$000

159:705$000

104:000$000
760:548$211

r) a conceder ao. Dr. Julio Cezar Ferreira Brandiio um
au:dlio de 50 :000$ para a construccão, no Districto Federal,
de edificio destinado a fundação do InstitutQ Medico dos Agentes Physicos e Mecanicos Usuaes, sob a denouiinacão de «Thormas Carioca ~. devendo o proprietario consentir em que ahi
funccione, uma ou duas vezes por semana, um curso pratico
dos tratamentos physicrtherapicos, sendo as aulas dadas pelo
professor da respectiva cadeira, conforme determinação do
director da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, o qua.l desi~
gnará. as turmas de alumnos que deverão frequentar as mesmas
aulas, de uccôrdo com as proporções do estabelecimento.
8) a reorganizar, na vigencia do actual exercicio financeiro. a Procuradoria da Republica no Districto Federal afim
de melhor.ar. .o processo da cobrança da divida aotiya e a de.,

fosa dos interesses da União nos demais feitos, podendo estabelecer para os quatro procuradores e solicitadores as mesmas
vantagens concedidas pela legislação vigente aos procuradores
e solicitadores dos Feitos da Fazenda Municipal.
·
t) 11 abrir concurrencia publica para apresentacão de um
projecto para a construcção de um ou mais edifícios para a
Faculdade do Medicina, com a capacidade necessaria para set•em nellc ou nclles installados:
a) a portaria, a sala do director, o salão de honra, a sala
de congreguçC'O, a secretaria, a thesouraria, ·o almoxarifado.
a bibliothecn e o archivo;
'
b) os inst.itulos de histologia, do medicina legal, a therapeuLica e patho!ogin geral c experimental com os respectivos ·
laboratorios e bioterios; do physiea gemi e de suas applicacões
1 medicina, das chimicas mineral, organica, biologica e anaJytica, do microbiologia, do historia natural com os respectivos
laborntorios e museus;
c) um instituto odontologico com os respectivos ambulatorio de clínica dentaria, laboratorios e officina de prothese
dentaria, de uma oJ'ficina de pharmacia, de um instituto de
hygiene e de um de physiotherapia, nnnexos ás clinicas;
d) cada instituto torú, além das dependencias exigidas pelo
progresso do ensino technico, os amphitheatros destinados nos
cursos geraes com pro.iocoões e desenho.
r. O Governo nomeará, desde jú, uma commissão 'de profissionaes de reconhecida comp!Jtencia p_ara escolher, dentre.
os proJectos apresentados, o mais convemente.
§ L" Esta commissão, sob a presidencia do lllinistro do
Intor·iot·, acompanhm•tí toda concurrencia, cabendo-lho a redacção dos edHues com os detalhes e esclarecimentos neces"'
sat•ios.
·
Ao autor do proJecto classificado em primeiro lagar pela
commissão e adoptado, será concedido um premio de ........,
10 :000$000.

§ 2." Essa commissão poderá contractnr um arohitecto,
especialista, conhecido por obra congcnere anterior, para vir
no Rio de Janeiro, o ü vista ·do terreno o do pleno conhecimento
do nosso clima, apresentar um projecto para os edifícios crn
questão.
.
.
·
II. Uma vez appr·ovado o projecto, o Governo providen"'
ciartí para que se inicie logo Q. construccão, podendo para isso
se utilizar aos 'terrenos occupados pelo antigo Arsenal d!l
.Guerra do Largo do 1\lourn.
III. 'Fica. o Governo autorizado:
a)' a mandar construir, desde já, um instituto nnatomico,
annexo ít Faculdade de Medicina 'do Rio do Janeiro, com amphithcatros ·de nnJng, galns de 'dissecç!í.o, salas 'de autopsias,
salas pnNl. estudo do h istologia pnthologica, cnmarn frigorificn, salas para laboratorios, museus nnll'tomo-pathologioo e
m·edico-logal o todas as dependenoias necossarias a uma mo.,
d!JrJ!a ~ çonv~1!i~nt~ instnllaçlio das oad~ir~s d~ ªn~to!Pi~ .d.@!-:;

cripLiva, anatomia pai,Jwlogica, anatomia medico-cil'Urgicu com
oporacões ll apparelhos, e medicina legal; .
b) a entrm· em acc1kdo com a provedoria da Santa Casa
da Misericm•,liu para augmnntnr ü melhorar· as instnllacões
destinadas acl ualmcntc a eada umu das clinicus que funccionam no hospital gemi, de mancii·a a que cada clinica disponha
do maior numero de leitos, de ambulatorio, lavatorio e outras
dependont,ins ncct'SiillT'ias ao tmsino;
c) a ·marHiar construir dons novos pavilhões ptn•a as eHnicas quo não puderem sor installadas no Hospital da Miscrieortlia, cada pavilhão eom cnpacirlade 11ara IGO doentes, disJtondo do amphil.heatro pnm aulas, nmbulalorios, sala para
Jr~rvat,or.·io:;, euratiYos e opertu;ües.
IV. Pm•a a cxecucii-o r!osta tlespeza fica o Governo autorizado a dcspnndcr atlí a quantia de 4.000:000$, sonlio
1,000:000$ no UXIJI'eicio rle 101:!, parn inicio das obras.
u.) a alwir os crcrJil.o~ nocessarios pnrn n cxccucüo ao
ilrt.. ii• da ll'i n. :!Gú, de 21 de rlcwm'bm de !801, revogado o
rot'cridn art.igo na parte em quo so refere ao imposto da
t r·n nsmi~sitO dn prOJ11'iedadc.
v) a· tol'nar· extensiva ;h< rcparticões subordinadas ao Miui~l.erio da. .Justi1:a c Neg•ocios lnterior·es, apparelhada~ pam
serviços graflhicos n acc1•ssorios, a permissiio a que se roJ'er·c o arl.. :li da lei n. 85.1, tle 30 de dezembro do 1001, ro''igorado.pelo art. .13 da lei n. 2.221, de 1000.
:lO d•J fkzembro dr. 1OO!J, o at'l:. !l 1 IJ, da lei n. !? , 356, de 31
do dezembro de 191.0;
w) a revigorar, POI' não l.cr· sido utilizado no exercício de
1011, o credito de '100 :000$ aberto pelo decreto n. ll. 9ti6, de G
do setembro
Paragt•aJlho unico. O Governo cstaiJclecerá as normas para
a prestação de contas da~ quantias porvcnturn despendidas por
esta autorização.
Art ..i,• Fica cm vigor o art. 4' da lei n: 2.356, de 31
do 'dezembro de 1910 - Aos Estados que dospondm·om annunlmente com a verba - Vencimentos a pt·ol'essores incumbidos
do ministmr instrucção primaria gratuita e leiga.- pelo menos
10 .%' da sua receita, poderá a União conceder a subvenciio annuul correspondente a 25 ,%1 daquoHn dotnciio orçamentaria.,
Pnragmpho unico. Para. conceder tal subvoucão, o Pre~identc da Republica cntrnrt\ em prévio uccckdo com os governos dos Estados, fixando as bases c condições que reputar
~.onvenientes JlOdendo abrir og uccessarios creditas.
Art. 5," Continúa cm vigor o n. IV do art. 3" da loi u. 2.3ú6,
do :11 elo dozemhro de i !li O, podendo o Governo alterar, como
mt• ,r..onveninnt.o nos int.nr~>sscs ria ,iusti~a 11 do r!osnnvolvimonlo
da região, o. numero, a distrihuicüo e a divisão dos munit:iJlios o comarcas autorizada a dcspezn para a installaciío desses
sc1·v icos o mais :
.
· 11) a lesislacfio du pi'OfJl'ietlude tllrritoL·inl sob a base da
concessão pu1:a o simples das actuaes v.osses, desdo que estas
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só.iãütanteriorcs a 17 do novembro de i903 '(tt·atado- de Pet.ropolis) ;
b) a rlrt•ref.a~iio rio rrgiml>nf.o do custas para a .iuslicn dos
I N't•ilot·ios e fnnt•t•.ional'ios dl1llns dependent.cs, podendo t•.rPnt',
sem onn~ pnt•n. a Uni~o. mais urii C!arforio dr tabelliiio r.m
Hin Hrmwo r Srnna MndurriJ•a;
") o pa~nnwnlo dc n\nguri); r. drspezns nrressnrios no sel'vico da ,justiça e, tambem, n .inizo do Governo, a construccfi()
lln ,·acteias P rn~a,; p:ll'n escola~ r a àbert um dt• uma estrada al6
Porto Act•e 11 Hrnzitia, pn~snndo cm Rio Jiranco ú Xapury, cOI\1
uma variante pam ~nnta Hosn, no ,Abunã;
d) os nuxilios que se tornarem nccessarios, mediante raquisiçúo justit'ieada das Pret'eitums e até 2á % da renda liquida, para obras e melhoramentos na região, tudo a juizo do
Governo, inclusive o recenseamento do 'ferritorio.
I'nragmpho unico. O Governo fica autorizado a abrir os
n~r.rssnrios creditas.
·
i\rt. ü.• I•'ica consignada a verba de i3 :800$, para pagamento dos vencimentos a que teem direito o depositaria publico e seu escrivã·o, í'ünccionarios do lllinistorio da Justiça,
o primeiro na import.ancia de 9:000$ e o segundo na de 4:800$,
nnnuaes, fixados pelo decreto n. 2.818, de 23 de fevereiro dB
1898.
Art. 7." Fica augmentada de 60 % a gratificação dos funcl<ionnrios de nomeação da Directoria Geral do Saude Publica
c rppartiçõos annexas no Districto Federal, corrigidas para
esse effeito as respectivas tabellas o assim elevado o total da
rubrica 20"- Directoria Geral de Saudo Publica- do quantum
para se attender ao respectivo pagamento, devendo o _Governo
01brir os nocessarios ct•edil.os.
Art. 7.• •Continúa em vigor, atú 3i de dezembro de i912,
o prazo de que trata o art. i •, n. 6, do decreto n. 1.157, de 5
de dezembro de i901!, extensivo ás funccões do Juizo dos Feitos
rir. Snude Publica.
Art. 9." Continítn em vigor a disposição do nrt. 8• da lei
n. 1. 841, de 31 de dcwmbro de 1907.
Art. 10. Aos modicas legistas da Policia será !tbonada a
diaria de 10$, dcdur.ida a quantia necessnria da verba c Material~ •
.A.rt. ii. l'icn extensiva aos ,iuir.es federnes de i• instancia o a seus substiLubos n disposição do art. 3", n. lU, da lei
n. 2.350, do :u do dezembro de 1910, na parte relativa a collranca cm estam)Jilhas das custas judic!aes, sendo a compensacão para os juizes do seccão o substitutos do Districto Federal
de 50 ;.: , pnrn os do Amazonas, Pará, Mnrnnhiio, Coará, PernaiJ!··
buco, Bahia, Rio do Janeiro, S. Paulo, Minns Geraes e R10
Grnndo do Sul de 40 % o pnl'a os dos demais Estados de 30 .% •
· Art. 12. O Poder Executiv·o, na obsorvnncia o uzo dn autorização contida no n. 3 do art. 3• dn loi n. 2.356, de 3i de dor.embro de i 910, que fixou a dospeza geral da Republica, ntt parto
rolntivn ús garantias dos membros da J.usticn do Districto Fe-
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~oi•al declarará igunlmonto n vitaliciedade dos protoros quo
jiL houverem sorvido durante um ou mais't!uatriennios.
Art. 13. A supprossão do cus las a quo so refere o art. 3•,

.
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'dn lei n. 2.350, do 31 do dezembro de 1910, não diz respeito aos
membros do ministerio publico.
Art. 14. Fica revigorado o credito de 272:575$088, aberto
pelo decreto n. 8, 484, do 28 de dezembro de 1910, para conclusão das obras do edifício da Escoln Nacional de Bellas Artes,
visto não ter sido utilizado.
Art. 15. Fica fixada em 24:000$ a dotação destinada á
representação de cada um doli Ministros de Estado, abrindo o
Governo, para osso fim, o nooossario credito,
u~rt. 16. A disposição do art. h• dn lei n. 1.316, do 31 de
dezembl'o de 1904, não so entende app!icavel, desde a data da
publicação da mesma lei, aos lentes c professores que a esse
tempo .iú estavam em disponibilidade.
Camara dos Deputados, 27 do dezemhro de 1911.- Sabino
'Barroso Ju.nior, presidente.- Anton·io Simeão dos Santos Leal,
1" secretario.- E!/.:ebio Francisco de Andrade, 2" sccretnrio,'A' Commissão de Financas.
I''• . .
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O Congre~so Nacional decreta:
.A:rt. 1, 0 A receita geral da Republica dos Estados Unidos
do Bmzil é orçada em 02.195:610$, ouro, e em 312.627:500$,
papel, e a destinada a applicaçfio especial em 20.175:833$333,
ouro, e em 15.350:00$, papel, e será realizada com o producto
do que fllr arrecadado dcntl'o do exercíci-o de 19t2, sob os seguintes ti tu los:
RECEITA ORDINARIA

I
RENDA DOS TRffiUTOS

Imposto de importaci!o, de entrada,
navios e addicionaes.
Ns.
t. Direitos de importação.
para consumo, 'do accOrdo com a tarifa
expedida pelo decreto
n. 3.617, de 19 de
marco de 1900, com
as modificaçl!es introduzidas pelas leis
IJS. 1. 144, ile 30 'de

Ouro

~n.naa

e est.adia de

Papel

SESSÃO F.M 27 DE DEZEMBRO DE 1911

dezembro de 1903;
1.313, do 30 do dezembro de 1904;
1.452, de 30 de ·dezembro de 1905;
1.616, de 30 de 'dezembro de 1906;
1. 837, de 31 de de., zembro de 1907, &
2.321, de 30 de dezembro de 1910, e
decreto
legislativo
n. 1. 686, de 12 de
agosto de 1907, e
mais as seguintes alterações:
Alttminio,
classe
26' da Tarifa das
,Alfandegas, art. 758:
em barra ·- taxa
$500 por kilogramoma, razão 50 :% ;
em laminas-taxa
1$ por kilogramma,
razão 20 :%;
em fios e pó como
na Tarifa.
J\.rame farpado e
ovalado de 18 X 16
e 19 X 17, comprehendendo grampos e
pregadores, moirões
de ferro ou aco para
cercas e os' respectivos esticadores e,
bem assim, arame
liso destinado á fabricacllo de arame
farpado, de grampos
~ou pregadores, importado pelas respef.ivns fnbrioas-claRse
25' dn Tnrifn, nrt. no
-pagarão a taxa de
$050 por kilogramma sendo a rar.ão de
95

'"'

Ouro

Papel

....

·~:. \ ..

.....

.

.

• L,

....

'%'

' g •

Material para ~eor
cas - constando de
estacas, estaos de
qualquer c o·m p r i-
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Ouro
monto ou perfil, ,est o i ·n s, lt•X tensoi·es,
ounhas, chapas de
J'undo,
parafusos
nl,rnRi!ios para sun
wlloonção, simples,
galvanizado~ ou p intados - pngnr:í n
t.nxa de $050 por kilogramma. rn?.iio de
riO. %.
Os prrpo.rados de
nnxot're, do sulfato
~~~.~

f}{)lH'n

n out.ros

:11 tJ'Llpriatlos ú dcs1.r.·nk:1o dos insectos

dn lnvoura pagarão
a taxa de 8020, peso
bruf,o,

snndo n m-

?.iin de to%.
Os pulverizadores,
rnxofradores ou out,ros appnr.clllos destinados ÍL destruição
rios insectos pngnrilo
n.~ lnxns do
00 por
kilogrnmmn p e sI()
bruto, sondo o. ra?.ito
do 10 i%·
Asphnlto liquido - classe
20•, inclun-so no artigo G2t com a taxa
do $020 n rnziio de

.u

50%.

Arf. 757 dn Tarifa taque-se lia

Desprl-

mnirn sub-olmvo
ns pnlnvrns - o ns esmaltadas - que constituirão clnsso IÍ parto
com n tnxa de $600
art. 980, do qual serão supprimidas ns
palavras - cnldeil'õcs, cncarolns chnloirn~. cbocolnteirns e
rrigidnirn~ ~ qun ~e
riio comprehendidas
nrt, 7ú7 indiondo, 2•
fundidas -

''

Papel

Ouro
sub-chavo, quando
f·orom do ferro batido, pn ra r•a":am~nt.o
da tmm do 1$200 por
kilogrnmmn.
t\1'1. !l!l!l ola Tarifa A
t.axn da~ mercadorias
romprehondidas nes/.e nrligo fica redu-

Papel

• ,...:J,,

.

'

zida a llitOO,

J>n;;I.•C!urizadores e resfria<:lorcs. de leite ou
nata - incluídos no
urt. f .000 da Tarifa,
:;ujcitos á taxa de
t;:; % ad ·mllomm.
Sueco de uva não fermentado - art. 134 da
Tarifa
pagará
$300 por kilogramma, liquido.
Oleo de petroleo bruto, impuro, proprio para
combustível - artigo 161 da Tarifa pagará $01 O por kllosramma, r a z ã o
de 50 %.
Borato de soda ou borax
crystalizado ou em
pó - classe XI da
•rarifa, nrt. 200 pagará por kilogramma $150, sendo a
razüo de 50 %: e
oxydo do cobalto,
mesma classe, artigo
2H, pagará p o r
k i I o gr n mm n 3$,
sendo a razão de
25 %, quando importados come materia prima para a
industria.
Di~cos ou placas pnrn gramophones o somolhnntes, kilo 2$000 ;
poso bruto n. Hi ~: ;
srnmophonos, ·zonophonAs e '"Amelhnn-

..

~

"••
'

'
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Ouro
tcs, kilo 1$, peso
b r u Lo R. 15 %
films virgens: kilo
1Olji, peso b r u L o
R. 15 % ; films impressos ; kilo 25$,
peso bruto R. 15 %;
acido carbonico liqucfeit.o em frasqulnhos de aço para uso
dos syphões Sparklets e semelhantes,
kilo $250, peso bruto
com as caixinhas de
papeliio, R. 35 % ;
cadeira para barbeiro, dentista ou semelhantes, de madeiras
ou madeira e ferro,
ou sómente de ferro
ou outro qualquer
metal. Ad valorem
50 %.
:As machinas de sommar,
dividir e multiplicar
e as ma ch inas registradoras de. pagamentos pagarão cada
uma 60$, com n razão do n. 1.009 da
Tarifa das Alfandegas.
Cada retrato importado do
estrangeiro, a orayon, aquarella, oleo,
photographico, carvão, etc., pagará a
de
11$200,
taxa
sendo a razão de
50 %.
LiVI'OR impressos, brochad o s, encad·ernados
com capa de papeliio,
etc., do art. 606 da
Tarifa - $150 por
ltilogrnmma, razão
i5 %.
Laminas de navalha Gillet~ o semAlhnntes, du?.ia $800, 50 ·J •

·· Papel

.

.í

J
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'
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Onro
Quinina, l.hymol e uaphtol
B - classe 11 da
T,arifu, p a g a r ii. o
$002 por gmmmn.
l~leulrodos,
machinismos
electricos, turbinas
elccf.ricas, fornos clectJ•icos, montados ou
desmontados, chapas
de ferro estanhadas
ou chumbadas, bom
como os tijolos refrnctarios necessarios á installaciío e
exercício das fabricas de carburcto de
enleio que se montarem no Brazil pagarlio 8 % do seu
valor.
lllach inas - art. t.009 da:
Tarifa - para preparação das pastas
cernmicas e fabrica-.
cão de productos de
faiancas, grées finos e
porcellanas ou de ti.i o I o s vitrificados
para calcamento, acl
valorcm, 8 %•
Fo.nas estmpadns, vasilhames de vidro, louca
o barris destinados á
fabricncilo de conservas de peixe e de
marisco, importados
diNlctamente pelas
respectivas fabricas,
equiparados a este
dispositivo os dos
ns. 4 o· 5 do n. nr
do § 4• do art. 1" da
lei n. 8.592, pagarão
8 % do seu valor.
l\fnterinl importado para
instnllncúo de fabricas de cimento pagará 8 % do seu
valor.

5:19

Papnl

"' .
:.

·•

. ·.,

'I

.....:,
....

..·
....

,

'j:
li'

i

I
l

'
Papel

Ouro
E~tnmpas,

ti e s u 11 h o s e
pro-

phot,o~mphiaR,

J•rin~

para rHI.urlo di'
anntornin, ho!nniert r

únl.rn;

j,

'•

'eirnrins, dr

instrumrntos n ma1'11 ina. ou modnlo~
para nf'lcs c officio;
os I ivros e impressos
ou de leitura, jornnes, periodicos e
revistas ; os• mappas
ou cartas geographicas, hydrographiens e semelhantes ; e
as musicas brochadas, encadrrnadas ou
avulsas, comprehendidos nos arts. 60.i e
fl06, primeira parte,
e 608 o 609 da Tarifa vigente, quer importados pelas alfandegas, quer peloos Corr·ris da União, pagarão .u5o por kilogrammn
Os artigos destinados á apicultura importados
directamente pelos
agricultores ou synrl icntos agrícolas pagarão direitos na rn?.iio de 8 o%1 do seu
val·or e na rnzllo
rio 20 %', quando
importados por casas commercin:es .....
2. 2 %, ouro, sobre os
ns. 93, 95, (cevada om
grito), 96, !li, !IR, 100
e 101 do. classe 7' da
Tat•ifn (oerenns), nos
termos do nrt. t• da lei
11. L ·152, de 30 de de~embt•n

de 1005 ..... .

3. EXJ.icdicnto

livros de

RA.OilG:OOO~OOO Hn.011 :500$000

t.200:000ljl000

de sonoros
dirrmto de

COflli:IUIDO •• .•••••

'.I I I

I O I

I o

t

o

I

o o

I

o o

I

!t.fOO :OOO~OOfl

o~titi.\u JDl ;) i IJJl D~Zll.\llJIII) lll:

4.

~xpcdienlc

zJas ••..•.••..•......
ú.

Ouro

de capata-

Armazenagem, J'icundo
isentas nas Alfandegas do Jlio Grande,
Pelotas e Porto Ale!!I'C, atú suis mczes,
as mercadorias destinadas aos paizes
visinhos, e até dous
mezes as mercadorias destinadas ás localidades brazileiras
da fronteira, de conformidade com as in~trucçõns que o Governo Federal expedir para acautelar o
deposito, transporte
•J entrega das mcsnms, 11 t' o e e :s Fi a d ·o
nas dilas alfandegas
o respectivo dcs(Jallho si ao mesa~
de rendail não estiverem habilitadas a faz·cl-o ............. .

ô. '.l'axa de -csLaLisca. •••••.

I

0 I

I

O

I

f

t

Papel

O 0 O O O O

..............
I

I

I

I

I

I

O

o

I

6~1

1Üll

I

I

I

o

I

7, Impostos do pharóes,
~endo abolida a co-

1. 700:000$000

3. 75j) :000$000

.í90 :000~000

bran~•a

nos po1•los dos
r i os u Ias·ôas onde não
houver phuróos, salvo
quando, para demandar
cses pm•tos, fOr necessario penetrar em barra ou pOJ•to que tenha

360 :000$000 .
180:000$000

J>haról ••...•.••••.••

8. Ditos de docas ••.•...
9. 10 %sobro o expediente

dos generos livres de
direitos ... , ......... ·

••••••••••••••

500:000$000

Il
l"'POR'l'OR DE CONSU~IO

1o.

•rnxa sobre fumos ....

11. '.l)lxa sobrr.' hebidns pa~:nndo $030 cndn moio

O

o I I

f I

I

O I

O I

I

I

I

mm do r..erw.in ou soda ••••••••••••••

7.100:000$000
7,800:000$000

Ouro
Taxa soi.Jrc vhosvlwrus
'l'axa
sobro o sal, redu13.
zida a iO róis pot• kilogramma
H. 'fnxa sobre calcado ...
15. '!'alta sobre velas .•.•..
16. 'l.'axa sobre perfumarias
17. 'l'axa sobre especialidades phurmaceulicu~ ....
iS. 'l'axn soi.Jre vinagre ....
iD. Taxa soi.Jre CO!lSCri'US.
20. 'ruxa sobre cartas de
jogar ................
2t. 'l,axa sobr.e chapéus ..
2"~· Taxa sobre bengalas ..
23. 'l.'axa sobre tecidos •..•
24. •raxa sobre vinho estrangeiro
j·l

~.

••••••• o •••••

:; . ~1)0; 000$000

• •••• o o •••••••

::!.150:000$000

•

••• o •••• o • o ••

• o • o •••• o •••••

~.000:0CIJ$ü0ú
4~0:000$000

•• o ••• o • o •• o ••

850:000$000

••••• o • o o • o o o •

o • • • • • • •••••••
• o •• '

•••• o o •••

o o o o o o o o o o o o I o

• o ••••••••••• o
•••••• o •••••••
••••• o o •••••••

o •••••••••••

l'UllCJ

1. 100: OIIII$(Hl0
300:000$000
::!.130:000$000
::!30:000$000
2.050:000$000
30:000$000

•• o o • o ••••• o o •

1~.600:000$000

o •••••••••••••

G.3ú0:000$000

m
IMPOS'l'u.'· SODI\E CU\CUJ,AÇÃO

10;000$000 17.600:000$000
..............
!.GOG:000$000

25. Impc.:l.o do sollo ..... .
26. Imposto de tran~illlrlc
IV
lMPOS'l'O

80111\E A UEND,\

27. lmposf.os sobre subsidias e vencimentos, á
razão de 2 % sobre

lodo~ os subsídios, e
sobre todos os• v.encimentos qut• PxcoJ:lel'Om do 3 :000$ an11111\I'S ou 2M$· mensaes, ficando isentos
rio referido imposto
os vr.ncimentos até
3:000$ annunes, coht•nndo-se o imposto,
sohre os que oxccdel't1m ossa importan"ia, apenas sobre o

!!~:000$000

cxnessn ........... .

2!1.. Dilo

sob~~tl

o tlonsumo

~e agua . ......... .

O

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

\IOO:OOO~OOG

:!. 600 : OOO$tl00

ÜUl'O

DiLo d~ ~ Y" % sobre
os dividendos dos tiLulas de companhias
ou sociedades anonymas ........... .
30. DiLo sobt•c casas de
~rport.ç
de qualquer
llSpeeic na Capital
Federal .....•.....

~!l.

Papel

1.!!00:000$000

o ••••••• o o • o ••

8:000$000

••• o • o ••••• o ••

1.600:000$000

v
IMPOSTOS

SOBliE

LO'l't:lllAS

t'EDEMES E ESTADUAES

% sobre o capital das LoLeJ•ias l'ederaes e 5 %
;obr.e o das cstaduaes

31 • lm{J(lsto de 3 'h

VI
OUTRAS RE.'IDAS
3~..

33.
3!,,

35.
36.

Premias ú~ dopusilus
IJU!Jliws ......... .
'l'axa judiciaria ..... .
'l'axn tle al'ericãu de
hydromutros ...... .
Rendas Federaes do
Terrít.orio :do Acre.
20 % sobre a expol'tacilo da borracha no
"'errttorio do Acro ..

30:000$000
130:000$000
2:000$000
••• o ••••••••••

30:000$000
11.000:000$000

li

Rendas patrimoniaea
I
llOS Pll0l'lll08

:oõAClO~.\f;:;

37. Renda de p1•op:ios naoionaes ........... .
38. Idem da Villa Militar

/Deodoro ........... .

170:000$000
~··· • • • • • • • o • • o •

40.:000$000

.1:-INA~S

JJU SENAIJU

Ouro

II

Papo!

,'i',

D,\S Fl\ZgNil.\8 DA UNJ,\0

'I:~

30. Ronda. da Fazenda dA

Santa l,;t·uz c ouLms.

i

'

'

o

O I

I

O O

o

I

O I

O O •

I

30:000$000

III
D/,S

RIQUEZAS

X.11'UIL\ES

li1

l•'ÓROS

40. Pl'Oducto tlo UL'L'endamenta Idas areias
monaziticns
41. l'óros de terrenos diJ
marinha

150:000$000

o o •••••

I

o o o o o o o o o

o I o o o o o o O I O O O f

20:000$000

lV

.t:!, Laudomios

•• o •••••• o

O '

0

0

O O

O O

O

O 0

O O

I

.;o :000$000

III

Rendas industriaes
.i3. Hendtt do Correio Geral, de accõrdo com
os di>rtositivos de
n. 1ü do art. 1" da
lei 11. 2.210, do :JS
de dczumbz·o do 1000;
pagando $010 poJ• 50
grummns a corrcspondcucin tia 011 1lal'a
as repartições da est.a'l·istiea dos Estados e $010 JlOI' 30
grammu::;

as

rovis-

tas e mais impt•ossos
Ol'gan izndos Jl o ln s
Rlwt·ntnrins dos Esl.atn!los ou I'OJlnL•t.ic õ e s subordinadas
para uxpedição JlU!'U
os Estt~dos ou Jlaizes
estrangeiros ..... ·.. ... .. ••• •.• ...... 10.000:000$000

.HESS,\0 1m ~'7 I!ll D~Zill'vlllllO DE

4L Di'J,a dos '.CCllegraphos,
observadas as alte~
rac)õcs da respectiva
tal'ifa J'eil1~ no n. :17
do ut·L i" da lei Jru-

8~5

:IO!fl

Ouro

Papel_

mero :! . .210, de ~H
de dezembro do 1909,
l'i~ando 1~:'\!Lew~;iva a

qualquer Estado, cnf.ro.e .sua capilul c o
seu porto do mar·, no
ruosmo Estado, a taXll subUl'bana t.cle;;mphica de 500 riHs
por tolegramma até
:lO palavras, e accrosoendo a •taxa fixa do
300 réis para as cartas
pneumaticas o a taxa especial de GOO
róis por telogmmma
até 20 palavras, sem
'f.axa ·J'ixa, entro localidadQs s c• rv i das
pelo Tel'egrapho Nacional •O por linhas
telephonicas partieularcs, salvo clausula impedit.iva Ide
concessão ou contracto, sendo cobrado
a taxa te!egraphica
para a imprensa com
o abatimento de que
gosa, qualquer que
seja o percJUrso em
iforrito!'io nacional,
como si o percurso,
fosso dentro do um
só Es,f.ado, supprimidn a taxa fixa do
HOO róis por· tolol':l'amrna, podendo o
Govornu, .si assim o
nxigir a convenien"ia do sorvico, limitar ao maximo do
200 palavr·as cada
toJegramma ou designar horas pura os
tclel:lrammas de iin-

prensu . . . . . . . . . . . .

Vol. Vl

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

7.700:000$000
35

'

·.:li!.

i'

l

I
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ANNAES 00 SENADO

45. DJta •O a 1mprensa Nacional' c Dim·io Of(iaial ..........•..

Ouro
o o o o

O O

Papel

o o o o o

I

O O

46. Dita da Estrada do
Perro Central do
Bruzil ........•..•
47. Dila da Estrada elo
Perro Oeste de Minas . . . . . . . . . . . . . . , ........... .
48. Dit:1 da Estrada de
Perro do Rio do Ouro.
Christina .....•...
49. Dita ·da Estrada de
Perro D. Thereza
50. Dita do ramal i'erreo
de Lol'ena a Piquete.
51. Dita t'" Casa da Moeda,
s e n c! o S'l':ltuita a
cunhagem ela moeda
de ouro .... , ...... .
52. Di'ta dos arsenaes ... .
53. Dita dos Ins>Litutos
dos Surdos Mudos
e •dos Meninos Cegos.
54. Dit:1 do Instituto Naeional de Musica ..•
55. Dita do Co!legio Militar.
t ••••••
56. Dita da Casa de Corre·ccão ............ ..
57. Dita m•recadada nos
Consulados .......•
1.550:000$000
58. Dit.a da Assistencia a
Alienados ..... , ...
59. Dita do J"nboratorio Nacional' de Annlyses .•
GO. .Continuacão d.as companhias ou emprezas
do estradas do ferro
nacionaes ou cstmngeiras e d as
companhias de seguros nacionnes, e
contri b u ic ã o das
companhias de seguros estrangeiras
pagando cada uma
2:400$, c contribuicão das companhias
de seguros estrangeiros, pagando cada
uma 2 % sobre os
premios dos segu-

•••••• o • o • o •••

o ••••••• o ••• o •

O O O O o

I

O 0

O

0

0

O 0

Oi

• o •••••• o •••••

32. ooo: ooo.~ooo
2.400:000$000
160:000$000
100:000$000
5:000$000

•••• o •• o o •••••

10:000$000
6:000$000

•••• o ••• o • o •••

10:000$000

•••••••• o

• • • • •:

o •• o ••• o ••••••
o •• o

I.

200;000$000

o ••

o o I o o o O o o o O o o f

o o o o o o o o O I

o o o I

10:000$000
200:000$000
10:000$000
130:000$000
185:000$000

·-
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Ouro
ros LorresLres e marítimos, arrecadados
por seguros offectuados :dentro do
oxor•cicio e O, 2 %
sobJ•e os premios de
seguros d e v i d a,
;ronda vita:licia; arrecadados denti·o do
cxerciclo

~ ......

o o o

·-

G47

Papel

2G0:000$00o

1.700:000$00t

3:000$000
1:000$000

204:000$000
700:000$000

J0:000$000
50:000$000

1. H O:000$000
1. 500:000$000

3uo :ooo.~ooo

G0:000$000

1\ECE!TA EX1'MODIN,\Ul0:

üi. Afontepio du l\Iarinlw.
62. Dito militar..... , ....
G3.

ar,.

o;;,

üo.
G7.
68.

ü9.

DHo dos empregados
publicos ...•......
Indcmnizacõeo ...... .
Jur•o3 dos napitacs nacionaes ........... .
Dito3 dos t.itulos das
Estradas do Ferro do
Babia o Pernambuco.
Homanescenl.os dos promios de bilhetes de
loterias •..........
Dito de industria·> o
profissões no Districto Federal. ....... .
Conlribuioão do Estado
do S. Paulo, para
pagamento de juros,
amortização c respectivas eommissüos
do emprestimo do
f: 3.000.000 ........

1 :014$000
• o ' ' • o •••••••••

"o

t

o O o t

*

o o t I t O I

30;000$000
3.520:000$000

2.533:!J0ü$000
92.195:610$000 312.627:500$000

RENDA COM API'I,!CA(lÃO ESPECIAL

Fundo de resgate do papelmoeda:
Roncln om pnpol
proveniente do nr. 1·
rendnmento das e~'l'
t.rndns de ferro da
:ll União ........

·fL'

o • •

o ••••••• ,

. . . . ..

500:000$000

-·~·-

ANNAES DO SEN,\00

l'upel

Ouro
2." Produclu da cobraru;a da divida
atJ/,iva da União cm
papel
•..•..•..••.
I

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

1.000:000$000

. .

1 )'3 " 'l'odas " quuesquel'
rondas ,evontuaes
percebidas em papel ......••...•.•
; ft." Os saldos que forem
apurados no orcar.," menvo ...•.•....•
v
Dividendo das ac'
çõe; do Banco do
Bl'azil pertencentes
no Thesouro .•....
Ji'undo do garantia do papelmoeda:
1." Quota de ti %, ouro.
sobre todos os direitos de importa'I
ção para consumo.
( :! •" Cobrança da divida
.I
acliiva, em ouro ...
3." Producto integral
2.
do
arrendamento
das cst.radas de ferI
ro da União, que
'I
tiver sido ou fõr
estipulado em ouro.
· .1." ~l.'odas e quaesquer
I
rendas oventuaos,

.I
·l

r

••• o ••••• o o o • o

:l.ilUU:OUU$000

o •••••••••••• ,

•••••• o • o •••••

:\,000:000$000

• o o o •• o o •••• o •

'i:l.37~:!íOU$000

20:000$000

i
I

L

cm ouro . ........ .

:!0 ; OOO:j; 000

:l. :l!'undo para a caixa do

•rosgalie das apoliccs
das estmdas do ferro
uncampadas :
Al'!'endamento das mesmosmas estradas de
ferro ........... · ·•
Jo'undo de amortfr.acão
dos cmprostimos internos:
noceiLa J•rovenicrrLo
da v~mda do gone1'03 c do proprio
nacionaes .••.•••••

'iG0:000$000

3.000:000$000

.............. o.,.~

50:000$000

---SF.Ss,\o Y.M ~~ llE llEZP.MilRO llE 1 OH

DoposHos:
I 2. • Saldo ou excesso
,;nl.t•o o recebimento
e as restiluicões ..
lí. Fundo do montepio dos
:empregados publicos,
docrel.o n. 8. 904, de
16 de agosto do 1011.
6. Fundo destinado ás
obras de mel'horamentos dos p01•tos,
executados :i custa
da Uniã·o:
Rio de Janelr·o .... .

Ouro

·l

Bahia ............ .

necife ........... .
Hio Grande do Sul, ..
Parahyba ......... .
Coal'á ....... o • • • • •

.Paraná ........... .
Rio Grande do Nort.r•:.
Maranhão ........ .
Santa Cathnrina .... .
Espírito Santo .•....
Mnl'to Grosso ...... .
Alagôns .......... .

•• o • • • • • • • • • • •

549

Papel

:J.000:000$000

• •••••• o ••••••

1.000:000$000
700:000$000
. 000:000$000
1. '100 :000$000
40:000$000

n.OOO:OOO~OOO

tr,o:oOO$OOo

150:000$000
40:000$000
120:000$000
100:000$000
40:000$000
80:000$000
100:000$000
20.t75:833~3:l3

15.350:000$000

Art. 2. • 'As isencões de direitos, de que trata o regulamento que baixou com o decreto n. S. 592, do 8 de mnr~o de
1911, ficam restringidas aos obJectos mencionados no art. 2",
§~ 1" o. 28, 31, 32 c 33 das disposições preliminares da Tarifa
vigente, o n. 2, da aUnea VIT, do art. 1•, do decreto n. 8.592,
de 8 de marco de 1011, o cont.rnct.os em vigor, prohibidos, porllm, novos com essa clausula.
I. As mercadoria~ cln~sificadas nos arts. !!80, 1' parte,
982, 98~, 1.003, 1.008 o 1'009, ·i• parte, '1.010, 1' parte; e nos
arts. t. 015, 3' parte, 1. 010, !. 021, :1• parte, bem como os
utensilios e J'crramrmt.as d•'slinadus ú> me8tna~ o que nlio possam ter nutra applinaoiio ou uso, quer· ns acompanhem, quer
venham em sepnraclo, " ma·llll'ial des·J.inndo {t primeira install'aciio publica de Inz, fnrott e viaoiio urbana " abastocimento
do agua, rlldo de esgoto o calcl11111ent.o import.ado directamente
pel'os E!f.ndos n municípios, oxeluindo o destinado a:s habitacões
particulares, Pllo!:\'nriio dimit.os na raziio de 8 fi. do valor.
Aos mesmos direitos estarão su,ieit.os os parafusos, arrebites, tubos do cobre ou vidro c out.ros ob,iecrlos, ainda qun
tonham taxa nu Tarifa, quando importados com as machinns

I'
·,

'I:.':

'

~

li:
~ !~

'.
::'
; <'

','.

·'

~··'

li

'

BISO

ANNAES DO SENADO

c a ellns ndaptveis o nas quantidades estrictnmento neoess~
rias ao seu promplo funccionamcnto, cobrando-se as taxas dn
•.rarifa dos obj cotos que venllm eomo sobreso.lentes, quando
não incidam na disposicão seguinte.
II. Os soguinl.c.q artigos, quando importados pelos ngrioultorcs, syndiealos agrícolas, companhias de navegação e estradas do l'erro e por emprczas ou fabricas que tenham por
1'im a manutum <le produotos de faiancas, grés finos o
pot•celluna, ou de <[,ijolos viLril'icudos put•a calcamento, nos •Lermos o com DAS cautelas estabelecidas no decr•eto n. 8.592, de
março de 1M 1, pagarão as taxas em seguida mencionadas:
Art, 11. C o r do a lha de
qualquer qualidade cm Peca.
ou .em obras,
como lagaricos,
ou guardanapo
c panno malfi)
simples ou guarnecido de ferro
ou cobro obras
somclhanfes ... - 1'nxa - .$J8ü
Jdlol!mmma
Art. -12. ·Man6"Ueiras, correias para machinas e quaesquer objectos da
couro para
bombas e para
serviço de navios ......... .
$500
Art. 51. (11 parte)l Azeite
e oleos de egun,
•P ot r o, baleia,
lobo, ou <I e qualquer ·outro animal e preparados
para lubrificação do machinns.
Art. 121. Alcatrão e pixe
de alcatrão... , .
$010
Art. 11iO. Oleo de !inhaca
impuro ·Ou corado ......... .
$032
Art. 161. Oleos de petroleo 'escuro, negro ou corado,
puro ou misturado com oleos
•
vegetaes de nnimnes para lub r i f i CDQÍLO de

machinas .....

..... $007
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ArL 173. Tintas a agua e
a ale o proprias
para pintura de
casas e navios ..
Art. 175. Vernizes de a!catrão •O outros
proprioo para
pintura de navi os e edificações
Art" 334. Arcos de mudeira para mastros.
Arl>. 31.0. Barcos e embarcacões miudas ...........
Ar!.. 373. •ii<Ioitões, eadernaes e outras
obras semelhantes de poli oiro..
1\:rt. 382. Remos
An~. 42·~. C•Or do alba em
peças e obras ..
Art. 453. Cordoalha
Art. 462. Mangueiras
Ari. 474. Lonas e meias
lonas proprias
para velas e to!• • • • • • • • • o'

o •• o ••• o

.....
•

o o'

dos ...••......•

Art. 478. Trapos, ourelas
e aparas .......
'Art. 508. Feltro para caJn.fetar navios ..
Art. 527. Trapos, ourelas
e aparas .......
Ar•t,, [itJ7. Amarras, cabos,
cstaes o outras
cordas simples
ou alcatroadas,
em peca·l, retalhos e obras ....
1\Jrt. 553. Lonas o meias
lonas
Art. 555. Mangueiras· .....
Art. 566. Trapos, ourelas o
aparas .........
Ar·t. 617. Amiantho ou asbestol em pnn
nos, fitas, gnoh etas o anue!las com ·ou sem
u r a me e com
• ' •• o •••••

-
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$030

)

)

~080

)

»

$290

iDuzia

»

20 %

do valor

,.»

$080
$01t8

kr!ogramma
metro

»

»
»

$088
$160
$160

kilogramma

»

$161l

,

$010

)

$027

•

l>

$010

l>

l>

$075

.

)

~

»

Taxa
l>

-

)

)

$192
$192

kilogramma

$010

l>

l>
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;;ji
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I
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''

~52
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ou som composiçiio de bol'rueh a ou t.nlco .•.•
Com ou sem
rJO!TifJOll()tiO
do
borracha .c com
··ou sem arame e
em pnst.n com
mis'l,ura do outra
ma teria
'
Em pó com mistu ra ou oomposicão para fabricar massa para
eobri t' caldeiras,
tubos e usos semelhantcs
Em massa pa~à i~:
h r i f i cacões do
macl1inns
.
Em tinta de qualquer modo preparada
Art. G20. Peca·; de barro
para consf,ruccão
de casas o armazens
P~as de bnrl'o ref r a c t ario, não
classificadas de
Qtlllilquer modo
ou feitio, proprins para construcoão de es·t,ufns e fornos de
grande reverbéro, destinadas a
fundir metaes,
aro ia o outros.
minernes
Telhas de bar·r~· d~
qualquer f6rma
ou feN.io, inclusive ventiladores
e c111potas de barro simples .....
Tdom de barro vidrndo
TiJolos de alvennria compactos ...
Tdom com furos ...

.. ....

.....

••• o • o • o

o • o •• o o • o o •

o o o • o •• o • o

»

-

$150

»

-

$100

•

$010

•
,.

*ORO

»

.

$025

-

•

-

•
• -

,.

$007

8

• »

"

1%

do valor

J$070

cento

12$010

•

lt$000

8$000

milho iro

•

SF.SR,\0 ll~!
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Idem de Jndri'!hos
de barro simples.
Tdem vidrado aw-

•

lejo) ......... .

Idem calcinado de

gré impermeavel.
'.ri,jolos de fornalhas ou refraetarios

.......... .

)

,

,

$080

bique ......... .

Am~rras

milheiro
ki logramma

•

$100

»

$01,8

)

»

$0:1~

~

ijl030

azas !, •.•••••••••

Art. H!l. Parafusos de
qualquer out.ra
qualidade ......
MI.. 755. '.rrHhos ati! 10
kilogrammas por
metro COI'I'entc.
Idem de mais do 1O
kilogrammas .•.
Grampos ou pregos, talas de
,iuncciio o parafusos oorre·>pondentes a qualquer trilho,
quando importados sepamdnmonto (observada a nol'n 99' da
Tarifa vigcntll).

ijl400 )

2$000

e amarr~tcs de ferro ..
Art. 728. Chapas do ferro
para cobrir casas e ruberoide ..
Art.. 731, Correntes de ferro fundido de
élos desligaveis,
com ou ·>em
Art. 711.

$136 m. quadrarlo

~soo

Art. 611. '.ralco em gaoheta
coberto de algodão, Iii ou linho ..
Art. 698. Tubos de cobre de qualquer
qualidade ..... .
Art.. 700. C h u m b o e m
canos para aqucductos, gaz c semelhante> .....
t\1'1 .• 701. Estanho cm canos para alam-

!i53

ijl032
ijlO!lG
)

•

$002

I>

$002

)

ijl002

I,

~J

,'

. I .·.
I

';1
I
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Art. 756. Tubos galvani- .
zados ou simples
pnra agua, gaz,
caldeira e semelhnntes, r er1los ou curvos,
com ou sem luvas
~
$001,
»
Tubos esmaltados. -Taxa
$040 kHogramma
J\'rf:.. 757. Em p e oas de
ferro para edificação de casas
e armazens, ou
para construocões de barcos,
vnr.~os meudos,
postes telegraphicos ou telep h o nico s ou
talephonicos e
outras obras semelhan:tes, armados ou desar)
mados
8 •% do valor
Art. 805. Carros e outros
vehicu!os de
conducoão de
pessoas ou generos e seus
pertences, proprios pnra ostradu de ferro.
:1>
fO %
ArL 821. :Rarquinhns de
metal para navi os
- 1$000 Uma
'A ri:. 849. Mnnometros
- 1$000 Um
Art. 875. Objectos e appare lhos physicos e apropriados n instnllaçõed electricas de
transmissão de
)
forca o luz .....
8 •% do valor
Art. 983, Balanças automaticas para pesngem de café,
c e r e n es, gado
)
'et.c
»
8 '%
••• o •• o ••••

I·[

1':·', ..·:

l
'"\

<

·.r,
.I

,I

r'

.,,

\~1

/'

~·'

,,

I.
.'d

,.,,
.:.

• o ••• o ••

-
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ArL. 995. Corrêas para

machinas, de algodrto, linho, lã
ou borracha ....
Arr:. 1. 033. Gacheta para
machinas ......
Al't. L 050. lL a. n t e I' nas
para navios e
locomotivas, de
metal branco ou
amare !lo

......

»

$200

ltilogramma

~

$'160

)

$320

:»

»

-

III. A's casas e institll'los de caridade e assistencia puhlica gratuita será concedido o abatimento de 90 % sobro as
taxas da Tarifa vigente para as drogas e medicamentos em geJ•al, folhas, sementes, plantas, flores, fructas e raizes medieinaes, para instrumentos e apparelhos cirurgicos, apparelhos
o instrumentos physic03 espeeiaes ao tratamento medico ·e desinfecções, aos curativos de Lister, aos artefactos de a!'godão,
1ft e linho para mo dos doentes o assistidos.
IV. Os adubos nat.urnes ou artifieiaes que não possam ter
outro uso ou applicaciío: sulfato do potassa, chlorureto de
potassa, lminit, sulfato de ammoniaco, superphosphato de cal,
escorias de Thomar, guano animal o articial, ,e as misturas
de adubos contendo po·t.assa, acido phosphorico e azoto seriio
importados livres do direitos de consumo c de expediente,
tanío por· agricuHores e syndicntos, corno por commerciantes;
o salitre do Chile, que tem applicacão a div.ersas industrias,
s6 gosarú desta isenção quando importado clirectamente por
agrioultore3 para emprego om suas culturas.
V. E' autorizado o Presidente dn Republica a promover
. ar-cói•do com as companhiM, ernprezus, corporacões e particulares que ,tenham cont.ractos com o Governo Federal, afim
do serem marcados prazos aos que nii.o os tiverem, dentro dos
qll!les devorá terminar o goso da isenção de direHos.
a) sempre que forem modificados ou renovados taes contractos, será estabelecida a clausura da abolição de isenção de
direitos;
b) nos contractos que forem colebrndos, não será permiltido consignar a clausula de isenção do direitos, sendo considerada nu lia a que, pol' ventura, ·fôJ• estipulada. Outrosim,
as importações feitas directamente pelas repartições publicas
serão cxcluidns do favor da isonçiio de direi•!,os. aduaneiros.
VI. Ficam abolidas, para . lodos os effeitos, as isenções
de direitos aduaneiros inclusivo pnrn os governos federal, esf.aduaes e municipaes, sobre material para cerco, rospei·tadas
ns concessões do contracto.
VII. Nn expressão ~livre do direitos» ou « l'ivre do direil.os aduanoiros >, consignada em lei ou decreto especial ou
r.ontraet.o, só se eomprelirndem os rlireHos >d1J impOI•taçüo para
consumo.
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VIII. A ison~.ão do expediente de generos livres de direitos
o do consumo sô podorí1 t.er logar Ri na lei ou decrot.o especial
ou cont.rar~t.o esse favor nsl.ivrt· eonsignado elnra o expressamente.
IX. Fica isento de expediente o carvão do pedra, destinado
oxclusivament.c á nnvogacão e ás ostr~das de ferro, sendo a
entrada c a applicacúo fiscalizadas pelo Gov.erno.
X. Será concedida isencão de direitos nos objoclOR· propz•io paz·a os sports athleticos...
'
Art. 3." .Pagará 8 % do respectivo val'or o material importado para ser appl'icado pelos goym·nos dos Estados, dos
Municípios c do Dis'Lricto Fedem!, a .requi~·icão dclles em suas
obras feitas por administmciío ou cont,z·acto e que tenham por
fim o saneamento, embeller.amento, abastecimento de agua
e para rUde {\e 08S'Oins; o material pm·a cal~.amentos, inclusive
bri•tadores, motores respectivos e rolos ou compressores. para
maeademizat'ÜO, mell10ramentos e conservação de bnr!'as e poJ•tos, oonstrucção de fornos para ine.eneracão do li:.:o, pontes,
illurninação, estradas de fer.ro ü viaçiio electz·ica e o qun so
des~ina1· ao desenvolvimento de força para estes fins, ou des•tinado a Jaboratorios de anal'yses; o mat.erial para colonias
corr·eccionaes ,e casa de prisão com trabalho; os animaes o
materiaes destinados aos corpos de policia e do bombeiro; o
material destinado á praticagem do., portos •! :\ desobsf,rucção
de baixios e canaes.
1. Pagará igualmente 8 1: sobre o valoJ·, o material fluctuant.e para os servir,os e as emnrezas de navegação dos rios
e l'agôas da Republica.
Ir. Pagarr1 8 % ·3obre o valm· todo o material importado
pela Municipality ol' Pará Improvcment, Limi'ted, destinado
ao serviço de osgotos (sanoamonto) da cidade de Be'lém.
m. Pagará 8 % sobro o valor n material importado para
as omprezns de navegação fluvial e:.:islenLes na Republica.
·IV. Pagarão 8 % !lo seu valo I' as qunrt.olas n os barris• do
toda cspecie, novos 'C desmontados, dest.ínado~ ao neondioionamento •do vinho nacional, que forom impm•tmlo.• por s;vndicatos
agrícolas ou por viticultor~s. bem como as ripas, müias pipas
ou bordnlczas para o ncondicion:nunnto dn .;obo ou gra:.:a, rln.~armadas ou m·mnclas, pelos xnrqlwarlore" nncionnr·s.
Art. 1. • São t•quipaJ•arlos aos machinismos ,. a{Jfltll'elhos
para agl'icull.ura, OS lltaehinismos I• apr.arnlho~ J>nra fabricação de aduhos rito pei:w ,, de llllll'i;;roo, fahl'ieado,; {Je!a;; em]Wezns
que CXJllornm n inrlnsi,J•ia oxtrnel.iva rio mnr. eQuipamao esse
disposil.ivn ao do n. ?", n. lV rlo ~.\"do nl'i.. I" da lei n. 8.i>!l~.
Ar!,, G," .E' o i'I·osidnnfn r/ii 'n·epublif'.a aui.OI'izndn:
I. A emi/.liL' oom anl.ceipaufio de rf•ccil,u, no uxül'tdcio dosla
lei, hilhcLus uu 1'lwsoul'O ;tld ;i ·"OJHma do 30.000:000$, que
Gerilo J•osg·alndos ;~l.tí o l'i111 rio JIIPSIIln cxo•I'eici~l.
Ir. A l'ooaber e J•estiülii·, de eonformidadu uom o disposto
no arf.. .J.! da lei n. 628, de 17 de setombro de ·J851, os dinheiros provonionl.es dos wl'ros de OI'Phiios, de bons ele defuntos e
ausel!tcs o do evento, de !ll'emios do loterias, de depositas das

caixas noonomicas e mantos do soccorro e dos dcposi,to,; do
()Utras ot•igcn~; os saldos que resui't.at·em ·do encontt·n das enl.radas eom as sahidns doverão eonsf.ituir· deposito especial no
'l'ltesottt·o Federal.
UI. A coiJI•aJ• do imposto de importa~ão para consumo 35
uu 50 %, out•o, e !i O ou li5, papel, nos termo:; do a'l't. !!", u. 3;
loi.Lr•as a e b, da lei n. l.IG2, de 30 dezembro de 1005.
A quota ue " %. Olll'O, da totalidaíue dos direüos de importação p;u·a eonsumo scrü destinada ao J'undo de gat·antia o 0
imposto em oul'o desL'irlUtlo ás despezas da mesma naturoza,
sendo o üXecdente convertido cm papel para at.tcnder ;is desprzas •desta especie.
0> GO % ouro seJ•ão llObmdos cmquantu o cambio se manLil•er aeima de 1li d. 1$, 110r 30 dias consecul.ivos, e do mesmo
modo, sá deixarão de sei' cobrados depois que, pelo mesmo
pmzo, elle se mant.ivcJ· abaixo de lü d. Para o eff.eH<~ des.ta
disposição tomar-se-l1a a m1\dia da taxa cambial' durante 30
dias.
Si o cambio baixaJ• du Hi d. ou menos, dobra-se-hão tio
imposto de importa~ão sobre as mereadoria;, de que t.mta a
ltJLJ,ra a üú % em papel " 35 em ouro.
No at'L. 205 da tarifa aduaneira em vigor está tiU,ieito á
taxa de 50 % cm ouro sómont.e o carbureto de enleio.
IV. A eobrar para o fundo destinado ás obras de melho~
ramcnVos dos p01·tos, executadas tt custa da União:
1•, a taxa até• :! %. OUJ'O, sobre o valor official d;t impoi·/.ar;iio do pol't.o do Hio de Janeiro e das Alfandegas do Hecifc,
.Bahia e Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do
Norte, Purahyba, Esrli:t•i'l<~ Santo, Paranà, Santa Catharina, Matt.o G1•osso e Alagou.,, exceptuadas as merendarias de que trata
o n. :! do art. 1";
:l", a taxa de I a ú I'<'ds por kilogramnHt de mercadorias
IJUe forem carregadas ou descarregadas, segundo o seu valor,
dos tino ou procedeucia dos outro5 portos.
Pa1·a accclerar a llXecucüo das obms referidas, podm•á o
.l'I·esidenlc da Republica uccoitar donativo ou mesmo auxilio
a l.ilulo oneroso, ot'fm•oeido relas Es·lados, umnieipios ou ussouia,JÕOl int.J}!'essadas no melhornmenl.o, comtanto que os encm·gos relul'tantes do Lues auxilias não excedam do producto
da l.axa indicada.
V. A pr·omovni' a eobl'ança amignvel dn divic.la allliva,
pum 0 quo adop[aJ•;\ as mcdidus quo ,julga!' convenientes, incdut:~ive a du concedei' prazos razoaveis, afim d1~ evHut· que so
UlH.mmulem grandes ~ommn:-~ não m·reendntlas.
Nas dividas provoniunto;; de mull.ns, imJJOS·Lo,; e oukas
J•nnti·iuui~ües, a cobi'lmça nmigavol se. deve útzor IJela seguhitu
fétt·ma:
a.:• pura multas e impostos niío lanc.ndos, dentro uu ü·inta
ui as;
b) pu.r•a os imposl<~s lançados;
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Ue responsabilidade pessoal:
a) si pagos cm duas ou mais prestações, a eobranc~ amigavel só Lerá Jogar até ao veJ!cimento de outras. prestaçoes;
b) si em um1t só prestaçao, de.ntro de GO dms;
.
~" PUI"t os impostos de g-urantm real, a cobrança mmgavel
M !'arit ali 31 de março do cada anuo, isto é, até ao cnccrmmcnLo do exercício a que corJ·espondcr a rlivida.
Para os impost.os lançados de responsabilidade individual,
uu,io pagamento nüo se l'ealizar no prazo determinado no regulamento c ~i houver cln prnmovnr a dornieilio a cobrança ou
for salisi:eita J'ú:-a do respectivo prazo, a multa será, em vez
de 10 %, 20 %, que se elevará a 30 -, no ca3o de ser judicialmente arrecadada.
As dívidas romoU.idns pelas estações fiscaos arJ•ecadadoms ús Delegacias e Procuradoria Geral da Fazenda Publica
para u cobt•nca cxcculivu, serão, dentro do prazo maximo do
15 dias, enviadas no juizo compctcnle, devendo os procuradores
l'iscacs promover a immediata cohmnçu executiva.
VI. l<icn o Governo autorizado a promover a liquidai.)Üo
da divida activa pelos meios que julgar mais convenientes,
podendo conLructur para isso procuradores, mediante uma porcontagem nüo excedente de 15 %.
VII. A modificar a taxa dos direitos do impor tavão, até
mesmo dar enl.radn, livre do direitos, durante o prazo que
julgar necessnrio, para os artigos de procedencia estrangeira,
CtUO possam competir com os similares produzidos no paiz
pelos truts.
VIII. A conceder franquia postal:
a) aos ,iornaes, revistas e publicaliÕes do caracter agrícola,
industrial c commcrciul e ho·letins o!'ficiacs publicado3 pel'os
governos dos Estados e do Disl.ricto Federal, desde que tenham
distribuição gratuita, assim como :í corl'Cspondencia c remessa
de sementes distribuídas gmtuitnmcntc pela Sociedade Nacio1nal de Agricultura c pelas sociedades congeneres dos Estados;
b) aos livros impressos do qualquer natureza, r.emett.idos
pura as bihliothccas publicas da Unifio, dos Estudos o dos municipios, :\ correspondrmcia e publicuc.ões' do Instituto rio Protecção o As3istonciu ú Inl'ancin do llio do Janeiro, do Instituto
Historioo e Gcographico Brazileiro, bem assim t\s publicações
de distribuição gratuita das ligas contra a ·tuberculose desta
CapHal, Barlia, Pernambuco o lHo do Janeiro c das assiciacõos
o •sunatoríos do S. Paulo.
IX. A desmonctizar as moedas de prata do antigo cunho,
do valor do $500, 1$ o 2$, substituindo-as por moedas do cunho
tl'Ue estabcloeer, podendo fixar os prazos dentro dos qunes se
deverá operar a substituicão.
X. A não ndmittir a despacho nas alfandegas os cognnes,
ai'Ini!S'Dnes, whiskys, rhums, genebras o outras bebidas alcoo\tca3, que eontivorcm mais do cinco grammas de inipurezas
toxwus ( othercs da séris graxa, furfurol, alcools superiores,
üS
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l!Lc.) de que trata, o nrt. H da lei n. 550, de 31 do dezembro de
1808
1. 000 grammas de alcool a 100 gráos, ou duas grammas
e 5Ó centigrammas por 1.000 grammas de alcool a 50 grúos.
x. A effectuar nas estradas de ferro federaes ~ transporte
gratuita da n:ocda de cobre c)es~Jnada _!I ser rccoll11da .e da de
pr·üa, e de mekel' destmada a cn•culacao desde que seJam rem~tudns a uma ropa~·tição fiscal federal. .
.
XII A arrendar mediante· concurrenem publica e a quem
melhorc's vantagens oJ'J'crccor· a exploração das areias monaziLicas do domínio da União. Para rcgulnhzar o eommcrcio desta·'
areias poderá enLmr cm accõrdo com os governos dos Estados,
que as possui rem.
.
..
XUI. A rever o [ll'OJCCI.o do 'l'arilas de Alfandegas elaborado pela Gomrnis,rro ospocíul presidida pelo l\!inistro da Fazenda, submettendo-o ao Congresso Nacional no começo da
proxima legislatura.
A organizar pautas de preços das mercadorias sujeitas a
imposto ad-valorwn, par·a base da urrecadaoão do mesmo imposto nas alfandegas e mesas de rendas, devendo, no caso de
omissão na pauta ser calculado o imposto pelo valor constante
da respectiva factura consular.
XIV. A estabelecer nas ttl1'andcgus c onde ,julgar eonvenientc o scrvíco do entreposto pura as mercadorias em transito
com destino a paizcs limit.rophes, expedindo o regulamento
necessario pura execução do serviço.
XV. A reformar o regulamento dos impostos do consumo,
do industrias e profissões para o fim de melhor assegurar a
arrecadncão das rendas.
XVI. A restituir á Cnmara Municipal de I.eopo!dina a
importuncia dos direitos aduaneiros ·C de estatística paga pela
importucão do mtüerín.l' destinado ú rêde de esgotos e abastecimento de agua, ú mesma cidade, observadas as formnlicln.des
dos arts. 2• e ii" do regulamento 9tt7 A, de 4 de novembro de
1890, abrindo para isso os necessarios creditas.
XVII. A restituir ti Gamara Municipal de Juiz de Fóra a
importação dos direitos aduaneil·os c do estatística paga pela importação do material destinwdo tt rílde do esgotos e abastecimento de ngun, ú mesmo cidndc, observllilas as J'ormaldades
dos arts. 2 e o• do regulamento 9·\7 A, de r, de novembro de
1890, abrindo para isso o neccssarío credito.
XVIII. A restituir· n Gamara Municipal do Passos, Estado
de llfinas Gemes, a ímportaneia dos direitos alfandegarias pagos por intermedio dos Srs. Mello & Davis pelo material importado para n instnllaçiio hydro-electricn na séde daquelle
município, podendo abrir o credito necessnrio para a restituicão de que tJ>nta, obsePvadas ns formalidades dos nrts. 2• c
a• do dect·eto de 4 do novembro de iSOO.
XfX. A pagar, depois de effoctunda a devida arrecndncuo,
iiO % da respectiva multa, a todos tHJuellos quo descobl'irem o
levarem ao oonhecimenlo da autoridade fiscal qualquor sonogncüo dns rendas internas oraticadus pelos contribuintes.
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Ar L ü." São autorizadas as me;;us de rendas fedcraes da
fronluira a despachar objectos eondul.idos por passageiros em
suas bagagens, o;; q~aes, não ]JOdcl,ldo ser consideradQS de .c~m
mtH'IliO e estando dispensados de factura consular, sao suJeJlos
a uireitos desde que o valot· dos mesmos não exceda de 320$,
sendo si ~xuedm· remettidos ti alfandega mais proxima.
A'rt. 7." As expressões ~dinheiro cm conta corrente> ou
outras .equivalentes, usadas como prova de soluvão ou amorl:izanüo de divida, bem como os avisos de recebimento de quantias,
sob qualquer fói•ma, correspondem a recibo para o cffoilo do
obrigar ao devido sello, -'Ob as penas da loi, as pessoas cujo~
nome~ figurarem nesses documentos.
Art. 8." Ficam isentas do imposto do sel'lo a,; cambiae~
cmi'ltidns pelo Banco do Brazil, as operações que realizarem
os bancos de custeio rural, organizados sob u fórma coopera:tiva
do credito, bem assim as caixas ruraes ou urbanas que se fundarem sob a fót•ma coopm·a!.iva de credito rJ sob a base da
responsabilidade pessoal, solidaria c illimitada, visando mais
facilitar e desenvolver o cJ•odito agricol'a do que ;lucros directos
aos associados.
Art. n. • Ficam tambem isentas de qualquet• sello proporeionat a eonstil.uiçúo do bancos hypothecarios ou agrícolas o
as obrigat•ões ao portado!' (debentu1•es) por elles cmittidas, uma.
vez que taes estabelecimentos sejam ou tenham s'Ído fundado;;
com a coopemcão e immediata fiscalização dos govemos dn
União ou dos Estados, afim de fornecer á lavoura auxilio de
capitaes.
Art. 10. Permanece em vigor o urt. 7" da lei n. 1.837,
de 31 do de1.embro de 1907, reduzido a quatro mezes o pmzo
•lo 10 ahi concedido,
O Presidente da Hepublica informará ao Congresso cm
sua proxima reunião da exccucão deste preceito legal.
Art. H . Ficam obrigados os l'abricant.es de mercadorias
·sujeitas a imposl'o do consumo á applicacão de ~·otulos cm seus
product.os nos quaes se declare o nome do fabricante ou emJ•rcY-a fahríl rogistmda na estavüo fiscal compelt.ento c sit.uac.ão nas fabricas.
a) As fabricas que vr1ndm•em al'tigos acondicionados om
ca•cos, nestes ·.l'arão g·ravar em tinta indelevol ou a fogo aquellas dcclal'U\)Õos, J'icando suJeitas a rot.ulagnm por unidndns os
rmcotos do velas, de phosphoros, os mnuos do cigu!'ros, os paco~cs de fumo o todas as demais unidades •l.ribuludas como
~o,fa.m: hllll!i!lh\s, chapéos, sabonetes um barra ou dll qÚalquei'
l<JJI.Jo, llt>!Jccm!Jdades phttrmacet!l.icns, etc.,
bJ Os üJciclos mwronaos ac qualquer gonoro ficam su.JoH.os
apenas ao rotulo doclaratorio do - Industria braziloira.
c) Ao~ indusl'l'ilto,, que na vi!:eneia desf.a disposir;iio lega!
der~m saluda aos seus productos das fabricas Sflm se ucharnm
dtJYJdamontu J'Otulados, se1•ão applicadas as mulf.us estabelecidas
no m·f.. 122, n. 3, :Jctt'ras c o(/, dni•oguiamont.o annexo ao deci·eto n. 5.890, do 10 de fevereiro do 190ü,

!i6!

ArL. 12. Pelo Jlür~urso nus linhas l.n!egraphi~ns de Jiga.cão dll esta~;ões fronteiri<;as brazileiras (t~ estações limitro~hes
pcrf.encenles a administra~.õe~ telegruplucas de outros pa1zes,
será cobrada a taxa de um franco, ouro, POI' ~e!egrammu a'lé
:~o puluvms e mais um franco, ouro, pol' grupo de 30 palavras
ou fracção excedente. O Presidente da Republica entrar:í cm
acct\rdo com essas administrações n'o sentido de ser estabelecida. taxa identica para a correspondencin entre as estacõe·3
fronf.llil'ir•.as estrangeiras c as suas limitrophes brazileiras.
ArU. 't3. Será cobrada a taxa radiolelegt·phicn de ~eis J'runcos pol' telegi•amma aLé .10 palavras eGO cent.imos.PI!I' palaVI'a.
excendente, comprchend1da nessa taxa a da transmJssuo entro a
estacão costeira .o a estação telographica á qual se achar aquella. direclament.e ligada, cohmndo-sc, quando houver poJ·curs()
nas linhas terrestres mais 25 centimos por pulavm.
Art. 14. As taxas a eobra.r pelas cartas de saudc serão as
seguint.es, pagas mediante sello adhcsivo:
Para navios esf.rangoiros ( a vela ou a vapor) 10$000;
Para navios naciontlcs (idem) 5$000.
Art. 15. Fica supprimida u exigencia do despacho nasalfandegas e mesas de nendas da Hepublicn das bagagens dos passageiros que ·>c d.est.inam ao exterior.
Art. Hi. As embarcações errt.radas em domingo ou feriado,
ou depois de fechado o expediente nas a!Tandegas, poderão ser
despachadas na Guarda-maria, ussisnando os agentes ou consignuvarios termos de r<;sponsabi!idade pelos impo3tos, despezas ou multas em qua incoJ•rerem os referidos navios. Esta
disposic.ão uprt>veita aos navios que entrarem e sahirem no
mesmo dia.
O ·lermo n que se refere este paragrapho deverá ser liquidado dentro do 18 !toras uteis sob pena de ser cassada esta
faculdade ao relapso.
"\r-t. 17. Os navios que ontrarem nos portos da nepublica
para il'efre~car, l'CcebeJ' mant.imentos, deixar ou tomar apenas
passngeiros, deixai' nnul'rngos, doentes, arJ.•ibndos, pugni·üo :C 2,
como unico imposto.
Ar·t. 18. A cobPnnçn das I ieoneas pela Municipalidade do
iDisl.!'icto Federal, uma ver. quo tenham :t•,clnçiío com o imposto
do industrias e profissões, não se!'ú liquidad:i sem que seja
apresentado o documento de que est.e imposto foi pago ao
1'hesouro Nacional.
Art. 19. Fica elevada n 10 % n •Lo!el'ancin a QUtl se eefere·
o art. 108 do actual regulamento <los impostos de consumo
Pnrn differenr;.as entre quant.idad,es de sal constantes do mn;Jifes'f.o e as verificadas na descarga.
A:rt. 20. O ·wa1'rand pagará o sello fixo de 300 reis
quando l'ór ondossnclo pela primeira vez, l'icando assim oquipamdo no recibo das mercndo,:ins depositadas nos a!'mazt111S
goJ•acs e ao conhecimento de dorosit.o para cs~c ot'J'eito fiscal.
Art. ::!1. Fiou revogado o ai't.. Hl da \tli n. 1.3:13, do 30
do dezcmlll'o de 1D01, pagando, porém, todos os navios que
36
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entrarem pela bnmt do nio ·de Janeiro, a ~iitulo de conser~nciío
do porto, 11 taxa .do un1 real por ki!ogmmmu do mercadoria
oml:iarcada ou desembarcada, exceptuadas as. de produccüo nuoional o o carvão 1de pedra, que ficam isentos.
A11L. 22. Continúa ,em vigor a autorizucüo dada no Governo para adoptar urna tarifa difforonciul para um ou mais
generos do produccão estrangeira, podendo a reduccão attingir até o limito de 20 %, limite que para a farinha do trigo
será até de 30 %, o reduccão que seja compensadom de concessões feitas a goneros do pmducciio brazileíra, como o café, a
herva rnattc, o assucar e o ui coo!.
A!' L. 23. O imposto de pharol será cobrado om ouro no
cambio de 27, assun como o de doca.
Art. 24. Os armadores estrangeiros que fizerem o servi.co
de navegação entre portos do Brazil o do exterior, tambem servidos por linhas nacionnes que udopl.arern rogimons, combinações de rebates de fretes com condição de embarques exolus.ivos em' seus vapores o que não exceptuarem os vapores ,do propriedade das emprezas nacionucss, ficam suJeitos ao pagamento
cm dobro nos portos da Republica de todos os impos:tos e taxas
n que fot'cm obrigados c cnssadns as. regalias de paque·~e ou
de quaesquer outt•os fayoros concedidos pelo Governo Federal.
Art. 25. Os ofl'icios capeando autos de processos por crime 'da competcncia da .i ust.iça federal, quando remottidos pelas
autoridades policinos dos municípios 1\ chefia de Policia, nos
Estados, pam 'transmi&til-os ao Juizo seccional, ou quando
devolvidos pot• aquollo ,iu i1.o com promo(!ÜO do procurador da
Republica, para novas diligencias, passarão a gosar a frilllquia
postal.
Art. 2ü. As facturas consulares de que trata o decreto
legislativo n. 1.103, de 21 (Je novembro ,de 1903, serão apre~ontadns em ,f,res vius ao consul ou agont.e •!onsuiar do Brazil,
no estrangeiro, que, depois do authentica•l.as, lhes dnrú o seguinte destino :
a) a 1' via será remettida directamente pelo Consulado,
juntamente com os papeis do navio, á r·epnrticão fiscal do por'to ou ponto do destino;
b) a 2' via sorá enviada írnrn()diillfament.e á Directoria de
Estatlsticn Commorcial, no Rio do Janeiro;
c) a 3' via ficnrtí no archivo do Consulado.
r. A i' via serú escrlptn a mão ou a machina, com tinta
indelevel e deverrú ser celludn, antes de visada pela outoridne
oonsulm•. As outras vins poderão ser copiadas. por qualquer
processo, comtanto que sejam facilmente Jegiv.eis· e siio isentas de sello.
H. O valor para o ·despacho nas alfandegas e mesas de
rendas se .regula pelo da i • via, remttida a estas repartições
pelos oonsules ou agentes consulares.
III. Pelas divergcncias da factura consular com o conteudo
do volume ou volumes, vet'ificndns no neto da conferencia, in~
tlorrorú o dono ou consign~tnrio das morcltdorlns na multa do
direitos cm dobro, seja qual for a importancin dos. direitos,

:,,,,

.,

SESSÃO EM

27

DE DEZEMBRO DE 1911'

B63

resultante dQ. difl'erenca encontrada, quer se trate de differencn de qualidade, quer do quantidade, de peso, taxa inferior
ou valor.
IV. Ficam revogados os arts. 4', 5', s•, e 14', 2' parte,
'23, m. i a o\, 2G, § 4", e 28 e seus paragrapbos, do decreto legislativo n. L 103, de 21 do novembro de 1903, o supprirnidas
as palavras - a pessoas estranhas ao objecto das mesmas no fi na! do art.. 30.
.
V. A declaração na facLurn do peso bl'uto da mercadoria,
quando esta ·estiver suJeita a0 pagamento do direitos pelo peso
liquido ou vice-vor·sa, incide na difforença sujeita ú penalidad~
do n. III.
Art. 27. O imposto de transmiss_fu) de propriedade causamortis e inter-vivos, no Districto Federal, passará, desde jã,
.a se!' arrecadado e fiscalizado pela Prefeitura do mesmo Districto.
r. A arreoadacüo o fiscal'izacão so offect.uarüo directamente pela mesma PrefcHuru ou por intC'!'mcdio de seu representante Judicial nos inventarias, arrecadações e quaesquer
outros feitos que sejam processados na just.ica local ou federal deste Districto o cm que o r•eferido imposto seja devido.
II. Na arreeada~iio e fiscaTizaçilo des'Lo imposto serão
obler·vadas as disposi(,ões do decreto n. 2.800, de 19 de janeiro
do 18!18 e mais disposições vigente sobro o assumpto, emquanto
outras não foram decro~adas pelo poder municipal, funccionando os reprcsentantel .iudiciarios da Prefeitura nas mesmas condições om que uo·tualrnenLe funcoionam os procuradores da
Republica, continuando isentas as tmnsmissõe3 offoctuadns á
União cu poJa Uniíi:o.
Art .. 2R. Fica üQuiparadn a taxa de importnçiío de vehiculos do fracção animal para o transporto do passageiros e
caJ•g-n•.~ - ln•rts. 803 c SOO da Tarifa - it taxa do aulomoveis.
AI't. 29. Ficam suJeitos a direit();;. do importaciio os robocadoJ•os, lnnc!Tas o mais embarcações construídas no estrangeiro e quo arquearem men(ls de 200 toneladas, qU'ando
importadas para trai'ego nos portos.
Art. 30. Sert\ resti luido aos xarquen.doros nncionaes, como
componsa~)ão dos direitos a'lfandcgarios que gravam certas materins primas indispensnvci.s ú industria do xnrquo, a importancin de 20 róis por ldlogrnmmn do xnrque pJ•oduzido e exportado, ficando o Poder Executivo autorizado ru• fazer para
este fim as necessarins operações de credito, ntó 1.000:000$000.
Art. 31. Continua cm vigor· n disposição do nrt. 8", paraS'l'apho unico da lei n. 2.210, do 28 de dezembro do 1000.
Art, 32. As t.nx:ns do imposto de consumo sobro as perfumariaê o as espeoialiclndes phurmnceut.icas são as seguintes:
Productos, cu,io pre~.o não exceda de 5$ a dm.in, cnd:1 unidade 20 róis.
De mais de 5$ •até -10$ a duzin, cada unidade óO róis.
Do mni.s do 10$ alú 15$ a duzin, onda unidado 00 róis.
De mais de J 5$ 11L•\ 25$ a duzia, cada unidade 80 ré is,
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De mais de :.lií$ attl 1,0$ :a, duzin, cada unidade '100 réiia.
De mais de 40$ até 60$ a duzia, cada unidade 200 réis.
De mais de GO$ até 120$ a duzia, cada unidade 500 réis,
Do mais de 120$ a duzia, cada unidade 1$000,
Art. 33. E' autorizado o Governo a determin1a•r a hora da
noite em que é permittida a visita de entrada dos: navios nos
portos da Republica.
Art. 34. Nenhuma restriccão poderá ser estabelecida :i
eut.rada c ao commercio, rra, Capital Federal, de gencros ou
mercadorias procedentes dos Estados da União.
Art. 35. Os beneficies resultantes de quotas lotericns entendem-se prcscriptos para terem o destino determinado na
lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1010, e no decreto n. 8.597, de
8 de março de 10i'l, desde qi:ic as instituições beneficiadas
não os reclamem dentro do prazo de cinco annos, a contar da
da!~~ em que os mesmos foram recolhidos no Thelsouro á sua
disposição.
Art. 36. Fica' sem effeito a disposicão do § 2" dA art. O•
do decreto u. L2i;7, de 3 de fuvereire de 1893.
Art. 37. As pecas de mobília, avulsas, desarmada~, pagarão o dobro das taxas das pecas de madeira soltas, conser'.>lada a mesma razruo •
Art. 38. No art. 757 da 'farifa da;;; Alfandegas, depois da
palaVl'a ~desarmadas~. accrescente-se: excluídas as portas,
,innellas, caixilhos, calhas, columnas e tudo quanto níio constitua propri:amento pcr;a para o esqueleto d!ls construccões.
Art. 39. O expediente a quo estlio sujei·~os os generos livres será pago nas mesmas especie:s que os direitos deciimport.acão pam consumo e incidirãn nas mesmas penalida es nos
casos de difl'crenca verificada na J•espectiv.a, eonferencia.
Art.. "0. Continua em vigor o nrt. 20 da lei n. 2.321, dB 30
do dezemhJ'O do 1010, sobt•e bebidas denominadas vinho de
~anua, fruct.ns e semolhnntcs.
At•t. t.J. Continua a set• d::1 compel.oncia dos insperltores
das .nll'andogas a concc-'são rins iscnr)iles uccorrenles do decreto
/og-islat,ivo n. l.ü8ü, dr. 1:2 de ag-oRto do 1907,
Art. .\~. As soeiedndr!s eooperativas d~> t!redito ar;ricola a
que so refet'e o arL. 23 do decl'Oto n. 'l.ü37, de '• de ;j:aneir,) rlo
100i, que se eonstituircm em fcdcra~üo nos termos do nrt. 21
do me.<mo dcm·ctc, r;o~arão do franquia postal para a remessa
o recebimento do :fundos JlOlo Correio.
Art. 13. ConLinuariio om vigor todas as disnosic.õn.3 das
leis do orcmncnto antecedentes, CJIW niio versarem pat•l.ieulm·monte sobr·c a J'ixuçü.o da roceita o despo~u. sobre a autorização
para murem· ou au{;mentur os vencimentos, reformar t•opat··
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tioões ou legislaciio fiscal, que não tenham sido expressamente
revogadas ·ou não so refiram a interesse publico da União.
Art. H. Revogam-se :as dispo.siç.ões em contrario.
Camara dos Deputados, 27 de dezembro de 1011.- Sa.IJino
Barroso Junio1•, Presidente.- Anton-io Simeão dos Santos Leal,
1" Secretario.- Eu.zcbio P.rancisco da Amlradc, 2" ~otario.
- A' Commissão de Finanças.
N. 155- 1911

O Congre.sso Nacional doere ta•:
Art. 1." E' instituída uma pensão mensal •lo ilOO$ para a
viuva do almirante Elisiario Barbosa, emquanto viver.
Art. 2." No caso do morto da viuva do almirante Elisiario
Barbosa, ~sta pensão rovr.rtet·á cm bonel'icio do sua filha,
tambom viuva.
Art. 3." Revogam-se as di.sposições em contrario.
Camara dos Deputados, 26 do dezemhr·o do 1011.- Sabino
Bm·1•oso Ju.nior, Presidente.- .<lntonio Shneüo dos San'tos Leal,
t• Secretario.- Eu.:cbio Francisco de Andrade, :l" Secrctario.A.' Com missão Jle Finanças.
Seis outro,· do mosmo senhor 11 do ig·ual data, communicando haverem sido :npprovados e Pnviados :í saner,ão os S+lguintes pro,iectos:
a) que concede seis mozes de licença ao Dr. Didimo Agapi·to da Veiga, presidente do Tribunal do Contas;
b) que m:wda reverter ao quadro dos !'unccionarios de
Fazenda o ex-1• escriptul'n.rio do 'rhcsouro Nacional Alexandre
Norberto da Costa, súmcnte para os oft'oitos da aposentadoria;
c) que manda restituir aô ,iuiz do direito aposentado Dr•
.Tosó Joaquim Bae~a, dn.s Neves a quantia de 1 :571$147;
d) que oleva a Iotaaão da Mesa de Rendas do Villn Nova,
cm Sergipe, fixando o numero e vencimentos .do respectivo
pessoal;
e) que concedo licença a Augusto Saturnino da Silva
Diniz, professor da. Escola Naval o Jloly·technica;
f) que manda contar tempo do sm•viço a flogaciano Pires
Teixeira.- Inteirado.
Requerimento do Dr. il!ario Pinheiro de Andrade, director
do Lnborntorio Anatomo-Pathologico do Hospital do Alienados, pedindo pagamento do quan·titativo para aluguel do casa
n que se ,iulgn com direito.- A' Commissão de Finanças.
Vem t\ Mesa. é lida c rcmettida ú Commissuo de Policia a
seguinte
INO!CAÇÃO

N. 7 - 1911

Indico tse,iam equipnmdos, :a, parti!• do l do Janeiro do
1912, os vencimentos dos pol't.eü·os, n,iudan-1-es o serventes da
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Secretaria do Senado Federa:! aos de igual categoria da Secretaria dOJ Gamara dos Deputados.
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1911.- Pires Ferreira.

O Sr, Ruy Barbosa

blicado depois.

pronunciou um discurso quo será pu-

O Sr. Jonathas Pedrosa (pela ordem) - Sr. Presidente,
aol!cltei a palavra para requerer urgenoia, tsem prejuízo dos
orcamentos que constam de ordem do dia, para discussão immediata das proposições que tratam d:a, mesa de rendas do
Porto Velho de Itacoatiárn e dn que concedo uma licença ao
Dr. Carlos Horta. .

OREDM DO DIA
ORÇAMENTO DA GUERRA PARA 1912

s• discussão da proposição da Camar:at dos Deputados,
de 1911, fixando a despeza do Minis•berio da Guerra

126,

para o exercício de 1912,
Vem á Mesa, são lidas, apoiadas c postas coniunctãmente
em discussão .fi:S tseguintes
EMENDAS

Tendo sido organizada a Secretaria da Guerra, por decreto n. 8,8it6, de 5 de julho deste anno, ficam cquipra.rndos
para todos os effeitos aos empregados civis da diviosão do expediente da Secretaria da Guerra os funccionarios do Illlpartamento da Administração e d:a1 sexta divisão do da Guerra
da mesma secretaria, ficando o Governo autoriza,do a abrir os
respectivos creditas.
Sala das sessões, 27 do dezembro de 1911.- Candido de

-

Abreu,

Onde convier :
As diari:os dos .serventes ilo Departamento dn Gu~rrn ficam equiparadas :\s dos serventes dn Secretaria de Estad(} e
dn Contnbilidade do Ministorio,
Snln elas sr.ssüos, 27 de dell!lmbro do !911,- Oliveira Val-

lad4o,

1::.: .;

I ::;
;.i!

E' .1\'ovamente lida, posta em discussão e approvacia a redacção final do projecto do Senado n. 72, de 1910,
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t\ccrescente-se ao art. 7•:
Até 300 alumnos internos o Govemo reservará a sexta
parte das matricula~ para 1'ilhos dos militares de mar e terra
como alumnos gratuitos.
Os dem:n.is serão contribuintes. A au·voridade que oraenar
matricula contra o que acima está lleterminado será responsavel pela despezn. As contribuições serão pagas nas repartioões fiscaos com guia das direcções dos collegios.
Suba' das sessões, 27 de dezembro do 1911.- Pires Ferreira.
Onde convier:
Verba de 50:000$ parn. 300 homens de Infantaria destinados ás companhias regionae,s no Alto Acre, Alto Juruá e .Alto
Purús o para o; respectivos oJ'ficiae.s; tres capi.tães, tres 1°' tenentes e sei,s, 2" tenentes.
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1911.- A. Lemos.
Onde convier:
Verba de 100:000$ para acquisicão, construccão e organização de um campo de manobras.
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1911.- A. Lemos.
Onde convier:
Elevada a 5:400$ e 4 :800$ respectivamente a verba. destinada ao paginador e rovi,sor da Imprensa MilHar por serem
equiparaveis aos mestres e contra-mestres do iA;rselllll de
Guem/lJ do Rio de Janeiro.
Sala das .sessões, 27 de dezembro de 1911.-Bra: Abrantes.
Restabeleça-se n disposição do art. 2, Jettra (addidos militares).
Snln das sessões, 27 de dezembro de 1911.- A. Lemos.
.
'

Onde convier:
Ficam equiparados os vencimentos do paginador e revisor dn Imprensa. Militar aos mestres e contra-mestres do ArseM! do Guorrn dn Capital Federal.
Sala das 1sessões, 27 de dezembro de 1911.- Pires Far.
refra,
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Restabeleçam-se as !cUras a, h, c, d, e, f, do art. 2•.
Restabeleç:nm-se os arts. ü', 7", 8" e H.
Sala das •sosspes, 27 de dezembro do Hli i.- Pires Jo'er-

rcira.

Onde convier :
Fica elevado a •seis o numero do compositores da Imprensa
lllilitar.
Sala das sessões, 27 do dezembro de 1011.- Castro Pinto.

Restnbolec'n·-Se o art. 11.
Sala das sessões, 27 de d(•zcmbru de 1011.- A. lndio do

Bra:il.

O Sr. A. Azeredo-Sr. PPcsidcnte, na proposi(iiíO da Caman~
dos Deputados approvada hont.em, cm 2" discussão, pelo Senado est:'t consignada a .autorização ao Governo para contracLÍu· PJ'ofessores e instructores estrangeiros.
Não fôra i.sso. eu não solicitaria a attencão do Senado
para •n·lsumas pondrrações que vou formular a esse proposito,
aguardando-me para quando se discutisse a proposição que
trata do ensino militar, na qual igualmente Citá consignada 11
mesma id6a.
Antes, porém, do entrar na parte que me traz á tribuna,
pormitlia· V. Ex. que eu diga duas pu:Invras em .iust.ifieacão
da emenda quo submetti á apreciaciúo do Senado, relativamente
ao Arsenal de Guerra do Estado de Matto Grosso.
Alguns illustres membros desta Casa pretendei'nm impugnar a emenda que tive a honra de apresentar, allegando que
a equiparação do Arsenal de Guerra do Ma.tto Grosso •.•
O Srr. Vrc•ronrNo MomEmo _ Acho aquella zona tão importante como, o Rio Grande elo Sul.
O Sn. A. AzEREDo - ... ao do Rio Grande do Sul, sorin
uma in.iusLir;a, na phrase destes collega,s., porque Matto Grosso
não so aclm ainda preparado para possuir um arsenal de tanta
importancin. como o do Porto Aleg"ro.
Confio que o Sonado mo dar1\ razão, mantendo a emenda
quu submeL!.i (t Rna npr•eciação, pm•que, si ha Estado que tenha
dil'cito, deante da historia, prin~ipalmente, •:t• ter um ar.scnal
nas conrlinõos dn Jll'OVOJ' t\s rxigoncins do Exercito, é certnPlrmto o de Matto Grosso, pela sua distancia, pelas difficulrlndcs de eommunicnçiio c pcln sua posição ele limitrophe de
rlivensos pn,izrs estJ·nnr,eiJ•os; digo diversos, po!'que antes do
drngar n Thlnt.lo arosso t.emos qun pnssnt· pelas Republicas
Ol'ientnl, Argentina, do Pnl'uguuy c da Bolivia.
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De sorte que, devido it distancia que ·nos sopni'a• daquelle
EstadD, embora deva em breve Jicar ligado aD littoral por c•strada de ferro, ha necessidade absoluta de ser elle dDtado de
um .t~rsenal em condições de poder prover ás necessidades e
convenioneias, das forças armadas.
0 SR. CASSIAND DO NASCIMENTO - Pela SUa posiç[o. topograpbica, essa medida é indispensavcl.
O Sn. A. AzEREDO - Sendo assim, Sr. Presidente, c ;\
vista d•os manifestações dos honrados collegas que apoiam a
minha emenda, estou certo que o Senado lhe dará o seu
assentimento, •na convicção do que fez uma obra de patriotismo.
O Sn. Pnms FERREm.\ - E' de providencia.
O Sn. A. AzimJmo - Nüo ~uero citar aqui os serviços que
o Arsenal de Guerra tem prestado ultimamente, apezar da sua
deficiencia, porque ludo que existe cm i\Iatto Grosso é velho
e antigo.
A caldeira da machina que l'uncciona no Arsonnl de Mnrinha do Lndurio pertence :a, um doR vapore.,. tomados aos paraguayos I
Não quero referir-mo a outros factos que· intereRsnm
muito ao meu Estado e ás repartições milHares da !tepublica,
porque então teria de fazer grandes nccusaçõcs, o que não ,;
permittido nc,ste momento, tt vista da urgoncin cm quo eslamoR
do votar os orçamentos.
A honrada Commissiic, 110 seu luminoso parecer, approvou o que a Cnmarn ostnhJieceu ·na letLra a do ar'/ .. 2" do orcamonto; entretn:1to, supprimiu n lettra {, que manda os militares estudarem no estmngeiro.
Não precisama> de instrucção militar mais apurada, do
quo a que temos, porque - seja dit.o de passagem - theoricamente, o nosso Exercito póde competir com qualquer outro
do mundo.
Não se estuda mais na Escola l\Iili:lar de Saint.-Cyr do que
na, Escola llli!it.nr do Brazil.
O!·n, si tomos, pnrn nttondcr t\s nossas necessidades, de
eontmctar pJ•ofessorcs c instruêtores estrangeiros, ·nfi:o vejo
mativo para se rliminnr da pmposicüo a autorizncão no sentido de poderem estudar nn• Europa 'Os officines. subalternos c suporioi'es, acompanhando os exorcitos de. França, da
Allomanha ou ele outro qualquer paiz, do modo a adquirirem
urna sommn grande de conhecimentos, que devem depois ser
tliffundidos pelos .,old:ndos.
E', pois. uma nocossidndo conservar-se a lettra f do nrt. 2'
dn lll'OflOSiÇfiO.
O Sn. INDIO no BRAzu. - E' umn consequencin do nrtigo
nnl~rior.
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O Sn. A. AzEREDO - E' fóra de questão que os addidos
militares muito aproveitam acompanhando, nas nossas legações, os movimentos e os progressos da forca militar nos paizes
onde servem.
Ainda ha poucos djns, tivemos uma prova do quanto· podem
aproveitar os addidos, por occasiüo da, feliz idéa que teve o
Ministerio da Guerra mandando, como nosso addido mi'litar, á
Republica Argentina, o coronel Tasso Fragoso.
0 SR. PrnEs FEHHEII\A- E no Japão o Sr. Moreira GuimnT'ães.
O Sn. AzElmoo- Ia chegar lú. Esses rlous illustres mili-

I>

tares, ao darem cumprimento da missü•o do que se incumbiram,
prestarem no paiz relevantes serviços.
Quizesse ou conviesse ao Governo divulga.r o que ambos
esses militares, principalmente o Sr. Tasso Fragoso, trouxeram como informação no Governo, e o Senado se convenceria
do quanto alli se trabalha, na Republica Argentina•, para melhorar as condições do seu exercito.
O Sn. VrcTCRINo MoNTEIRo- Então, são duas excepções
porque os addidos nunca deram resultado.
O Sn. A. AzEREno - V. Ex. não tem raziiio, pois não
podem ser posto.s em duvida os serv1cos prestados por esses
militmres, como addidos ás nossas legações.
O Sn. Vrc·ronrNo MioN'J'EIRo - O melhor será mandai-os
para as fileiras.
0 SR. lND!O DO BRAZ!L - Niiio ha duvida que O official brazileiro que vno parn n.s fileiras de um exercito est.rangeiro,
ganha, muito no tocante ú disciplina, ú ordem, ú experiencia, á
pratica, omfim; mas ninf(uom contestará que, fórn das fileiras,
simplesmenLc como addidos, os militares que se incumbem de
tal missão, prestem ao paiz considcraveis serviços, informando
o nosso governo de tudo quanto veem e observam em assumptos militares.
O SR. TNoro no BHAzll. - E o exemplo temol-o nas grande•s
potencias, que manteem esses addidos.
O Sn. A. AzE!IEDO - Do que precisamos, Sr. Presidente,
ó de, reorganizado como foi o nosso Exercito, pormos em pratioa. o sorteio obrigntorio.
Neste sentido fez, ha dias, uma belissimru conferencia o
Sr. Deputado Alcindo Guanabara.
A reorganiznc.ão do nosso Exercito ainda não foi posta em
pratica, porque, sem essa medida, não póde dn·r resultado essa
pa•Lriolica providencia, ainda que façamos grandes esforces,
contrnctnndo missões estrangeiras, grandes ou pequcnns, e que,
a meu ver, neste momento, siío perfeitamente dispcnsaveis.
O Sn. !Nora oo BRAZIL --. E&sns miss5es silo tambem par11
instruoc!lo dos offioiaes.
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o SR. A. AzEREDO _ Não ha duvida, V. Ex. tem razão; mas,
in&lrucoüo them·ic'a. nossos officiacs toem do sobra, instrucoão
pratica nossos officiaes podem obter, praticando nos exercitas
estrallS'eiros, de fórmn que podemos porJ'oitamente, por emquanto, dispensar a vinda de missões estrangeiras.
Do que mais necessitamos porém, neste momento é do sorvioo militar obrigatorio, p.ara organizarmos uma reserva experiment.ada e apta para qualquer emorgencia, como acontece
na grande nação Argentina, que conta hoje com 300.000 conscriptos preparados p·ara um caso de guerra.
Em todo caso, si a deliberação do Govorn•O é contractar
instrucloros e profes.sores pnm o nosso Exercito, qual deve ser
a nação preferida ?
Em muitos officinos do nosso Exercito, alguns de gr·nnde
merecimento intolloclual o mm·al, ha a idéa de se preferir a
missão allomã a qual~uor outra. altondondo nos progressos o
á disciplina que se notam no Exercito dessa grande nacão;
muitos, porém, entendem que, dados o nosso temperamento,
nossa índole o nossa educação, a missão preferível para o Brazil não é a allemã, mas a francczn.
Os factos, Sr. Presidente, são incontestavelmente favoraveis á missão franceza, embora os nossos antecedentes militnll'es
possam buscar grandes elementos, não só para sua propaganda,
cornr) para a.s questões de desenvolvimento de nosso Exercito,
na instruccão ·a.!Jemfi.
Penso que a melhor instrucção para o nosso Exercito é a
francoza e penso assim porque prosinto os perigos que nos
podem advir da missão allomiír.
Muito tem caminhado a França e os seus melhoramentos
e progresso milibrr.s são cxtraordinnrios. como eu mesmo tive
a fortuna do verificar nos campos do Ma:IIy o do Saumur.
A Franr;a não •tem tendencias expansionistas como tem a
A!Iemanha e, pela educação do seu povo, pela sua r8Çll, pelo
seu temperamento, não nos póde de fórma alguma preJudicar
no futuro, porque nenhuma pretencão póde ter na Americn do
[\ti. (Apoiados.)

Nós vJvomos da Jitteratura francoza, do seu sentimento
artístico, de sua educação, comprehendemos melhor a sua
lingua e inconl,e.stavolmonto temos muito maior facilidade em
nos entendermos com o povo desse paiz do que com o povo
allemüo. O nosso t.empernmento 6 perfeitamente iden•tificndo
com o frnncez o completamente diverso do do nlíemüo.
Nós vivemos do esforço e das economias que nos empre.sta
o povo frnncez. O nosso desenvolvimento economico. o nosso
progresso induotrial, as nossas vias de communicnção muito
devam no capi~:al frnnecz. Nós não recebemos da Allemnnha os
rocnrsos que nos veom da França e quo nos manda igualmente
a Ing!atorra. Com estes dons pnizos estamos, neste particular,
intimamente ligados, o que nilo acontece em relncllo á Aliemanha, de onde importamos multo e para onde ,expo~tamos
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tambem Laslunte, mas, inuegavehnente, muito menos do que
para !•'rança.
.
.
.
As nossn.s relações ccononucas c ftnancCJras com esses
dons grandes pai~es são as mais esüeitas e mais affeclivns,
o quo não acontece com a Allornanha, nem com qualquer outro
paiz, que ,iúrnai~ nos auxiliar.nm com as sobras de suas economias.
Si não fossem bastantes todas estas razões que alleguci, da
índole, da educação e da raça - e cu sou muito lta.tinista uma razão principal nos incompatibilizaria com a instruccüo
allcmü: é o ,.,cu .f.ernpcmmento, completamente diverso do
nosso o seu autoritarismo pot· seu .arbítrio. (Apo-iados.)
Ó nosso povo não póde BCI' educado pelo povo allemiio.
Pódc, entretanto, sel-o pelo Jrancoz.
A Allemanha é autoritaria, ó uuf.ocrata, é diseiplinai.lora
a'lé no sirvilismo e o nosso idenl não lolem semelhante cousa.
O nosso soldado nrto ncceitaria nunca com docilidade a instrucçii:o nllemã, no passo que a instrucção fl'Unceza tem toda a
probabil idndo de ser perfeitamente acceita.
O allemão exerce a sua autoridade a todo momen1.o, a cada
instqnte. c o :faz sem ceder de uma partícula •S·iQuer, porque
elle impõe a disciplina pnssivn, que não está em absoluto de
aceórdo com o nosso sentimento n Mm a nossa índole.
Mas, •>i no meio do tudo isto não houvesse da parte dos
eseriptores allcmães e dos philosophos, que doutrinam quando
faliam ou quando escrevem, ameaçando sempre ·as liberdade~
da America do Sul, c principalmente do Brnzil, onde poderiamos tolerar o seu 'enf.imenf.o de autoridade absoluta, si
porventura viessem insf.ruit· os nossos soldndos ?
Mas não póde acontece!' as~irn, porque não ha nenhum
escrip'tm• allomão que, escrevendo sobre a America do Sul e
referindo-se sempre ao Bmzil, não faca de modo a nos considemr nma eolonia daquelle paiz.
O Sn. C,INDIDo llll Annw - A Allemnnhn. Antarctic'
O Sn. A. AzJmEDO "-" V, Ex. o diz. Eu tenho nqu i as provas
para demonstrar ao Senado as minhas asserções.
O Sn. iNDJo Do BnAzJL - E' uma pretencão como outra·
qualquer.
O Sn. A. AzEnEDO - Estou repetindo o que li em livros e
jornncs nllemiics.
9 professor Schmoller assim se exprime em relncilo no
Brnztl: «por mais de um titulo a Americn do Sul ó a terra do
futuro o ha mais a adquirir alli do que em toda n Africa. Devemos a lodo custo reunir no Brazil do sul umn populacão
do 20 ou 30 milhões ele allomães, pouco imp(}rtando que fiquem cgrno colonin independente ou que se sujeitem :1 nossa
1edemcuo.•
Funke igualmente assim se exprime, c rl inconf.estnvelmonf.e
urna grande autoridade aliemli que ~alia com .os mesmos sen-
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timonl.os de Schmoller: «O Rio Grande do Sul ·ó a melhor
ptovincia do Brazil.~
El!o lhe attribue uma populacã~ de i 50 mil. a!le!Jliíes; que
a provincin tem o tamanh·o da Prussta e espaço tlhmttado.para
os colonos de sua terra; esses colonos « manteem a hngua
natal, seus habitas e seus costumes e pouco se ligam aos brar.ilei!'os.~

O SR. VICTOIUNO MONTEIRO dá um aparte.

f

O Sn. A. Az~>nEno-Eu niío me estou referindo a um ou
dous, ou dez, ou vinte escriptores allemães, refiro-me a dezenas do escriptores, e todos elles, tratando elo Brazil, o fazem
como si !'oramos uma colonia.
Vou agora dizer por que motivo é preferível a instrucção
milit.nr l'ranccr.a 1\ allemã.
Funke, mesmo, diz, com grande elogio Jllll'U o Rio Grande
elo Sul, que o typo teutonico está naquelle E~tado mais revigorado do que na Allemanha, devido aos seus exemicios do
equitação c no campo, do modo que é ·a perfeição completa da
raça teutonica na America .do Sul.
O Sn. VIC'romNo l\lONTEmo- Entretanto, são muito patriotas, principalmente os do Rio Gr·ande do Sul. .
O S11. A. AzEnEoo- De nccôrdo: mas, apezar disso. os
escrir•tores allomíles - sonham com a germanizncií:o· no sul do
nosso paiz.
O Sn. V!C'romNo :MoNrmno- Asneiras. A conquista desses
dous Estudos pela Allemanha depõe muito contra ·os allemães
e mostra o quanto são ignorantes.
O Sn. A. AzEnEoo- Mas tambem, ninguem. no seculo
xvrrr, acreditava que Jean Jacques Rousseau e Voltaire pudessem influir do modo tão positivo e notavel na revolução
do 1789.
Assim como esses dons escriptores francezcs fizeram pela
liberdade da França e da humanidade, tambem os professores,
c.~cript.oros c phi!osophos allemães confiam no futuro e acreditam na partilha da America do Sul, considerando o nosso
paiz fazendo parte da Allemanha .
.E como cssns duns celebridades francezns, Karl Max taml>Cm eoncorreu com os sons artigos para o movimento evolucionista na Allemanbn, depois da revolução de 1848 da Franca.
. Nem ó por outro motivo que os escriptores allemües consideram cm Plll te o Rio G11ande do Sul como nt!llla colonia
germnnicn ...
0 Sn. CASSI,\NO DO NASCIMENTO- Isso é uma asneira.
O :,;;11. A. AzllREDO- ... onde grande parte dos habitantes
muntom a sua nacionalidade...
·
0 SI\, lii!CNDES OE ALMEIDA-Isso í:l só para al!emiio ler •.
o_ Si!. A. 't\Z~RilDO - • • • o dizem que é preciso que os
allemuos do RIO Gmnde do Sul o de Santa Catharina não se
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bllnzilinizem - ó o termo traduzido ao pé da lettra __. para
que a Allemanl!a possa intervir directamente em occasiiío
opportunn.
Esses escriplores consideram intervenciío em occasião opportuna aquella cm que, por qualquer circumstancia, um subdito allemiío sofl'rn em sua liberdade ou na sua propriedade.
Consideram ainda elles •OS rio-grandenses e catharinenses do
sua descendoncia fazendo parto da grande Naf)ào Allemii.
0 SR. CANDIDO DE ABREU - Allemanha Antarcticn.
O Sn. A. AzEnEoo- V. Ex. tom razão. Nem foi por outro
motivo que se organizou a Companhia Hanseatica com ·O fim de
trazer para Santa Cathnrina os immigrantes contractudos na
Allemanha, permittindo o governo allemiío que pudessem vir
4.000 por anno.
:
O pensamento dos grandes escriptores expansionistas ai. Jemães é que a Allemnnba deve possuir um espace muito
maior na America do Sul, isto é, no sul do BraziJ, do que o
milhão e 000.000 geiras de torras que .iá possuem no Brazil
para colonizar com o superfino da população allemií, que
cresce na proporr.ão do SOO. 000 por anno.
Um outro cscriptor de not.n, nathazen, considerou quo as
oolonias do sua nacionalidade, na Arnerica do Sul, não toem,
por cmqunnto, grande importancia, mas que ellas florescerão
em futuro não remoto, apressando-se em dizer que em 1000
o mundo estava repartido entro hcspanbóes o portuguezes, até
IJUO a Hollandn, a !<rança o a Jnglatorrn repartiram-no de no:vo,
não sendo demais agora que a Allemnnha e outras nações de>
:velho continente tentem fazer a partilha da Amarica do Sul I
E o Sr. W. Wintzer, que considera ter deixado de existir
o effeilo moral da doutrina de Monroe pela ·anncxacão das PhiJippinas nos Estados Unidos, entende quo os allemães devem
intervir un Amcricn do Sul para assegurar os direitos e interesses dos seus compatriotas, não permittindo que esbulhem
o seu paiz do uma hcranca que c!le considera das mais ricas
do globo.
Neste ponto, cllo investe até contra a grande Nacão Americana, ombm·a consinta que se ll!e entreguem ü Mexico e a
Amorioa Central, menos Honduras, que será doada á Inglaterra.
Sr. Presidente, muitas são ns opiniões de escriptores allomães a os te respeito; mas não querendo fatigar mais a attencfio dos meus il!ustres collegas, nem demorar a passagem dos
orcamentos, ~ou restringir as minhas considerações, nccrescentando, entretanto, que Herr Halle, em seu pampbleto Ger·
mania Trittmpltans, prognostica uma guerra das nncões europóae contra os Estados Unidos, para a partilha da America
do Sul.
Interminnvel seria a lista dos escriptores allemi!es que
pensam da mcsmn maneira e que fazem n propaganda pela
realiznciío de seus ideaos, o para niío citar outros nomes lembrarei aqui s6mente os do Dr. Karl Eisennch, Von Honten,
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Kossmann, Shurlz, Von Brand~. Dehn, Sívoníus, Moulín Eckart;
Bley, Marcks, Anton, Halle, i:ichumann. .
O que affirmo é que todos elles, phii~sophos ou professores, jornalistas ou pamphletarios alle!Jlaes, quando tratam do Brazil, e fazem como si este paiz Já fosse uma presa
allemli.
O Sn. AnTHUR LEMOS- A este respeito. ha já o t~ste
munho insuspeito do Sr. Sylvio Romero, ahás allemamsta.
O Sn. A. AzEnEno-E' verdade que os homens que assim
se exp!'imen não dispõem si quer de uma pare~ li.~ de governo;
isto nao impede entretanto, que as suas opmwes calem no
espírito naciOnal, maxime tratando-se de uma naoiqnalidade
tlio expansionista como a allemã, que dá cada vez ma1s provas
do seu imperialismo.
E, Sr. Presidente, si é verdade que a Allemanha procura
affrontar até as nacões poderosas, que mal está em que tenhamos o receio fundado de uma tentativa em tal sentido,
principalmente em se tratando de um paiz desarmado como é
o Brazill
Si QS cscriptores procuram despertar a cub1ca da Aliemanha nas Indias Occidentaes, como insinua o prof~ssor Waltershausen, da Universidade de Strasburgo, quanto mais em
relação ã America do Sul, ou antes, ao nosso proprio Brazil !
Herr Dix, outro escriptor allemíio, lastimando que o seu
Governo não tivesse adquirido uma ostacão de carvão no mar
dos Caraíbas, e que a colonização allemã nos Estados Unidos
estivesse perdida politicamente Jlat'a o seu paiz, assim se exprime em relaclio a nós:
« Podíamos ter facilmente um do mini o nosso no Brazil,
si o Governo nllo tivesse croado embaraço á nossa emigração.»
Considero, Sr. Presidente, por estes motivos, a missão
allemã um verdadeiro desastre1 desastre tanto mais perigoso
quanto é corto que já é conheoiao o modo de ver da Allemanha
em relaolio ao Brnzil.
Como o Senado sabe, a Turquia tem umn missão allemã,
nao ha de ha pouco tempo, mas já hn iO nnnos.
Em j nneiro deste anno, um official da missão allemã,
passando por uma das ruas de Constantinopla, creio, encontrou um soldado que não lhe fez a devida continenc!a; pois
bem, embora tivesse presentido que o soldado nüo commettera
a f.&lta propositalmente, o official castigou-o com a chibata
que trazia na mão .
.o Sn. ALFREDO ELLIS- De accôrdo com os processos germamcos.
q SR. A. AzEREDO- O soldado não vaoillou: cravou-lhe
a bawneta, matando-o immediatamente.
0 SR, ALFREDO ELLIS -Muito bem.
.
O .sn. A. AzEREDC!-Entretanto, o A'OVerno allem!ío pediu
Jmtnedlatamente a aat1sfação que lhe era devida e o governo
turco teve que dar todas as satisfaoões passiveis fazendo· até
'
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exercito pas,ar pela porta dn embaixada allnmã .. Isso
ainda nito foi su fl'icicnte; e a Allemanha, ao q11e so affirma,
exigiu que o soldado fosse fuzilado I
Teve entã() o desgracndo do ser submettido ao conselho
de guerra e, por elle oondemnado á morte, a sentenca se executou denote do addido militar nllemão e, dizem, da missão
instructora tambcm.
Pergunto a V. Ex.: si se désse aqui um facto semelhante,
nós poderíamos C()nsentir nessa humilhante imposição daquella
grande nação ?
E' passivei duvidar de que, vindo para aqui offioiaes aliemães para instruirem nossos militares e se lembrasse nm delles
de esbofetear - o que é muito commum na Allemanha um dos nossos concidadãos militares, esse homew aviltado
não se desaffrontasse, reagindo contra quem o avi!f.ara ?
O Sn. AJ.PREDO ELLJS- Por muito menos foi a!sassinado
um official f!•anccz em S. Paulo.
'
O Sn. A. AzEI\EDO- Pois n6s não estamos vendo em cada
soldado brnzilciro o soldado turco que matou o official da
missão allemã ?
Vejo nessa pm•spectiva um verdadeiro perigo e ·o honrado
Senador por S. Paulo lembra muito bem, fazendo comparacão
do procedimento do governo !'rnncez, em relacão ao que se deu
no Estado de S. Paulo, com o procedimento do governo aliemão com o que se deu na Turquia. Como se snbn, foi morto
um officinl t'rnncoz dn missão instructora de S. Paulo.
O Sn. Ar. mEDO ELLJS -Aliás distinctissimo.
10 Sn. A. AzllREDo-A familia do official rAclamou do
governo !'rancez providencias para vingar seu chefe e collocar
seus descendentes em condições de ser amparados pelo Go,;erno
brazileiro.
O governo fr•nncez limitou-se a pedir informacões ú nossa
legnoiío; dadas essas informações, que foram cabaes, pelo
nosso ministro em Paris, o governo francez limitou-se a responder á J'nmilia do official morto: «A Franca nada tem que
vêr com isso; esse ofl'icial estava a servico du Brnzil c alli
morreu; sua t'nmilia só deve esperar da generosidade do governo de S. Paulo».
Feita a comparação ont.ro o procedimento do governo
franccz e do governo alie mão nos casos de S. Pau Jo e de
Cousf.antinopln, vemos que o Exercito brazileiro nada teria a
lucrar com a missão allemã, embora reconheçamos a notoriedade do Exercito allemúo, em sua disciplina, que tom dado,
principalmente á infantaria, renome admiravel em toda Europa.
O Sn. ALFREDO ELLJS - Principalmente om relacoo ao
estado-maior·.
O Sn. A. AzEREDcr- A verdade tí que todos os Itomons
que conhecem bem as Questões mllitares e a organizaciio dos
exercitas OUl'Opcus affirmam que a .infantaria aflemií é inexcedive], ~as que ·artilharia frnnceza é incontestavelmente a
Allll
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primeit·u, assim como asseguram- e is~<! eu live .o~casião
do v~rificar pessoalmente ouvmrlo notabr!Jctades mriJ,arc~ a superioridade da cuva!luria italiana.
O Sa. AI.FI\llDO Er.1.rs- Mus por tal Pl'c~o não !lO$ convt\m
o melhor.
0 811. ,t, AZEHBDO-Sem deixar•, JlO!'/.anLo, de l'eCOUIJCcet•
a nobreza do povo allcmíw, assim eomo a distliplina e a onlem
<lo ôcU exeJ•cito, mas disciplina passiva, ·automatica, não posso
d~ixar de preferir a instrucção J'raneuza. (Jluito bem.
,\poiados. )
Hastam-lll" ,,;las manifestaç.ões do Scnutlo JlUra que me
julgue J'e!it. na defesa desta causa.
Nem uma Na(:ão livre como a no~~a e z·egida por· insli1uioões libcraes, póde prcl'erie uma educação aulouralíca a
uma educação t·epublieana. (Mu.ito bem; apoiados.)
E pam eoneluir, vou repelir uma legenda ouvida na EuJ'upa a respeito da llisciplina franceza e disciplina allemã.
Dous :;eneraes, J'rancez um, allemã-o outro, discutiam sobre
assumptos militares. AJ'l'irmava o allemiio que o exercito de
seu puiz era o mai,; disciplinado do mundo, não havendo outro
que se lhe pudesse compat·at·. O francez por sua vez sustentava que a disciplina no llX.,t'cil.o de seu paiz el'a rigorosamonto manl.irla, embora nüo fosse t•ma disciplina passiva. E o
goncral nl!omão, querendo provar a superioridade do exercito
allcmã·o, acercseeuf.ou: ;: Sabei que o exercito nllemão, ouvindo
o toque de mareha, não p:íra nunca, ainda que encontre na
sna fronte um grande l'osso onde elle lenha de se precipitar,,
Ao C!Ue o geneJ·al J'rnncez, vicloriosamente, lhes l'ospondeu:
• Abi está a superioridade «o exercito francez. Si um general
francoz der ordem para que o exorcil.o marche para um precipício, clle o fará, mas marcará passo, até que o general ve,ia
o perigo e dê contraorclem ,, Eis a differenca.
Tenho concluído. (Mu.ito bem; muito bem.)

O Sr. Lauro Muller ( •) -Sr·. ]'residente; o Senado é lestr.munha de que não me cah.• a responsabilidade na domara,
aliás a mais breve possível, da votação dos or~amentos.
Chamado IJuasi nominalmente pelo nobre Senado,. por·
Mat!o Grosso, que poz cm causa a minha raça, o Estado que
represento, eu uã() poderiJt deixar de após isso vit· fazer algumnd obsorvncões cm defesa dos l1omons de cujn raca me
desvaneço do perlr.ncm· e do Estado que lenho a honra de
rept'llsentaJ'.
Não cnreç.o de referencias pa1•a diminuit• em cou~a alguma
ns que S. Ex. l'cz em relnciio 1'1 gloriosa França. Como tono
brnr.ilciro, eu tenho uma grande admiração por aquellr. nohl'll
paiz a que todo ospirito humano devo t.iio grnnde somma de
cult.ura e n que todas as liberdades politicas dovem uma tiío
grnndo somma de intervencíto.
(') Este discut•so não foi revisto pelo orador.
V•l. Yl
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Disso tenho f.ido prova pessoal, vivendo tempo demorado
no seio daquulla sociedade a que, aliás, não se faz inteil·a justica, confundindo-se a nobre familia franceza com a vida dos
bou.levards.

Desse eonvivio uão Lenho sinão hom•osas rccorda•)ões o
niío posso dar outro utlcslado sinão. de que essa i'umilia hom~
a sociedade de qualq uor patz ctv tllzado e por cousegumte e
com justiça u satisfação que confirmo as referencias honrosas
do hom•ado Senador uo povo u á Nação J'rancezes.
Tão pouco, Sr. Presidente, enveredarei por osse terreno
dolica(jissimo por onde entrou o homado ::lenudol': a comparação entre as Nações, porque para mim, si ha uma Nação
que merece essa comparação é aquella em cujo seio nasci, o
llrazil; e não tenho outra prei'erencia sinilo pela minha patria
e pelo povo a que pertenço.
Mas este criterio niio exclue a justiça que se deve a todos
·Os povos.
O Senado acaba de ser testemunha da maneira injusta com
que o honmdo Senador se rei'er iu, não a escriptores, não a um
Govcl'llo, mas a uma raca iuteil·a que tem na Europa e fór,a
della firmado a efficaciu da sua collaboração.
·
E por que, Sr. Presidente Por que a Allemanha é imPOI'ialistu '! Mas qual a Naciio grande do mundo que niio é
;mperialista ?
Qual a que não pensa no estabelecimento ·do seu predomínio nas tiuestões de relações internaci·onaes e que não ocGupa na Africa um pedaço daquella terra conquistada ? Qual
dellas, mesmo as da Americu, que tenha forcas, que não pense
occupar no Pacifico um pedaço de territorio neoessario ao
seu desenv.olvimenLo e ao seu valor economico ?
Eu não discutirei no Senado por um receio, por uma prudencia que ,; da minha raça, qual é a melhor missão para o
Brazil. E' negocio quo se decide nas chancellarias incumbidas
de fazer a politica internacional e nos estados maiores incumbidos da instrucção militar.
Graças a Deus, Sr. .Presidente, da nossa chancellaria está
incumbido um homem que ainda não deixou sem defesa os
nossos interesses internaciOJlaes.
' citei o nome do Sr. B-arão do
O SI\. A. AzmnEoo- Não
Rio Branco.
10 Sn. LAURO ll!üLLER- Poderíamos chegar a um accórdo
si não fosse o discurso de V. Ex, deixando ·ao Sr. Darão do
flio Branco e ao Estado-Maior do Exercito a solução desta
quoatão.
O SR. A. AzEHEDO- Quando apresento as minhas idéas
não as submett.o a quem quer que seja: nem ao EsLndo-Maior,
nem ao Governo, nem a quem quer que seja.
. O Sn. LAVRO MüLLEn- O exercito allemiio não precisa ria
mmha defeSQ. Não ha para defendei-o nada mais valioso do
que seus feitos e a sua historia, e esta desde Frederico é uma
suaoessão de glorias.
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Sou, como o honrado Senador, admirador .do exei'eil.o
fraucoz, que tem grandes enthusmstas nos proprws f.'1lneraes
do ex,)rcito allemilo, como tive oppot•tunidade de ouvir o ob:WJ'I'UI.' elogios.
Por conscquoucia, si nós devemos ou não ter missão militar, não é o momenlr> de discutii·, penso eu, e quanto ás
preferonci~s que devemos ter por· este ou aquelle pai3, isto é
uma C{nestuo que HUIWa .lu rosolvou nos Parlameulos; nao qnero
enveredar por esse terreno; quero apenas, o é por isso que
vim aqui i'nllnr, asseverar ao nobre Senador que podem vir
!lU!'a aqui misRões de que pai~ forem, nenhuma dellas porú.
nm pex·igo a integridade do no~so t.erritorio, porque essa ost\1
c.anfiado. o. n6s mesmos, e nüs não temos ·O direito do nos arreceia!' de potencia nlguína, quaesquer que sejam ns intew;ões
fJ as tolices que tenham publicado os seus escriptores.
Tenho a esse respeito a seguranca de que o Brazil não está
á mercê de povo nenhum.
Depois de qunt.ro scculos de existencia e 20 milhões de
hal>itant.es, cabe-nos o direito de repousar HO patriotismo e
na energia de nossa raca, purn· defesa do nosso l.erritorio, seja
qual ful' o ambicioso que pretenda incommodar-nos.
Considero, coomo aliíts a opinião publica al!emã I!In geral.
máos amigos da Allemanha os escriptores, de ordinario filiados
a grupos restrictissimos da Allemauha, que andam enxergando
om toda pat•f.e do mundo Jogares para expansão politica.
Não os considero inimigos do Brazil, porque penso que o
llrazi' não se p6de reccim· das suas ambicões, e bom roi que o
honrado Senador se tivesse referido a elles, para quo se saiba
na Allemanha qu~nto esses homens envam a desharmonia onf.re
povos dispostos á bo<t amizade.
Sei bem que de ordinario muito delles se referem a essao
questões puramente no ponto de vista economico e commet·cial,
mas ainda assim as expressões dubias que usam por vezes nos
livi'Os não pi'e.iudicnram .iúmais o Brazil, mas ,1 sua patria,
oreando prevenções como a do honrado Senador com mla~ão
ti Allemanha.
Não lemo qtw o povo allemão tenha motivo de se humilhar da sua r~dueação politica e militar.
Pela sua educacão politica, é um povo onde as relações so
faxem do modo que a opinião publica 6 alli representada pelas
r>Ol'l'Clllcs mais extremadas no seio do parlamento: peln sua
iustruecão militar, é acompanhado pelo respeito do mundo,
porque essa instrucc.ilo 6 feitt1 através da cducaoiío secular,
creando homens dignos, disciplinados e capazes de bem servir
a patrin.
A osso t•espcit.o, j{1 disse no honrado Senador, mais que as
minhas palavras valo a historia do povo e do exercito a!lornues.
No ponto de vista nnoional, porém- e é sobt•e ~!lo quo
insisto- o meu desnccôrdo é profundo oom o nobre Senador •.
.E.u nãq ncr~dit.o que possy haver em caso algum rorigo para
o Braztl, seJa do que Napuo fôr. Nós só temos que receiar um
perigo, é o perigo braztleiro, quero dizer, a nossa desunião,
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a faHu. de esfot•<;os t· de conv.ergencin para a continuidade da
g'l'andeza de nossa pall'ia.
Si n<is souhet•mos ler •ordem interior e patriotismo p:H·a
manter a~ instituir;úos que estão escriptas na Cousl.ituki\o,
nenhum poiler nos amcaçill'tt: e ui daquelic que nos diwt·
amenear, porque veri1'icm•ú que ~·· v idima ele uma illusão eustosa a pot· impossivcl, os habitantes desses Esl.auo" onde o
honrado Senadot· lembrou que residem só allrmiíocs seriam os
primeiros a del'•'nder a liberdade e a intcgricladc do iBra~H .
.(Muito bem.)

O Sr. frlc;Jdes do Almeida (·)- ~·l'. Pr·e:;idenle, pelo eaminho CJLII! vne l.omando a disr~u.ssão c::;tou a vor nue a (:onquista. oJJUda em ~~~ rliseussão, qw~nto ú l'Cduceüo da despc%a,
vae ficar sem nenlnun vnlor, J>Ois que estfio sendo npl'esentada,;
emendas par·a t•estal.wledmenlo de todas as emendas J•c,icitadas
om ,2 11 discussão !
Como eombati o pro,iecl.o do cl!'l;amento das Hela~ües Exl.el'iorcs pula rnziío JH'incipnl de tc•rem incluido em um rn·o.iecto
de h-"i amnm et·cacão de t'lllJH'egos t' augmenLo inJu:-:~Lifiendo do
despezas, J':r\:o o mesmo nesl.t> " ern l.odos os pro.i,•el.os que
esliym•em eil'ados dessa illegalidade, eomo na hypoLhcsc prl.·senl.e em que se acham inclnidas muitas disposiçõt>s pcr·mn1H'ntr\s c que meiJJOl' n mai!-1 legalmenln cabei·Ü1.lll em pl'O,icctos
sr.rpaJ•ndo:-~

t'

nunen ein Jci annun.

Para qnu o Seuad·o vt~jn qnP estou ad\·ogando n bon causa,
de que não t!SLon aPgunwntnndo som lJase, basln ver a discussão
ora havida enli.•e os nobres Senadores por Matlo Grosso c JlOl'
Santa Catlwrina, tratando de assumpLos de all.a l'>llel·nncia, o o
]lnrecer da Commissiío de Fin:m<;as, que é eomplel.o e pel'J'eil.o,
diwndo elaranwnle que l.acs disJ)osicões são pOJ' demai:; irnpertineni.l•s em um pr·o,iecto rle lei annua e só pode!'iarn ser
acceitawi~, eomo .i:'t disse, cm Jli'O.icel.os de lei •~sp~cial.
Cumpr·o nssim, Sr. Presidente, com o meu dever coneorrendo para a wrdndc rm:amenlnrin, combatendo t.aos emendas,
quo não ]IOrlem nbsolutaincnto ser ap]l!'OVadus. Si o forem,
aqui J'ica o meu pro lesto.
Era o que Linha a dizer,
O Sr. Pires Ferreira ( ·) - St·. Prcsidcnl:o, o hom·ndo ScSennclor· pelo ~l:u·anhão estranhou que fossem restabnleeidas
cm 3" rliseHssfio algumas das emendas re,jcitndas nn 2".
Cn!w-mr, St·. Pr•esidonl.e, 11 responsabilidade elo r·eslabcleclinwnln dn algumas delln.s: ,. como não costumo :l'ugir (t respon:=;;ll,ilidnde du n1eus adoti, (lovo informal' n S~ Ex. que a:;sim
Jll'Ot~edi J)OJ'fJUo as medidas nellas contida~ intcr•essam dircdamnnte nn rl<}Sf!m·oJyiment.o do Exercito.
. E' llnseado nisto, Si.', Presidente, qu~ niio trenido ,om soltcrl.ar rio:' mem collegn~ n approvac.iro, não do todas. ao mrnos
do gmndn parte rlrssns cmnudns, ns quaes visam for·necm• no
Ji}xereilo mt•ios rle cu.ia J'altn ello se resente .

.(') Estes discurtios uão foram revistos rwlos oradores.
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Esporo, pois, rlo patriotismo rios mous collegas, uprr.llnndo
nwsmn pm·a 11 ,ilislir:a rio Sr.nndo, que SS. EJ<~x. não negarão
süus volos a <!RHas L•mrndns.
O Sr. Artllur Lemos (') -SL'. Prnsidcnte, como relator·
Un GuP!'I'a, no :::;oio da Uommis:5ão tJe finaw:as,
c:tbe-rrJC dar. orn lH'eVI)~ [la lavra.;, in l'oJ•mur;õcs ao Souurlo sobrr•
os merilols elas rmr•udas que acabam dr srt• npr•rsr•ntadas <!111
Uo

Oi'l'iHI'H~nlo

:1" ri i~cussão,

A primei1·n

corwrhidn nos .1nguintc;; ter•mos:
~ nr·m·;;ani?.ndn a RIJO!'et<1l'iU da Gtwrra pelo deel'eto nu111P.l'O R,8Hi, de 5· de ,inlho tleste anno, ficam equiparar/o;:, para
todos ·1)::. ofl'oitos, nos omrwegados eivis da divil'liío rle cxpodh.'tll'.e
ria Sccrdnrin dn Gur·rr·a, 0.1 J'uneeionarios do Dnpm·lamcnlo de
Arlministra\:iío, da ti" r/ivi~ão da mesma SI!Ct'e/.al'ia, ficando o
Governo aul.orizauo a abrir• o;; respectivos err.dit.os,»
Como ;;1• v1\ !rala-sr. de uma. eqnipnmr;ão para todo' os
effrilos, inclusive de wncimcntos.
Não puúo ouvir a I'I'Speito a admiriistruçã-o; a medida ,;
l.o/.alrnPnle nova, 11ão foi ineorpOJ'ada ao projecto de M~ament.o
nn Cnmnra, ll('lll foi pmposl.a no sf!io da Commis;;ão dr .Io'innnr:as. Sou informado rl1~ que P/ln ,: de ,iustiçu, porrpw P.<laholece n uni form ida ri e devida rle vencimentos, mas não rnrle
vcrificnJ' r/1·ssa ,ius/:ir;a; o qne srd ,: que n despcza com n approva~ão 1/r•ssa rml•nrla ;;uhirü a ~el'ca de 80:000$ pot• anno,
Nilo se mr al'ir;um (Jut>, no conr.cito da Commissão dr Finnnr;as, o momento se.ia apropriado para essa equirnracfio,
que l'Oclamaria nutras, rm outros departamentos, de morlo n
i!' augmcntanuo indcl'inidmncntc as despezns publicas •.
O Senado, entretanto, resolverll como entender.
A outra •·rnenda diz:
«Onde convier: a dinrin dos serventes do Deparlamenlo
dn GuPI'I'a ficnrn equiparadas !Is dos servente;; das Secret.arins
do Estado ... »
E' aiuda uma equipnra~üo, naturalmente fundada em razões ele .i nslicn: mas a essa upplicnroi os mesmos arr;umcnt.os
que tive de Clllpr•egnr nm J'olaçiio ú primeira, ns npcrtnra;; financeiras não permitf.mn no Congresso rssns nvcnl.urns, Tudo
nos· aconselha n fn~ct· economia,
O Sn. 1'mBs F1mn1mt,, -O qnc nos aconselha ,1 que rngut>mos a quem trabalha.
O SI!, AR~'HUII L~~tüs- A 3' cm<mda ,\ do men distincto
collega, Sr. Pil'cs Fcr·reim.
Dispõe o Ul't. 7" l]tJe o Govcmo poder•tl, nu vigonr.in d1~stn
lei, instnllnt· uns Estados onde .inlgal' r1onvrniente CoJJegios
Mi/ itaros oom idontica ot•gnniznçiío do da Cnpil.nl da llepnlll if\n, drvnndo Pl'Qt'Cl'ÍI' f\l\1'!\ s1íc!e dos mesmos as cidades ond<J
OH g'O\'rJ!'nos dos r~spcctivos Estados ftwnm cessão do predios
:lill'Opl'indos, teiorenos, ot.c.
t•ll1011f/a ,:

(') Este discurso nfio foi revisto pelo orador.
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Ora\ Sr. Presidente, este artigo f·oi supprimido pela Com~
missão ae Finanças.
0 SI\. URBANO SAN'l'OS -E pelo Senado.
O Sn. PmEs FEnREJRA -1\las a emenda manda restabelecer
o artigo.
O SR. An1'HUII J"EMOB- A emenda deve ser comprehondida em termos. Naturalmente, uma 6 parte complementnr rJ,,
ouf.rn, que se deseJa ver restabelecida.
Diz a outm emenda. (L~.)
Rr. PJ•esident.r, o pal'ecer formulado por mim, de acoôrdn
com o voto ria i1omm1ssão de FinnncaR, se insurge contra n
approvae.iio do nrt.. 7", pois este arf.i!l'O nstnbcler-e n possihilidnd•l ria rll'ear)fio de Col!e~ios Militares em cada nm dos Estados dn llCJ\llhlicn, mandando flUO fiquem equiparados no;; da
Capital do paiz.
Póde-se rmlculm•, pot·l.nnl<~, como augmentndas serão as
despezns pubUcas.
O Rn. PmEs .FEnnEmA- Não ha despezns.
O Sn, An1'HUI\ .LgMos- Como rí que ;;om despeza se podmr.
mnnl.er 2·1 r·ollr.gioH ? On sr• l.raf.e dn col!egios e.ivis ou r.olle:.;io;;
milif.nres, não xe nórln r:oncehor que a inst.it.uiçfio do semelhant~s esl.:ilwlrrJimenl:os de insf.rucr,ão não acarretr despoza
eom pmfrs.>oJ•rs, mal.cJ·inl, el.c. São despezas A consirlPravris.
qno não nos ar·hnmos na sil.nação de aconselhar.
O Sn. Vtr.1'fmtNo MoNTgmo-:F:nf.ão é melhor doclarnP-sr
- ficarn snppl'imidos tortos os collegios dn Republica,
O Rn. All'I'HIJH J,mvms- Estou expondo apenas o penenmento dr. Commissíio.
:0 Sn. PtnEs FE!lnllli\A- Sem ter sido ouvido pol' ella.
O S!l. Awmun Ll~Mos --Fui ouvido a respnif1o desl.n n~
sumpt.o oomo a Pospoit.o dn vm·ias disposições, 110nfot•nw e~l:'r
no l"l''"""'' redigido do nnrJ<lPdo com o vencidü.
Ha uma ont.m omonda, nssim redigiria: «Onde rwnvicr·Verba do 50:000$ para 300 lwmons lle infnnt.nrin d~slinarlo.~
:'1s companhias regionnos rio Alto Aoro, Alt.o .JuJ•n(l IJ .Alk•
J>n,•tís e pnrn os l'<lSJWcl.ivo~ o'fficines ~ t.rrs r.apif.ãos, l.t·n~
1''" t.Ftnentn.~ r ~ri~ 2"• tenentes.»
O :'111. Fl·:r.tr.LINn P1·:N.-:,,- no flllf'ln ri n emenrln?
q Rn. All'l'HTJI\ Lmvms- Esl.a omenda r'• minha A n npm;;entc, rlrpois rlo ouvir. f\SI.a manhã, n adminisf.raciío rln Gnm•ra
que ponrJm•oJI, p~Io chefr de seu rsf.ado maior, que o :mxerr.il.n
so nclJ:lYn J•orluzrdo de eorca de :1.000 h•omcns c nccresrw.ntou
f!Un r!sso~ :10.0 lwmo.ns d•• infantaria eram indisponsn.veis Jlfil'a
as ~'ompanhn)S rog1onnes do Acl'r, .Turun A Purús qne niTo
porlmm so1' I.H'arlos do ef'feot.ivo do Exorcit.o.
,\ sogttintt• menrla ,; ainda assignnda pol' mim: « V•wlm df'
r.oo :fiOO$ pn1·n n ncquisi()fío, oonstrnr..cão o orgnnir.:wão de um
campo de ma nohrn s. »
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O Sn. UnnANO BANTOR- A Commissl!o de Financas ó con-

tmrin n esta emenda e .lft mandou retirar da proposicão uma

autorização desta ordem.
O Sn. ARTHUR I,EMOS- Seria caso de appellar da decisão
da Commissüo.
Nesta occasião separo voluntariamenf.e n minha condição
de representunte da Nucão da de membro dn Commissiio do
Finanças.
Ouvi a administracíio da Guerrn e e!la demonstrou ~ue
niio sr trata de simples acquisiciio, organiznclio e const.rncçfto,
tl'af.a-so rio simrlos :wr1uisir;ão, organização r constrnccão.
O Senado deliberará como entender.
tO Sn. 1\fENDER nr. Ar,MEIDA- No orçamento não; só Am
11mn lei ordinarla.
O SR. AnrHUR .LEMos-A critica de V. E:t. se AXflrce n
resreito de torlns ns porvidencias consignadas em todos os •or!:nmontos de rlespe?.n publica.
Tnfr.Jir.menf.e nindn nfio chegamos ao Estado tle osf.armoR
legislando permnnenf.oment.e, de modo que o orr,nmenf.o n1ío
foRsn um rrsnmn das leis votadas.
O Sn. PrNHJ\IRO MACHADO- O campo de manobras ~ umn
necessidade, não se póde comprehender o Exemito srm camro
<l~> manobras .
.Posso ndenntar· ;\. 11ommissão dr Finnnr,as que t.iw opport.nnirlnrJ,. dr visil.ar um tm·reno rroprio para manobras, pNt.onr.•mtc n Narfto, rle morlo qnr não hn acquieiçlío.
O SR. AR'I'HUR LEMOR- A administrnr,lio da Guerra informou-me quo pndin sm• aproveif.nda nmn pnrf.r rlo terreno
nn Villn Milit.nr no rpml seria nnnexado um outro terreno pertencenl.r nn Ministerin rla Viao~o.
O Sn. Prmmmo MACHADO- E' nm tPrreno r.helo dr hrojos
r pmcisa ser deseccado.
O Rn. An'I'J!Un J,EMOS- A emenda ó a seguinte: «elevadas
a !) : ·WO$ c .1:800$, rospecf.ivamente, ns verbas destinadas n-o
paginador A rrwisnr rln Tm.prensn. Militm•, para serem eqnipnmdos nos mest.rrs o cont.rn-meRtres.
E' uma ontrn PquipnraQão. Sr. Pres!denf.e. o portanto esnnsndo é r•opr.t.ir o q11P tenho dito Mste assnmpto.
Uma ·ont.rn. emenda do pro,leoto de orcnmenf.o, rest.nbr.lrM
n disposição rlo art. 2" sobre nddidos militares.
Ainda •1 da ndminisf.ra~ão rln Gur.rrn n demonstrnr.no !ln
nrr.e;;sidndc dest.n mrdidn. ·
O meu pnrrr.er r de representante da Commisslto de Ft"
nnnoas e ns minhas informaçl!es sl'ío puramentr individnnes.
Nl!o iTI(' interesso por n.•sn medidn. O Benndo n npprove ou
nuo .
. Ha ainda 011trn ."'mnndn de equ ipnrncl'ío de wnr.imrnt.m.-.
nss1gnarla pelo 8r. Pires Fr.rrrira: r. n mesmn do Sr. ~cnndN'
Bmz Abrantes.
·
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,\ e~sr respeito nada tenho a aeci'eseonLnl' nos fundamentos
eom que a Commissiío dr .Finanças <'mit.tiu pnl'ecrJ• eontrario a
:·wnw!i1m11t• disposii,ivo. Elln o UlilHtl~l·;L

Euwuda- J?icn elevado

da

fm}ll'e11Mt

:t ~e i~

o

l!Uillüi'O

d1.' compositores

.1/i/.ilw·.-Ca.st,·o Pinto.

Não Lt>ulto ÍIIfOI'macpcs a esse l'espeit·o, o sem rundamcnl.o
not.ol'io, uiio posso "rnill.il•, quer· 110 nwu nome, quer• 110 da
;}unmi~siio, pai'P{lt.~!.'

favoroilVf!l a

~(~m~~lhnn!.P

medida, que im-

pol'l.a em nugnu•nto rle despexa.
Emenda -llosl.aheleça-sr1 o ar i.. H- O dit·ect.or· da Con~
fr.dot·acão <ln Tii'O Bmzileii'O, qnando fôt· orrif'iul r•rfor·mado,
lr•t'i'l a ;:;mi.Hir:acfin a11nnal dr ll :000~000.
A esso ,.,,spoit.o a CommiHsiío se ma11il'rsLon, ron~idrmndo
a medida dr em·ad.f!l' int'oustil.uciouul, porque so tl'nt.a dr nc~
oumular;ão tln rrmunrt·acão, cmboru não ;w l.t•ai<' d(' aecumu·
la~fio de runc~:1o l't•munet•ada.
Ao arl.. ~"- nestabeleea~se a let.lra 1 da proposição.
Essn etntonda <\ firmada pelo Sr. Senador A. Azercdo.
Nüo tendo sido ouvido o Govel'no a respeito dr srmrlhanto
morl ida, conl'irmo o Pnl'l!eel' da Comm issão.
São nppt·o,·ndns ns .~eguint.es
EMENDAS

Ondn I'OJll'ier:
Verha rir' Gn:OOO$ pnl'a :JOO homrm~ dn infantaria drsUnnrlos :'1s t'ompnnhias rrgi-onacs do Alto .lwrr•, Alt.o ,lurw'1 n .:\!to
Pm·l1s. r Jl:n·a 0s rrsper.tivos ol'fir•i:w~: i.!'r•s eapitãrs, ü•cs t"'
tenent.l!,, r s1•is :l"' l.enonl.es.
Sala dns sessões, 27 de dezembro de 191L-A. Lemos •

••
Onde convir r:
Vorha rh! 500:000$ pnrn ncquisícito, con~t.rnccão c orgn~
ni?.nQíio rl•• um campo do manobras.
Snln da~ sosAõrs, 27 de dezembro de 19H .-A. Lemos.
São rr.ieiladas as seguintes
EMENDAS

Tnndo sido reorganizada n SeQI'ctarin dn Guerra, por elo~
m•ef.o n. 8.81ü, de 5 do ,julho deste nnno, ficnm equiparados
par~ todos os effeitos ao~ ompregad·os ~~ivis dn divisiio do me~
pcdwnlr dn Sccreturin rln Guerra, os funm•ionnrios do Dep:\1'l.:imont.o 1la Adminislm~fin e dn r.• di\'i~ãü do ria Gi!rl'l':t da
mesmn. Ri•cr·etnria, ficnnrlo o Govcl'no nu!.Oi'izndo a nhr·i!· m1
l't'speei.I\'Os credilos.
Sn!n rins sessiios, ~~ dr dru•mbm rir 1!11'1 .- Cawlitlo de
Ab 1'Cl..

Onde convim·:
As díarins dos iWr·vonl•)s do Departamento rln Guet•rn
ficam nquipn1·:ulaK :t~ dos sm·vontcs das Secr·nt.arins rlc E.,tndo
11

:ís do Conlahilidade do Minislerio.
Sala das sossõr.s, ::; de dezembro dP J!J! I . - Oliveira

Vallndíírt.

Arlri'IJStJcnlo-s•' ao ar· I.. i"- At{• 500 alumnos int.rrnns o
Go\'orno I'f'St•I'I'nl':i a Sl'xl.n par·lr• !las mnl.r·irmlas pam filhos
dn milifat·Ps d•• mar·,. ft'l'l'a r•omo alumnos grnl.uitos. ·O~ dr•mi~
.•eriio eon/.rihuintes.
A autoridal!e que or·dcnar mntrieu!as conl.rn o que nr.ima
•'Sl(t def.erminaclo ser•:i l'esronsavel pela dcsreza. As r.nntrihnit~lies ~m·ií.n pagas fHl~ r•rp:n•UfJij,~s
rcc~õAs dos eollogios.

fi.'lcor:::, corn g-uja dns dí-

Sala rias sessões, 27 de dezembro de 1911 .-Pires FerTI''Ím.

Onde convier:
E!ryada a 5:400$ r .; :800.~ respücf.ivnmcntr a verhn dest.inadn no paginador r• revisor !ln Jm.pl•r.nsa Mllilm· ]101' serem
<~quirnr·nwis nos mrslrcs 1•. conl.t·a-mnsl.rcs do Ar;;rmnl de
Gnrt'l'n do Rio do .Janeiro.
Sala das sessões, :li de dcY.embro do 1911.-Bra: Aln·mllcs.

Restnbelecn a disrosicão do art.. 2", lettra (addidos

mi~

litares).

Rala dns sessões, 27 de dezembro do 19H .-A. Lemos,
Oncll1

eonvi~r:

Fienm .,quipnl'ados os vrncimon/,os do paginarlor e revisor
1/a lmpmnsn. Militar aos mestres e conl.rn-mesl rns do Ar;wnnl
de Gnt'l'rn dn Cnpitnl Federal.
Sala dns srssões, 27 do dezembro de 1011.- Pires Fti'1'Wira.
Hestnhelccnm-se ns leUrns a, b, 1!, fi, e, f do art 2' nestnlwlt.'l)am os nl't~. nu, 7u, 8 n ftu.
.
Snla dus sessões, 27 de dezembro dr. 1011.-Pú·es Fcr1'cirll.
11
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Onde convier:
Fica elevado a seis o numero de compositores da Jm-

wensa M ilita1·.
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1911.- Cast1•o Pinto.

I

I

I

!

Restabeleça-se o art. H.
Sala das ses,qões, 27 de dezembro de 19! 1.- A. lndio do
nra:il.
Al't.. 2"- nestnbele~n-se n lett.ra 1 da proposição.
Sala das sessões, 27 de der.embro de 19H .-A. Azeredo.
Approvadu. vne n proposição 11 Commiiisão dr P.erlac(•iio.
FIXAÇÃO DA FORÇA NAVAJ, PARA

f!lf2

;{• disr,n;;siio da proposit.ão da Camara dos Deputados,
n. 100. rir 10·11, fixnnrln n 'forr,.n naval pnrn o rxeroieio rJp HH!:?.
Approvndn, vnr ser submPt.tidn :\ sano~ão.
SI1B-MoiCFf!Nfg'J'AR IJO CORPO DE ENGENHEIROS PA ARMAPA

3' disr.ussã-n rla proposicão oa Cnmarn dos Deputados,
n. 131. rlr !OH, estendendo nos nct.uaes sub-machinistns do
Corro rir F.ngenhriro.q Mnchini~tas da Armndn qrw conr.lnirmn
nem nn!'Ovril.nmrnto o :J• nnno do crm•o de marinha as mgalia~
enrwrrlirlas pelo der.ref;r> n. S. 650, de 3 de abril de 1911.
Apprnvndn. vae ser submetl.idn á snnccão.

~· t!isr11ssão do pro,iect.n tl·l) Senado, n. 5!1, de HlH. alevnndo os venoimentos iios .funocionarios da .Repnrt.içiio rir
:Rslnt.isl.icn Commrrcinl t• dando outras providencias,
Appl'll\'ndo, Yaf\ (l Commiss~o df\ 1\edacçAo.

O Sr. Sá Freire (p~lrr nrdem.\- Sr ..PreRidente, estnnrfo
snhl'l' :\ Mrsn n J•rrlnrr,ão final deste pro.irct.o. rrquoiro fl V. Ex.
con.•nlfr n !'rnntln snhrr si conoetle tlispensn dr puhlirncii·o
afim de que n mesma seja immediatnmentr discutiria e votádn~

SllSSÁO J•:M

17 Dll
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DE
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O Sr. 3" Secretario (servindo rle 2') procede :\ leitnra
do seguinte
PARECER

N. 464- !9H
··:"
J,

R11rlacção final do projecto n. 9.9, de I'{JU, que ele11a os venâ-

mentos !los chefes de

.~ecção, 1", 2", •1" e ~·· escriptu.1: seroentes da Estatistiea Cnm.-

1'arios, portdro. correio
rnercial

O Congresso Nacional resolve:
.
Ai't.. L" .Ficam elevados os vencimentos dos chefeB dr
,Sf\ef,:,ão, 1~'~•, z~~-, 3 n ~~~~· eseripturarios, porteiro, correio e serventtlS ela Estnt.isticn Commercial, respectivamente, a 10:000$,
R:OOOif;, G:OOO$, ·i :soo.~. 3:iiOO$, 2:800$, 2:400$ e 2:000$, sendo
dons l.er~os de nrdenado c um terco de gratificaoão; abrindo
para isso o Governo o necessario credito.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Snln das Commissões, 27 de dezemhro de 191 i . - Wal[redo
J.e((l.- Sá Frr.i1•n.- Bernardirw .llonteiro.
Approvndn, vne :í Gamara dos Deputados.
1
'"

P.\VOilllS .\

11.

Oi'i'Jf:t\B~

DA ,\DMAD.<I Jl: Cl,.\SSER ANNEXAS

2' disr.11~são da pr•oposi~ãn na Camara do~ Deputados.
133, de ·I n11, detol'minnndo quo os officiaes da Armada r

nlnssf's nnnexns, quando transferidos para a reserva, por mol~s!.in ou frrimontn cnntrahido em servioo militar, tenham díroit.o :'t per·ocpcão integr•n 1 dos seus vencimentos, r dando outras
providencias.
O Sr. Urbano Santos- Sr. Pr·rsidenfr. o t•rqtwrimrnlo

ouc vou apl'csrntar n-o Senado absolutamente não importa em

ilnsrnspoif.o :Is rlolibrrnçiírs dn Mesa, que, como snbr Y. Ex ..
me merece todo a neatamnnto e consideraoão. Mas par·ece-me
qur no~t.r momrnto. no findar ns nossas sASsões r occnpndM
r'orno nos nchnmos com nssnmpto da maxima importnncin. niio
rlnvnmos nst.ar dnndo n. nüssn aímrovncão a projectos sem o
dtwido est.ndo rins nMsns l':ommissões.
Envio. pnr·t.nnt.o, :1 ll!osa, um requerimento propondo que
n. proposir..fio n. ·133, que <I n que sr; disnut.e, e as de ns. 137.
H4, ·13f>, ·!!tO, t.\2 n 1·13 viío ns respoct.ivns Gommissões pm•n
sobJ•() olln.~ intorpnT't'm parecer.
Vom :í nwsn. •! lido, apoiada o post.o em dis~usslio o sr-

gnint.P

ll~QUI~RIMEN'I'O

tJ

. Hrf{rwiro f{nn os pro,ioctos ns. 133, 13'T, H4,
14~
11,3 vfio fls J•esr•!divns l':ommissiíes pum sohr~s inl.rr·-

./3ttluo.

por·rm pn1•ocer.

Snlu das sossõos, 26 rto dezembro de 191! .-Urbano Santos.

~
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O Sr. Pires Ferreira- O l'<'fJIWI'inwn f,n do linnr·arlo Scnndm· prln Mn;·nnhfio so oppl}e no no:;imcnto, (Não npoindns.Q
O flt~gimr\nto di~ CJ\W a;.; IH'onosit:.õPs da Cnmara qut~ aqui

r.Jtegal'f•m 'do f!ia :!:! t•Jll dPnHLe, porlm'lÍ'O ..:;e r· col/o(~ndas na Ol'dum
do di~. indnpPIHJenl.e dt\ pnre1~•w. :m~Las propo~i~:.,)n;-;, poi'Lanto,
l'llf;J•m·mn nn m·dl'ru do dia nm \'ÍI'tudo dosso tH'Ugo, c mio ín-

f!,,vidamenlt•, eomo disse o illusl.ro l'l.'pl'cscnt:mtc do il!nmnhão.
O Srt, S.~ Fmmm- Não apoiado I S. E:r. não disBr isso.
O Sn. UJmMm SMi'JYJs- Preo n palavra.
0 SI\. P!lllcS FEIIRI>lll.l- Não IÍ mNI inl.uito contl'ai'ÍUI' O
honmrlo SenadO!' P•'ln MarnnlJiío, eujas opiniõr.s ouvimos semJH'f' (•,om sympalhin " I'Cspeit.o, mas desta vc~ não foi ,i11Sio
para eom u MPsn, que f.l'ill sido rscrupulnsn nm n;io admiJ,f ir
muilos rcqnorimenlü, soh!'t• as male1·ias da ordem do din.
Em 1'('!-iPPiiO, pois, ao J'f!C(U(!dnwntü e cmhora eontrnrindo
por ler do oppot·-m" ao~ deAP,ios dD lwnrado Senador, voto
nonlm o f'rqLWJ'i!nenlo.
AprJrovnrlo o r·er]nrl·imento.

+

O Sr. !osó Euzchio (wla nrrlom': --Sr. Prc;;identr, re-

lttwiro a V..F:s. qufl "ansulll• o Senado ~obre si consente nn
m•geniJJa para ser• dLII'nLidn l1o.ie a proposit;iio n. '123, QllC
nutorizn o C:ovPI'no n nlwi:• o ncdil,n sup]llcmenLnr pn:•n pn~a
menfo nM jui%t's lognrh1,; B nuditol'es d•l gurr•r·a.

F.stc pro,i•'e!O .i:í lrm parcrcr ria

Commis~iio

rln Finanr.as.

O Sr. ?residente-.T:\ N<l:'t lrrminada a hol'n rln srssiio.

O Sn .•TORI~ EuzEaro-Entiío peço a V. Ex. que inclua
Psle pro,jeclo na ,ordem do din de amanhã.
O Sr. Presidente- 'F.slnndo fcl'mínnda a horn, vou 1~
vnntnr a ses~ão.
Designo pn1•a ordGm do rlin seguínto:
2' dism~~fio da proposie,ã-o da Cnmnrn doR Dcpnlurlo~.
n. 12J. dr Jnfl, :ml,oriznndo o Presidrnt.o dn RcpubliM n connrrlot• um nnno de linonçn eom l!on~ torços dos voncimrntos no
D1·. Carlos nomr:> Robollo. Horta (com parecr1• (nvm·avd da
rmn:mdnslin dr Finanças);
2' 1!iscussiío dn propoAiçflo da Cnmarn ·dos Deputndos,

n. 135, de ·tnll, que nutori~n o Presidente dn Republica n dar
:\ Mesa de nondas do TtncoaUnria, no Estado do Amazonas, o
mesmo l'>'A"illlcll dn ll!r;;n de Rendas de Ant.oninn, conlinunnclo
suhordinndn :\ Alfnnde;;a de Manúos (com pm•ccer (lmnmvel da
Co•nm:issüo de F''inanrasi;
Discussão unicn da indicnr,ão do Senado. n. -!, dl' 1gH,
pl•opondo nllera~ões no Regimento quanto lÍ clurn~ão eh> mandato da Commis::;iío do Poderes (com. parece?' [av01•nvel t/11 Com-

missão tlc Policia);

··-·-·-...............
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DiscussUo unieu da indicucfto n. G, de 1011, propondo •ll.te,
pntt ·os eJ'J'eitos do montejliO, licenças c mai~ vantao;ens de

QI11J gosum os J'unccionarios titulados, se,íarn os •·edael.or·cs du
debates do SenarJo incor·porndos :í Socl'ctarin. eou.;l.il.uindo unm
seecão cspe••.ial (com ;m•·ccc1' {lrvo·•·avcl ela Coumrissüo tbJ Po-

licia) ;

::• discussão da proposicüü da Gamam dos Depu ta dos,
n. HG, de 10U, autorizando o Govemo a u!Jrir ao .l!inisl.erio

du GucrJ·a os cr•;ditos supplemcnttlrcs de L 012 :523$0~8 c
1. í·13: 1!!3$·íGG afim de ai.Lend•;r a divçrsos pagamentos no
corrente exercício Unclwida em m·clem. do dia sem JWI'CCC!',
r.;c-t·i. do arl. u. ·126, n. 2, do Rerrimento);
2' discussão da proposi~iio da Gamara dos Deputado,;,
n. l~l. dtJ 1011, autorizando a a!Jert.ura do credito do réis
:l!H :803$.123 no Ministerio da Fazenda, para pa:;arnent.o do
divida de exercícios findos (inclu.ida em ordem do dia sem
))(ll·eccr, e;c-·vi du art. 11. ·126, n. 2, do Rcabncnto);
2" discussão do proJecto tlo Senado, n. il1, de lllll, qu•J
concede direito de aposentadoria a-os funccionarios aos quaes
applica a disposiçito do art. 1", § ü", :!" parte, do dect·eto
n. LlüJ, de 5 de ,íaneit·o de 1904, com as vantagens de que
g•o:;am os da União (com parece!' {w;omvel elas Commls:;úes
llc !Hstiça e Lcflislaçãp c de F·inanças);
2' discussão da pi'Dposicüo da Camarn dos Detlutaclos,
u. 100, de 1011, autorizando o Presidente da· Republica a
a!Jrir no ~!inistet•io da Fazenda o credito cxLraot·dinnrio dtJ
L üi5: 13 •. $338 afim de •oecorrer ao pa:;anwuLo dos .iuros dos
depositas da Caixa. Eeonomica e Monte de Soccort·o desta Cupil.nl no segundo semestre de HllO (com pa!'cce1' favoravel du
Cummissão de Finan(:as);

2" discussão da proposicil-o da Camara dos Deputados,
n ..10, de 1011, autorizando o Presidente ela Republir-a a conoecler n Josil ~l'hornnz Cnrlll>iro da Cunha. 3• escriptura!'il} da
AIJ'ande:;n do .Jlio dn .Janeiro, um anno dn liceLH;a com ordenado (com parece1• {avm•avel da Commi~sf!o dr: Finanças);
2' discussão da pt•oposi~flo· da Gamara dos Deputados,
u. IG~, de 1!111, autorizando o .Prcsidonte da llcpulllica a 'Jnandtu• declarar isentos de qunesqu~r impostos. inclusive o de
"xpediente, todos ·os utl!Usilios o matcriaes dcstinadoti ti cull.um da serin:;ueim, do caucho, ua manil;obu •J da maugabcira,
e te., c dít outras providencias (hwluida cm ordem do dia sem
pm•eee1•, e.~- Di do ar~. ·126, 11. ~. do Rauimenl'o) ;
~" rliscussiío dn pr•oposi~ão rJn Gamam dos Deputados.
a. 1~3. de 1!111, quo autoriza o Presidente da Hepnblica a abrir
ao 7\liniRtrrio da GuePr·a vnrios er•editos na importancia tol.al
de 30 ::JG5$G·I5 para pa!;'amenlo dtl tmguwnf:o de vcndment.os
aos .inizes togndos do Supremo 'l't•ibunnl ~!ilHar rJ auditores da
Guet•r·a c da Marinha (com 1Jarcccl' da Coum!'issüo de Finan~as
O//CI'CCC11clo t111!Ctlda) i
.
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::• dist<ussüo da proposição da Camara dos Deputados,
r:. l:lí. r.le I DI I, antorixnudo o Presidente da Republi~a :1 con'"'d"'' 11111 a1rnu ut• liccw;a oom ordenado, pura tralauwnto do
s:tudt·, '"' ll;·. l.uit. Quit·iiw dos Santos, procurador da Repuhliea no J~stadu Jo Jlio de .fanoiro (com parece~• {avurave! da
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Commissão de Píuanças);
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2" di~cussão da proposiciio da Camara dos Deputados,
n. Ui, de 1011, que equipara, para os efi'eiLos de vitaliciedade
08 actuaes propm·adoJ·cs rln )!]xlerualo d•,, Collegio Pedro H aos
JH'eporadoJ•es das Jlnwldades de Medicina du Hepu!Jiicu, que
,íá gosavam desla vuulugcm, de ueeürdo eom o arL. 5" du, lei
n. :.L35ü, de 31 de dezembro du 1D!O (com parecer favomvcl da
Gomm'issão de Justiça c Leuislação);

2' discussão da proposicãio da Camam dos Deputados,
de !OU, que uutoriza o .Presidente da Hepublica a eo1weder
nove mezos de licenoa com ·ordenado, pam trntnmento de suude,
a Antonio José da Cunha. Lima Bmga, escrivão elo Juir.o J?edornJ no J~slado do Rfo de Janeiro (incl11.ída fi11! 01·dcm do dia
sem parece,r, c:c-,v·i do a1•t. ,126, n. 2, do Regimento).
Levanta-se a sessão ás 5 horas da La1·de.

,.
! .
,1.'

J S:J" ::lESS.'\0, EM :!8 DE DEZEMBRO DE 1911
PHI~tliUICNI'I.I

UIJS ~~~~. QlJlN'I'INO BOl!A \:UVA, VICli-P!tll~IDilN'l'E,
PlliiHEII\ol CHAVES, jo SECRETARIO, 1~ C.\NDIDO DE .1BREU, 4•
SJ~CIIWI'.I'IllO,

.A.' 1 hot't\ da lm·de, presente numero legal, abre-se a
sosHão, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves. Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pectr·osa,
Gabriel fi.J\lgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio,
Ul'lmno Santos, Mendes de .Almeida, Pires Ferreira, Frannisco
i":í, érlwmar. Aecioly, Tavares de Lyr·a, Antonio de Sour.a, WalJ'rudo Leal, Castt•o Pinto, Sigismundo Goncalves, Goncalves Fcrr•eh•a, Roôa e Silva, Guilherme ,Campos, Oliveira Valladiio,
Huy Bar·boôa, Roverino Vieira, J3ernardino Monteiro, ~runiz
T!'r<~ir•e, Joiio Luir. Alves, S:i Freire, Bueno de Paiva, Bemat•do
Monteir•o, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Frar.eiseo Glyeerio,
Leopold~ de Bulhões, Brax ,Abrantes, A. Azeredo, Met.ello, Generoso Ma!'quos, Alencar Guimarães, Felippe Schimidt. Lauro
Atüller, Viclorino Monteiro, Pinheiro Machado e Cassiano do
Nascimento (45).
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.
ArauJo Góes, Rilverio Nery, Pnes de Carvalho, Ribeiro Gonçalves, Gez·vnsio Passos, Alvaro Machado, GOmes Ribeiro, Joaquim
Malta, Coelho e Campos, José :Marcellino, Lourenco BnptistQo
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Augusto de Vasconcellos, Lauro t;odré, l!amvoti :-iallc>, Gom.uga
.raynw '-' Herdlio Lu~ (1GJ.
E' lida, posta cm discussão ~ :scliJ deLate llfJ!Jl'UYark ,. acta
da sessão anterior.
O Sr. i" Secretario dá conta do seguinte
EXPE!JlEN'I'E

Nove officios do Sr. Secretario da Camara dos Deputados
remettendo a~ seguintes prQposições ctaquella Camara:
li. 156 -

1911

O Congresso Nacional resolve:
Art. i.' E' concedida umt\ pensão mensal de 300$, sem

P!'tljui~o do lllOilLepio deixado pelo seu J'allecido marido, dcsembprgndm· DJlO~ent.arlo Justiniano Baptí:;la Madureira, a D. Isabel
do Hal'l'Os l\ladureim, mãe do patriota bacharel Alft•edo de Barros Madul'eira, passando por sua morte á sua filha solteira
D. l\lariu Isabel de Barros Madureira.
Art. 2.• E' o Presidente da Republica autorizado a abrir o
cl'Cdito uecessario para a execução desf.a lei.
Camara dos Deputados, 28 de dezembro de :t911.- Sabino
lJal"roso Junior, presidente.- Antonio Semeão dos Stmtos Lfl4ll,
I" secretario.- Euzeb·io l<'?•ancisco de Andrade, 2• secretario.
- A' Commissão de Finanr;as.

N. 157 -

i911

O Congresso Nacional reSQlve:
,\,.t,. L' Aos o'l'l'ieiaes do Exercito. sem curso, que contarem
mais de 25 annos d~ servico, é facult.ado requererem n reforma
com as honras e vantngcns dos reformados no posto immediatamonte superiol'.
Art. 2." Ficam extensivas ás praças do Exercito e ás da Ma_
l'iuha as vantagens dos arts. 157, 158 (alineas a e b) e 159 do
regulamento que baixou com o decreto n. !l.OiS, de 18 de outubro de 1911.
Para(l;!'apho unico. Os reformados no posto de 2• tenente,
LI" ucc•kdo eom a alínea b do art. i58 rio regulamento aclma
cit,ado, legarão. nm caso do morte, os meios soldos ás res}'ectivas familias, Lendo em vista o disposto no art. 34 da lei numoro 2.290, de 13 de dezembro 'de i9i0.
Art.. 3." nevogam-se as disposições em contrario,
Camara dos Deputados, 28 de dezembro de i!lii.- Sabino
lJar1·oso .Tnnior, pJ·nsidrnle.- Anton·io Simeão dos Sll'/ltos Leal,
1• secretario.- Eusebio li'ranci.Yco de Andrade, 2• seoretario.A's commissões de Marinha e Guerra e de Finanças.,
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r:onFrt•.-!:;o Xaeíom!l Llecl'eta:
ArL. 1.• Fica concc<lido a D. Maria 8tephania de Al'aujo
Tlolfor·t Vicirn, viuva do e:dindo minisli'O do ~upremo Tribunal Federal .João Pedro Bell'orl. Yicra IJ bem assim ús suas
t)
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Niua o Lucilia, repartidamcn!c, a pensão de 300$ men-

Gamara <los Deputados, :!8 ele uezemLro de 1011.- Sabino
.luuior, JH'esideule.- .Jntonio Simr:iio dos Sa'lttos Lcat,
1" ~ecm!ario.- Eusabio Francisco de :lndrade, 2• secretario.
- A' Commi~são de l''inanças.
!Jai'I'OSu

N. JGD ·- 1911

O Congrc:<so Nacional decreta:
.\J•tign unico. Os J'unceionarios da Fa~endn rle l' •J :J' rnt.rmwín ôCl'àO UUillil.tidos !Í ÍUSCl'Í(lÇÍÍO IJill I!OIICIJI'Sil )Jiil'lt OS Jogar·r.s de guarda-rnür f~ ajudantes dn gnarda-1111j!', judepcn ..
donte de provas tlc idade; rcvor;mlns ns disposições em con-kario.

Cnmat·a éios Deputados, 28 de dezembro de 1fiH . - Sabiir(J
.lnuiul', rll'esidentr·.- Mltonio Simeão dos Santos Leal,
1' sccretat·io.- Eusebio Fr·andsco da Andr•adc, 2" secretario.:\' Commissão de Finanças.
nai'I'IISO

N . .lüO- .1011

.,

O Cmt:;resso Xuoional decreta:
Artigo unico. E' concedida uma pensão unnual de 2:.100$ li
ll. Bra~ilia Bueuo Pil•es, viuva do capitão Hell!'iquc .\zevcdo
l'h·es; J'evogadas us disposicõcs cm contrario,
Carnar·a dos Deputados, ~8 de Jer.embt'o de 1011.- Saúino Barroso .hurim•, pr·esidentc.- .1ntonio Simeão dos Sa11tos
Leal, '1" seerclurio.- Euscbio l•~rancisco de Andrade, :!• .scLU'elurio.- A' Commissão de .Fiuancas.

N. 1G1 -

'!OH

O Congresso l\'ncionnl doere ta:
~\rt.i:;o unico. Fica concedida uma pensão mensal do 300$.
rop:u·tidamcnte, u D, Claudinu Nogueira Martins e á menor

593
Celiua Marlins, vinv;t o l'ilila do Dt·. Jos•; lzidoro Martim .ru~e conservut· 110 <Jstudo tk' viuva e t.•sta

nior, cmqua11Lo anuella
no do solteira.

Camam dos Dt•J•UI.i!dos, :!~ d" dezembro de l!Jl1. -Sabino
Carroso Ju:nim•, pt·esülcnt".- Antonio Shncão dos Swttos Laal,
'i .. :-;ee!•elado.- E' usebúJ Pt•fwci~~cu <le Awl'rade, 2° secretario.
-A' Cornmissão de Finau~as.
N. :IG:.l-i!l11

O Congresso Nacional resolve:
ArUgo unieo. E' o Presidente da Republica uutol'izado u
abrir ao .i\linistci·io da JusLi<Ja o Negocias Interiores o credito
de 32:000$, supplümrmtar tl verba n. 20 do art. 2" da lei
n. 2.35G, de :H de dezembro de 1!J10, afim de occort·cr ás despezas du sub-consignu(:ão «Di elas de onfermos e alimentos de
llOmmunieunl.cs » do Hospital de S. Sebastião; revogadas as
disr•osi<;ões em conlmt·io.
Camara dos Deputados, ~I! de dezembro de 'l!Hl.- Sabilw
Barroso Jnnior, ]li'Csidrnte.- :lntonio Sinw1o dos Santos Leal,
!" secretario.- Rusebio Francisco de •.J.nd!•adc, 2" Hecrctario.
-A' Commissão de Finanças.
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ArL 2:• E' o Presidente da Republica autorizado:
a) A conceder os favores da lei n. 2,049, de 13 de dezembro de i 008, tnmbem nos immigrantes localizados em nucleos
coloniaes e, bem assim a qualquer agricultor que satisfizer
as condições da referida lei nüo ficando dependentes da constituição de syndicatos ou cooperativas agrícolas.
·
Os mesmos favores deste artigo e lei nelle citada poderão
ser concedidos pelo Poder Executivo para novas plantações de
mwáoeiro e oliveira, assim como ás culturas novas do pai~.
desde que, pelo seu valor oconomico, mereçam se1• estimuladas
poJo Governo Pederal (lettra a do art. 51 da lei n. 2.356, de 31
do dezeml.Jro de i!HO).
b) .1. contractnr com em prezas industriaes a admissão em
suas officinas de aprendizes de ferreiro-mecanico até o numero
de 100, não excedendo a 10 para cada empreza e a contractar a
admissão de 10 aprendizes do electrotechnica elll officinas
na Europa ou nos Estados Unidos, abrindo para esse fim os
neoessarios creditas.
c) A tranferir do l\linistcrio da Fazenda para o da c<\gricultura as fazendas nacionaes localizadas no Estado do Piauhy
o as terras das exlinctas fazendas nacionaes, procedendo á sua
domarcacüo o ni'l'Oiamonto dos bons e promovendo a revisão
· ou rocisão dos contractos que porventura. onerem as ditas fa1.endas.
Nus citadas terras o fazendas nacionaes, o Governo organizará colonio.s o campos de experiencia, de modo a favorecer o
desenvolvimento das industrias pastoril e extractiva (carnaúbn, maniooba, olcos vcg-ctaes) (lettra d do citado artigo) .
d) A contractar, pelo prazo quo for mais conveniente, com
o Dr. V. •r. Cooko, da Universidade de Wyoming, ou com
outt·o vrofissionul de reconhecida compe~encin no assumpto,
o estabelecimento do um ou mais campos do demonstraç[o
sogundo o pr·occsso da llwoura secca (dau-(ormin(J), podendo,
purn esse .fim abrir os necessarios creclitos ató a quantia de
i00:000$000.
e) A abrir o credito de 200:000$, ouro, para <lccorrer ns
despezas com a emballngem e transporte para o Brnzil dos pro~
duetos Que figurnmm nas Exposições de Bruxellas e Turim e
liquidar os compromissos resultantes das mesmas ex:posicões ..
f) A abrir o credito nté a quantia do 2.700:000$, para
liquidação úus despezas com o servioo do recenseamento nos
exercícios de 1010 c 1011 o, bem assim, para liquidação dos
eompromissos assumidos pola Commissão de Propaganda na
Europa.
o) A abrir os creditas que f<lrom necessnrios para occorrer
ás ·subvencões resultantes do contractos ,i :I celebrados de conl'ormidade com o disposto no art. 30 da lei n. 2.221, de 30 de
dezembro de !DOO (lettra f ào citado ar·tigo).
h) A mandar cffectunr n drnr;ngem do canal de acr.esso :1
ilha das Piores, pam facilitar o trnnsito das embarcncões quo
trnnsport.am immigrant.cs para a hOspedaria existente naquolln
ilha, wrrendo a despczn ·pela verba III, oonsignaçiio destinada
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a despezas extraordinarias c eventuaes (lettra g do citado ar..
Ligo).

a disponde r:
r, 10:000$ cm pwmios, á razão de 1$ por kilogramma, aos
sú!·icicultores que apresentarem casulos de producção nacional
úc accôrdo com o regulamento n. 6.5!!J, do 13 de julho de 1907;
H, G:000$ cm premi os aos scricicultorcs que provarem, a
,iuiw do Governo, ter pelo menos 2. 000 pés de amoreira, regularmente tratados, rle ncctlrdo com o disposto no mesmo regulanwnLo (l'ei.Lra e do citado artigo);
III, Até .\50 :ooo.~ pam construccão do novo edifício desl.inado {t Escoln de .Aprendizes Artífices do Estado de S. Paulo,
i)

'~orworrendo

o gove1·no estadunl· eom jg'lml quanLin;

firmar conl.rnctos, cujo prazo não exceda a cinco annos, a respeil.o ele alugueis !lo casas indispensaveis a serviços
do Ministerio da Agricultura (art. 74 da citada lei);
I•) A eontrnctar, no paiz ou no estrangeiro, pessoas de pro.
vada eompetencia pru·n dirigirem serviços e ·exercerem funcoões techniens, não podendo exceder a. tres annos os contraülos que oclebrar.
Parngt•npho unico. Quando fôt• ,contractada. quelquer pes~oa para exercer cargo expressamente comprehendido no or~amcnto, a gmLil'icação fixada no contracto será paga pela
verba correspondente a ü~Rc curgo, até a importancia ostnbeleeida na competente tahellr\; col'!'endo a. dii'ferenca, si houver,
].leia verba destinada ao pessoal contractado.
l) a cr·enr 110 Estado do llio Grande do Sul um campo exporimenLa! para a. cultum !lo trigo, tendo annexo um labornlorio de exames ehimicos o biologicos a cargo de um profissional espeeialista o idonco, podendo para isso despender até
150:000$000;
rnl a auxiliar os municípios o os Estados com a quantia
d<~ ;. :000* pol' kilometro de estrada que filr construída, aproJ>l'iaria no l.ransito rio nul.omoveis, o ligando {lntre si dous ou
nrais cslabolecirnentos do Ministerio da Agricultura, Inlluslria B Commercio ou quaesquer destes com centros de popuiar:úo ou com zonas agricolus visinhns, ató o maximo rJe 30 kilornciros em rmdn Estado, sendo feito o pagamento por trc>:llos do to ki!ometros <! mediante exame pelo ministerio, depois de r:oneluido nada trecho:
n) a IJroar e custear· no Estndo do Maranhão, no Ioga!' que
.iul~a 1 • ma i~ r:onveuienle, nas proximiúade~ da Estrudu de Ferro
~. Lu i" a Crtxias, uma esLa<;.ão cxperirrwntnl pa,t•a o cultivo inLeusivo da algodoeiro, abrindo para isso o ueccssario credito
at<; 100:000$000;
o) a receber o Posto Zootechnico do Lagos com os terrenos
nm~cssarios ao mesmo posto e cu!Lurq do forragens, complelnndo a sua orr;nuiza~ão com elementos necessarios aos seus
j) A

fins;

11\ a instatlar no na ir. t.r·es estações scricic'olns, entrando em

accôrdo com os Estados para a cessão das torras que lhes fo· .
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t·em necessat•ias c não podendo despender com o pessoal, material c installação do cada uma das de 20 :000$000;
q) n parcellar os Jll'omios osta!Jclccidos pelo decreto legislativo n. 2.040, do 31 de dezembro de 1008, para í'nvoreeor
a o1'í'ocLivn cullum e moagem do trigo nacional determinando
a :írca culLivada o a producçiio media por hectare e demais
condições que deverão dar direito aos premias;
7') a conceder premi os de 500$ a 5:000$ aos viticultores
o vinicultores que cxhibirem, cm exposição publica que se
t·ealixnr annualmonlc na Capital Federal, soh inspecção de delegado especial do Mínistcrio da Agricultum, os mais beiJos
o 'JfJJ'eciaclos specimens de uvas e os melhores vinhos l'abricados de uvas de .copas ouropéas e amel'icanas, expedindo rcgulamenlos, em quo deverão ser indicadas as especies de videiras
cujos productos possam sol' premiados, c demais providencias
l'avm·occdoras do dcscnvolvímcnlo ela industria viticula e vinieola, eor·rendo a despcza pela verba :15";
s) a avocar, mediante accõrdo com os respectivos governos,
ns cslnções mcteomlogicas existentes nos Estados, na f6rma
do ar i. !t2 do regulamcn lo da Directoria de 1\leteorologia e Asti·onomia;
t) auxiliar com a quantia de 500$ a cada criador, possuidor JlCio menos de 200 cabeças de gado vaccum, que construir cm sua propriedade banheiro para expurgo de parasitas
do mesmo gado, não podendo o auxilio exceder de 10 ;000$
cm cnda .Estado, dentro do oxcrcicio; abrindo para isso os necossarios eredilos;
u.) a inst.allar postos zootechnicos cm Goyaz, Piauhy e
Ceará, despendendo até :150;000$ e correndo a despeza pela
verba 19";
v) a transformar em aprendiz[ldo agricola o Posto ZootiJc.Imieo do Ponta Grossa, cedido pelo Estado do Paraná;
a:) a abrir o credito de -100:000$ pnra auxiliar as oxposições-l'eii':J. que se realizarem em municípios da Republica
c dividida essa importancia com igualdade pelos Estados que
promoverem a realização de taes certamens c a despender at.é
a quantia do 30:000$ com a repres·ontação do Brazil na Convenção Inlernucional do Policia Sanitaria Animal, a rounir-se
cm Montevidéo em 1012;
11) u conceder ri Sociedade Bra7.ilcira de .Agricultura de
Pnl'iz o auxílio de :10:000$, que correrá pela verba 4";
=l a dar nova organização ao serviço do patentes de invenção, modelos industrinos c marcas de J'aht•ica do commcrcio,
Art. 3.• Fica o Govot•no autorizado a desenvolver a industria da pesca, instituindo uma inspectoria, superintendida
pelo Minislerio ria ,\gl'icultum, Indus·lria o CommumJO.
A Inspectoria de Pesca promoverá n animação da nlludidn
industria:
a) pela inslt·ucçiio c auxilio nos pescnclorcs;
b) pelo povoamento das uguas nucionacs com as cspecics
mais aprecinrlns, I]UC!' indigcnns, (]ncr r.xot,icas, tanto de agua
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doca como de agua salgada, por meio dos melhores ensina:montos da piscicultura;
c) pela orgnnizacão do cooperativas entro os pescadores;
d) pelo levantamento da carta batimetrica da costa, determinando e localizando os pesqueiros;
e) pela orgnnizar;ão de um museu do apparellJos e carta
de pesca o do collecçfio de specimens da fauna marítima, lacustre o fluvia) ·
f) pelo csttw"''-'cimento de estações nos pontos mais convoniontcs com escolas pralicas para manejo dos modernos apparolhos do pesca, salga, preparo ele conservas, fabrica de adubos com clctriclos de peixe refugado, piscicultura o ostricultura.
§ 1." Aos pescadores, inrlividualmont.c, c 1\s omprezas ou
companhias de pesca, conslituidns ou que se venham a constituir, do accürdo com a legislaçiio vigente, são assegurados os
seguintes favores:
I, concessão do terrenos de marinhas e terrenos publicos,
nas costas e nas ilhas, para fundação de estabelecimentos de
pesca;
rr, direito do desapropriação, por utilidade publica, dos
terrenos necedsarios :í edificação de estaleiros, parques e deposites de salga c frigoríficos;
III, pela importação de embarcações a vapor ou á véla
ilostinadns exclusivamente :í pesca pelas suas installações e
característicos; dos npparelllos do pesca o material proprio
para o reparo dós mesmos: dos macl1 inismos e material preciso para a inslnl!nção dos serviços de preparo, salga e consorva do peixe, inclusivo os nccossorios e aprestos para o
acondicionnmcnlo do peixe conservado; do comt•Jst.ivel para
funocionamcnto de barcos o demais instnl!açiíes attincntes :i industria da pesca - pagarfio os concessionarias direitos na
mzilo de 8 'I. do valor, nos termos da lei da receita e ào regulamento n. 8.502, do 8 de março do 19i1, no que forem app!icaveis, vigorando tal favor pelo prazo de cinco nnnos, a
contar ad dtÚa da concessão;
IV, licença, isenta de qualquer contribuiciío federal, para
installação de viveiros om quaesquer pontos da costa ou das
lagoas;
V, permissão pnm que o mestre, contra-mestre, capitão o a metade dn cquipagem dos barcos de pescn a vapor
ou a vela sejam de pessoal estrangeiro, durante cinco annos,
contados da data desta lei.
§ 2.' Em regulamento especial ~ue o Poder Executivo
decretar!\ para immndint.a execução dn creaciio das inspectorins do pescn, devo r!\ pl'Oh ibir o emprego de substancias venerosas c explosivas e o escoamento de resíduo dns fabricas
nos rios, e del.orminar:\: qunos os nppnrolhos do pesca permil.tidos, dimensões rins mallms das ri\des. tempo o local pnrn n
pesca; dimensões dns r!ivorsns cspocies; distancias da cnstn
a que 6 peJ•missivel a poscn do arrasto por barcos a vapor,
1.onns espociacs cm que est.es bnrcos' podem o.perar, e ns
condições cm que serão concedidos as licencas para a pesca
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em barcos a vapor, acautelando os interesses dos pescadores
pela concessão de garantias c favores para, quanto possível
assegurar-lhes lucros de seu trabalho na concurrencia com
os apparclhos da pesca moderna.
O Gover·no nhrirú, dentro do conente exercício, os creditas nccessarios para insLallaciio da inspectoria e estaçiies de
pesca até a importancia do 200:000$000.
Art. 1." A's. tres primeiras escolas praticas de electricidade e de mecanJCa que se rundm·em pelos moldes norte-americanos serão subvencionadas cada uma com a quantia de
20:000$, annualmcntc, pelo pra?.o de cinco annos.
Art. 5,• Os contt·actos para obras necessarias aos serviços_ do l\1 ini~l.crio da ,Agricu ILuru, Industria e Commercio podoruo set· fc!los pelo prazo de dous annos.
·
Paragrnpho unico, Poderão ter igual duração os contractos para o fabrico c fornecimento de instrumentos e apparelhos para o Ohcservatorio Nncional,
Art. G.• Os ct·editos fixados nt~ lei n. 2. 356, dtJ 31 de
dezembro de i910, para despezas com a installacão de um
embarcadouro no porto do Ilio de Janeiro e de postos de obRervaciío e desinfecção do gado, montagem e custeio de pharmacia, polyclinica e Iab().l'atori() veterinario (verba 17),
acquisição de machinns, instrumentos, ferramentas e utr.nsiIios agrícolas, etc. (verba 6") e installação e adaptacão, etc.
dos estabelecimentos de ensino agronomico (verb11 19•) continuarão em vigor no exercício da presente lei.
Art. 7," Na vigencia desta lei podomi o Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio contractar, mediante concurJ•enoia publica, com truom mais vantagens offerecer, a publicacão do annuario d<! Directoria do Meteorologia e Astronomia
o mais trabalhos do 1\!inist.crio, correndo n despeza por conta
elas competentes consignações or~.amcntarins,
Art. 8.' Sempre que für conveniente, o Ministorio poderá
fazer as suas publicnçõe~. impressões e eneadernaoões na typograpbia do Servico de Estatística, correndo as despezas por
conta das competentes consignações orçamentarias das repartições a que pertencerem os trabalhos (art. 54 dn citada lei).
Art. 9.' Para os fins de que trntn o art. 58 das bases que
baixaram com o diXlreto n. 6, 155, de i!J de abril de 1907, o
Governo poder:\ abrir creditas supplementares e elevar a subvenção ali i consignada n 15:000$ quando se trate de via-ferren
tle bitola de um metro, não excedendo de 60 l>ilometros de extensão e quo não sose do garant.ias do ,iuros federal e estadual,
oomtanto que o pagamento se ftHJa por trechos não inferiores
a 20 I'iiometros em trarogo,
Pnragrapho unico. A stllJvonl'iio prevista• neste artigo
não poderá em caso algum ser concedida ti estrada ou trechos
de estradas construidns sem contracl.o prévio, salvo as que
tiverem vorbn no orcarnenlo, (Art. 55 e paragrapho da citada
lei. )
Art. 10. O pessoal das Inspectorias Asricolas, Inspectorins de Veterinnrin, Escola do Apr·endizes Al'ti!'ices, do Serviço
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do l'l'OI.ccçiío aos Indios e J"ocalízQcão do Trabalhadores Nacionaes o do Ensino Agronomico cm cHecLivo servico nos Estados
do Pnrtí, Amawnas e no 'l'erritorio do Acre, perceberá uma gratit'ica~ão addicional sobre os respectivos vencimentos na razão de 40 ·% no Pará, 60 % no Amazonas o 80 .%1 no 'l'eJ'I'itorio do .,~crc, i11Jl'indo o Govomo os creditas para esse fim necossal'ios durante a vigencia da presente lei. (Art,. li6 da
citada lei. )
Art. 11. Fica extensivo ao i\!inisterio da Agricull,ura o
disposto no art. 20 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de

i!lOO.
ArL. 12. Pm·a altcnder no desenvolvimento dos serviços
de immigl'ação c colonização comprellendidos na verba TII, po'der(t o Governo om quolquer época do nono abrir os creditas
supplemenLnros que i'orem necossnrios, e para dar execucúv aos
ajustes inlornacionacs realizados no sentido de desenvolver,
l!om a mweg:wão, os serviços do colonização e dcfeza dos produelos !Jmzileíros no exterior poderá abrir o credito nccessario
:1lé a quantia de L000:000$000.
•
.ArL. 1:1. O Govemo, para o fim de assegurar a livre concurrencia da industria sidm·m·gica no pniz, promoverá a rescisão do conl.mclo colellrado com Carlos G. da Costn Wigg e 'rra,inno :'-. Vil'inl.o de Medeiros cm execução do art. 71 da lei
n. :.!.:lGu, de 31 de dezemht·o de '1010, c do decreto n. 8.579,
de 2:.! de fevereiro de '19H, ou estenderá ns empresas que se
oq;unir.nrern pam os fins dn lei n. 2. 40ü, de :U de janeiro de
1011, os mesmos IJremios de manufactum e 'OS demais favores
ou vantagens a que tiverem direito esses concessionarias.
Al'L. 1·1. As attribuicões do consultor juridico a que se
refere o nrt. 11 do regul~monto n. 8.899, de H de agosto de
1911, seríio exercidas por um consultor ,jurídico de nomeacüo
e1'J'oc.tiva com os venciment.os de director geral, e por um auxiliar encarregado do estudo das questões jurídicas nas ropnrtiçõcs subordinadas ao :Ministorio, tt~mbem de nomeação efl'ectiva e com o vencimento dos directores de seccão.
A!'i.. 15. O credito de 1.200:000$, aborto pelo decreto
n. 8.462, de 27 de dezembro de 1910, para a transferencla do
Observatorio Nacional parn lo<ial mais M~vcnientr, podcr:í
illmbcm sc1• applicado na vigencia da presento lei ti acquisiciio
de instrumentos e appa!'Olhos paro, n nova installncão do
nteRmo obset•vatorio.
Art. 16. Nas obras ~\o l\linislerio da Agricultura será preforido, quanto possível, o empi"ego do madeiras nacionaos.
Art. 17. llic~ o Governo autorizado a subvencionar com
ns quantias adcante mencionadas as seguintes instituieõos
de onsino tcchnico o profissional: Lyceu do Artes o Officios
da ·Capital Fedoral, 48 :000*; Escola de Commercio Alvares
1Jontoudo, de S. Paulo, 20 :000$; J"yceu Agronomico de Pelotas,
15 :000$; Escola Profissional .Benjamin üonstant, do Porto
Alegre, 15:000$; Academia de üommercio do Rio de .Tnnei!•o,
10:000$: Tnslil.ul.o Commert1ial dn Capital Federal, i O:000$;
Lyceu dt' Arles n Officios de S. Paulo, 10 :000$; Lyceu do Artes o Officioo tlo nccil'e, '10:000$; Academia do Commercio da
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Pclotas, 10:000$; Escola do Commercio i:lo Ceará, 10:000$;
Escola Pralíca do Commercio do Pará, :!0:000$; Escola .1\Iauá,
de Pol'to Alegl'e, :!0:000$; Escolas do Commercio de Bello Hol'i~onto o lllarnnhiío, 1O:000$ a cada uma; .Academia do Commcl'cio do Juiz do }'órn, 10 :000$; Asylo Agrícola Santa Izabel,
oJm .Tuparannn e aos aprendizados agt·icolas de Patos e Leopoldina e :í Escola do Agricultura de J,avrns, 10:000$ a cada

um.

Art. 18. Fica o Governo autorizado a auxiliar com a quanUa do 300 ;000~ a construcção do novo edificio do Lyceu de Artes e Officios do fiio de Janeiro, sob condição de passar o ediJ'wío :í propriedade da União, no ca,so do dissoluoüo da Sociedade .l'l'Opugadora das BeiJas Artes ou si l'olr desviado dos fins
a que se destina.
Art. 10. Pica uutorizada a creacüo do uma Commissão Permauentc do Exnosi~ões, sob a presidencia do Ministro da Agricultura, ~ndusLt·ia u Commercio e composta dos presidentes da
Sociedade Nacional elo Agricultum, do Centro Industrial do
l3raxil IJ do director do il!useu Commercial, que será o secr·ctr.l'io gcrul, podendo esta commissiio ser augmentadn e alterada segundo o crite!'io do ministro acima referido, para o
fim de promovm·, organizar e ef!ectuar no Rio de Janeiro exposições annuaes, observadas a~ seguintes linhas geraes:
'1 •, todos os anuas, exposições pccuar ias, de pequena lavoura, comprehendendo horticultura, fructicultura e floricultura;
2', de t.res em trcs annos exposição do productos de grande
lavoura e de industria extractiva vegetal;
3°, do sois em seis annos, exposições rolnLivas ás industrias minot•alogicas, de fibras c tecidos, fabris de origem vegetal e fabris de ot•igem animal e de generos alimenticios;
o", as exposições constantes dos ns. :.! c 3 seriio organizadas de modo qlio todos os annos se realizo uma exposição, relativa a um ou mais desses ramos do actividade produotora,
coincidindo ou não com n época das exposir;ões peouarias o de
pequena lavom·a;
5", por occasiiío de cada uma àessas cxposicües, especialmonto a respeito das que nlio forem annuuos, poderão ser effectuados congressos de interesse pratico, no sentido de serem
estudadas as providencias convenientes para desenvolver e
aporfeir;oar a proclueçüo, obviar di1'J'iculdades, facilitar os
transportes e melhorar o respectivo oommereio;
6", essas exposições, comquanto nacionacs, poderão admittir o compnrccimcnto do expositores estrangeiros, aos quaes
. ser:\ facilitado n franquia plena ull'andegnria;
7°, a todos os expositores será pcrmittida a venda dos produetos expostos, cobrando-se, porém, dos estrnna"eíroo, na occusiiio da entrega no eomprador, o imposto de importação quo
f~r devido;
8°, os pt•oduclos l'nbl'is estrangeil•os não vendidos serão
reexpot•tados pot' conta dos reRpectivos expositores;
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da pt•oposta, ue ac·ctirdo com a que se
,iunlu, podendo o Governo desdobrar em
dtws a :l" secção do
1" disl.l'icto dn Mi.
nas sem anS'mcnto
do elespeza; augmon.tada de 828:800$, na
consig-nação «Estações, pessoal » para
augmenl.o de mn toleg!'aphisl.a chefe, elo
1" classe, 10 de 2', 15

Ouro

Panei

I
'I

de 3'\ 50 de 4'\ 50

regionaes o 100 esta.
ginl'iOs e bom assina
para reforçar com 50
contos cada uma das
s u b - consignações
«Auxiliares c dl\ctylograph os • e «Taxa.
dores:!!>; augnacntada
de 5 :000$ na subconsignacão « EJi:pediente etc.>; augnaen.
tndns de 35:000$,
ouro, na sub-consignacão « Ferranaen.
tas, apparelhos etc.>
augmentada de ..•.• ,
1oo: 000$, ouro, e
700:000$, papel, na
sub-consignacão'«Renovar,ão e consolidaQúo etc.•; augment.acln ele tiO :000$, ouI'o, na consignação
« Construccüo de nonas linhas etc.~. que
p~ssará a ser redigida assim : • Constru-1
ccão de novas linhas·
n :;;ua conservac.ão no
mwrcicio » devendo
pnra n eonstrucc.n~
de novas linhas da.
prefornncin úquo!Jas
quü Lenham auxilio
uos Estndns:mrlu~irla
de 135:000$, nn sub-

I
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Ouro
consignat;üo « Gt•ati~
ficações extraordina~
rias e a.iudas de cus.
to~. que passará a
ser· redigida assim:
«1A;iudas de custo c
rliarias l'Cgulamentares •. Na consigna~ão « Evcntuaes», <lepois das palavras
« Para altender a
IJUUCSQUCI'
despezas
im pr·ev is las » accrcs.
cento-se: «e insufficientemcnte dota-

das ~ ............. .
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Papel

ü66:555$615 20.674:010$000

II. Commissão de linhas te.

lcgraphicas de Matto
Grosso ao Amazonas,
para conclusão do
scrvico iniciado .....
·1.' Subvenção l'ts companhias de navegação;
uugmentada de .....
43i: i21$700 para qugmento e melhoria do
serviço de navegação
no Amazonr1s e seus
tributarias, devendo
o Governo no contracto ou contractos
que fizer e cujo pra.
zo não seja superior
a i O annos, determinar· a redacção miníma de 40 •ln no
frete dos gcneros alimentícios e de 15 •ln
no dos domais arti..
gos o ostubelccer que
algumas viagens tenham inicio em Belém e outras em Mamios, attcndendo aos
interesses das duas
praças; nugmentada
do 30:000$ para au.
xilio á no.vegação interno. do Estado de
Matto Grosso, scnd<>

O O O

o O O O o o o O O I t

400:000$000

"
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Ouro
15 :000$ para a linha
de Corumbá a S. Luiz de Caceres e ......
15:000$ para a linha
de Corumbá a Ca:das, mediante as
condições que o Governo estabelecer...
G.• Garantia de juros, ficando o capital a que
se refere o paragrapho unico da clausula
IV do decreto n. 7.773,
de 30 de dezembro de
1000, sob o mesmo
regímen do decreto
n. 4. 337, de 1 de fevereivo de 1002.. ...
6.' Estradas de forro federaes:
r. Estrada de Perro Central do Brazil ; augmentada de 8:000$
para pagamento de
diarias aos fieis da
pagadoria, quando em
~m·vif;o de pagamento
no intcriot·; uugmentada de 200:000$
sendo 100:000$ para
auxiliar 01 governo
do Estado de Minas
Geraes na desobstrucção do rio Parahybuna, em Juiz de
Fóra, e 100:000$ par11
auxiliar o do Estado
do Rio de Janeiro na
dcsobstrWJCÜOI do s
rios Sant'Anna e S.
Pedro nas proximidades de Belém .... , . .

Papel

1.663 :609$992

2.154:483$400

2.990:000$000

956:929$643

'·

I'

180:563$500

II. Estrada de Ferro Oeste

de Minas ( tabella
annexa ) , augmentada de 100:000$ para
acquisicíio do material electrico para a
linha ue Lavras.....

i,.
;'

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

>1. 000$000$000

'"1
'
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Ouro

7. • I. Obras J'ederaes nos
Estados, substiLuindo-se, na tabella, a
consignação c Portos
rios de Santa Catbarinn » pela seguinte:
«Portos, bar·ras, cannes, rios e caes de
S anta Catbarina »,
mant.idas as mesmas
verbas das tabellas,
assim distribuídas :
Porto, bana e caos de
Florianopo!is, ... , •.•
289 :000$; bar r a e
porto da Laguna, ••••
:)00 :000$ ; barra e
porto de Ita,i.ahy, •••
2 oo : ooo.~. para as
obras do canal de La;; una a Araranguá,
100 :00@$000 .... ' ..
II. Porto de Corum-

\',·

bá ...•.•..........
8.' Inspeeltoria de Ob I!' as

'
)

'

'

j

contr•a as Seccas, incluída a ilnportancia
necessar·in ao paga-·
monto das Prestaoões
dos contractos .iá feL
tos, á satisfaC[io ·dos
compromissos do )Jl•emios assumidos em
virtude do decreto
n. 7.619, de21 de outubro de 1909, ú manutenção do sm•vicos
já installados e l
obras novas, inclusive
irrigação, (lln quaesquor zonas em que so
f i z e r· necessarins
contra as seccns ... , .
G,• Repartição de Aguas o
Obras Publicas (deorelo n. \J.Oi9, de 3
de novembro de 1911)
tnbella nnnexn, inclusive 500:000$ para

O

o

O I

ü07
Papel

...........

••••• o ••••••••

o o o o o

1911

O

o o

O

o

• • • • • o • ': • • • • • •

'·

300:000$000

7.000:000$000
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Ouro
abasLedtnenLo ú ilha
do Governador e •...•
'150: ooo~ pura a couelusilo das obras de
abusLecimenlo
ct c
agua ú povoa<;üo da
Pedra, em Guarnliba.
10." Esgotos da CapiLal Federal (deer·eto numoro \l. 087, de ü de
novembro de 1011)
La!Jella unnexa ...•.•
H.• Uluminacilo publica da
Capital (decrct() numero \l. 03~, de '17 de
novembro de 1\lH)
tal.Jellu

nnne~m .....

.

.I

Papel

o •••••••••••••

[i .tt75 :395$500

•••• o •••••••••

4.733:259$180

U!5U :U00$000

5.'13U:UI!0$0UO

'1::.!00$000

i. 585 : i00$00U

1~." l\cparlicão Federal de

i

'

lis.,alizncão de estradas de ferro (decreto
n. \l.OiG, <.Ie 3 de novembro de lUH), de
de accc,rdo com n LabeBa annexa •......
13." Jnspocloria do Navegação, augmeutud~L de
18 :üOO$ para o custeio de um~L lancha a
vapor ou aulornov<:l,
do accOrdo com o decroto n. 7.830, de 27
de .ianoiro de 'iMO,
sendo 10 :~00$ na subconsigna(;üo - pes~oal para pagamonto de: um mestre
3:240$, um machinista 3 :000$; um i'ogu is ta i :8000$, um

mariniJCiro '1 :G:?-0$

~

~."

<J

marinheiros 2:880$
6:000$ na sub-consignaçúo - matet•ial.
i4.' Ficalizncão de servicos
rlivorsos, augmontada do 5!•2 :t55l\\ ]larn
a Commissão Fiscal
de Saneamento e

2:400$000

145 :830$000

Ouro

Papel

dos rios
dcsasuam na

DL·a;;a;;cll1

que

!Ja!Jin do IUo do Ja-

neiro - Pcs:;oal o
material ......... .
Ui,' .Bmprogados
addidos,
augmentnndo de . .••
50:880$ para pagamento, incluída a
graLificação actdicional dos Junccionarios
dos Tclcgraphos que,
pela reforma, ficaram addidos .....•..
tG. • Evcntunes .......... .

o • • • • • • o .• • • • • •

•••••••• o •••••
o •••••• o •••• o •

822 .•.156$000

117:880$000
150:000$000

7.473:807$283 123.529:755$822
Arl. 2' E' su!JsLi.Luida pela seguinte disposição do arL Ht
do regulamento <11~ Ct•ntl'nl, apfJI•ovado pelo decmto n. 8. 010,
cJc 1~ de !UUI'ÇO tle 19H: «Os empregados titulados ou jorna-

oiros, quando rositlirom cm lagares servidos pela estrada ou
,n·ecisarnm de ausentar-se, por motivo de molestia .ou férias,
para pontos il.fastados, teriil) passes com abatimento de 75 '1 0 •
A's pessoas da familia do empregado ou jornaleiro o director poderá fazer igual concessão para viagens motivadas por
molestia oomprovada e com abatimento de 50 ot, nos demais

casos.
O; Jilhos o nelas do empregado que residirem sobre o

mesmo leclo c sob a mosma economia terão direito a passos
rm·a a :l're~ueneiu nas escolas e aprendizagem nas officinas c
J'ubricas com abatimento do 75 1%1.
1.-li bagagem dos empregndos e de suas familius goza, para
os effoHos do despacho, dos mesmos abatimentos das passagens e nás mesmas condições.
Arl.. 3.' De 1 de janeiro de 1912 om deante não serão pre~
enchidos o~ cargos de primeira categoria vaS'OS em consoqucncia do accesso regulamentar.
l\'onhum empregado, titulado ou jornaleiro, terá direito
:t rlíHemne.a do vcneimeolos ou de diarias nos casos em que
o subr.lituido estivei· ausento do serviço por motivo de nojo,
gala ou férias.
Arl.. !(,' Ficam ~upprimidas nas rnpnrticõos subordinadas
110 AI ini~t.orio da Viuçilo e Obras Publicas as gratificações nddiuionnr.s em razão de tempo de serviço, gnrantidas aos act.naos
J'uneeionnl'ios aquo!lns om cujo gozo .i:í estão.
§ 4." 0& contra~tos partt consit•ucçi\Q do obras, inclusivo
ns esknrlns de l'cl'!'O o portos, que importem ou possam importar
'-'lll cl"sper.as não dotadas do vorbns oroamentarias, doveriío ser
~.n
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nssignados pelos Ministros da Viacão e Obras Publicas c da
Fazenda, cabendo a uste fn llnr sobre a parte financeira.
Art. 5." Continuam cm vigor os ns. I, II, IV, VI, VII, VIII X,
XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLIII, XLIX, L, LI,

LII, lettras a), b), c), d), c), 11) c i), LIII, LIV, LVI, LVII,
LVIII, L!X, LX, LXI, LXII e LXIII do art. 32, c os arts. 33, 34, 35,
38, 43, 14, 48, lettra a, c .\0 da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro
do 19!0, n. XXXII do art. 1G da lei n. 2.050, do dezembro de
1008 c XX do art. ~2 da lei n. L 841, de 31 de dezembro de
1907, e XXVI, do at·t. 17 ela lei n. L 1.15, de 31 de dezembro de
1903.
Arl.. ti."

.Fiea o Governo autorizado a promover a unificação das taril'as ria~ estradas de ferro Central do Brazil, Oeste
úc Minas e Leopoldina.
Para esse fim poder(L o mesmo entrar em accôrdo com a
Leopoldina Hailway Company, garantindo-lhe a differenca enLre
a importaucia de sua renda bruta kilometrica e a quantia maxima de 8:500$ por kilomctro.
§ t." Quando a ronda bruta kilome!rica exceder da quantia
que for garantida, vorificar-se-ha a rostituiQão no Thesouro
das quotas com que este haja concorrido, regulando-se em
aocórdo os termos da fiscalização Por parte do Governo, o
prazo de garantia e a fórma e prazo da restituição.
Art. 7.' O Govêrno entrará em accôrdo com a Leopoldina
Railway Company pura a construcção, sem onus para o Thesouro, do prolongamento do ramal de Leopoldina até Roca.
Grande ou ponto julgado mais conveniente, da variante de
Vloosa e para !igacão de 1\!anoel do Moraes a Jllacuco, no Estado do Ri,o.
Art. S,o E' concedida a todos os funccionarios da agencia
especial dos Correios do Santos, Estado de S. Paulo, uma graW'icncão de 40 •1. sobre os vencimentos, abrindo o Governo o
crediLo nocossario parn seu pagamento.
Art. 0." E' o .!'odor Executiv,o autorizado a rever o regulamento dos Correios da nepuulica, para o fim de, reorganizando
os respectivos servicos, rcvêr as tabe!las de vencimentos dos
carteir·os, estafetas o conductores de malas, observadas as seguintes bases:
1.' Os vencimentos dos cnrt.eiros, estafetas o conductores
de mulas elos Correios da Republica serão, na fórm11 do n. 8
do decreto n. 2. 050, de 31 de dezembro de 1908, os seguintes:
Curte iro de l" r.lasRc. .. . • .. .. . 3': G00$000
,Cm·toiro do 2" lllasso.......... 3:000$000
Carteiro de 3" classe.......... 2:400$000
Esl:nl'etas e conductoros....... 1:800$000
!!." Os carteiros, cslnfeLas o conductores do malas perceberão, além dos seus vencimentos, uma grntificucão addioional
relativa ao tempo de scrvico offcctivo ou exercício do cargo,
que será cünsiderada para todos os cffeitos, inclusive os do
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nposenlaçüo, como parte integrante dos seus :vencimentos, assim
augmentados, na razão seguinte:

•a

ann!)s ..........................
:5 nnnos ............ ............. .

annos . ......................... .
annos ........................... .
annos; ....................... .
35 annos ............ ... , ......... .
~o

25
30

3.' Os empregados dus seccões de manipulação de correspondenoia, ambulantes o carteiros, quando occupados em serviços cxtmordinariõ~. ainda os do proprio cargo, perceberão
como gratil'icacüo cxtraordinaria a terca parte do vencimento
diario quo Hws compeLir.
4.' No calculo da aniiguidade seril incluído o anuo em que o
empregado tiver dado 30 faltas não justificadas e GO justificadas.
5.' A todos os carteiros, estafetas e conductoi·es de malas,
dos quaes se exigir uniforme especial, se abonará annualmente
a quantia de '150$, que será paga no primeiro mez de cada anuo,
quando reccber·em o vencimento do mez anterior.
ü.' Os carteiros privativos das agencias postaes do Dístricto Federal perceberão os vencimentos annuaes de 2:400$,
sendo 213 de ordenado e 113 de grati:ficacão, concorrendo com
os cartcil·os de 3" classH ao preenchimento das vagas de 2• e
gozandG tumbom da vantagem estabelecida no art. 5'.
7.' Pura o preenchimento das vagas de carteiros de 3'
classe serão preteridos os estafetas, conductores, contínuos e
serventes quo houverem sido approvados em concurso.
8.' As promoções dos carteiros serão feitas 213 por anti~
guidado e 1/3 por merecimento.
ü." I>"ica supprimida a fiança de 1.00$ exigida para o exer.·
cicio do emprego de ·carteiro.
Art.. I o. Os empregados da Administração dos oCorrei os do
MarnnilflO JlCrceberiio uma gratificação local·, calculada sobro
os venaimon~os ela tnbolla vigente, sendo 15 ,%· ao administ.rador ató porteiro, 30 % aos amanuenses até carteiros e 40 •1.
aos continuas e serventes.
Art. H. Fica o Poder Executivo autorizado a equiparar
os vencimentos rlo~ l'uuccionarios das sub-administracões do
U!Joraba, Campanha, Diamantina e Rio das Contas nos dos que
respoctivnmonLo lhos eorrospondom na Sub-admínistraoiio de
!1iboirüo Preto, abrindo pam isso o necessario credito.
Art. ·J;;, lcica o Governo autorizado a mandar arbitrar a
Lliaria equivalonto n 20 %' dos respectivos vencimentos aos empwgados dos Correios tlo Amuzonas toda vez que por necessidnde do suJ·viço Sl!jum olJI'igados a trabalhar mais de sete horas
por diu.
_ A~·t. 13. O Governo providenciará para a creacão e instnllaçuo 1mmodiata de agencias postaes nas sédes. das sub-divisões
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,Juqi<·. ia l'ias. dos municipios, de ucoôl'do com o disposto na lei
eleli.uml VJI:;onl.e, doutro lia verba oi·çamenLaria.
,;\r L. H. E' o p~del' :l!;xecuLivo autorizado a rever o rosulnmonl.o da Jlcpadicao Geral dos Correios pam o J'im especial
de:
a) i'u.ndir em uma s6 as duas classes de praticantes actual!IJOnle existentes;
ú) equiparar os vencimentos dos praticantes e amanueuscs da Dircctària Gera I dos Correios aos quacs são abonados
aos empregados de igual categoria dn Reparticão Geral dos
'l'oJogmphos;
•
r,) equiparar os veneimenl.os dos l'ieis do thesoureiro da
Dü•ectoria Geral aos que actualmente percebem os fieis da
Itepat·ti(;ito Geral• dos ~relegrnphos.
O Governo abrü·ú os ereditos nccessarios para a immediata
execucão destes disposiUvos.
Art. ·I ii. Fien o Governo autorizado a adquirir ou a mandar eousi.I'Uil' odiJ'ieios paPa Corroias e 1.'elegraphos, nas localidades onde houver Pl'edios alugados, uma vez que a importunei,, do alnguol corresponda no mínimo a 8 '%' do preço da
acquisição -ou da eonRI.J.•IIcr;ão, que ser(t pago em apolices da
rlivida pública ao par " de ,iuros de ú %:, papel, cu,ia emissão
ser(t foit.a pnlo Minisl.erio ria Fazenda, mediante a demonstração
da relu~.üo enlrc o a.lugtwl• e o preço rla c'Onstrucçiío.
Arl.. 1G. Fica o Goycrno autorizado a transformar em subndministraçüo dos .Col'l'c ios a agencia de 1' classe da cidade
de Juiz de Pút•n, podenrlo para isso l'ttzet· as necessarias operar;ües de credito,
Art.. fi. E' l.rnnsposl.o pat•a o exercício de 1912, com a
mesma applicnção, o saldo que ~o apurar do credito aberto
pelo deci'PI.o legislativo n. 2.:130, de 28 de dezembro de 1910.,
At•i. iS, Fiea o Governo da Uepublica autorizado a celebrar contractos, até Ires nnnos, pal'n alugueis de casas 'destinadas ao servir;o da UeparJ.içrto Geral dos Telegraphos.
Art.. 10, Fica o governo autorizado a prolongar o cabo subJ'luvial que lisa Belém a hlanúos até Santo Antonio do Madeira,
podendo rever o conl.rncto ora existente com a 'o\mazon Telegraph üompnnr, de modo o unificar todo o serviço, que ficar{t
t·egido por um só cont.racto.
Ar L. 20, Fica o Governo autorizado a:
I. Conceder a suhvencüo de üO :000$ annuaes ú emprcza
de navcg:wão qu; I'!WJ' 12 viag-ens redondas el)tro os ~ort:os
da Amnl't':wão e l•lormno, com escalas nos portos mtermedtartos
)Jiauhrnnsés e maranhenscs, o mais sois viagens annuaos, na
úpoea invernoso, por Illrio de embarcações npropl'iadas, do
Flm·inno a .Tel'omenha, no rio Gurguei~, ainda não sorvido por
mwe;;aciio, Ao contracto para esse serviço precederá concurt•encia JIUL!iea, na qual poderão tomar parto as omprozas que
já gozamm subvenção.
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II. Innovar o contracto quo tem com a üompanhia Por.
nnmhucana do Navognuiio a Vapor· sob as seguintes bases:
a) prorogar 110r 10 <~nnos o actual contracto;
li) augmentar pat•a o duplo do numero de viagens redondas (]Ue ora faz entre Recife, 1\laceió, Penedo c Aracajú innllli)ido em sua. escala Porl.o Calvo, em Alagôus, c o podo da
nnpJtal da BahHl;
c) elevar n 300:000$ a subvenção ora cm vigor.
III. Restabelecer a subvencão de 27:000.~ á empreza de
navegação a vapor das lagüas Norte e Manguaba.
IV. Promover a rwvega(,fto regular do Rio Grande de Jaguara para baixo, dando, si preciso, concessão a quem maiores
vantagens ofl'erecer.
V. Contraetar, dmttro da verba vol.adu, o serviço de navegação costeira entre o porto de S. Luiz, na Maranhão, e outro
do mesmo e dos Esl.ndos visinhos, podendo restringir a zona
da navegaçfio, si o ,iulgur conveniente, ou augrnentar para
,;oo :000$ a importune ia da subvenr;ão, ~aso entenda ser con~
v~nientc manter o serviço nas mesmas eondic.ões da lei vigente.
VI. Suhvcrwiona1• a companhia do vapot·es de cabotagem
i'luvinl que J'ot· organi~adn para J'azer o serviço de transportes
de mercadorias cntl'c a, capital da União, Cabo Frio, 1\facahé,
S. João da Barra, Itubapoana, Campos, S. Fidelis e 1\IurulM,
devendo ser subrneltidas previamente ú approvação do Governo as Lnril'as de gcneros e procluctos agrícolas que tiver de
transportar; aberto o necessario credito.
VII. Proi·ogai· o contracto da navegação do rio Parnahyba
entre o porto do 'l'uloya e Flol'inno, no Estado do Piauhy, pelo
prazo de 10 :mnos.
VIII. Subvenciouu!' a empr~za de navegação que se propur.er a fazer o se1·vir.o uC\ C\\bot.n:;em marítima e fluvial entre
os Poi·tos do Rio o Victot•ia, com navios de pequeno calado, para
escala nos pot·tos do Tl.abapoana, Itapemirim, Piuma, Banevente, Guampury, S..Toão da Barra c Campos, obrigando-se
a empreza a tarifa modica, cspe~ialmentc no transporte da
rwoduccão nacional; nhorto pura esse 1'im o credito de

30:000$000.

IX. Auxi!iat• o Lloyd Bmzileiro, ou quom melhores vantagens oJ'J'oreeot·, eom a quantia de 50:000$ annualmente, afim
elo ostalwlecct· nma Jinlta do navogacüo entre a cidade do mo
de .Tanuiro o a do Jguupc, "om escalas por Angra dos Reis, Parat.y, Uhaluba, Cm·ngual.aluba, S. Sobast.ião, Villa Bella, Santos
e Cannn1ln, com duas viag-ens redondns por mez.
X. ,A contmct.ar com a Companhia Nacional do Naveguoüo Cosleirn um ôet'vico regular de navesu,;ão, de accOrdo
eorn as bases seguintes:
1." Dentro do primeiro anno do contracto tertí inicio, em
din co·rto de cada semann, uma viagem redonda, tocando na
ida c nn volta nos portos de Borlo Alegre, Pelotas, Rio Grande,
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Flol'innopolis, .Pnrnnnguú., Iguape, Santos, S. Sebastião, Angt·n dos lleis, fiio do .Tnneiro, Victoria, Bnhin, Mnceió e Recife.
~.' Até um nnno depois da nssisnntura do contracto a
viagr•m l'Cdondn ncimn indicada se estenderá aos portos de
Jo'ortulczn, Mat•anhiio, Bcl•lm e Mnn:íos, podendo algumas via,i;tHlS oomprolwndot· n csealn cm Santarém ou outro porto do
llOrltl.
3." Pal'U estas viagens serão empregados vapores de pas.,
sageiros c cargas dispondo de uccommodacões para 70 passageiros rJo 1" clusso e de alojamentos com camas para 100 de 2'
c! asso, com n onpncidndc de 1. 050 toneladas de carga, fóra
::!50 metros oubicos de cnmaras frigorificas, susceptiveis de
sor·om nugmenladas t\ medida que se manifestarem as necessidades, desenvolvendo a velocidade mínima de f2 milhas por
llorn e dotados do illumnacão o vent.i!Aoão electricas, apparelhos
hyclraulicos pur•n earga é descarga, maohínas de desinfecção
e contru incendio.
4.' A Uniiio subvencion!U't\ a companhia com 20:000$ por
viagem redonda das que trata a base primeira, subvenção que
so elovari\ a .\0:000$ quando n viagem redonda fOr levada a
el'feilo do noo/lJ•clo com as bases segunda e terceira.
ti." No sorvi~•o subvencionado serão empregados f4 vapor·o.~. compJ•ollllndiclos nosto numero os quatro que formam o
novo mnto!•iul du companhia, a saber: Itajubd, Itap~ma, Jtapuca
o Jitaúba.
o.• No caso de fretamento do um dos vapores para servir
de tender, nos navios de guerr•a, o preco respectivo serú estipulado modianLc prévio accOrdo.
7." A companhia o!Jrigar-se-/Ja a manter a actual linha
subsidiaria do transporte do passageiros e cargas entre o Rio
de Janeiro c Porto Alei;J'C, com dia ce1•to de sabida dos vapores
em cada sem1.1nn, podendo as escalas que actualmente se observam sor aItoradas pnm mais rapida communicncão entre o
porto do l\io do Janeiro c os do Rio Grande do Sul, tanto na ida
como na volta.
s.• Ainda obrigar·-se-hn a compnnhia a manter o sou
aclunl servico de transporte de cqrgas e11tre os portos do sul
o os do norte ati\ o do· Recife.
0." Os servi~.os do quo tratam as bases setima e 'oitava
11onlinuarüo a ser· J'oitos sem subevencüo da União.
10." Sorti de 15 nnnos o pt•azo d!l dur·acão do ,contracto:
a) logo que as condiQões do navegabilidade dos canaes
interiores " da bnrm do Hio Grande do Sul o premittam, a
tonelagem " a velocidade dos novos navios a serem construidos
dossa t.\pocn em deuntu pela companhia serão nugmentndos;
b) n companhia J'ie:lt'il su.Joita nos onus commuos impostos
:ís cornpanl! ias subvencionadas pela União;
c) n eompunhia obt·igar-so-ha n conceder reduccões nas
taril'ns pum tt•nnsporlo do ont•gas e nos preoos das p~ssugens ..
.'\s roduccilos a que se reJ'e1'e este pnragrnpho serilo ampliadas PI'O!lOrcionalmonto ús facllidndes de nnvegacfio que
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forem sendo obtidas na navegação pelos canaes interiores e
Jlarra do Uio Grande elo SIUI.
XI. Concudm· ít Empreza Fluvial do Navegação do Alto
Parnnhyba, nos Esl.atlos do Maranhão e do Piauhy, de Oliveira
l'oarce & r.:omp,, mais a quantia de 45:000$ de subvencüo anJJual, além dos :JO :OOU$ que já tem pelo tempo actual do contt·acto, obz·iganllo-~e 08 contractantes a realizar 18 viagens por
uru1o entre Urussuhy, Sunta Philomena e Victoria; 12 viagens
enl·t'rJ Urussu!Jy, Foz de Balsas, Porto de Loreto e Santo AnLmüo de Balsas, no Maranhão, e 2li ditas entro Floriano e
Uz·ussuhy, dispondo pam isso de vapores e barcos sufficientes.
A dita ompreza sorú obrigada a desobstruir o rio Balsas,
retirando os mudeit•os existentes em seu leito, á sua custa,
um condicões de tornar o mesmo apropriado á sua navegação.
Paragrapho 1mico. Para fazer• face a essas subvenções,
uma vez que sejam concedidas, fica o Governo autorizado a
ub1•ir, no exerci cio de 1012, os necessarios creditas até ••.•••
i ' 500 :000$000,

Al't. !lf, .Fica o Poder Executivo autorizadG a conceder,
pelo prazo do '18 unnos, :1 Sociedade Anonyma Lloyd Brazileiro,
llfllll subven~•üo annual de 1.100:000$, ouro, ou a effectuar
a.1 nocessarías operaçücs de credito para liquidar as dividas
da mesma, ineorpornndo o seu acervo ao patrimonio nacional
e arrendando-o nm seguida, mediante concurrencia publica,
ou vendendo-o. Na primeira hypothese, a subvenção poderá
ser dada em garnntia de uma operaciio de credito destinada
a solver• os compromissos do Lloyd para com o Thesouro e o
Banco do Bmzil.
Art. 22. O Governo abrirá desde já concurrencia para a
~onstrucçiío da Estrada de Ferro de Piquete a Itajubú, de
aceórdo com os estudos .iá realizados, applicando á construcciio
o regímen da lei n. 1.125, de 15 de dezembo de 1903, incorpoi·ando-a á EsLrada de Ferro Central do Brazil, á medida
qun fl'll' sendo consLruida, e mand~rá proceder ao~ estudos de
Hnj uM a Pedra Branca.
MI.. 23, O l'oder Executivo fará as necessarias opez·aoõcs
tle ct·odito, ai•! G. 000:000$, papel, para acquisição de material
t•odunte pura ns Estradas de Perro .Central do Bra~il e Oeste
do Mi uns, sondo ", 000:000$ para a primeil·a e 2.000:000$ para
a segundil, tlcvf'Jitlo :L ncquisio1io preceder concurrencia publica,
nnnuncindn com n rlevidtl antecedencia, estllbelecendo com clat·nzn ns condil;õcs tlo material o do respectivo funccionamento.
,Ar!.. 21t, Fica autorizado o Governo a encampar a Estrada de F"l'I'O Ballia e Minas, fazendo para esse fim as ncces~nrins opcra"ii~s do credito.
Mt. 2G: Ficn o Governo autorizado n mandar construir
1101' oonom·r·encin publica e segundo o regimen da lei n. i. 125,
tio 1G de (Ül7.emhl'O dll 1003, uma estrada de ferro que, parIindo do porto do :\!ossot•ó nn villa de Areia Branca, atravesse
os Estnd·OH do fiio Gl'auílo rlo Norte e Pnrahyba, indo .entroncarse, uo ponto mai8 conveniente, na rêde de vlaclio do norte do
Brazil em direcção ao S. Francisco.
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J\rt.. 2G. Fica o Gove.rno autorizado a:
I. Mandar ]ll'OCCdül' á desobstruccíio do baixio nutuhy,

no rio Uruguay, do accõrdo com os estudos o pro.iocJ,os elaborados em '1803 pela commissiio especial incumbida do estudo
desse mnlhoramcnto ou como melhor parecer.
IT. Conceder ao Estado do Rio Grande do Sul, por eonta do
fundo especial dosUnndo :ís ob1•as de melhoramentos dos por1.oR c rios navegaveis do nlludido Estado, cabendo, na fórma da
lei n. 1. 452, de 30 de dezembro de 1905, feita a necessaria
conversão, o auxilio de 2. 303 :390$503 para occorrer ás despe~as do molhornmenl.os dos canacs interiores do mesmo Estado, nocossarios ao tmfego das mercadorias pela zona do
Rio Gmnde do Su I, melhomment.os esses que estão sendo executados pelo governo do mesmo Estado.
III.Fazor os serviços necessaríos de dragagem nas represas do rio Muriahé (Estado do Rio), bem como a desobstruccão e limpeza dos rios da baixada do noroeste do Estado do
Rio, município de Macah<i e Campos aber~o o necessario credito.
IV. Promover a dosobstruccão dos rios Sant'Anna, S. Pe(l!·o, Santo Ant.on io c Guandú, no Estado do Rio de Janeiro o
limilt•s deste com o Districto Federal.
V. Construir taludes c outros melhoramentos no porto
de Tlwrezina até 200:000$000.
VI. Desnendcr até n quanf.ia de 200:000$, despendendo
com os estudos c melhoramentos do porto de Amarração, na
barra de Jguarassú, no Estado do .Piauhy, fixncão de suas dunas,
acquisição de dragas e respectivo custeio.
VII. ·Construir um cúcs c domais melhoramentos no porto
do Pn'rnahyba, despendendo até 100:000$000.
VIII. Contractar com quem mais vantagens offerecer o
de accOrdo com a lei dos portos da Republica, decreto n. 6.3ô8,
rlo 11 de l'evm·eiJ•o no 1OOi, as obras do porto das Torres, no
Estado rio Rio Grande do Su I, de Cananéas e Iguape, em
8. Paulo.
IX. Despender at.l a quantia de 300:000$ com a cont,inua(.,iío dos estudos c mellwrnmentos do porto de S. João da Burra,
Estudo do Rio, ucquisir;ão do draga c custeio do respectivo serviço.
X. Promover o sorvi~o dn dragagem do porto de S. Lui~
do Maranhão n PI'Olongnmcnto elo cács Sagração até á praia
da 1\ladre ele Deus, 1:ontinuando esse sorvico a ser feito por
da 1\!ndi·e de Deus, continuando esse scrvico a ser feito por
administrnr:fío nt.r a iniein!:fío do das obras definitivas do referido porto, a nue ficariL incorporado.
XI. Dospondcr 1\té 200:000$ com a acquisicão de uma draga
pnm o servico do melhoramentos do porto de Cnbede!lo.
XII. l'r"omovor a destruiciío das pedras do porto de São
l'rnncisco' elo Sul e melhoramentos do rio que liga este porto
ao dn cídndo do Joinvillo, om Santa Cntlmrina, despendendo até
100:000$000.
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XIII. Pl'omover a dragagem e melhoramentos do rio
Cuyah:í, despendendo atrí '100 :000$000.
· XIV. Dur iniüio do 8et·viço de dragagem da barra do São
}'1':\lliJiseo, desde sua Joz até Piranhas, podendo despender até
100;000$000.
XV. Promover a desobstrucção do I'io Sapucahy, entre as
cidades do s.antn Rita de Sapucahy e Ita.iubá, podendo despender al•í 100:000$000.
XVI. Auxiliar com a quantia de 1.000:000$ o governo do
Estado do Pará para que 11ossa ser convenie·atemente executado
o serviço de desobstrucção, dragagem e saneamento das zonas
baixas da ilha de Mara.il> flagel!adas por inundações periodicas.
§ L" Pal'U a execução das autorizações constantes deste
artigo poderá o Governo fawt· as nocessarias operações de credito, cujo serviço de juros e amortização não ultrapasse a
capacidade da taxa de :J % a que se refere o decreto n. (i. 368,
do !li de fevereiro de 1907.
§ 2." P~ra reforce das quantias provenientes das operacõr.s feitas de accõrdo com o § 1", poderá o Governo fazm·
onlJ·as opemcõcs de cf'cdilo, cujo serviço de juros e amortízaoão não ullra!lasse a importancia do L 000:000$000.
§ 3." Das operações de credito resultantes da autorização
contida no § 2" sur:io applieado~ pelo menos 20 % nos serviços
do cannes e dos navegavt)is nos Estados não dotados do alfan-

~-·§ 1.''

Si, dada exceuoão aos portos cu.ios serviços já estão:
iniciados c ás obras autorizadas neste arLigo, houver saldo, o
Governo podorli upp!ical-o na construcoão e melhoramento.s
de outr·os portos, canaes c rios navegaveis.
Art. 27. llicu o Governo autorizado a conceder ás estradas de ferro que ligam o centro a portos ainda não apparelhados, ou a filiem melhores vantagens offerecer, a construcciio
c melhoramento;; dos referidos vor·tos sem onus para o Thesouro, de accôrdo com a lcgislncão em vigor, e com as garantias
que ,iulgar nceessarias ao interesso publico.
Art. 28. E' concedido ao governo ao Rio Grande do Sul,
para as obms do porto da nidade de Porto 1Alegre, o dominio
dos terrenos uecrcscides ao longo do c:ies a construir em toda
a largtH•a da l'lla do mesmo cáes.
§ !." Gosarão das vantagens e favores de alfandegados os
armazons ~tlt' forem constmiclos para o serviço do cáes do
porto.
··
§ 2." Pica isenta do todos os impostos nlJ'nndogarios a impOJ•taciio do material destinado ás obras do cães, armazens e
d~mais inst.alln~ür~ do mesmo porto.
§ 3.• Altlm das taxus que forem dl3 sua competencia, poderá o Estado pet•cnher outras incidindo sobre descargas de
mm·t:udorins, obsnrvanrlo, nosl.u parte, o regimcn adoptado para
os portos da União.
Art. :ln. Fica o Governo autorizado a pagar ao pessoal
nt.lministrnlivo do quadro da Commissão Fiscal e Administrativa das Obras do P01·to do nio de Janeiro, relevada qualquet•
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prescripolio em que por ventura hnJa incor~ido, as diarias que
o mesmo pessoal deixou de receber no período anterior a de~
zembro de 1910 o a que tem direito pelo art. 43 e respectiva
observacilo do regulamento que baixou com o decreto n. 5.03t,
de fO de novembro de t 903, conforme já foi reconhecido peiQ
mesmo Governo, arbitrando as referidas díarias e fazendo eftectlvo . o pagamento n partir de dezembro do anno proximo paaJado ·em deante,
·
A respectiva despe~a correrá pela oCaixa Especial do Porto
do., Rlo' de
Janeiro.
.
·
"
. . ·Art. 30. A subvenoiio a que se refere o decreto IJ, 8. 324,
de 27 de outubro de 19to, será paga por secoões de 20 kllometros, quando ns · estradas , forem construídas pelos Estados
ou munioipioa.
Art; 31. Para n oonatrucclio das linhas autori~adas pertencentes ás,. estradas custeadas pela UniAo, suas Jigao!les, ramaes, prolongamentos e offioinas fica o Govemo autorizado a
fazer as necessarlas operações de credito.
· ·Art. 32; E' o Governo autori~ado 11 promover nos portos
nlio sujeitos· a contracto,' nem construidos administrativamente,
mediante accOrdo com as estradas de ferrD que os sirvam ou
venham a servir, sem ·onus para a UnUio e sem privilegio, n
creaclio de estacões ·marítimas economicamente construldaa e
apparelhadas de ·modo a fazerem o trafego de passageiros e
mercadorias mediante taxas reduzidas, que serAo revistas de
tres 'em tres annos. .
·
·
. ,'.,:C "~út. 33, O Jogar de zelador do Palacio Monroe, creado pelo
· decreto n. 7. 924, de .31 de marco de f910, continuará subordinado ao 1\Iinisterio da Viação e. Obras· Publicas •.
· ·.. Art. · 34. Fica o Governo autorizado a · controotar, sem
onus .]lara o Thesouro, com os conoessionarios da Estrada de
Ferro Nordeste Paragua3'o, o prolongamento da inesma no territorio n&cional, a entroncar-se á rêde ferro viaria· do Brazil,
de modo a estabelecer ligaclio entre as eidades de Assumpçlo
e .Rio ~de Janeiro, resalvados os direitos de terceiros.
, .· .Art ..35. Fica o GOverno autorizado a fazer sem oPus para
o·. Thesouro,. aos Já concesaionarios, no Estado do Rio Grande do
Sul; da Estrada de Ferro da Cidade do Rio Grande a Santa Vi·
ctoria. do Palmnr, ou á empreza que orgqnlzarem, ooncessl!o, .
pelo prazo da e>tndot~l, para o prolongamento da referida viaferres, a pal'tir da cidade de Santa Victoria do Palmar e a
terminar no ponto mais conveniente aa fronteira com o Uru- .
guay, entre os arroios .da S. Miguel e Chuy.
.
Art. 30. Fica o Governo autorizado a conceder á Cruz
Vermelha B1·a~ileira. uma area de terreno do morro do Se·Dado. part~ construcello do seu edifioio.
Cnmara dos Deputados, 28 de dezembro de t9H.- Sabino
BaNoao Junior, presidente.- Antonio Seme«o dos Santo• Leal,
t• secretario.- Eusebio F'ranr.iBco de Andrade, 2• secretario.
-'A' Commissão de Finanoas.
'
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VERBA t2•

refere

2'a/JellH a (fiU1 se

a emenda n. 6

Verba 11:
Rcparl.ir;iio Fol'al do Fiscalização das F.sLradns de Ferro.
Pessoal

Da Admiuisl.rar;iio Central c das Delcgooões:
N,

Cateyor'ia

1 inspector .............. .

::,• ehoJ'os dll socl•iio .. , .. ,, ..

:! dr~lngndos ou fi.iol1~acs geJ't.tes
1 sccrotnrio ............. .

·// tmgenhims ajudantes .. ,.,
1 eonLador ............... .
·/ :d11rlnnl.ll de eonl.ndoi' ..••

1 oi'!'ieial de socrolurin .... .
1 o/'fic inl de ostat.isLicn .... .
~ primeiros oscz•iptm·arios ..
;J Hogundos oscripturarios .. .
t arehivisla ............. .
G nmnnuenses ............ .
1 rlesenhitsu do i" classe .. .
1 desenhista de 2" classe ... .
2 calculistas ............. .
i porteiro ...•............
.t canUnuos ..
3 sol'vcntos ....... , ...... .
00 . . . .

.,

00

..

.

Vencimento.
24:000$000
10:000$000
16:000$000
G:400$000
'10:800$000
5:400$000
:l: 000$000
4:800$000
4:800$000
4:000$000
3:600$000
4:800$000
3:000$000
4:500$000
3:000$000
4:500$000
2:100$000
1:800$000
1:200$000

Total
24:000$000
i{8:000$000
:J2 :000.~000
5:400$000
M :800$000
5:400$000
3:000$000
4:800$000
-1:800$000
8:000$000
7:200$000
4:800$000
15:000$000
4:500$000
3 :000.~000
9:000$000
2:400$000
7:200$000
3:600$000

256:900$000
Das Sub-Administrações:
:I" r-heres do districto ......•
:,o rngonl1oiros fi.1cncs de 1'
f~lnsso

........... , .. , ..

riS nngcnhoiJ•os fiscnos de 2'

W

11

OlO!=!fiO • , ., , •••• , • , • , • , •
pl'im<'iJ·o~ oscpipturm•ios ..
se1~11ndos escriJ)f.m·nri-os .. .

19 serventes .............. .

13:200$000

184:800$000

9:000$000

360:000$000

7:500$000
4 :000$00.0
<\:M0$000
1:200$000

435:000$000
"0:000$000
39:üOflMOO
22:800$000
1.082:200$000

Jl.idnR de cnsl.o n mnprcgnrlos

Fazenda rmra
lnn1nrtnA ~r cnntns ... ................ .
lli~J·ins ao insprei.OJ', nos do!.egndos ou fiscnü." ~nJ•nM, nos engenheiros chefes de
rlistriet.o~.

nos

d~.

nn~Anohiros

n.iudnntes,

nos cngcnohiros fiscnes de 1' classe e a-os

1R:000$0fl0
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de 2' classe, a razão de· 20~ para o primeil•o c de Hí$ r;am os segundos o terceiros e de 1o.~, tll;i e 5$ pnm os .. oulro.~,
respectivamente, quando cm S1~rvico
J'óm da ·súde qu~ lhes lenha sido dcsi.

-

•.•......•...•....•••.•.......•
... gnadn.
. . '··:.·
.. .
.

iBS:OOO$UOO

...'•..
Um outro do mesmo ·senhor e de igual data communieando hnvcr aquella Gamara negado o seu assentimcnt.o á
emenda do Senado referentes :is viuvas. e hertlr.iros rlos ol'ficia,es vict.imados no desastre do coumcado ,4q1fidaball. - A'
Commissiío de Finanças.
Dous do mesmo senhor c de igual dnla communicandn
havei' ar..provndo c enviado á sanccão o pl'o,it:c:to que equipara
os cencim~nt.os do solicitador da Fazen<la Nacional ,junto ao
Supremo Tribunal e o que manda contar a Gaspnl' do Rego
illontdr~ o tempo de serviço que menciona. - Inteirado,
O 81·, 3" Secretario (senJirl!lo de 2") pl'occdt; t\ leitura dos
~eguia\es

PARECER~;s

N. q64 A-- 1911
1ledacr,1iQ final das emendas do Senado á propos1cão da Camarn
dos DP.pittados n, 126, de 1910, (irando a despe:a do Ministr:rio d Guerra para o e:rereicio de .f912

Ao art. 1', n. 1 - Administração geral:
OnfiQ está -- Departamento da Guerra - tliS'a-s.e: Secretnl'in d~ Estad().
Ao nrt. t•, 11. 3 - Rupremo Tribunal Militar e Auditores:
Acerescento-sc: · augmrnt.nda di 20 :250$ para pagamento
í:lo aecr~~cimo rio vencimentos a ·qM tem direito O'S ,inizes togados, dt: conformirlado com o~ dec!'eto~ ns. H!l, de Hl de
julho ·d1• :IR!l6, r. S.ti~G. ri e :18 de Janeiro de t9U.
Ao al't.. ~·. lett.ra a: - Suppl'ima-se,
Ao art.. 2", lett.I·a h: -- Supprima-stl.
Ao n!'f. 2", lct.tra c: - Supprima-se.
Ao nrt.. 2•. lettra d:- Supprima-se,
Ao art.. 2', lettra {: - Supprimn-se.
Ao art., 2• acerescenf.e-se: «a despender até 500:000$ com
a acquislção, construccão r orc:nnizacão de um campo· de maJIObras ».

SESS-\o Jllll :21:! J!E JJ~:ZEMBRO DE

Ao art.
de infantaria
J'uruá e Alto
nente c dous
50:000$000.)
Ao
Ao
Ao
Ao

ar L.
art.
art.
art,

i!lH

{12t

:tcerosccutc-se: «a constituir com 300 homens
as companhias regionaes do Alto Acr<l> Alto
Purús, cada umu !lOm um capitão, um i • te!!"" l.ooentes, podendo despender para csso l'im

ô": 7": 8": H: -

Suppt·imn-se.
Suppt•ima-sc,
Supprimn-se.
Supprima-sc.

Additivo

Accrosccntc-sc o seguinte:
Art.
Hcnal de
fazer as
medida.
Sala
/,ual. -

Fica equiparado ao do Hio Grande do Sul o ArGuerra de Matto Grosso c autorizado o Governo a
opcraiJÕes do credito ncccssarias á <!Xccuçíio dosta
das sessões, 28 ele dezembro de 1011. BtJrnm·do Montc·iro.

l<'ica .~obre a mesa, para n asessiio seguinte
depois de publicada no Diario do Congresso.
N. 4G5 -

Wal[J•cdo

SOl'

discutida,

1911

A Commissão de Finança5, tendo estudado a pt•oposil;ão da Camnm dos Deputados n. 123, de 1910, que restabelece a gmtificaçã·() a qu'" tem direito o contra-almirante Josó
Gandido Guillobcl, autorizando o Governo a abrir os nccessarios c!lcditos paPa indemnizai-o das differencas que tem
deixado de receber, 6 de parecer que clla seja approvada,
Sala das Com missões, 27 do dezembro de 1911.- F. Glu·
'"~rio, presidente. - Artkll1' Lemos, relator. - Jonathas r>ctil'usa.- Sli Prei1'1!,- Bueno dr: Pai:va.- Urbano Santos.
l•IIOJ>OSJÇ.i.o JJ,\ G.\;\fMIA DOS llEPUTADOS N, 123, og
SE DEFERE O PAIIECER

1910,

A QUI:l

I
'

':',l'
'

"

'

O Congrcs"o Nacional t•csolvc:
ArL ·1." E' '''Jsl.nbct,cicht a gr•at.il'icU~;iirl dclcrmiuarla na
lni n. 2Gti, de 21 tliJ dezembro do 18!M, disposiciío 4' do art. 4",

rm favor 1lo almiranl.o .Tos1\ Cnndido Gnillohol, minisko do
Supi'IJmo ~.'ribunnl Mi!itat•, indcmn.iutndo-sr-lhc da diffel'Cn~a
entre essa grntifioa('ão c a que tom cllc recebido como mombro
daquello tribunal.
· ··

'

I
.'·'

'

'

, . I

f';(:.'
I

:I"
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;
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Art. 2.' O Governo abrirá para esse fim o credito neccssario, revogadas as disposições em contrario.
Camura dos Deputados, 28 de dezembro de 19'10. - Sabino Ban·oso hmior, prcsid·onte. - Estacio de Albuque1•quc
Coimbra, i" ·secretario. - Antonio S~meão dos Santos Leal,
2' secretario. - A imprimir.
N. 166 -

i!Hi

A Gommissão d.c llimncas, examinando a propos1çuo da
Gamara, n. HO, deste u1mo, que approva o protocollo celebrncJo com o Governo da Bolivia em 1.4 de UC)Vembro de 1.91.0,
e d:l outms pJ·ovideneias, é de parecer que seja adoptada com
as segllintes emendas•:
Ao art. 2': - Supprimam-se as palavras: ~de !.4 doll no.vembro de 1906 >.
O paragrapho uni co do art. 3' redija-se assim:
Identioas autorizações poderão ser feitas tambem, para
pagamento das despazas que foram autorizadas, de accOrdo
com a clausula XVI d.o contracto de 14 de rnovembro
de 1906.
Sala das Gommissües, 28 de dezembro de 1911. -F. Glu·
ccrio, presidenoe. - Victorino Monte·iro, relator. -Sá Freire.

-Jonathas Pedrosa. - U1•bano Santos. F. Penna. Bueno de Paiva.
PROPOSIÇÃO

D1o

Arthur Lemos. ·

CAMARA DOS DEPUTADOS N, 140, DE
SE REFERE O PARECER SUPllA

1911,

A QUE

.o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.' Fica approvado o protocollo celebrado com o Governo da Bolívia, em 14 do novembro de 1910, para a substi·
tuicão do ramal da Estra<la de Ferro Madcira-i\lamor<!, autorizada pelo art. ·J" do decreto n. 8.347, de 8 de novembro ao
mesmo anno.
Art. 2.' Para a construccüo do noV<O• ramal, que serln
f!litn nas ruesmu~ condições da linlla-l.roneo, c de uccórdo com
o tont.racl.o de 111 de novembro à0 iüOG, fica o GoVlcrno auto•
rizado a 1'nzer us ncccssarias operações do credito.
Art. 3," O Governo poderá fazer as uecessnrias operações eLe ci·edilo para pagamento das despezas autorizadas o
já feitas pela Companhia Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
l'nragrapho unico. Identicas autorizações poderão ser
feitas, tnmbem, para pagamento das despezas Que forem autorizadas, de uccórdo ''om a clausula XVI do contracto do
14 de novembro de 1906.

SESS,\0 El\l 28 DE DEZEMDno DE 10!1
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Art. 4." Revogam-se as disposicões em contrario.
Camara dos Deputados 25 do dezembro de 19H. - Sabino Barroso Junio1•, presidente. - Antonio Simeão dos Santos Leal, i' secretario. - Euzebio Francisco de Andrade, 2"
secretario. - A imprimir.
N. 467 -

19H

A' Commissão de Policia, sendo presento a indicacão
n. 7, de 19H firmada pelo Sr. Senador Pires Ferreira, mandando que se.ium equiparados, a partir de 1 de janeiro d6
1!H2, os v'encimentos dos porteiros, ajudantes e serventes da
Secretaria de Senado Federal aos de igual categoria da Cumura dos Deputados, oonsiderando tal medida de inteira justicu, é de parecer que a mesma seja approvada.
Sala das Commissões, 28 de dezembro de 1911. - Q. Bocayuva, presidente. - Ferreira Chaves, i' secretario. _:_ Pedro Boroes, 2' ser;retllrio interinc~. - Oandido de Abreu, 3'
secretario interino. - A. A:eredo, 4' secretario interino. - A
imprimir.
INOICA()ÃO N, 7, Dll 1911, A QUE SE REFERE O PARECER SUPIIA

Indico que se.iam equiparados a partir de i de janeiro
de 1912 os vencimentos dos porteiros, ajudantes e serventes
da Secretaria d,o Scna·do Federal aos de igual categoria da Secretaria da Camara dos Deputados.
·
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1911. - Pires Ferreira. - A imprimir.
O Sr. A. Azeredo - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, incluir nn ordem do dia os tr<tbnlhos de manhã, independente
dos pareceres das respectivas· Commissões as proposições da
Cnmara que concedem pensões ás viuv.as do Dr. David Cam. pista, do almirante Elisiario Barbosa, do ex-Senador Sr. João
Pedro Belfort Vieira e dos ex-Deputados Srs. Germ.ano
HassJ,ocher, Monteiro Lopes e Alfredo Madureira.
O Sr. Ruy Barbosa prinunciou um discurso que será
publicado depois.
O Sr. A. Azeredo (pela ordem) - Sr. Presid.ente, pedi a
palnvrn pnm requerer a V. Ex. que se digno consultar o Senado sobre si concedo urg-encia para discutir irnmeclintamente
n red~cc!l,o fini)l du orcür:1onto da. Gu6TL·a, os pl'O.iectos. de orçamentos que se uchnm sobre n Mesa e a proposiç.ão n. HO,
.rolnt.iva 11 um orodit.o solicitado pelo Poder ]J:'\ecutivo;
A PPT'OWtdn.

discus~ão e approvndn n rcdaccüo final dos •emendos do Senndo ~ proposição d.a Cnmnrn dos Deputados n. 126, do 1!H!, fixnndo n dcspezn do
Ministel'io da Guena para 19i2.

W novnmonte lido, posta om

'

;,.
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ORÇAMEN'rO DO IN'rERIOI\

2' ctiscusHão da proposição da Cam.ara dos Deputados

r;;;:, de l!JU, J'ixando a despeza do Minisf.ori·o da Justiça
c Negados InLcriorcs para o texcrcicio do 1912.

11.

Approvadn.

aRÇAMENTO DA RECEI'rA

'

.I

·i

2• discussão da proposição da Camaira dos (Deputado;
de HH 1, oreando a Receita Geral da Republica para o
cxercicio de 1912.
Appvovada.

'I

11. ·H;,

I
'

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados

n. !ü4, de 1911, fixando a despeza do Ministeri'() da Viaciio

•O

Ouras Publicas para o exercicio de 1912.
O Sr. Severino Vieira - Sr. Presidente, pedi a palavra

simplesmente para fazer o meu protesto, niio quero estorvar
os planos da illustrada Commissão de Finanças, mas terei do
J'allar sobre a proposicão, aguardando para o fazer na 3• discussão, depois do apresentadas as emendas que vão ser apresentadas pela Commissão de Financas.
Aporovada.

·.)!
'

I

i ,:
I I

I

ORÇAMENTO D!i AGRICULTURA

'i

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 1ü3, de 1011, fixando a despeza do Ministorio da Agricultura, Industria e Commercio para o exercioio• do 1912;
Aporovada.

I

'

ESTRADA DE FERRO MADEIRA•MAMORÉ

.,
I
'
'

'

2' discussão da proposicão da Camara dos Depu1.arlbs
n. HO, d·~ i!lU, que approva o protocoHo celebrado com o
Governo da Bolivia cm H do novembro o dá outras nrQ.videncias.
Approvnda.
São approvadas as seguintes
EMENDAS

Ao art. 2" - Supprimnm-sc as palavras « j!o t4' de novembro de 1006. :o
O pnT·ngornphn nnicn <ln :u•t. :1' rorli.in-so nssim:
~ Idcntica.s autorizações poderão sor feitas tam~em para
pagamento das despezas qu~ foram ou forem auto·r1zadas de

I,
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'

accór·do com a clausula XVI do contracto de f.l de novembro
d·fJ

j

006, '

A' Commi ssão do Redacção.
O Sr. Pires Ferreira (pela o1•1lcm) -

Sr. Presidente, re-

queil·o a V. Ex. que consulte o Senado sobr;e si conscnf.c m·gencia lHll'U discussão e votacito, após a dos, orçamentos c a
do credito solicitado pelo Governo, para a proposição que diz
J'eS[JoiLo ús Yiclimu~ do cOUl'MU'do M-inas Gumr:s.
Approvada.
nN'l'AGENS ,iS 1",\~!ILI.IS DOS Ol'b'ICI,\ES ::1-IOR'VOS N.IS IIEVOLT.IS

DE 1910

Discussão unica da emenda do Senado, !'cjeitada pela Camara, á proposição que manda pagar pelo dobro as pensões
de meio soldo c montcpio a que tiverem direito .as viuvas e
herdfJit·os dos ol'l'iciaes mortos no eumJH'imeuto do dever nas
rci'Oltas de 1010.
O Sr. Presidente - A emenda que vae ser votada foi re~
jcitada pda C.1mara e para ser mantida pelo Senado precisa
do dous tcrQo!.
Re.jcitadn.

O Sr. F. Glycerio (pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro
que V. Ex.consulk o Senado, sobm si, sem prejuízo dos orcamenf.os, concede urgencin para a proposição relativa ao ensino
milílal'.
Em 3' discu~são me comprometto a apresentar as emendas que .inlt;o necessarias.
Approvndn.
REonn,\NIZAÇÃO DO ENSINO li!ILI'I'AR

Continuação dn 2' discussão da proposição dn Camarn dos
Denutados n. !28, de 1\lH, estabelecendo as bases para a reorsanizncão do ensino militar.
Approvada.

...

~

ORDEM DO DTA
UCF.NÇ.I Ao Dll. c,mr.os llF.:BEr.r,o HORTA

2• discussão da proprosiçi'io dn Camnrn do~ Deputado~
n. l2i, de 19ll, autorizando o Presid~nte da Republica a
noncndtH' um nnno do licenca com dous tercos dos vencimentos
ao J.lr. Carlos Gomes Robello Horta.

Approl'nda.
Vol, VI
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'
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'
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~··

diô<:Ll8SàiJ tla jJl'UjJOSÍUUO Ja t.:uuJUl'U uo:; DtJjJULadus nuJ~;;;, de l!J li, tJUe i.!Uluri~a o .l'resiuenlu tla llupu!Jiieu a
dar ú ;\lu~a do llunt.lu~ Je I Lacoal.ial'U, nu l!:stado do Ama~uua:;, o
mosuw J·egimcH t.la ~lusa de Heut.lus ue At1toniua, conliuuanuo
lllol'O

su!Jordiuat.ln li AI l'audl$ll de Munáos.
AJlJH'OVadu.

I
'

Discussão uuica da iudicuçüo do Seu.adu u. 1,, t.le lUlJ, Jli'OJIOUdo uiLU!·açGes uu regimento quuntu á duracãu do mantlitlu
da Comrnissão de Pode1·es.
A!JJJl'OVada.
HEUAC'l'Ol\llS Ug DEBA'rE

DiscussfWJ unica riu indicação n. G, de 1911, JH'Opoudn
que, pm·a os el'!ieitos do mont.epio, licencas e muJo vantagens de que gusam os l'unccionarios titulados, su.i:uu os redaclores d" uebul.es do Senado ÜICOI'!)O!'ados á i::lecreLal'ia,
constituimlo uma seccão especial.
Appr1ovadas as conclusões.
CllEDI'l'OS M MlNlS'l'Elt!O DA GUERllA

~" diseussão da lll'O!W,:>ição du (.!amara dos Depul.adus uunwt'o J.lil, rln I!Jt I, autmizando o Governo a abril' ao ~!inis
l.crio dn Guerr•a os creditas SUPJllemcntaros do I .01 ~ :52:J$02il
e I. H:J: 123$.\tíli, ul'im de attender a diversos pag~tmcntos nu
corl'ente exercicio.
Approvada.

IlXP.T\ClGIOS l'INDOe
~· di~cu~~ão rln prop.osição rln Camnra dos Dopur.aaos numero !til, de 1911. autorizando. a abertura do credito de
fln4 :803$·423 no il!inisterio da Fazenda, ]1ilra pagamento de
divida de exnrcicios TindoH.
:\pprovadn.
'! ·:

lllllll!TO DE APOSEN'rADOl\IA ,\ DIVET\SO.S l'UNCCION,\li!OR

2" discussão do pro.ier.to do Senado 11. 51, do 1\111. qnn
Mnced" dirnif.o, de npnsent.adorin aos rnncoionnrins nos 'Tlln~s
Ho .1pplicn n. disposioão do nrt. I•, ! li', 2' prn·to do decrPt.o
n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904 com as vantagens que goeam os da Uni !'lo.

~·

,I

Approvada.
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CAIXA li:CONO.MICA E :1-J()N'J'E DO 80CCOIHIO

~' dísuussiío da IJ!'Oposicão da Gamara do; DepuLados uumuro JOO, de !Di!, autol'izundo o I•rosídcuLo da Hopublica a
al.Jt•il· ao t\líuisLcrio úu l•'azenda o crediLu exLr.aurdíuario de
:1. üi5: i:J-í~:J:>:O:, afim Je occort·er ao pagameuLo tlos juros tlos
duvosiLos dn Caixa Et:ouomioa e l\!onte do Soccorro dest~
Capital uo seguut.lo setnesLro de '19'10.
Approvada.
LICENÇA A JOS~ CAI\NEII\0· DA CUNHA

:'!" Jiscussão da !Jl'Oposicüu uu Cawum dos Deputado; uumol'o 41), úe 1011, àiULoJ·ízautlu o PJ•e:>idcntu da Ropublíca a
corwoder a Jooc 'l'hornaz Carneiro da Cunha 3" escl'ipturarío
du Alfandega do llio du Janeiro, um anno de Jiceuca com ordenado.
Appl·ovada.
MA'l'ElliAl>S DES'l'INADOS Á CU!Jl'UM Oh BOI\MCHA

2' discussão da pt·oposíçüo da Camaru dos Deputados numero '152, de 19tl, autorizando o Pt·esidente da Republica n
JJHtlltlUI' declamr ís.,ntos de quuesquer imposto>, inclusive o
de expediente, todos os uteusilios .e· maLeriaes destinados :i
cultura da sel'ingueira, do caucho, da mauíçoba a da maugaheiru, etc., e d:i outras providencias.
Approvadu.
AUOI'rOfiES DA GUERM

2• discussão da proprosicão da Camara dos Deputados
mero ·t2H. de ·J 911, qne autoriza o Pr{lsid<Jnte da Republica ;;
abri1· ao Ministm·io da Guerra varias creditas, na import.ancia
total de 30: 365$5ft5, para pagamento de augmtlnto de vencimentos ao~ juizes togados do Supl'emo Trilmnal Militnr e
auditores de Guerra e dr Mnrinha.
E' npp!·ov.1do o se~uint.e subst.itutivo:
Art.. I." E' o Presirlontn da Republir.a autorizado n abrir
no Ministerio da Guerra o credito de 20:250$, supplementar ít
verba 3' do tll't.. 21 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro d·r· 1!!1.0,
parn p/lg,1mento do nusmento de vencimentos dos .iuizes togados do Supremo Tribunal Militar. rle ar.c~rdo com as leis
ns. Wl, de 18 d(l .inlho r!e :1Rn3, e 2.356, de ~t de dezrmbro clr.
:UHO, o o credito csrocial dí• 37 :602$128, pnra pagamento íios
augmentos rle vnncimAatos qull competem nos auditores dos
antigos t,' í> 6" district.os militnrr..s e ao auxilinl' de nudifM
<llW srrviuu como nudit.or de guerra tln Cnpilnl Federal. de con~
formidnde t10m as !riR ns. 26, de ::!0 do de~cmbro de i8!H :
n. 82, de 27 do dez ombro de 190t : n. l. 863, de 9 de .!nneirn
de tDOB, e n. 2.S56, de 31 d•e dezembro de t910, ~ao Ministerio

'i

·'·

'
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da ~lariulin o ct'l!diln e~pecial •k 'l3:!l:J0$0!l9. 11ara pagnmento
do augmwlo r.le V•:ncitnenl.oti uo audiLot· geral da ~lar•inha de
accul'(lo com as leis ns. 26, 1.863 e 2.356 acima citadas '
Ar!.. 2." Fü:am fixados em 15:000$ annuues, ticndo 'dous
!.er!:Os de orcleuudo e um tnr.;o de gl'ULi!'icação, us ve.ucimonl.os
rio audilot• geral de ~larinha ü dos auditoro~ ua GtHJ!'I'll que
servit·am nos antigos '•" c ü" districl.os militares.
Arl.. a." Revogam-se ns disposicões em contrario.
r.ICJ-!NÇA ,\O llR.

l.UI~

QUII\!NO

IJU~ ~.IN1'0S

2• discussiio da propt•osição lia Camura do> Depul.ados
n. l!J.í, ti••: 1011, aul.ori%aiHIO o Pl'·e·sidmiLIJ da Republii!a a 1!/Jll·
cedN um anuo de lieen~a. eom ordenado, pam i.L'atamenl.o ele
saude, ao Dt·. Luiz Quil'ino dos Santos, procumdor da llcJlllhlica no Esl.mlo do Rio de Janeiro,
Approvada.
PI\EPAil~DOilES

Do COT.T.EGIO D. PEilllO TI

2• discussão da proprosição da Camara dos Deputados
n. \11, de HlH, que equipara, para oi'J'oitos da viLnlit:ietlmle,
o~ acluacs prcpadores do Externo do Col!eg-io ll. J>r•dJ'O fi
ao~ prep3r·ador·us das l'acuidadcs de Medicina da Republica, quo
.i:í. :;osnm de~la vant.agrm, dr acl!l'wdo com o ar·t. ri" da lei
n. ~.:ltiG, de 3·1 de de1.embro de 191 O.
Approvada.
L!CF.NÇ.\ ,\ ANTONIO JOSt5 DE UMA !lfi.IGA

2' discussão da proprosicão da Cnmara dos Dcpuf.ndos
n. H9, dP Hll1, que autm•i%a o Pt•esidcnl.c ria Republica a cO<l"üd·CI' nOI'•0 mezes diJ lieenc;a, c:om m·denado, pnt•a l.rntamcnto
de saudc, a Antonio .Tosr) da Cunha Lima Braga, escrivão d~
.Tuizo Fcdnrai no ERI.nd~ do Rio de .Tnnciro.
~pprovnda.

O Sr. Presidente - Previno aos Srs. Senadores <tue a
Mrsa resolveu convocar uma sessüo ·nocturna rara hoje. Ú8
R % horn~.
,Jnig-o inut.i\ insisl.it· soill'P n nee'''·~sidnrlc do rompm•ecinwnf.n
rios grs. ~"nndorns, visto rnmn se t.rntn rle rlisrmtir e votnr
om nlLimo t.urnn ns ot•r:amoni.os.
);nrla mnis h:-tvPndn n f.l'ntnl', von lovnnt.nl' a ,i.\f~ssiío.
nrs igno pm·n ordem do dia da sessão nocturna o seguinf,e:
:J• rlisenssãn da pmposic;üo tia C~ll)UI'a. rtos DC[,llll:!ldos
n. i.ln 10t1, fixando a despo1.a do Mmtslerwo da VmQao e
Oln·as Publicas para o exercício de 1(112 (incll/.'irlo cn~ ordem
tlo d-ia smn pm•ouc1•, ( cx•l!i» do m·t. ,126, 11. 2, do Rrannenta;

j

da pJ•oposí~iio da Cnmarn dos Deputados
Je I\1!1, or•; ando a rceeif.:1 geral da Republica para o
exm·oíeio de ! VJ:! (iuclttida ern o·rdam do dia sem pw•cce1',
..: ,•:c-m' » do a1·t. /26 do Reoimento;
3" di~cn~;ão .. da peoposi~.ão da Camara dos Depulado>
n.
,de. tnH, l1xando H dcsr•eztt do Miubterio da Juslkn e
Ncgoeios Tnl·•!riore' paf'U o exercido de 1012 (irwlttida. em' ordem tln d-ia .~I.' /I/. pnrl!crr « 11:t-'lli> do art, H li, u., 2. do Re.ui-

11

:l' discussão

'lil ,,n to)

;

"
'

~· rliscu~stio
, rJ~ 101'1,

da Jll'oposiçtio dn ,Camnra rloo OQpul.ados
u.
rixando n despcza do Miuislerio du Ag7•it:ttltiJJ•n, Cornmcrdo '' Industria (hwlu.ída am ordem do dia sem
par•ecer « e:r.-rYi » tio m·t . .J21i, n. 3, do Regimento) ;

'

I

i
'I

l~evunta-se

a :>cssão ás 4 horas da ta1•de.
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(Nocturna)
J:IRES!DENCIA DO S!l. QU!NTINO BOCAYUV/1
I

.

h!"

A·~

1·~
fltlf!

hO!'a;; da noit.e, presenLr nnn1ero legal, abre-se a
eoneorrrm os S1·s. Quinf,ino de Bocayuva, Fer~
l'f'il'll Chavr;;, Pt•dt•o Hon;os, Candido do Abreu, Jonnthns Pr•dr•osn, Art.hur· Lemos, lndio do Brnzil, Josr\ Euzebio, Urbano
Santo;;, ~rende;; dn Almoidn, Pires Fl.'rreira, Thomnz Acr~iol)'.
'J'nvar~~ dn L:n·n, .>\:nf.onio de Souza, Wnlfr-r.do Leal, Castro
Pinto, Mnll.n, OliveiJ·a Vallndiiü, Srvcrino Vieira, Bernardino
~lont.oiro, Moniz J<'l'IJire, .Toão J"uiz Alvos, Stí .FJIC·iJ·r, Bur>no dr
Paiva, Br.rnardo AlonLr.it·o, Feliciano Pennn, Alfredo ElliF,
.Fr·nncisco Gl;vecl'io, Leopoldo de Hulhi>es, Brnz Abrantes,
<ionr.aga .Tayme, A. . Azrlrr.do, MPlello, Generoso Marques,
Al•'ncar Gnirnnt•:ie,o, lo'el ippe Schmidt, Lunro Müllm', Vicf.m•ino
Cllonf.oim, Pinlwiro Mnchado ~ Cassiano rio Nascimento (S'i).
Deixam de cmnptu·eer,r·, com cnusu. ,insf.ificuda, OS'· Srs.
:\rau.io Gócs, Silvel'i{lo i\'ei'Y, Arf,hnr Lemos, Indio do Bmzil,
Puns elo r.uJ•vulhn, Rilwim Gonçnlvos, Gorvnsio Passos, Antonio
do Ronza, Alvaro Mndwrlo. Gonanh·es Ferrcim, Ro;;a e Silva.
11om"" RilwiJ·o. Joaonim ~!nlt.n, Guilhm•mo Campos, Coelho r
Cnmpn~ . .Tnsé 1\farccllino, Rn:v Barbosa. T.ourenco Bapti~tu. AnAnst.o r!~ Vnsconeell<ls, Loul'o Snrlr~, Bnrnnt•do 1\!onr.irn. f:nmpos f':nllcs, r.onzugn .Tnym•' c Hr.rcilio Luz (2~).
F.' lidn, postn om rliscussiío e. sem doJmtr, npprnvnrln a
ocln dn ..r·s~üo anterior.
8

se;;;;ão, a

.'

·j
',,·, .··ii
,\

.· I\
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'
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O Sr. :1.' Secretario declara que niLo ba expediente.
~ Sr. 3' Secretario .(se1·vindo de 2") procede :í Joil.ura do
segumte

PARECER

N. 468- 19if
A' cerca da proposição da Camarn dos Deputados n. 8,
dest.o anuo, que nut.oriza o Presidente da Republica a abrir
o <Jt'edHo exl.raordinnrio de 3G :·120$, para pagamento das despezas que foz (L sua custa, o Dr. Lourenço Baeta das Neves,
de propaganda do Brazil nos Estados Unidos, assim se mani:l'esl.ou a Commissfio de Finanças daquella mesma Casa do Congrosso no parecer n. 317, de '1910 :
• O engenhiro D1·. J,oureuco Baet.a das Nev.es, ex-del•'gado, do Brazil no 1G" n 17" Congresso de Irrigação e 3" da J,avom·a Secca, 11os Estados Unidos, recttwr no Congresso Na<:ioual que se digne aut.or·izal' o Governo a pagnr-lhn a quant.ia
rir. :lG: .120$, a l.itulo rir indemn izução de despezns forçadas feitas
nnquelle paiz com a Pepresentncão r propaganda do Brnzi!.
Antes elo dirigir-se ao Congresso, o pet.icionario requer~m esse pa,.;amenl.o ao Minisl.erio dn Viação c em seguida
no da Agricu!l.um. Ambos os minist.erios reeonlwceram ser
relevantes ns servicos prestados pelo peticionaria e ,iusLa a
J•c•munomc.ão pedida, deixando o Mi·nist.ro da Viação de attendrl-o po1· entender que o p•edido d•cvin ser :feito no da Agricultura, r.stc por pm·ecor-lhr. ao Congresso devia dirigir-se o
pPt.icionario.
Os servil;os prestados pelo Dr. Baeta das Neves com a
pt•opngnndn int.rlligrnt.r e criteriosa que fer. e que siio provados
po1· not.icias, cartas e outros documentos que instruem a sua
pretencão, são incontcstavelmont.e rrlrvantcs r. ac:nrrctammlhe rsfor~os o dispendios rxt.rnordinnrins, sendo ,justo que se
lhr fac;a indrmnizaçilo que p·ede.
Assim pensando a Commissão submett.e á alta considernc;ão rln Cnmnra o segui·nte

];

I,
i:,

'
I.
1:

ó

-

I

PRO.TI':CTO

O Congresso Nacional resolve:
Ar!., i." Fica () Govr.rnn nut.orizado n. mandar pngnr no
r.ngornhlliJ•o Dr. T,ol!renço Jlnotn dn.s Nov•eA a qunnt.in rln
:16:120~. n l.it111n rio inrlrmni?.n~iln nolns dllApÜ?.ns forr,rulnA 01w
·r,~z 11n, EAI.ndoA TJnir!ns rln Americn rm AcrviçoA de propnponnrln f!n nrn?.i!, pod•rndo nnrn isso abrir. os necessnrios croeuitos.
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Art, 2. o Revogam-se as disposioões em contra ri<.~.
Sala das Commissões, 21 de dezembro d·c 1010. - Bueno
de J>ai·va, Jll'esídent.e e relator. - Lyru Cast-ro. - Scroio de
Saboya. ral/l.a!. -

Francisco Veir1a. - E1•ico Coelho. - Galcâu Car.lnlio ri c M ello. - Cardoso de Almeida.

A Commissão ele Finanças, :i vista dos fundamentos do
pm·cctw neima transel'ipto, opina no sentido de ser approvarla 11 proposição.
:"ala das Commissões, 21, do dezembro de 1nt I. - F. Glyr!erio. pl'OsirJe·nf,r,, - Bueno de Paiva, relator. Vietoríno
Sá P1•eh•e. F. Penna.

Monteiro. -

m.ns. -

.fonathas Pedrosa. -

P!IOPOR!ÇÃO DA r.AMAR,I DOS DEPU'rADOS N.

REFERE O

8,

DE

Artlmr Le-

19H, ,\

QUP. ~F.

PARECER SUPRA

O Congrosso Nacional resolve:

Art. ·1." Fica o Govei·no autorizado a mandar pagar ao
engenheiro Dr. Lourenço Baeta das NeveR a quantia de
~W: I:?0$, n lit.ulo de indemnização pelas despezas forçadas qun
J't•z llfl:'\ E;;t.ados Unidos rla America, em serviços de [lropa!!'llnrln do Tlrnzi!, podendo para isso abrir os necessarios crellito.q,
.'\rt. 2. o Revogam-se as disposic.ões em contrario.
Cnmm•a rios Depntnd·os. 2R de de1.embro de 1911. - !'labhw fl(lrrosn .funlor, presidente. - Estacio de .4liJ!If'J!!.CI'f'JU"
Cflimbra, 1" secretario. - Antonio Simello dos Santos LeaJ.,
2' ;;er.~t.ario. - A imprimir.
Vem á Mesa. Ã lido e, pC>r estar apoiado pelo numero de
as~ignat.uras, vae a imprimir o seguinte
'

,I

PROJlllCTO

N. 80 -

t9U

O Conp-resso Naoionnl decreta·:

Art.ig-o nnico Fienm .rqnipnrndos parn todo n.q. ~ffpif.OR no~
rln ~xpedíent.~ dn ~errr.t.nl'in rtn

~mnrn!l'ndo~ civi~ rln rlivi~l'io
Un<>T'rn o~ fnnerionm•in~ rfo
r dn ô' rlivi~iío dn Gnrrrn rln

Drpnrt.nmrnt.n rln Admini~t.rnciin
mrRmn Rrerrt,nrin, firnndn o Go-

voT·no nntorizndo n nlwir oR rr~per.t.ivoR rrrditM: rrvofl'Rrln~
ns rlisposiçõcs ~~m nontrnrio.
Suln dnR sessõeR, 2R de dAr.embro dP 19t1. - Sti Freü·a.
Cmu/Mn de Ahreu. -

Que;·, - 1\le-ncar

'fi'eUppe Sch.m.idt. -

Gu.im.arlfes.

Genemso Mar-

.I

\:
,' ',1
'

'

' ,,.•

,··\
....•'

.... ,.

·'

.
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O Sr. Bueno de Paiva - SJ•, PJ•r,s idente, o Sr. Senaaor
GuilhcJ'IO'i' dn Campos pudiu-me que <!ommunieasse ao Senado que dt'ixa de eompm,r•er~· ú ~essüo de ho,io, por moLil'o
molcsLia.

'I"

ORDEM DO DTA

onÇA:IfF.NTO

DA JUS'l'IÇ,\ I'.\fiA i

012

3' disctJs;;ãn t.ln Jll'Opo.,ieão da C:amm•a dos Depnt.ndo:;
n. 153, ele Hl11, fixando a despem rlo Minist.crio da Jw·tiça é
Nr>goeios Interiores para 1012.
Veem á Mesa, são lidas, apoiadas' c postas cm disr.nssfío
ns segtün tes
EMENDAS
Art.. 2." Lel.lra a- Supprima-se
Lct.tra r.- Supprima-s<>
Lettra d- Supprima-se.
Let.tra f - Supprima-sc .
.Lcttra ri- Supprima-se.
Lcttra 'i - Accmscnntr: «mediante orca mm to, ronrnr- ·
rrncia publica e até (I quantia rl•· 5001!\ no cxer•r.icio com as
obras c at1JlUl'rlhos •·
Lrt.tra :i- Supprima-se.
Lel.fra k - Supprima-se
Lrt.tra Z- Substit.uidn~ as palavras ~ pnrtendo rl~spenrlrr
ele'.. » pela' scgninlcs: na Imprflllsa Nacional.
Lcllru rn. -- Supprima-se.
LeLtT•a n- AccrcJscenle-se: « mrrlinn l.e nr~amcnl.n pro1vfn
r• ronclll'l'eJJCin publica •.
Lel.tra o- Supprima-sc.
Ll't.trn 11- Suppi·imn-se
Let.t.ra 1 ' - Supprimn-se
Leltrn .~- Supprima-se.
Let.lra t ~ srus numci'OS - snppl'ima-scl.
Letlrn- Supprimn-se
Art.. '•."- Supprimn-se.
Ar!.. 6,"- Suppi·ima-se.
AJ•t.. 7. • - Supprima-se
Al'l.. Supprima-so.
Art. n."- Supprimn-sc.
AI'l. 11. - Supprima-se.
Ar!.. 12.- Supprimn-se.
Art. 13.- Supprima-se.
MI.. H. - Supprimn-se.
AI' I.. 1G. - Supprimn-se.
Arl.. H,- AcCJ'~sconl.r1-S<': « mrdinnfo' ·Ol'o;nJllf·nt.o pr<11"in
e roncnl'J'rneia ptJlJ)ien ».
A, !fl.

-Snpprim~·RC.

"

•

-

I
•

1

o::;}

T
Pnragr·npho unicn do n!'l.. 1." -

gu iute:

Sr.ia Rulml.ilwitlo r"•lo sr,-

«A aiJI'il' o uccussul'io cr·cuito 1•ar•a suuveueinuar· as Jo'nculdadcs de J)ir·dlo ll·r :,;, Paulo " do fleei!'e, as Faculdadt!3
dt• Medicirw !lo Hin du .Janeiro u da Balliu c Escola !Joly!t;•!ltiniM do llio d" Jmwir•o, u Collegio P•e<lt·o JI alli a quantia
dn ~0.\ :i!ll$8:!3, d, aeetkdo co!ll o ar·l.. l~i. pamgrapho uníco,

da r·•;-forma do •msino npproYndo pelo dccr·do n. 8.650, de
;; rio ahr•iJ du :1011, deduzida n parle referente no~ docentn.<
e J'nnt,cionru·J.os mlleriores ao d·ecrdo u. R.nr.o. dr• 5 de abril
1.h1 HlH, os f]naes uoutinuar·ão a r·.,cnher· o~ s••u;; vcnt)imcntos
rw 1'\wsour·o Nacional.

Sala das sessões, :!8 de dezem!Jro de Hli L - P. Glucm•ío.
-Sá Freire. - Urbano Santos. - F. Penna. - R. de Pa·iva.
Vicloi'Ülo Montdro. -

Ao ar!.. 2'', rr.

Jonathas Pcd'ro.w.

Secretaria do Senado:
Aecr•,scenl.•~-s(·:
« Augmentada na consignuçüo - Pe:;sonl - de 3(i :000$, pal'U pagamffnto de vencimentos n quatro
!'1'dnctores de dehat•es c um redactor· de Annaes, sendo n rnrla
um 7 :~oo.~. divitlirlos em dous t.et·t;os de ordenado do trm t.m·e·1
rlo gpaJ.Hicaeão, do conl'or·midad·e com a resolução do Senado,
dr. 28 de dezembro de 1911 .
•\o m·l.. 2", n. il - Rerretal'in oo Senado:
Accr•os"rnlo-s•!: Diminui'dn de 28:800$, na sub-consignar;ão- Servieo l.ach~·:;r·arJhico, redact'iio e t•cvisiio dt; delmf.l"•ln c·onsignaeão - Matrrinl - pela suppressão da verlln para
pag·nnwnto du f]twlt·o rrdnctor•es de debates, ii razão de 7 :201l~
eaua um. Augnwntadn de 72 :000*, ·nn. mesma ,qub-eonsignat;ão da eonsigfliHJiio- MatoPial - 11ara attender ao pagamrnlo
do servir;o laclryg!'a(lhico, de nccôrdci com a modifieação J'eitn
no l'~specti\'o eonlt·alllo por· deliberação da Commiosiin rle Poli••.ia. ern l'.onl'cr·•~lwia de 2G dr dc?.rmhro de 10H.
li -

I

'

.

Sala dus Commi,;;õe~. 28 de de~cmbro d" 1911.- Q. Rll~
cnu1wa. prcsidrnln. - .Fm•1•r.ira Chaves, 1• secretario. - P.
tln(tusto Bomcs, ~" RCCI'otario interino. - Candirlo t/r :lhl'i!ll,
~ln ~erw-0l.m•in. - .4. Azm•edo, .'J" srrrr1nrio inVt•·rino.

A' t•ubrica 8' - Seerelaria da Cnmat·n:
Passo-sn da snb-consignuçi(o - lllaf.nrinl - para n Pessoal - n quanl.in ele 2:11 :000$, pm•a pngamrnlo do pr"oal
da ií" srrr:iio, r:l'cada poJ' rlrlilrrraçiio rla Cnmarn, do 2fl de rlewrnbt·o t!P ·1~11.

-

I '

'•
'
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Verba menRal :
1 chefe do set·vico tachygrnpllico ....... .
I sub-cl!el'c do mesmo serviço ......... .
10 taelJ)'I:!"l'UPhos a I :000$000 ..•.....•....
J cbufo da J•edaccíío dos debates ....•....
1 t•edactor dos A.nnaes . .................. .
1 redactor dos Documentos . ............. .
G J'IJdactores de debutes ................. .
1 chAfA dB secção rla act.a .............. .

1 :S'50$000
1:200$000
l0:000$000
1 :200.~000

600.~000

600$000
3:000$000
700$000
19:2501\\000
12

Verba annual. ............... .
I
I

·~

231:000$000

Ficam r.quipnrados em seus v.rncimentos, sem os nddir.ionnPs:
O serret.nrio, o sub-crot.ario •C os chefes de secçil,o da
Rrnrrt.nrin do Snpremo Tribunal Federal no director, vicedirrclot· r r.IJo·~es rle srccão da Rerrotaria da Camnra rins
J)opltl.nrlos.
o~ Of'f'iCi/lOS, 0 hihliothCC/ll'iO, 0 Ul'ChiViStU (I 0 pJ'O(Ornl!jR(,/1 ria :'il'el'r~tnria do me;:mo Trihrmal aos I"' offiri:w• fia
Carnnrn rios Deputados.
O porteiro :~elador, o Jlorteiro do~ aurlitorios, o n,iudnnle
rio portrdt·o do., anrlit.orios e os eont.inuos e ,qorvent.es, nn port.niro rln RecJ•etnria, ao porteiro do snliío r nos r.ont.inuos e
~rrv.Pnlrs rln f:nmnra rlo~ Drrutndos.
8a ln das sesõe~, 27 de de~rmbro de 1!l11. - Pireg Ferreira.

Aecrescente-se onde· couber:
Subvenr;ilo no As;vlo de oMndioirlnrle do Estado de Sergipe.

1o:nno$ooo.

Em 2R de dezemb11o rle i!lH. -

O

pes~onl

rlo Mngisterio

A

ns

Oli?Jeira Valladlío,

rlemni~

fnnr.cionnrios r!n

Tnsf.il.nt.o « non.inmin Cnnst.nnt. t.rriio dirrit.o respectivnnmet.r
:í ,iuhilaçiin r ;\. aposrntndorin, rlr. ncc~rdo com
vigor.
Rnln r!n.s sf'ssõos. 2A de rlezrJmhro de 1911, -

Bor(Jrs.

...

ns l.ris

tlPl

P. Aumcstn

j
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Emenda ;í verlln n. 20 do or·çnmento do Interior:
Da I'Cl'lin material geral retirar a quantia do 10 :9BO$
fl!ll'a a diaria da alimenta•.;;io dos seis .inspectol'es da policin
s~ruLm•in do porl.o do Rio ele .Tnw•ir·o, - ;I razão de G$000 por
dm l>ara cada um. - Pil·es Fe1•re·ira.

rnspector1a de Isolamento:
Corr•ija-se 11 lahella do pessoal sem nomeação na fôrma

s(~.guinte:

]iim vez de f!Uill.t•o diga-se:
•'ncart·egado s·ernl ......................... .
G í'arpinf.eiros .............................. .

3:000$000
3:000$000
2:880$000

·) n.prrndizo.'i cnrpinteiros a ·J. ·í40$ cada um .... .
2:~00$000
Jli!dr•oiro ..........•.........•.• ·" · · · • • .. · ·
Co1·t·Un-se a tahella do pessonl sem nomeação, na pnl'f"
f'rlalinl 110.< eOI'I'Oios. mncl1ini~tns. rto .. 1!0 srJ~"'linte modo:
'[ lrl<!SI.J•o i'O!'I'I)CÍI'O, .. , , , , , •. , . , . , ..•. , , • , , • , • ,
2 ;1,00$000
I)

nf!'ieiaes

eor·r'tJOil'o~

a

·J

:800$ eadn um .... ,....

" il!'l'l'iidizr•s f'fliTIJÍl'OH 11 1 ;~0(111:,,, ... ,, .. ,,,,.

') !\laJ·.hinbLns n :::000$ endn um..............
·~ mol.or·i..;.;/.n.;;; n :1 :onn~ f'ada um ..•. .... , • . . . . .
f, 1'ng·11i.;/,ns a ·/ :ROOJ!i..........................

A.

Onrlo convinr:
Ao n. 1ô - Cnsn d~ Corr.ej)~.!io:
Drrlnzn-sr no - Material:
Nn suh-l•onsignnciio « mnteria prima, ferramenta,
:'ln snh-eon.1ignnçfio « mntel'ia prima, ferrnrnnntn, rmnbnst.ivel, fles[lozns miudns A

:1:000$000
2. :~00$00(1
G:000$000
fi :000$000

fi :000~0011
A:er~rlo.

ovent.uaes ~ .•••••••••••••••••••••••••

6:000~000

cindos ~ ......••.••....••..•..••.••.•
Na • ~O!JSnl'vn~ão r mr!hornm11nt.os do edi-

2:000~000

Na «.lalnrio, sust.rnlo

~

cnr·nl.ivo nos penitrn-

flcHJ- • ••••••••••....•..•.•.••.•.•••••

Na « lnmpar!ns. nrerssorins e lnbrificnntrs •

2:000$000
o\!15$000

"' .
. I

ltl :1tD5~000
pal'n J•rpal'l\1' n rxign idnrlr rios

vrMimrntos rios fnnr.rionnt•ios. rn.in lnhrlln. não mndific.n nn rrformn por qnr folnsson ostn
T"'Pi11'1.iriío .,.m /D/0, ronl.im'w rm flngor:rntr cnnt.rast.r com ns
r/:1.< l'f•Pnl'tieiírs i•Onf(rnrJ•rs. rrn<' t.rrm ~i~n mrlh1'11Win~ r r•11.in
impol't.nncin nrldieion~ctn n ctc tn :"70$ cln .<ull-consignni(ÜO
'

..
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MIN,\ ER DO :mN.\00

~ Dinl"ins etc. •' crue rlevm•:í se!' Hupprimidu, pcrfu~ a CJIInnli:t
dt• '!fi :Otl~*· dt!\'elll.lo :set· assirn disLribuida:
r :UOO$ no clireelor- ~:üOO$ ao ujuunnle- 2:1008 ao
almoxadJ'e -. :!::!00$ ao contador- !o\:'400$ fJHl'U o.' ~ c~cri
piU!'Ilrio~ - :! :HO~:;; U>IJ. jJl'O/'t!~SOI' :! :800* no jJiilll'lllacoulico
- ;>.íJ~:.lOO ao dwJr, do; guardas- 1ü0$ ao continuo- 1.\1$~00

ao a,iudnntP do olw:l'n
-flUi~ fiO

Sala

po!'lrii'O

t!

t.loH l{tJ:II'das -

.WO:j; paJ•a

oR .J s;t,J'\'•!nt.t!5

fiHi$ fiO t!ni'Cl'llWÍI'O.

da:< '"·'·'HÜC.,,

~8

rle

déZl'mbro rio :1011. -

Castro

Pilllo.

Xa r·ubrica ~li:
Em l'•t•z de prol'r.SSO!'CS - dign-so um professur de in~1 rnu~ão primaria.
l~m vez do !l proJ'essor..,s de lliURica - diga-se 7 prof('ssor•'S, SUJlprimido o Jogar de professor de violoncello tJ con!J·a-haixo no de pr•ofessor· de canto chorai escolar·.
J~m ver. do uiucv· eontra-mestr·.c!s - dign-sc: f,I~f!S contramn~ll'f'.s, snt1JH'illlidos os Jog-ni'Ps dr cont.rn-meslr•., rla ofJ'i~ina
dt! vas,;om·aR t' da
emr~:rlhnção Jl(•duzida a verba 1le
:.:?8:000$000.
:'>. R. Em 28 de dezembro de HlH.- Sevc1•ino Vich·a.

Ficam equitlar•ados os vencimentos dos operarias da officina rle oncndrt·nncilo da Bibliot.heea Nacional aos dos op.r•rm·il>s
da o/'lirina de nJwadernn~;.ão 1la Impr••Jnsa Nacional.
Sala 1/n;; se~'ücs, 28 dt• dczem!H·o de '1.011 - Pil'es Fcr1'Clt•a.

Art. ~." lettrn 1 ' - Rupprima-se.
S. R. Em 2R dezembro de '101:1.- Severino Vieira.

A' y,,>J•bn li' uccroscrnle-sn: 7 :020~ para accroscimo r].,; vencinwnt.os aos porteiros, n.iudant.r.R e ~r.rventes da Srcrrt.nria 1lo
Senado, qne J'icnm •'f!lliparndos nos rir ignnl rnt.egorin da Cnmm·n dos Deputados.
Rala das s~ssõcs, 28 dr. drzembro de 1011. - l'h•rg Pm·-

11
11

1'cirn.

I

E' o Jloilt'l' Ex,rcnl.ivo nntorizaclo n Ol'llaniznr a ndministrnl.·fin
do. lrr•ri/nrin J'Nirr•nl rln Arr•e Roh a~ srllnintr..~ hnRes:
'
1', crr.nr· cinro municipioR qur l.rrão suns St;des roRpAef.i\'nmrntP. uns cirlnrlos de XnPill')' o Emprer.a, do Alto Acr·e:

I

11

sr;ss,\o

~~r

;;s nr::

m;z~MBI\0

DE 1!111
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Ct•uzeil•o do Sul e Viii a Seabra do Alto Juruú, •e Senna Madurdm do Alto Purús,
:!", para cada municipio uomeurá o Govemo F<Cdct·al um
inLendent11 demissível ad nutwrn ;
3", os conselho' municipiaes couJpot·-~e-hão de novo vog-::ws, IIO!IlClldOS prJIO J>rcsidcnte da fiepublieu JlUl'il [Jel'iodo de
l.t·es annos, e depois eleitos de dous u•m dous p.,Ja J'1lrma dekl'minada nm lei. O presidente do eonsiJlho ser;\ escolltido por

•

•

seus pares na prilndl'a s,esgão tle cada. armo ;
·I", o~ lm!.Jalhos Llus conselhos municipacs t•eger-sc-hão
vela:; disposkões eonlidns ua lei or~umentaria de iVH ;
ü", eu~o a POliU la1;1io atuu.ia a 70,000 habil:wl"'• o Gn\'ct'IIO
t>" mandar proc·edet' aú t·ccen,;e:uoont<J <la população ""
'J}orrit;n·io Federal do Acre, sob a clii'CCÇii<J doR actuues prc;J'uitos ;
mandurü hlWt' irnntl'dial.umenlc a ~unlifieu~'iío el.dtoral, tlc
aecôrclo com a lei federal, e marcar1t dia para a ek;çüo de lres
depul.ados, um POL' cada prel'dlum. Os Jr.rnll.ados não terão
direilo de voto :
7", a entregar nos respectivos pt•creil.os 40 % da reuda de
catltL profoiiura para adminislmção, policia, conslrucciio de
e~tmdas, Iimpeza dos rios etc. ;
su, Jicariio n car•g-o da Uniiio aR despezas co=n as ju::.:tiças
i'cdm·nl c local ;
D", a rcgLtlam•:nlaz· a JH'OPt'ietludc das !.erras, sob a base da
conc,•,;siio pum c simples dos acl.uaes posseiros, desde que a
posse sc,ia antcl'iw ao tratado de Pctropúlis :
10, tt eroar um novo Labeillonato na. séde da prel',itura
do Alto Am•e, e um outm mt séde da prefuituz·a do Alto Purús.
IJ, o tet·z·Horio l.e!'ií. um prel'cito geral, nomeado pelo .Presi(limte da. Republica (' trcs snb-P!l'•l'eitos eleitos pelo povo ;
!:?, o pl'el'cilo gnral Sl'l'á demissível ad n.u.tum, ll funceiouartl em Henna Madureira (s1lde do DéilArtamento do Alto
.l'tu•(ts) ou ondo doterminal' o GovMno rln União ;
13. cada município terá a sua forca pulicÍQI, mas subordinadn ao rmJfte,ito geral :
1.1, a crctll' o regimento de custas, quer para ,iustiça local,
fJtWI' para ,iusf.i~a federal. assim como r•urn os set•vcnluat•iM
dL•lln depeudcnl·l's. - Pil•es Ferreira.

O Sr. Jonathas Pedrosa (•) - St•. Presidente, nt.tcndcnda
tl apm•Lurtt do tmnpo, serei muito breve nas informncões indisnonsavoi:~ qur sobtll' cada uma dns ~~mendns terei de {]ar no
Srnndo, al.tendendo m~smo n qun nindn temos de discut.it· outros
ort)llm"n t.os.
Poço. poi.o, a V. Ex. ~no se t.lil':ne mnndnr f.rn~{·r-me
nmondns que fol'nrn iidns. (E' .vatis(f!ito.)

n,q

A nr·im~ira ·::ur l.mtho do relnl.nr vm•stt sobi''' nnm indicação da Mesa sohre mnt.cria nindn ho,i1• Yotndn prlo :::,.nado c

(') Esbe' discurso nilo foi revisto polo orador.
,'"
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agom se completa por esta emenda indispensavel ; assim, a
Cot11missiw não lhe póde negar apoio.
A ·seg-Lmda emenda é ao n. -JG e it·ata do augmeuio de ven-.
ciuwnLos, 1uaLeria que uão eaLe em h:j anuun.; mas devia ~cr
tm~itla ü cousidem~ão uo ~eu ado, por meio de JH'O,i ceio espueial ; de:;ou modo a Gouunissão não lhe púde negar o seu assenLimeuio.
Outra emenela, esta sobre o IusiituLu Heu,jatnin Constanl,
etwet•t·a mml ida de camdet· purmauenl.e c basta isso para não
merecer o apoio da Commissiío.
1Vlaiti ot!lt.'a estú autorizando a subvencionar o Asylo do
~lenllicidade de Sergipe.
Sr. i'rusidente, apezar· de jú termos votado algumas subvou~ões a casas de beneJ'icencia, a Couuuissão entende que a
$UU munil'ieu11eia uiin se dt!\'e alal'O"al' 1uais, !JOl'que, cou1 .ser

gruvado !JOr usle modo o or~uuwnto, uul'ia direito a que todas
as casas de benel'ictmciu, hospitaes, etc., solicitass,em igual
favor.
• Emenda: .Ficam equipamüos em seus vencimentos, sem
os addicionaes, o secrdario, o sub-secretario e o chefe dn
serJt}ã•o do Supremo Tribunal Federal, etc.»
Como o Senado ve, esta emenda importa tumltem em au;;mento de vencimentos, convindo lemi.Jrar uo ~enado que, não
hu muito, os vencirnenLos da(juelles J'uuccionarios !'oram ele.vados, de aucórdo com a tabeila fornecida por aquelle tribunal.
Por estH motivo, a Gommissão nega a esta emenda o seu
placet.

Creio, Sr. Presidente, ter dito, relatando as emendas aprescnl.adas ao orçamento do Intertor, ·O suJ'i'iciente para eselar!lcer os meus collegas, sobre o modo por que pensa a Commissão.
•renho coucluido. (Muito be'!lt ; muito bem.)
O Sr. Pires Ferreira (') -Sr. Presidente, o nobre relaLot•

deste orçamento, cu,io nome por.-o venia para declinar, o Sr.
,Jonathas Pedrosa, emif.tindo a opiniiio da Commissão, llm rr,.
Jacão :Is llmendas apresentadas, manifestou-se contrario a
uma emenda p·or mim np!'esentada, beneficiando empregadoR
desta Casa.
Em Qlle per.e ao honrado relator. devo informar ao Renado que t>ssa emenda t.nve parecer fnvoravel da CommiRRii'o
de Policia, isto é, (,em n assignatura do nosso illustre PJ•esidnnt.e e ·rlos S!'s. F'erroirn Chaves, t• Secretario: Pt>dt·o Ang-usto Borg-os, 2" ; Cnndido F. dr. Abreu, 3", e Antonio Azeredo
4" SerJretario.
Foi por esta mziio que apresentei n emenda, abrindo erodito, som nngmonto rle despe1.a, mesmo norquc a Commissíio
de Policia .iá t.inhn provado nn sesslto diurna igual procedi(') Este discurso nfio foi revisto pelo orador.
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monto da Catnal'a piH'll com sons l'nneoiuuul·iu.-3. Quau!.0 uu u::·
tr·iatismo da nobre Couunissílo do Jo'innur;ns 11flo querer aumil.l.il',
agora, emendas eone~dendo gralil'iea~õ~s .e augmentos de veucinwnl.o;, c>U d1go que es.>t! seu palt'JOlJ::i!Jto u multo tard1o,
po 1·quu ia cl<dxou passar w]ui, no Orr;amento das Relações Ex!,criot'I!S: uão ~ú e[·eução do Iogarus 1 graLifi(!ações, como até
~uhV•l)fl\;.Õc5 pura alguds ~e caSi~. J:lot: isso não é de admirar
que o ;-;enado, ~··m l'all.at' a eonsH.Iet·u•:uo que deve :1 sua illusl.re Co1nmissão de Finan~.us, app!·ove ouLra8 emendas, de oonJ'ornudude eom :t .iusUca que ilS dictaram.
o St·. Severino Vieira ( ·) - 8r. Pr~sidenLe, veullo dar
!Jr"'"" explicac-õco :;o!Jt\í!• a emenda que apresentei ao Orçamento
da .lusLiii<~ ~ NcióO~ios lnLel'iores, mandando reduzir a um só
tlouô lugares t.le pr·ofessol'es primados no instituto Benjamin
Conslant, mandando :;uppri!uit• uma disciplina de !H'Ofessor de
viuluncello e uontra-!Juixo. mandando supp1·imir ainda uma
"adeiru dc professor de canto chora! escolar, assim como mandando supprimü· clous lugares de contra-mestre \las ofí'icinas
tlo ompnlhacão e vassouras.
Devo dizer que Jui iní'ormado que a Commissão deu parecei' eontmr ia a essa emenda, por importar em suppressão de
umpi·eg;o na ld do Orçamento.
Esses empregos foram m·eados este anno e nunca J'iguJ•aram nu lei de Orçamento.
O SR. Jos1~ EUSEBIO - Mas existe lei creando-os.
O SR. SI>I'EiuNo VEmuv. - Existe um regulamento publiuaúo em virtudfJ da lei do Oi·çamenLo em vigor.
Proponho u suppm:>sito d~ um lagar· de professor primm·io,
porque .iú exi~te no lnstíl.uto BenJamin Constant um professor
!H'imm·io que iL>m cerca de 30 alumnos.
Este pr·oressor tem divei'ROs repetidores e tem auxiliares.
.Portanto, nüo ha necessidade da creação de mais um logar de
professor.
Ha mais ainda, Rr. Presidente, a CI'eacão de um professor
d•• contra-baixo, quando .iá existe, pelo regulamento anterior,
nm professor de instrumentos de corda, que tem, quando
muito, 15 annos.
ncnmis. na reforma do saudoso estadista que deu o nom~
:l(iuelle insW.ut.e, foi crendo este lagar de professor de violonecllo ,, eonl.r·a-haixo, nms o !ognr foi um anno d~pois supprimido. 1•or t.er ;;ido considerado superfluo.
O mr;smo sr p6dr dir.m· rm relação a nm professor rle
,.,nnf.o nhO!'nl r •lsco!al', Ora, em um estabelecimento oomo o
Jn~tit.uf•O· Ben.iamin Const.ant., ~m que não ha necessidnd~· d" Hn
tlllsinnr musir.n com a mniOJ' largueza. oom a maior profininncin, não SP comprrhendP n crencfio de um professor de
canto ohornl. quando bn um rrofessor de solfejo, de musica
vocal.
.
(•) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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Eslcs Iogat,es não foram creados por

Jp i 1!

O :0:11. :-;:·:n'.lu;.;u \'11;111.1 -

Ct·eio que fot·am

uruado~

cm um

1'1\~ u lnlnl'n r o.

O :~n. ~;,i, Jo'uErllJ·: ·- .\ln~_; e:; ...:t! J'L'gulallli~U/,u uão foi expedido ''lu ,·it·ttHk• de :uti.rll'ir.u~flo !egisluLiva?
O Slt. SJmmJNO Vumu - lllas a aulot·iza,•iLo- não permil.lia
aug'lJWI!lat· despczas.
O mesmo se dá ,,,m rcln~ão a dous Jogares de conLt-anwsl.n;, um da oJ'fieina de vassouras c outro da officüm de
c:mpalha<;flo. São ofl'ic inas que não produz,Jm cousa alguma:
!JUI'tanl.o, niío ha necessidade do augmcnlo desse pessoal.
Sflo estas as considerações que venho fazct•, prestando
ao Senado um set·vi<;o, nor informat;fiu de pessoa entendida ...
O SJt. JoBÉ EustmJo - Essas inl'ormacúcs foram dadas a
V. Ex. pdo director do estabelecimento ?
O Su. Slli'EI\INO \'JEIJl.\ - Não, mas obtive-as d.c um funceionarlo.
0 8H ••TúN.I'l'HA~ i'BUJIUSA I'C('O Vell ia aO li !eU distincto
a1nigo c c·ollega, senador pela Bahia, para contrudietar os sons
lll'il'UllWU[OS.

Estes emprogos l'oram m·capos em virtude de uma nulor izacão legislativa.
·
o 811. S~VEIUNO V!lllll.\ - ~las ntÍô lemos 'Ü uil't•ilo de t:Lll'-

dgiJ.• c..;;sa uutorizncllo.
O Su ..JoNA1'HAS Pllonos.\ -

·

Mas n:io nesta occasião, em
que ,,o trata do orcamonl.os. (Apoiados.)
Da mc.>ma maneira que ti Commissão de Financas tomou
assim lambem r.ntcnde que não devem ser supprimi!los empregos nestns mcsmn:.; tli~posit.;•õ··~s orcamcnl.arias.
E' esta n. rar.iio que tem a Commissão de Financas para
rtão manteJ' o scn voto. (Jfuito bem; 'lll!!ito bem.)
São anprovada-s as seguintes
EMENDAS

Art. :!." J.ottra a- Supprima-so.
Leti,rn " - Sunnrima-sc
'Lettra d- Supprima-se,
Lol.trn ( - Supprimn-so.
T.ol.r.ra 11- Supprima-se.
Lett.rn ·i- Acercscenl.c-se: mPdinnlc or~nmento, concurrrnoia puhlicn o nl:tí a qnnntia du GOO$ no cxcreicio com n>
ohrns ü Ufi]larelhos.
LrU.t•a :i- RuppJ•ima-sc.
Lcttrn k- Suppr·ima-sc.
I•

I
•

.LwLtl'll t - ::iu!Jstituidas as palavra~ ~podendo dosiJUlldor
t>Lc. > pelas seguintes: na Imprensa Nacwnui.
.Lcltt·a ·m- ::iupprima-se .
.LoUra n- Accre:;cente-se « mediante areamento Jll'évio e
CUllCUl'I'CllCÍU pUbliC:J.»,

""'

•
11

i•I
•

Lcltra o- Supprima-se.
J,eLtra p - Supprima-se.
LcLLm. r - Supprima-se .
.Ldtra 8 - Suppt•ima-so. .
LcLLm t c seus aumOJIO·>- Supprlmam-se.
Lol.tm '11- Supprima-se.
Ar I.. 1,."- Supprima-se.
Ar L. G."- Supprima-se.
Art. 7."- Supprima-se.
Art. s."- Supprima-se.
Art. ü."- Supprima-se.
A!' I.. l ! - Supprima-se.
Ari. 12- Supprima-so.
Al'L 13.- Supprima-se.
Art. !h- Acct•cst!entc-se «mediante areamento prévitl
O CO!IClll'rCDda jlUb!ica ».
At·t. Hi- Supprima-se.
l'aragrapho unico do art. 1" -· Seja substituído pel•o seguinte:
«Abril' o ucccssario credito para subvencionar as Facultladl':; de Direito du S. Paulo o do Recife, as Faculdades de
~ledieinn. do Rio tlo Juneiro •e da Bnhia, Escola Polytcchnica
do Hio d" .Jnuoit•o, o Collegio Pedro II até 6. quontia do
fiO.l :JfH$825, rio at!r;l,L·do con1 o art. ·127, parngrapho unico, da
l'<Jl'Ot'llHt do eusiuo npflt'ovado pelo decreto n. 8.65!1, do 5 de
abt•il de l!ll!, rJerluzida a parLe rel'erentc aos docentes e funceiowH•ios nnLeJ•iores ao dect•oto n. 8.659, de 5 do abril do 1011,
os qutwi\ conL inuariio a receber os seus vencimentos no Thcsom·o NaeionaJ.
Snln. dns Ressõ.-,s, 28 de dezembro do 1011. - Franc·isco
Gll!cet·io.- Sâ F1'1Jirc.- V'l'bano Santos.- F. Penna. -B. de
Paiva. - Victoriuo Monteiro. - Jo'/lathas Pcch•osa. >
Ao ori.. 2", u. G- Secretaria do Senado:
Accresconl.o-so: Augmentuda da consignação - Pessoal do 3G :000$, pnm pug'tlmonto do vencimentos a quatr.o rednctol.'•!S do dobal.cR o um rcducl.or dos ll'nnao.v, sendo a cada um
'i :~00*, divididos em clous t,ot·ços de ordenado c um l.erc-o rle
gratifimtciio, de eonformidado com a I'csolw,üo do Scnaclo, do
::?8 de dezembro de 19! 1.
•
Ao nrt. 2°, n. G - Secretaria do Senado:
• J\Cilresc~n Lo-sn: Diminuída. de 28 :SOO$, na sub-consigna~,a-o ·- Sorv1r,o J.achygraph ieo, redacção tJ revisão de dcbaks Da. oon~ir;nae:i11 -- ~!al.or·inl - pela suppr•essão da verba parn.
pa:;a mrn to dt' 1]11 nl.ro rcdo.ct.ores d~ debates, tí razão de 7 :ZOOS
~.n

. I
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cada um. AugmunLada do 72:000$, na mesma sub-consignaciio
d11 con~igua"ão - i\lnlerial JlU!'il ;tlt.cndur uo pag11men~o. do
,;urviço Lachygraphico, du accurdo eom a modi!'ic~cão feita
no respet:tivo contract.o por dellbemçilo da Commissuo do Policia, em conferencia de ~o do de~embro de I011.
8ala das Commissõos, 28 de dezembro do 1011. -Q. Bocaywva, pt•osidonLe. - Pc, . re-ira Chaves, 1' secretario. - P,
.11/.ou.sto lJoroes, ~" secretario interino. - Gandido de Abrc1t,
~· secretario -- A. <lz,rcd'o, 4" sect·ctario interino.
A' J•ubrica 8' - Secretaria da Gamara:
Passe-se da sub-eonsignação - l\laterial - para a Pessoal - a quantia do ~:Jl :ooo~. para pagam:cnbo •do p·cssoul
tia u" sec<;ão creada por dcli!Joi·a~.i\o da Gamara, de 26 de dewmbro de I OH.
Ve1·ba mensal :
1 cilel'e do serviço tachysraphico .. , ........ .
1:350$000
I sub-clwl:u do mesmo
servico ............. .
1:200$000
J0 lachygl'aphos a I :000$.
10:000$000
I chefe da I'uduc<;ão de
d~:butcs ............ .
1:200$000
1 redaclol' dos Mmaes . . .
()00$000
I redactor do Documentos ................ .
aoo.~ooo
ü redactores do debabes
3 :ü00$000
1 chefe de seccão da Acta
700$000

19:250$000
12
Verba anuual ..... .

23I:000$000

Silo ru,ieilutlas ns demais.
AP!Il'Ovada, a proposicüo vao ti Commiss~o de Rodacciio.
01\Ç,\MEN'I'O

!lA TlECill'rA PARA
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3• discussão da proposição dn Camara dos Deputados
n. 15·1, de 1911, Ol'(lanclo a Receita Geral da Republica para
1912.
Wm ti mesa, são lidas, apoiadas c postas conjunctamente
em discussão as seguintes
EMENDAS

Art. 1. •
N. 1. Supprimam-se ~c mais as seguintes alterações:
etc. » at6 n.o fim do numero.
· .N • 7. Supprimnm-se «sondo abolida a cobrança oto.:. até
no fim do numero.
'

..-·

SESSÃO EM

28

DE DEZEMDRO DE

i9H

6(.3

N. 23. Supprimam-se « paganno tecidos de seda, etc. » até
ao fim {lo nume~o.
N. fjQ, Supprimam-se cpagando cada uma 2:400$, ~te .. »
até ao fim do numero exceptuando as palavras «e contribUIção de companhias de' seguws estrangeiras»,
Art. 5 .•

N. VI. Supprima-se.
N. XIV. Supprima-se.
N. XV. Supprima-se ..
N. XIX, Supprima-se.
Art. iS. Supprima-se.
Art. 28. Supprima-se.
Art. 32. Supprima-se.
Art. 34. Supprima-se.
Art. 36. Supprima-se.
Arl. 37. Supprima-se.
Art. 38. Supprima-se.
Arl. 2', n. II. Supprima-&e•.
Sala das Commissões, 28 de dezembro de 191:1. - F. Glur.m·io, presidente.- Urbano Santos, relator.- Sá Freire.- F.
Penna, com restriccüo.- Bueno de Paiva, com restriccões. Victorino Montei1'0. - Jonathas Pedrosa.
São aporovadas as seguintes
BMilNDAS

Art. 1.
N. 1. Supprimam-so: « o mais as seguintes a\teracões :
etc. • até ao fim do nu moro.
N. 7. Supprimam-se «sendo abolida a cobranca, etc.>, ató
ao fim donumcro.
N. 23. Supprimam-se «pagando tecidos de ·Seda, etc. :o até
ao fim do numero.
N. 60. Supprimam-s·e' «pagando cada uma 2 :100$, etc. :t,
aló ao fim do numero, exceptuando as palavras «o eontribuiciio de companhias do seguros estrangeiras. •
Art. 5.'
N, VI. Supprima-se.
N. XIV. Supprima-se.
N. XV. Supprima-se.
N. XIX. Suoprima-se.
Art. 18.Supprimn-se.
Art.28. Supprima-se.
Art.32. Supprimn-se.
AJot. 31,. Supprima-se,
Art. 36. Supprima-se.
Art. 57. Supprima-se.

'

I

.

I 1'

I.

A!iJX.\I::S DO Sr,:NADO

Al't. 38. Supprima-se.
Art. 2", n. II. Supprimu-·se.
Sala das Oommissões, ::!8 de dezembro de 1011. - Ji'. Gl!l·
ccl•io, presidente. - Urbano Sauto.~. relator. -Sá Freire. -/i',
!'anua, com restricção, - Bwmo de Paiva, com rostric~ões. Wctorino Monteiro.- Jonathas Pedrosa.
Approvada, a proposição vae á Commissão de Rcdae~;ão.
01\Ç,\MEN'J\O lU AGn!ClJJ,TU!L\ PAil.\
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3• discussão da proposição da Camara dos Depuf,ado~
n. !G3, de 1011, fixando a despeza do Ministerio da Agricultura, Industria e Oommercio para 1912.
Voem 1í ~fesn, são lidas, apoiadas e postas, conjunctamente
em rliscussão as seguintes
EME."'DAS

Ar/.. 2", lcttrn 1:, suppríma-se.
lettra :. supprima-se.

Ari. :::o t! seus pm·agr·apho~. :mppl'immn-sP.
Art. Hl, supprimu-;c.

I

'· I

~na

Art. 12, em Ye7. do < r.m qualquer 1\poca do anuo> dig-a-so
aust•ncia do Congresso».
Art. H, supprima-sc .
.\ri. 17 ,suppríma-su.
,\ !'1.. 18, supprima-;;e.
,\ri. 20 e seu paragrapho, supprimum-se.
~nppl'imn-su.

AJ't. :!2,

I

'I

ArL. 1.'' Verba H>. Supprimum-so as su1Jven1:•je;; ú Escola
Conunrreial da Bahia, Soci,edado de Goograpbia do Rio de Janoii'o •e· Eseola dr Common~io do Externut.o Aquino.
Sala dns Comm issürs, ~fl de r}o?.omlii'O de ·I O11. - P. nl!l1'io, Jll'<•sidenl.e. - llu.rmn dr! l'wif!a., rolnt.m·. - l'ictoriuo Jlnut,h·o. - [/j•úauo Santos. - P. J>C?ma. - .Tonathas Pedrr•sa.

VcJ·hu !1 augawni.P-st: no ~cgundo púJ.·j·odo a f!unnf.in de
G:00$000.
Sala rins st'·""'j"'• ~8 d" dr7.mlH'O de HIH.- :1. :l:1!1Wlo.Lau.t•o Jiii.llcr.
.
O Sr. Bucno do Paiva (') - ::;,., Pt·r•sidontr, a emrnrlu I] !lO
aeaiJa de H'J' lida é a t:H~~~uiutt~: c Ver Li! .jn - auguwntL·-6e no
~cguudo pnriodo a quanl.ia de GO :000$000. .-L ,[:;credo. Lr11u·u .lliillel'.
11

I
!

,

o Sn. "[J:N/lES

l.H!l'

DI> AI.:.tEJDA -

de que :;·~ lralava.

r~.>l.ou ~·:i ente. Ell <ll!el'ÍU

(') 1!1oL': discur:;o nüo fui rcvhlo P•,Jo oradot·.
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O Sn. FJ~r.ICrANO .PimNA - .Qual ,: a verba ~· •
O Sn. BUENO DE P.IJV.\- E' a verba de;; ti nada ao pagnmenl.o
de ti~abalhos do propaganda, comprehcndendo publ icarlir!s, f.raduccoc·s, etc ...
O Sn. Jos1l Eus!lmu - Qual é n opinifio da Commissfto de
Finnnoas?
O Sn. BV!mo Dll PMV.\ - A Commissão acha .iusl.ificavris
os motivos quo levaram os honrados srnadoJ•cs si~nalnt•ios
da omcnda a apresentai-a. E em so LI·atando de pt•ovidencia lfio
util, quanto n de propaganda do nosso pai7. no estJ·angeiJ'O, ar.ho
que n emenda dnvo mcrccct• a aJ'I[JI'OYnçüo úo Scnarln.
O Sn. ~~~~NDJ~S DI~ AL~!JlJD,\ ·- Perfcilwnenlr.,

São appt'OI'iHias as seguinf.r.s.
EMENDAS

.,

Art.. 2', let.tm c, supprima-se.
let.t.m ;, supprima-sc.
Art. 3" c seus parngraphos, supprimam-se.
A.rt, 10, ~upprima-se.
Art. '12, om vo1. do • cm qualquer ,:JlOen r].o anno' 1lign-;m
«na ausencia do Congresso~,
Art. i!l, supprima-sr.
Art. 17, supprima-so.
Art. 18, supprima-se.
Art. 20 e ~eu paragrapho, supprimam-so.
Art. 22, supprima-se,
Arf.. 1," Verba 15. Supprimam-so as subvenções :í Escola
Commercial da Bahia, Socir.dnrle dr, Geographia do Rio de .Tn:neino o Escola do Commercio do Externato Aquino.
Sala dns Commissões, :?8 de do1.embro de l!HL- F'. Glt!rio, presidente. - Bneno de Pa·iva, rrlal.or. - l'ietm•iuo Jlnnteil'o. - U1•bano Santos. - FL Penna. - lnatltas Pe-

d-ro.m.

Verba

lt".

augmente-sc no sPgundo pcJ•iodo a qunntilt do

I) :000$000,

•

Snlu das sos.q(ícs, :l8 de rlor.embro de ·1011. - J . .oi:m•rH/t>,
Lmwo Mii.!lm· .
Approvada, a proposil;ão vac :í Commissfio do Rrdne(:iio.
ORÇAMI~N~'O D.\ VJAÇ.\0 l'Ail•\ Hll2

'
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3• discussiío da proposição da Gamara dos Depulados, numoro -lül,, de 1012, fixando a despczn do ~linisLr•J•io dn Yiac:io (:
Obrns Puhlicus do 19'12.
'' ,.
li:·

,,
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Veem ú Mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamento
em discussão as seguintes
EMENDAS

'•I

·I·

i

i

1:
!

Art. 2. • - Supprima-se.
Art. a.•-Supprima-se.
Art. 8. • - Supprima-se.
Art. 9.'- Suprima-se.
Art. 10- Supprima-se.
Art. H - Supprimn-se.
Art. 12- Supprima-se.
Art. 14- Supprima-se.
Art. 15 - Supprrma-se.
ArL. 16 - Supprima-se.
Art. 17 - Supprima-se.
Art. 19 - Supprima-so.
Art. 20, n. II - Supprim!l-se.
Art. 20 n. III - Supprima-se.
Art.. 20: n. IV - Supprima-se.
Art. 20, n. VII - Supprima-se.
Art. 20, n. VI- Supprima-se.
Ar•t. 20, n. VIII - Supprima-so
Art. 20, n. IX - Supprima-se.
Art. 20, n. X - Suppr·ima-se.
Art. 20, n. !l - Supprimn-sc.
Art. 20, paragrapbo unico - Supprima-!e.
Art. 24- Supprima-se.
Art. 2G, n. I - Supprima-se.
Art. 26, n. II- Supprima-se.
Art. 26, ns. III o V a VII - Supprima-se.
Al't. 26, n. IX - ;.;upprima-so.
Art. 2il, n. XVI e seus paragraphos - Supprima->Q.
Art. 28 - Depois das palavras «Rio Grande do Sul» uecrescente-se « s,tlvo direito de terceiros,,
Art. 28. § 3' - Supprimn-se.
Art. 29 - Supprimn-se.
Art. 30 - Supprima-sc.
Art. 26, n. IV - Accrescentc-se «podendo despender até
100:000$000 ),
Sala da.~ sessões, de dezembro do 1911.- F. Glucm•io, prPsidontc.- Victm·ino Monteiro, rclntm·.- F. Penna.-• Jonatltas
Pcd1•osa.- Bu.cno de Paiva.- Sá Frei1·e.- Urbano Santos.

Accrcscentc-so onde convier:
E' o Gover·no autorizado, do nccôrdo com o que
Art.
foi solicitado om monsngcm, n abrir o credito do 320:000$
afim do serem reparadas c consolidadas as obr~s de cnptacüo
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e ádduncciio das nsuns do rio Suruby que serve no abastecimonto da ilha de PaqMtâ.
Sala das sessões, 28 de dezembro do 1911.- Felippe
Schmidt.
Ao art. 2', accrescente-so:
Continua om vigor a clauHula - XLUI do ~rt. 22 da lei
n, 957, de 30 de dezómbro de 1902, que concedo aos carteiros e
aos estafetas ambulantes do 'felegrapho, msidentes nos suburhios da Capital Federal, as vantagens confAridas pelo artigo 41 dn lei n. 5fi2, de 23 de novembro de 1899, de assignaturas nominaes c inlransJ'erivcis nos trens dos .suburbios, com
o abatimento de 75 % sobre o preço das passag-ens.
Sala das sessões, 28 de dezembro de 1911.- Sá Frtire.

-

Fica vig-orando a tabolla de venoimentns estatuidos pelo
regulamento expedido pelo decreto n. 9.076, de 3 de novembro
de 1911, abrindo-se os necessarios creditas.
Sala das sessões, 28 do dezembro de 1911.- Candido de
Abreu.

Telegraphos
A commissão de linhos telogrnph icns estrtheg-was de Matto
Grosso uo Amazonas:
Em vez de 400 :OOO;Jl, diga-se: 800:000$.- A .•-t:eredo.
Fica o Governo autorizado a conceder â Bra:il Railwau
Company, salvo direitos do terceiros, uma estrado de ferro de
bitola normal pelo littoral, ligando Angra dos Reis a Jaguarüo;
n~ :f!:stndo do fiio Gt•nndo do Sul, sem fnvor nlsnm, a não s~1·
d1r81to de desnpropJ•inção e isenoão de direi tos do importa~i'ío
para o material ne~essario ú C\Onstrucr,ão da estrada, podendo
o Governo ern qunlqueJ· ~pocn ;mcnmnnr ·n, estrada mediante
indomniznçúo fixada no contrn(jto.-· .4le>~Jcm· Gu.imaráes.A. A:eredo.
Onde convier nccrcsccnte-sc:
Consignada n quantia do 100:000$ pnrn' melhoramentos e
dragngem do porto de Antoninn, no Eslndo do Parnnú.
Sala du;; sessões. 28 do clozomhro do '10'11.- tllencar G'11.inEJa1'1Íe;~. - Cauditlo de :lúrcn. - Generoso Marques, - t!l(rcdo
llis.- Wa!frcdo Leal.- Indio do ])ra:il.
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ANN,\ llS 110 SimADO

o Sr. Severino Vieira (' l - SJ•, Prüsidcntü, si cu qu!zesse
apreciar mesmo n velo do pn.>saro, a administração do meu
Íllustrc palrioio a quem oslü>o incumbidos os negocias dn Vbr•fio 0 Obrns Publicas, po1; menos que so,inm ns minhas luzes
:i rc~poHo, por mais dcf~cicntcs que sc,inm os meu~ conhecimentos sobre n mrulerin, !.cria de nbusnr da attonçao do Senado talvez durnnto toda a noite. Entr,etn.fllt·o, não qu~ro
incoz:rm• cm ccnsw·u por nbusm· da consideração elos mous coiJogas om mü ouvindo, ob1'ignndo-n1e a RCl', pm· isRo, Jn•evo nas
rnn.,idcl'ações que não posso cloixar ele formular.
,
.
J"nment.o aponas que so chame a isto quo estamos ln~cndo
a o~Jns homs nclcantnclns ela noite vol.nl' os or·çmncntos da Hepublica.
V. E:-;. {! testemunha do csro,•ço que tem feito n illustrn,da
Commissão de J<itlnnçus do Senado, do esforço que l.ccm fe1to
os propJ·ios Senadores paz·n, rslarem aqui a devorar cm uma
volaoão de nfogadilho essas mnlc!'in~ importan'lcs.
O Sn. A. Azgmmo -Estamos l'azcndo isto lm dez annos.
O Sn. SgvJmJNn Vmm.\- Do quem é a culpa d·n· anormalidade 11 que vamos assistindo ?
A eulpa dessa falta não enhc N•rl.nmonte ao Senado c não
~e!'in rlil'J'icil cncontrnl' eomo pr!inwiros J'csponsnvcis dcl!a os
proprios auxiliares do Sr. P·residenl.e da Rcpnhlica. E sómollltc com rolação no lHular da pasta da. Viação devo dizer
a V, Ex. quo nt.í lm trcs ou qunü·o dias eu nã·o lho conhecia
o trabalho elo demonstração das dospczas do seu mi·nisterio.
Appollei em vão para os bons officios da Mesa do Senado e ainda assim não consegui ter a tabella demonstrativa
rins dcspezas do orcamento do Minis:terio da Viação.
Sei, cntrotanto, quo o honrado Sr. Presidente da Republica, no que diz respeito a esto ponto ao referido ministerio,
tem sido o ha de ·ser nrindn por algum tempo vilitimn de verdadeiro conto do vigario.
Não tenho tempo para entrar ho,io na apreciação dessa
colohre questão do contractos de arrendamentos de estradas
do ferro, cm quo o illus'ire ministro, parar angariar• n fama
do honesto, tovo de reduzi!· a verdadeiros habitantes da Calnbria os seus antr.cessorr.s.
E', Sr, Presidente, um dos pontos fracos ria ndministrncãe
do Sr. Ministro ela Viação, porque S. Ex. it\mn,is pretendeu
sorinmonte realizar economia nos con'lrnctos que revia com
reincito :Is rêdes ba!Jinna e cen.r•e.nse.
S. Ex. bn~r.01!-so em dados negativos, para informar ao
honrado Sr. l'r·csrdonle ela Republica, lomnnclo pm• padrão
as dospezns do contmcto pm·n n Estrncln do Fm·ro do Timbó n
Propr•itl, quando nas suas tnbellns do unidade do proco srl cm
rxcnvnrões de torra', a differrnçn das t.abellns qnc o Sr. Mi,,

(') F.str. rliocurso niío foi rovisl,o pelo omdor·.

ni,sit•o dn ViaçiTQ concedeu no con•tracf.o daquellns duas rôdes, ,;

J)a·t'a mais de 27 %.

...

••

Bnstam sómonl.c csl.ns verbas pura elevar as dcspczns do
contracto acima do mnxirno estipulado pelo antecessor do Sr.
Ministro da Viação.
S. Ex. mctl.eu-·W n rol'ormnr a Es•lrndn do Ferro Gcnlrn\
do Brazil o, entretnnl.o, ainda nos primcir.o.s dias de sessão, ouvi
rio uma autoridade compcf.onto, de um Senador, illustre mombt•o da Comrn·i:>~iio do PinurH:as desta Casa, n opinião de que
•J.Isa ost.rnda elli'gou 1ís tristes ciJ'cumstnneins do que pa!'n rnclhornl-n só se eneontJ·ni'Íl remedio no ut'l'cndnmrnto.
O fJUIJ ,, eC!·Io 1í que n l~stmda de Fcrt·o Con•l.ral do Brnzil,
q1w no puiz produz a mnim· renda kilomotrica, mal p,ódo
custoar ns :;;uns despczns, c o Sr. Ministro da Viação, em vez
do pr·ocut·m· dol.nl-a com uma medida que remediasse essa
t.risln contingcncin, reformou-a de tal modo que cU:~
doixart\ nnnualmcnl.e um tlc{lcü que, segundo opinião de nul.or·idnde eompel.l•nte, de um illuslrc engenheiro dessa esirudn,
ntt.in:::-e n 20.000:000$000.
Vemos pelo pt'OJH'io Ol\•nmcnto que n:s dcspezns dessa. csl.rnda estão l'il leulndns em .\0.000:000$000,
O Sn. Jos!l EuxEmo - A rcl'oJ·ma não foi feita em vit•ttHlc
rln autorização ?
O Sn .•ToÃo Lu1z Ar,vEs - Exclmivnmento cm virtude !.lo
lei, o com dospezas autorizadas.
O Sn. SEVERINO VmrnA ~ Eu, résponsnvcl pela administraoão da Estrada do Ferro Central, nfi·o faria essa reforma
cm cnso n·lgum.
O Sn. JoJ:o Lurz ALVES - V. Ex. não podia violnr a lei.
O Sn. SEVERINO Vmrn,\ - N;1o :f'nzin, porque sr t.ratnvn
nponas de uma nutm·izaçiio ...
O SR . .To:\o Lurz Ar.vER - Não senhor.
O SR. Sil\'P.RINO VmrnA- ... c nu n.ão podia nbsolutnmcn:to
prevalecer-mo de nmn nut.m•i?.nção legislativa para preJudicar
o ernrio publico.
O Sn .•To.lo Lurz Ar.Yr.s - Nos te ponto V. Ex. não tem
razão.
O Sn. Fr.r,JPPE SCHMTD'I'- O culpado foi o Congt•esso que
votou a loi.
O Sn. St~vJmJNo VmmA - Culpnrlo :foi o Conr,res:,o, foi r.
ministorio P foi o Go\'f'J•no, f!IW inc.onsidr!'nvelmont.e nson dessa
nntm·iznçiío.
O Sn. .ToSo T"lllz ArNr.8 - NIT·o rrn uma nnl.oriznção .
. O Sn. Sr.vr.mNo Vmm,\ - Limit.ndn, sim, mos era umn nnt.m·r?.oefio pnm J'OfOI'maJ• n Crni.J·nl. E f!Lrnndo o ministro oxc-
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cutou a autorização, excedeu a fixaciio dos vencim6ntos além
do q1tantnm dctel'minndo na lei que autorizou a reforma.
A rMe paulista, com uma renda bi'Utn: kilom~tr!cn de
nouco mais ou menos de ~J O:000$, d:l uma renda hquula de
uO % da ''ua rçceita; n Estrada de Ferro 1\logy~na•. com umru
renda kilomotrJCa de 12:000$, dá uma renda l1quidn que se
approximfl de 50 % de sua receita bruta, e entretanto a CAntral
do Brazil. com uma ronda de 18:000$ por kilometro, deixa
nm deficit :mnual de 20.0W:000$000.
O Sn. J"o,\o LUJz ALVIIS - O responsnvel po~ isso ó o Con-
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O Sn, SEVERJNO VmrnA - Mas, Sr, Presidente, nãlol quero
eslnr roubando o ppccioso tempo do Senado, nem tenho o direito de fazei-o, tanto mn is quanto ISO i que a illustre Commissão de Finanr.as do Ser.ado so esforÇou quanto pôde para
fazer o mnximo de cnrrocções ncsRn orcamento,
Vou deixnt· a 'ribuna. porque, si ainda me fôr dado nestes
dous ultimo> dias de sessão crue restam n ella voltar, aproveitarei o enseJo para fazer mnis algumas considerações sobre a
nrlministração da pnsf,a da Viação.
:Rra o que tinha n dizer.
O Sr. A, Azeredo ( •) - Embora, Sr. Presidente, ao npngnr
das luzes, permittir-me-IJão, V. Ex. e o Senado, que pronuncie
algumas palavrtM não propriamente n preposit.o do orçamento
da Viação. mns das linhas estrategicns do Estado de llfaito
Grosso no Amazonas.
E' uma defezn que quero neste mome-nto fnz~r ao bravo e
illustro matto-A"ros~ense Sr. coronel Rondon, quo, no voltar
nindn: Jwntem das explorações n que procedeu no Estado de
]l[atl.o Gl'Moo, !'eceheu nesta cidade as provas mnis inequívocas
do apreço r de carinho, pelo seu c:sforço, poJo sou ta lento, o
poJo seu patriotismo.
Vor.Es - Apoiado.
O Sn. A. AzEnEoo - E' rcalmcente cruel, Sr. Presidente,
sinií~o triste, presenciar-se o rme temos visto.
Accnsnçües as mni•,, in,iust.ns surg-em de •toda a parte contra
nquollc hrnzileiro, n qwm1, incontestnve'lmentc, nilo s6mente o
IY!Cll Est.nrlo, mns todo o paiz, devem os mn is vohementos serVIços.
O S~. coronel Ronclon, Sr. :Presidente. nilo •l por certo um
compntrJO{n que PfOCnre tí_rnr vnnt.ngen' dos csforGos qur. dosenvolve, Por:quç nmgucm Jgnorn, que, visando o bem do pni1.
ello tem m·o.indwndo n sua carroirn, os seus interesses pessoucs
o n sna proprin familia.
O Sll. SllV.EIUNo Vn::mo~ - Apoiado. E' incontestavelmente
um dos bnndeJra,rJtcs dos tempos modernos.

(') Esto discurso não foi revisto pelo orador,
J
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o Sn. A. AzEnimo - Os seus serviços são inestimnveis, e
não é ,insto que, assim sondo •. dep~is de ter 1>ido. recebido nesta
Capital com tantas Jlorcs, seJa ho.Je um apedreJado.
Posso fallar desta forma, por·quc tenho cm meu poder uma
carta deste nosso compatrício nu qual S. S. me dizia que não
desejava ser recebido rcstivamcn'lc, porque tinha o receio de
ver no dia seguinte os seus admiracLores da vespera irrogarem-lhe as mais injustas censuras.
O Sn. FELIPPJ~ SCIIli!ID'r - Realmente essas censuras só
surgiram depois des1a. mani!estação.
O Sn. A. AzEnEoo- S. S . .iá a,ntevia rus injustiças de que
tem sido victima.
.
Venho, Pois, não como seu amigo pessoal, não como' ~eu
conterranco, mas como brnzileiro, renlcar seus serviços nn tribuna do Senado, dir.cndo que os desertos de minha terra e os
rlesortos do Amazonas foJ·nm atravessados por esse illustre brazileiro, sendo por elle reconhecidos e fazendo-se por essa occasião a rectificação da carta geograph icn, de modo a serem conhecidos bem, hoje, os sertões do minha terra c do Amazonas.
Seus serviços, Sr. Presidente, nü.o, se limitam á construccí!o
da linha. estrn,tegicn telegraphicu, mas envolvem tambem estudos especiaes sobre geographia, cthnographia e zoologia; de
sorte que a suspensão de seus trabalhos neste momento implicaria a perda completa dos esforços desse illustre brazileiro e o
sacrifício de dinheiro que .iá temos despendido nesse 1serviço.
Assim, pois, relembrando da tribuna do Senado os serviços
do coronel Rondon, submctto á conslderuçüo desta Casa uma
emenda nug-mentando n verba para quo elle possa' concluir seu
trabalho de linhas cstrategicas.
O Sr. Victorino Monteiro pronunciou um discurso, quo
scr:í publicado depoi'··
O Sr. Castro Pinto (•) - Sr, Presidente, pedi a palavra
apenas para dizer quo a opinião da Commissão, relrutivn' á
emenda 11', ao art. 26, já foi um tanto modificada á vista da
approvnção da que trata do porto de Antoni·nn.
O Porto de Cabcdello, no E~tado da Parahyba, tem tambem
necessidade urgentD de um ,serviço de dragagem, porque, coilocado na fóz do um rio, está sujeito, todos os nonos, a um regímen do n:;uas que m•rast.nm do interior do Estado a vasa, que
rJunsi o obstruo por êompleto,
O porto de Antoninn p6de carecer, não ponho cm duvida,
do um l.,crviço urr,ento de dragagem; osso Ul'/l'encia, porém, não
sc!'ll tão premente comparada ú do porto do Cnberlello.
Por• ostns considerações ou nppello parn1 o pJ•oprio relator
du Commissüo, que, sem duvida nenhuma, dirá nlgumn cousa
tendente a reconsiderar os termos do parecer que emiútiu a
proposito do n. 11 elo art. 2G.
(") Esto discurso não foi revisto pelo orador.

'"

B52

1\NNAES

DO SENADO

O Sr. Victorino Monteiro - Sr. PJ·esidente, imaginava não
\'Oital' mais a esta tribuna, e si fa•;o é for~ado pelas palavras
que vem de lH'onuncint• o l!O!ll'Udo i:lonarlot' pelo Estado da Parahyba.
Penso que S. Ex, não Iom razão quando estabelece a comparação entre os dous poi'I.Ds - o de A·ntoninn e o de Cnbede!lo
- dando pt•cl'erencia ·no de sua torl'n natal. Conhece bem o
porto de Cabodollo e ninguem dirú que um porto em pleno mar
seja in fcrior n um porto de rio, em condiçü~:~> precul'ins o Rem
recursos. Al1lm disso, Sr. P•·esidontc, V. Ex. c n Sennrle sabem
quo a .Pnmllrba Lom uma verba espoeial para a constnJCcfio do
cács; poJ• es:;;o rnoLivo n Commis. ,ão do J~inancns, ho,ic, tomando uma mediria gorai cm rclaP,ão a essas emendas, não
poudo exceptuar, com grande pozar sou, a que se refere ao Esl.ndo da Parahybn•, n cu,ia rcpresentnc~o a prendem lnr;os de
grande ·sympathiu o cmbOi'a dcse,iasse servir os interessaR materinos daquo!la terra. Do J•esto a Commissüo não tinha olemen~s para .iulgar melhor desses factos.
· as, á vista das obsrrvacõ~~ do meu honrado collegn, niitJ
ponl duvida em nttendor ao appcl!o do i!lustrc Senador pela
·Parnh~·ba.

Desse modo, a Commissão, em vez de recusar, recommenda
por equidade a disposição constante do Orçamento do Mini,sterio da Viação soh n. 11, c assim teremos concorrido para
melhorar as cond.ições maLrriacs do Estado que os honrados
Senadores J•opresentam nesta Casa.
Peco ao honrado Sr. Presidente, que ,~ubmett.n á votacão
separadamente a disposição n. 11 .
Siio npprovadas as seguinte!
EMENDAS

Ar L
Art.
Art.
Art.
A1•t.
Art,
Art..
Art,
Art..
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art..
Art..
Art.
ArL,

2"- Supprima-se.
fi" - Supprimn-sc,
8"- Supprima-se.
9"- Supprima-se.
1O- Supprimn-se,
H - Supprima-se.
12-Supprimn-se.
14 - Supprima-se.
15 - Supprimn-se.
1G- Supprimn-se.
17-Supprima-sc.
·J 9- Supprima-sc.
20, n. TT - Supprima-se.
20, n. ITT- Supprimn-se.
20, n. JV- Supprima-se.
20, n. VJ- Supprimn-se.
20, n. VIT- Supprima-se.
20, n. VTJJ- Supprimn-se.
20, n. IX- Supprima-ss.
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~o. n. X- Supprima-se.
Ar L. ~o. u. !l- Supprima-se.
,.\r· L. ~o. fHH'agrapho unico- Supprima-se.
:\ri.. ~·í.- Supprima-so.
AI' I:. :!li, n. l - Supprima-se.
Ai' I.. 20, n. H- Su pprima-se.
_\Lo!.. :!(\, n~. HI e V a VII- Supprima-se.
,\1·1.. :!1\, n. IX- SupJWima-sc.
ML !Jl\, n. XVI e seus paragraphos- Supprima-so.
Al'l.. ~R- Depois das palavras • Rio Grande do Sul~ nc-

MI ..

cre.;cente-se < snJyo direitos de terceiros»,
o:\ ri.. ~8, § 3"- Supprima-se.
Ar L. 2il- Supprima-se.
Ai' L. 30- SuVJH'ima-se.
Al't. 2G, n. TV - Aecr•eseente-se • podendo despender até
JOO :0001\iOOO ».
Saln dns ,;es,õcs, de dezembro de 1011.- F'. Glyccriu,
prusidoul.e.- Yictorino Monteiro, relator.- Ji'. Pcnna.- Jonath~IW Pt:dr•osa.- Bucno de Paiva.- Sá Frei-re.- Urbano
Santos.
~·\cerescontc-.~w onde eonv.icr:
,\rt.
E' o Govemo auf.oL·izat!o, de aecôl'do eom o qu,l
foi so!icitarlo llJII mensagem, a abriL· o crudiLo de 320;000$ afim
du serem rcpnrndas e eon5olidndas as obrns de cap-lacão e addtwciio dn,; aguns do t·io Slll'uby, que serve no abastecimento

da illm d" Paquclú.
:;ala dn" fiedae~ões, 28 de dezqmbro de 1911.-· Pelippe
Sc,l!mhll.
Ao :11·t. !2" aecl'esconto-se:
r:ontinna om vigor n claus).lla XLIII do art. 2:l da lei
n. (lj'j, r.lu 30 dr. drr.embro de 1902, que conccd(\ nos carteiros e

ao.;; cstnl'etas ambulantes do 'l'olo:;rnplJO, l'Csiclonl.es nos snburlJios rln Capital )?odora!, as vantagens conferidas pelo ni'L !d
da lni n. Gü2, do 23 rio novembro do 1809, do nssignn.f.urns nominno.~ o intransf'erivois nos trens dos rsuburbios, com o nbat.imcnto do 75 % sobre o preco das passagens.
Rala das sr,ssõos, 28 do dezembro de 191'1.- Sá F'1'l'ire .
.F'icn vigorando n tabelln. do voncimo!l'los ostntuiclos prk
rügulumenl.o expedido pelo dec\'eto n. 9.076, de 3 de novcmbt'ú
do :1011, abrindo-se os necessm•íos creditas.
Sala un~ sCJ;:;õcs, 28 de dezembro de 19 H.- Ca111lido da
.1órcrr.,
Tclcoraphos

I
I

A oommissiio do linhas telegraphicas cstrategicas do ~fntfo
Gt·o,;:o ao Amnzonas:
Em ver. elo .íQO:OOO$ diga-se: 800:000$000.- A. A;~redo.
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Fica o Governo autorizado a conceder t\ l11•azil Railwau
Companu, lo•alvo direitos de terceiros, uma estrada· de fBrro de

bitola normal pelo litloral, ligando Angra dos Reis a Jarruarão,
no Estado do llio Grande do Sul, sem favor algum, a nüo ser
direito ele desapropriação o isenção de direitos de importação
para o material necessario á construccão da est.rada, podendo
o Governo em qualquer época encampar a estrada: mediante
indemnização fixada no contracto.- Alencar Guimarães.- A.
Azeredo.

Onde convier:
Accrescente-se:
Consignada a quant,in: de 100:000$ para melhoramentos o
dragagem do porto do Antonina, no Estado do Paraná.
Sala das sessões, 28 de dezembro de 1011.- Alencar Guimarães.- Candido de illJrcu.,_ Generoso i\Pwrques . - Alfredo
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Ellis.··- Wal{redo Leal.- lndio do Brazil.
Approvadu, a proposição vao á Commissrw de Redacção,

O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia,
vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte.
3" discussão da propo.i·ição da Camara dos Deputados,
n. 140, de i!H 1, que approva o protocollo celebrado com o governo da Bolivia em 14 do novembro do 1910 e dá outras providencias (hwlu.ido em m·dem do dia sem parecei', ex-vi do
art. 126, n. 2, do Reaimento);
2' discussão da proposiçã·o da Camara dos Deputados,
n. 142, de 1!H1, que torna extens'vas ás obras scientificaJ,
litterurins o at'Lislicas, J•o:;istradas nos paizes estmngeiros que
tenham adherido ús conl'crcncias intcrnaciona~s .sobro a materia ass.ignado tra lados com o Brazil a esse respeito, as
disposi•;ões da lei n. 1!lü, de 1 de agosto de 1808, salvo as do
nrt. 13 o dá outras providencias (incluída na o1•dem do dia
s~>n parecei', e·c-vi rio 111'1. ·126, n. 2, tio Rcaimento);
2' discussão da proposit•ão da Camara dos Deputados,
n. 158, do 19H, concedendo uma pensão mens1al de 300$ a
D. Alaria Esteph;;nia Bell'orl. Vibirn c filhas (incluída em or-

dem do dia sem parecc1', ex-vi do art. 126, n • .2 do Reaimento);

2" disuussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 121, do IDH, autorizando o Presidente da Republica n conceder um anno de I iccnr,a, com dous tere os dos ven•1illlQntos
ao Dr. Carlos Gomes RebeiJo Horta (com parecer f<!Vnt<IV,!l da
Com1i11SSiio de Finanças) :

3' d i·~cussão da proposição da Camal'nl dos Deputados,
n. 135, de 19U, quo autoriza o Presidente da Republica a
dar li Mesa do Rendas de It.acoatinrn, no Estado elo Ama?.onns,

o mesmo regimou da Mesa de Rendas de Antouiua, continuando
subordinada à Alfandega do Alanüos (com parecer {avoravel
da Commissão de Finanças);

3" d1ooussíío da proposição da Gamara dos Deputados,
n. HG, de HJB, autoriz:Jondo o Governo a abrir ao Ministerio
da Guor1•a os crodHos supplomcntares de :l. 0:!2 :523$028 e
1.7 43:123$1,56 afim de atlcnder a diversos pagamentos no corrente exercício (incluida em ordcrn do dia sem parecer, e:cvi do art. 126, n. 2, do Rcaimcnto);
s• discussão da proposição d11 Gamara do,s· Deputados,
n. 151, do HJH, autorizando a abertura do credito de
004 :803.$423 no Minislorio da .J?uzenda, para pagamento de
dividas do exercícios J'indos (incluida em oJ•dem do dih sem
parecer, ex-vi do art. 126, n. 2, do Reaimento);

3" discussão do pro,ieclo do Senado, ·Il. 51, de 1011, que concede direito de aposentadoria aos funccionarws aos quaes se
applica a di,;posicão do art. 1", § ()o, 2" parte, do decreto numero 1.151, de 5 de jnneü•o do 1004, com as vantagens de que
gosam os da União (com piJ.l:ret:eJ' favoravel das Commissües de
Justiça e Lno'islação e de Finanças);
:!" discussão da proposic.ão da Camara dos• Dep.utados,
n. 100, do 1011, aut.ori?.ando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da l<a?.onda o credito oxtruordinario de ...••.•
J .675:134.$338 afim de occorrer ao pagamento dos· juros dos
depositas da Caixt< Bconomica o l\lonto Soccorro desta Capital
no segundo semestre de HHO (com Jlal'ecer ftavoravcl da Commissão de Finanças);

3' discussii·o da proposicüo da Gamara doa Deputados,
-10. de 1011. autorizando o Presidente da Republica a conceder a José '.l'homaz c~rneíro da Cunha, 3" escripturario da

n.

Alfandogn do Rio de Janeii'O, um anno do Jiocnoa, com ordenado (wm parcr.er {avm·avel da Cornmissüo de P'inanças);
3' discussão dn proposição da Q~mara dos Deputados,
n. 152. do ·J9H, autorizando o l'Pesidenlc da Republica a
mandar declurat· isentos do qunosquor impostos, inclusive o do
expediente, todos os utensílio.,. c mu{oria~>s destinados á cultura da seringuoit•a, do cauclw, da maniçoua o da mangabeiru,
etc. e dá outras providencias (incluiria cm ordem do e/ia se·m
parccm·, ex-vi tio m•t, ·126, n. 2, !lo Rcairnc·nto);
3" discussão da proposkão rla Gamara dos Deputados,
n. · i23, de ·! 011, que aul.oJ•iza o Pre;idcnto da Republica 11
abrir no .Ministerio dn Guerra vnríos crcditos nn importancin
total do 30:365$515 pnrn pa!;'amcnto dB nu:;m<'nto de vencimentos nos Juizes togados do Supr•omo Tribunal Militar o auditores da Guel'rn c da Marinha (com parcccJ• j!avoravd da
Commis.11io de Finanças) ;

3' discussão dn proposicão dn Cnmam dos Deputados,
n. 131, de 1011, autorizando o Presidente da nopublion n c'o'n-
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cedei.' uIII nuno Uu I iccw~~n, com orUt.'Jiado, pai' a ü•alanwnlo de

saurle, ao Dr·. Lrri;: Quir·ino do~ ~anlm, pr·oeuradot· úa HepuIJliea nu Esl.adu do !tio de JanoJL'O (com parecer {I/IVoravcl da
Cumudssiio dt! .F'inan~~as J;
:Jn discussão da tn·ovo~í~üo da C:aJUIII'a dos Dupulados,
n. DI, do Hill, que equipara, pam os cfl'cilos da vilaliciedudu,
os :wl.uar·S jli'CJlal'aUOI'CS do Exlernnl.o do GollcgJO Pcdt·o rr ao~
lll'CDlll'llCIOI'CS rla~ Fneulclntli.'S ~c jJmlicina da n_npui.Jlic~, t]UIJ .1.11
;;osnlll de:-;la vantagem, ele accol'do com o al'L v" da lm nummo
:!.351l, de 31 de dczem!JJ'O ue 1010 (com Jlarccer {avoravcl da
Coímnissiío di! .ru.sli(•a. c Lqris~a.çtío) ;
Diseussãu uniea ela indieução B. 'i, de 101'1, eLJUiparaudo
os venuimenl.os dos porteiros, ajudantes e serventes na Sect·etada do Senado nos ue igual eategoria dn· Gamara dos Deputados (com JW1'cccr [a·vo1·a.vcl da Co11t·m.issúo de PoUcla) ;
3' discussão da rn·opo.sição da Camnm dos Depul.aclos,
n. 14D, Lic 1911, que autoriza o PL·esidenle da Hepubliea 11
eoneedor nove mexes de liec·nçn, com or·denudo, pam /.ralamonto do saudo, a Antonio ~roslí d;i, Cunlta Ltn1a Braga, c::;cl'iviio do .Tuir.o f".ccleral no Eslado do Rio tio J:uwiro (inclu:ida
cm urdcrn do tlia se111 11W'"ccr, e;r-·vi do w·t. ·I fl!i, n. 2, tio llc'(1 imento)

;

Continuaefio dn ~~~~ <1beus!5üo dn p1·opn~it~ão da Cnma1·n dos
Deputado,;, 11. ~:Hi, dr> ·l!llli, que eoncude ú D. Gabridl:r W'rllur
do Cusl.ro, viuya do Lonenl.o-eomnel honorar.oio do ExeJ•eioto SoLara do Casll·o, e a sua filha solteim a p()nsão du HlO$ mensaes,
r·oparLidumente (com Jltu·euer urmtrario da Coumt.is.wíu tlc Pi-

nan(.1G>Y) ;

Continu:H,:ã-o da :3~~ di:-il!ttssão da proposi1;fio da Camiu'u dos

Deputados, n. :I.Jü, de J!l!O, quo au•loriza o .Pr·usidr:nl.o da
Republica a concedm· ll!IIISent.adol'i:r• u .Tosr) Barho:;n, ex-servento do ~rribunal dr.• Conl.as, eom os vrJJWimrml.o' do .~cn mlJ•r;n,
dosdo quo seja j)l'O\'acla a sua irivirliclez (com. Jlai'Cuc,· I!Oillra·i·io
lh Cow.misstío de Flnimças);
2' dis!'.ussüo da pr·oposição ela Gamara dos Deputados'.

·n. HR, do 'l!lH, eoncodr•rHio a D ..Tovita Maia C:unpisla, vim•a
do DI' .. D:rl'rd :lioL·clwhrr. Campisl.n', r·cptwliuamonlu eom suas
q\url:r:o l'il.,lra.s. Dll: Olga, Lueilin, Dom o J~lza, a rumsüo nnnual
rJc S. 000~ \ mt:luula !'m onlmn do 11w sem Jltll'r:t:l!l', "·"" C'i du
art. I ;)(J,

11.

:!, do lk(JLU/.cntu);

·

, 2' di>cuss:1o da Jll'oposiçiio da• C:nnrr11·a dos D<)Jitrtado;;,
n. 31~ B, de HHi, que faculta aos ofl'iciac>J rio EliL'·l'Cito seln
ourso, Qtw contarem mais de ~5 nnnos do sorvico. reqnerorem
~~ J•of?''.r.na r•.om as lwr11':1s o v:m,tagL•us elos l'll(ormndos no po;,to
lll!lll<,dr,lluuwnle SII!Wl'IOI', n da oulr·as pr•ovuiPner:rs (iudrmln
•N!I m•rtl'',lll· do dia sr.?m Jl'l/'r:cr:r, ''-'U•'I!i do art. 121i, n. 2, ·do 1111'-
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:.!' di,>eussão da proposioão dw Camnra dos ]!cpulados,
n. o\ OS A, de 1!JH, que manda uoncc~cl' uma pcnsao men~al

de 300$, sem pre,iuizo do u1ontcpio dm:<ado P2lo se.u fallecido
mn!'ido de~.nrnhnt·gndOI' npo,entndo Juslinia~o Bnptdn, Jlndu!'ci1·a, :; ]), Js:tl.Jel de Bat•t·o;' ~lendur•!i!'a, mao do patriota ba.:!Jm~l· ,\lfretlo t.lü llurt•o:; )ludureiea, pas:;audo por :;ua mo~·t ...
á ww filha :;oUeit·a 1). ,\lar-ia Jsabd tle Burros ;lladurei!'ll (multthla em ortkm do dia sem parecer, er-oi tio art. -1:!6, '11. :l

do llauiuwnto);
2" àiseussão da proposiciio da . C~m~1:a d~5' pepulados,
n. J Jtl B, de JU!J, que que manda. a.dmittll' a msct·Ipçao em concurso, Tlat'a. os logul'cS de guurda-m.ór e aJuda~tes ~e g~aJ·da
mflr, indopendont.e de provas de Jdnde, os JunccwnarJOS tla
Fazenda do 1' e 2" entt·ancias ('inr.tuula. em ord()n~ do d'ia sem
parecer, eX-?Ji do w·t. .f:!,ü, n. 2, tlo Raazmento);
2' discussão da proporsicão da uu,uara dos Deputados,
n. 33!, A, de 1911, que autorir.<l \\ nbrir ao 1linisterio 1.lo InteJ•ior o crcdif:o de 3:2:000$, supplcnmntat· aflm de occorrer ás
dcspezas cla ·ub-consignu~ão «Dietas de enfermos e alimentação .J,, comn. Jllicantes ~ do - :llaterial - do Hos pi tal de São
i':iellastiúo (incltdda em ordmn do dia sem parece~·, ex-vi do
art. l26, n. 2, do Reu·imento);
3" di·•cussão dtt proposição da Gamara dos Deputados,
n. :ll!l, do 1!HI, que estabelece as bases para a reorganização
iJo ensino militar ('inelttida cm. ordem do dia sc1n parecer,
ea:-vi do art. J 26, n. 2, do l!cgimento j ;
2" dis~ussüo t.la propoili~úo d\\ Camnra dos DtJpuLudo,;,
u. H6, do H!! J, coucodondo uma pensão de ilOO$ mensues â
viuvn. o l'ilha uo ex-Depu lado Dt•. GrJrmallo Hasslocher, eml]UatiLo viverem (irwl·Jtida em orde1n do dia sen~ parece!', ex-·v·i
do art. ·12(i, n. 2, do Reo·imellto);
2' discussão da proposir;.i\o da Cumara tlos Deputados,
11. HS, dtl '1911, concedendo uma pt!nsão de 8:000 annuaes á
viuvu o filhas do ex-Deputado Dr•. David Campi,sta, emquun•to
viver.em ('incluida em ordem do dia S()tn parecm•, e,'C-vi do
m·t. 126, n. 2, do Rcrtimento) ;
2" d_iscussiio da proposiciio da CamaJ•a dos Deputados,
n: -1.61, r;..e '1911, concedendo uma pensão de 300~; mensaes á
vmvn e ftlhos do ex-Deputado Dr. José Izidor·o Ma,rtin~ Junio~.
omqqanto viverem (inclu.ida f!71/. m·dmn do dia sem. parecer,
cx-V1 do m•t. 126, n. 2, do Rvrrinwnto) ;
2" discussão dn proposiciio ria Camnra dos Deputados ,
n: 132, d~ ·1911. concedendo uma ponsãú de 300$ mensaes á
~lUVa• c illhos do ox-Depwtado Dr•. 1\lanool aa Motta Monteiro
Lope$, emqunnto viverem (incluida em. rmlc.11t do dia sem
pa1•ecct•, ea:-vi do m•t, 126, n. 2, do Reuimcnto);
~· discussão da proposiclio da Camura dos Deputados,
'n. 123, de 1910, restabelecendo a gratifica(.lÜio a que tem direito
Vol, VI
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o contra-almirante José Candido GuillobeJ, autorizando o üoverno a abrir os neccssarios credi,tos para indemniza 1-o u~s
differencas que tem deixado de receber (com parecei' (avoraravcl da Comraissão de Finanças);

2" discussão da proposicão da Camara do~ Deputados,
n. 8, de 1011, que autoriza o Presidente da Republica a abrir
o credito extraordinario de 36:120$ para pagamento uas dcs··
peza·s que l'ez, á sua custa, o D1·. Lourenco Baota Neves, diJ
propaganda do Brazíl nos J!)s,tados Unidos (c01n parecer [avu-

~·wct

da Comnlissão de Finanças).

Levanta-se a sessão ás H horas dw noite.
i
:
I
I

185' SESSÃO l!lM 29 DE DEZEMBRO DE t9U
PllESII)ENCIA DOS SRS. QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PRESI!mN'l'I:: '
FERREIRA CHAVES, t• SECRETARIO

A i nora .,a tarde, presente numero legal, abre-se r. sessão,
,. quo concorrem os Srs. Quintlno Bocayuva, Ferreira Chaves,
Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Arthur
Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio, Urbano Santas, Mendes
de Almeida, Pire~ Ferreira, Francisco S1\, Thomaz Accioly,
Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Walfredo Leal, Castro
Pinto, Sigismundo Gonçalves, Gonca,lves Ferreira, Rosa c
Silva, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Ruy Barbmla,
Severino Vieira, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, João
Luíz Alves, Sú Freire, Bueno de Paiva, Feliciano Ponna, Alfredo Ems, Francisco Glycerio, Braz Abrantes, A. Azercdo,
Metello, Generoso l\larques, Alencar Guimarães, Felippe Schmidt.. J.auro Müllor, Victorino Monteiro, Pinheiro 1\lachadu e
C~ssiano do Nascimento (·13).
Deixam de comparecer com <musa ,;ustifioaua, os Sl's.
'Amujo Góes, Silverio Nery, Pnes de Carvalho, Ribeiro Gonçalves, Gerva•.,io Passos. Alvaro Machado, Gomos Ribeiro Jouqu_im Malta, Coelho e Campos, .Tosó Marcellino, r.ourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos, Laura Sodrú, Bernardo Monteiro, Campos sanes, Leopoldo de Bulhões, Gonzaga Jnyme o
Heroilio Luz (iS).
.
· E' lida, posta em djscussfio e, sem debato appmvada a

:J11ta da sessAo anterior.

SESSÃO llM

29

DE DEZEMBRO DE

1911
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O Sr. t• Secretario dá conta do seguJnte

EX:PEDIENTE
Officios:
Do Sr. Secretario da Camara dos Deput~d_?s, datado de 28
tJo corrente, remebtendo as seguintes propos1çoes daquelllll Camura:
N. 165-1911
O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Pica o Govemo autorizado a a~t:ir ao 1\linisterio da Guerra o credito de 200:000$ para auxthar a fundação da c Cruz Vermelha», no Brazil; podendo para esse
J'im, fazer as px·ecisas operações de credito. Revogam-se as
disposições em contrario.
Camat·a dos Deputados, 28 de dezembro de 1911.- Sabino
JJal'l·oso lttnio1',. Pl'esidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
'l' sect·etario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2' secretario.-.
A' Gommissão de Finanças.
N. Hi6- i9H
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. • E' concedida a D. Isabella de Seixas Filgueiras,
viuva do ex-Deputado federal pelo Estaão da Ba,hia Dr. LIJ''"
visildo Filgueiras, a pensão annual de ·i :800$000.
Art. 2.• Pica o Poder Executivo autorizado a abril· o ne.
e•J~tiario crotlito.
Camara dos Deputados, 28 de dezembro de 1911.-Sabino
Barroso lunior, presidente.- Antonio Simeão dot Santos Leal,
i" secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2' seerotario.A' Commissiio de Finnncas.

N. 167- i9H

·'
O Cong1•csso Nacional J•esolve:
.\1•tigo uuico. E' eouccdida, J'(•!Jai'Lit.lamüllfc. n IJ. \lal'ia
'l'hut)IÚ t:urtloso tle Castro e sous J'ilhos mcuoros Enéas satut·~Huo, llila, Cecilia e Frntwi.ico, viuva o filhos do Dr.' Anto~w Augusto Cardoso de Cast.ro, ex-ministro do Supremo
'l~rtbunnl Federnl, a pensão anrmal de 6 :000$; revogadas as
dtsposicões em contrario.
UamaJ•a !Jos Deputados, 28 de dezembro de i9H,- Sabitio
Da!'1'oso 111.m01·, presidento.-Ant.:mio Simetlo dos Santo, Leal
~~ secretnyio~- Ettz~bio Francisco de Andrade, 2• seoref.ario,....;
,., r:ommtssRo de FmançM,.
..
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O t.:ougi'ú'"o Iinciunal rcsolv.c:
A!'iiso unico. Fica rdrvnrla no dobro a pensão mensal ae
4!1$ quo r•ecebe D. Antonin 1'Jlvirn Ferreira do Carva.lho, J'ilha
!lo tenente-eor•mwl de volu~ltarioH João Simplicio Porr·eira,
morto em urna emboscada no Passo da Patria, durante a
guerr11 do Puraguay, como ajudarrte de campo do legendario
g~neral 08orio; revogadas as dispoHiçõcs em contrario.
Camam dos Deputados, :l8 de dezembro do i!lU,- Sab'ino
llal'roso /u.nim·, presidente.-.1ntonlo Simetio dos :santos Ler•',
1" sccr•otnrio.- J:u.:ebio Ji'rrmcisco de Andl'lldr!, :!" scerctario.A' t.:omrnissiio de l•'innncaB.
N. 169- i!ll'l

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' uon~edida, repat·tidanrentc, iL viuva e filhos do Dr.•Juvcnal Octaviano llüllcr, ex-Deputado ft!dcrnl, a·
vunsão mcn;uJ de :300$; J•uvogadas us disposir;õe•o· em contrario.
Camm·a dos DeJJULaúo;, 21'! úc Jl•Jr.embt·o de 1!lH.- Sabino
JJurroso J1tt1iur, presidenl.e.-Anlou·io Siuwão dos Sa11tos Leal,
1" se.:J•etal'io.- En:abio Francisco de And1•ade, ~" secretario..\' Curmuissfio Jc Fiuauças.
N. liU- ·!011

u t.:ou,;t·esso Nacional l'esolve:
Artigo unico. E' concütlitla á viuva u filhos mcuorcs do
ox-S.t!!ta!lor• Antonio Alfredo da Gamu Mello, t•epm'lidarnentc,
a pensão meusal de 300$; r·cvogudus as tlistlO~ÍIJÜes cm contrario.
t.:alll:ti'U doM DCjiUtuUos, ~~~ de deZOIIIOI'Il de 1!!11.- SubÜIO
JJarJ•o•.a Ju.wiol', prcsident.e.-Autuwio Simeão tios Suutos Le11l
1• sonrctnrio.- Eu:abio P1·mwi.yco de A111l1•adc ~· sccretar•io ~
A' Commissão de Firnr.nças.
'
·
N. 171- i9H

O Gongr•c;so Nacional resolve:
. Al'l.i!ln. H;niro: E' o,PJ•nsid,.nl.n dn. llopublir!Jt autorizado n
alH'll' ao ~hm~lnrw dn J• nx•!nda o rrod1to do 427 :HO$!l09, ouro,
SUfl{llmneulJu• 1i ver·ba I' do art. 8ú, dn lei n. 2.3úü, de 31 dt•
flexemiH'O de HHO, pnm occm·rer ao llRS'UllltJlllo de ,juros do

T
i

I

,: l '

1·:. '

G6t
emprestimo nutor·i~ndo pelo dccr·eto n. 8.7!14, de 21 de junho
do 11H1; revogadas ns disposi(Jões cm con1.rario.
Camnl'a do~ Deputados, 28 de dezembr·o de Hll t.- So.binn
Bai'I'OSn Jmrior, pre.~idente.-.'intonio Sim.etio do,, .Snntos J,eat,
i" secretario.- Eu:cbio P;·ancisco d1' llud•'lllir, ::!" socJ•etnrio.A' C,l)mmissão dP. Finn.nças.
N.172 -1911

O Congres~o Nacional resolv<>:
l~rtigo unico. E' o Presidente da Hepublicn autorizado a
nbt•ir ao l\Iinistcrio da Justica e Negocias Interiores o credito
ae 90:000$, supplemental' á verba n. 37 do art. 2" da lei
n. 2.35G, do 31 de der.cmbr·o de i!HO; revogadas as disposlçõe.5

cm contrario.

Camara dos Deputados, 28 de dezembro de 1911.- Sabino

Barroso Junio1•, presidente.-Antonio Si'"eão dos Santos Lelll,

1• secretario.-:- Eu:ebio Frtm.eilco de Andrade, 2" secretario.A' Commissão de Finanças.
N. !.73 -.1911

O CongressD Nallional t•esolv~:
Artigo unico. E' o Presiden-te da Republica autorizado a
abrir ao ll!inisterio da Viacão e Obl'Us Publicas o credito de
(i :000.~, .~upplomentnr 1í VAI'hll 1•, cor~~ignncilo' «Material:. do
art. 34 da lei n. 2.351G, do 3i do de.zembro de i 910, para pagnrnento de despezas do material de expediente; revogadas a.~
disposioões em contrar·io.
Cnmnrli dos Deputados, 28 do dezembro do t911.- Sabino
Barroso Junior, presidentc.-Antom:o Sim.eão dos Santos Lflal,
1• secretario.- Bu.:ebio F1•ancisco de .4.ndr!ldP, 2" s•••wr!.nt·io.A' Commissão de Fínnnons.
N. t71t- HlH

O Cougt•esso Nacional resolr<•:
Artigo uuico. E' o Prosidcnln da nepublica outm•ízado a
abrir no Minister·ío dn Justicn e Negocios Jnto!'ior·es o credit.o
de 3 :GOS$932, sl!pplmnent:n• ;í verba 29' do nrt. 2• da lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910, para de~peza~ da consignn~.fio « Grntífica(;Ões nddicionneu da mesma verba; revogadas as disposicõcs cm contrario.
Cnmun dos Deputados, 28 de dezumbt•o de l9tt.- Sabitw
1Ja1·roso lunio1', presidente.-Antonio Siml!áo dos Santos Leal.
1" secretario.- Eu.:ebio F1•ancisco de .'indradl! 2" secretllt'io.A' CommisRiio ile Flnnncas.
·
'

. 'i

1:

.._ -. ANNA~B 00 SllNADO

N. 175-1911

O Congresso Nacional resolve:
•
.
Artigo unico. E' o P!'osic!o•Hte rln Republi~a- auctorizado a
abrir ao Ministerio da.l\lal'inha o cJ'e~ito de !lúO:O~O~, sur, ..
plomcntar li verba 27' do art.- 14 da le1 n, 2.35ü, de 31 de dezembro de 1910; revogadas as disposicões em contrario.
Camara dos Deputados, 28 de dezcmbt·o do 1911.- Sabino
'Ba,oroso Junior, presidente.-Antonio Simeão dos Santos ~~at,
1' secretario.- Eu.zcbio Francisco de Andrade, 2" secretario.:!' Commissão de Finanças,
N. 17tl- 1911

O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico. E' o Presidente da RepubJõ:a autori7.1d1 a
abrir ao Ministerio da Fazenda o credHu de. ~~.u :000~, ollll'O,
:mpplementar á verba 32' do art. 81 .da lei n.. 2.356, da 31 de
dezembro de 1911; revogadas as disposições r.m contraJ•io.
Camara dos Deputados, -28 de dezembl'o· de 19-1'1.- Sabin01
'Barroso Junior, presidente.- Antonio Simerio do.~ Santo.! Leal.
1' secretario.- Eu.zebio F'ranci.Ycn de Andmdc,- 2" secret.ario.-:A' Commissiio de Finanças.
N. 177-1911

. Artigo unico. E' o Presidente da Republica. autorizado a
abrir ao _Ministerio da Guerra o credito especial de 15:208$387,
para attender ao pagamento a· D. Emma Dias da Cruz. viuva
do ·almoxarife da extinctn Intendencia da Guert•n, Alfredo Dias·
da Cruz, do ordenado que deixou de receber este funccionnrio
no período decorrido do 1 de J'evereit•o de 1903 a ~ de março dP.
1908; revogadas as disposiuões <'m contrario.
·
Camara dos Deputados, 28 do dezembro de 1!lft.- Snb·ino
Barroso Junior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1' secretario.- Eu:ebio F-ranci.1co de Andrade 2" secrefario.:A' Commissão de Finanças.
.
'
N. 178-1911

/!:merula da Camara dos Deputados ao projecto áo Senado, n. 31,
de 1911, que concede lícen~' ao baclwrel Tranq11illino
Graciano de 1lfello Leitão
Em vez de - dous 'terços de venoimenf.os - diga-se: com
ordenado.
·
·
Çnmar& .dos Deputados, 28 de dezembro de 1911.- Sabíno
Barroao Junwr, presidente.- Antonio· Simeão' do.~ Santo.v Lr.nl,
1' secretario,....:. E11zebio F'rnnci.vcn de Andrade; ?" secrrtn~io.-!A' Commisaio de Fina.noas. ·
· ·

.l•
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N. i79- i9B
O Congre8so Nacional resolve:
Artigo unico. O subsidio do Deputado c Senadm· para a Ir.~
"islatura de 1912 a t!lH ,; fixado cm f.OO.~ diarios e em i :IJOO~
~ ujuda de custo; revogadas as disposicõos P.m contrm·io.
Cama r a dos Deputados, ~8 de dezembro de 1911.- Sabino
Ban•osu Junior, presidnnle.- .4:ntonio Sim.eãu dos Santos J,eal,
f• se.cretario.- Eu:ebio F1·ancisi:o de And1•ade. :!" secreta1'io.A' Commissão de Finanr,as.
.

N. 180 -19H
O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o ·Presidente da Republica autorizado a
abrir ao l\!inistcrio da Via•;ão e Ob1·as Publicas creditas especiaes nté á ~r.lmma de 2.256:546$480, para •tornar effectivas as
desaproi•riações das terras e aguas das bacias dos rios Xerém,
MnntictUira, S. Pedro, Grande, Camarim e Covanca,. constantes
dos quadros que acompanharam a mensagem de :14 de novemb!•o de t!lto, com 1\ área de 76.493.:10:1 metros quadrados,
não excedendo o preco aos- mesmas a 29,5 réis por metro quadrado, compmhendidos os donilnios directo e ut.il; revogadas
as disposições em contrario.
Camn1·a dos Deputados, 28 de dcr.embro de 1911.- Sabino
Barroso Juniol', presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
:t• secretario.- Eu.::ebio Francisco de Andrade, 2• secreta.rio.:A' Commissíio de l"inancas.
Outro do mesmo senhor e da mesma data, comniunicando
haver aquelln Cnmnra negndo o seu assentimento tís emendas
do Senado ao oz•(;amento da Guerra.- A' Commi•ssíio de Finanças.
Dous do mesmo senhor e de igual data, communicando
haverem sido npprovados e enviados li sancçüo o projecto que
concede licença ao bacharel Antonio Marques da Costa Ribeiro,
juiz da 3' Vara Cível, c o que fixa a despeza do Minlsterio das
Relações Ell'tcrlores pam o exercício de 19:12.- Inteirado.
O Sr. t' Séore&arlo (servindo de 2") procede á leitura do'
seguintes
·

'i
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PARECERES
~.

.\69- 1911

Redacção final das emendas do Senado á proposição da Camara dos Deputados n. I 58, de 1911, (izando a despe:a do
ilfin'istcrio db Jttstiça c Negocia& Interiores, para o e::ercicio de 1912
Ao nl't. 1•, n. tl - Secretaria do Senado - Accrescente-se:
augmentada na consignação - Pessoal - de 36:000$, para pagamento de vencimentos a quatro red!Wtores de deba.tes, e um

. ',.: I
•'

.I . '·,. 1.1;

. 'li'

~
I
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\'

de Amwes, seudo a cada um 7:200$, dividido., em dous Lerço5
de orueuadu I) um l.et'<JU do gratifictu;ãt>, de couformitiadc com
a rcsolu~ão do ::Jcuado de ~8 de dezom!Jt•u do 101'1. Dimiuuida
do 28:800$. !Ja sUú-consiguação - Scrvico tachygrnphico de rodacciio· o revisão dos debates - da consignação - l\laterinl - pela Ruppr·cssão do verba para pagamento de quatJ·o
redact.orCl~ do debates. Augmoatnda do 72:000$, na mosmu subeonsignncão - da - consignatrão - l\latorial - para attendor
ao pagamento do serviço taehygraphico, de accOrdo com a tn9dificaeão feita no respectivo CGntracto, por deliberacão ila
Commissiío de Policia, cm 2G de dezembro de 1911.
Ao at•l. 1•, n. 8 - Secretaria da Camara dos Deputados:
Accrosconte-se: augmentada, na consignação - Pessoal - de
231 :000$, para P'll•samento dor;; vencimentos do pessoal da
5' secc'ão, crenda por deliberação da Camara, de 2G de dezembro
de 1911, pela f6rma seguinte:
1 chefe do ~orvico tachygraphico .......... .
16:200$000
1 sub-chefe do mesmo servico .•••••••••.••
14:400$000
10 tachygraphos a 12:000$ cadar um •...•..••
120:000$000
1 chefe da redaccão dos debates .•.......••.
14:400$000
1 redactor dos Annaes, ................... .
7:200$000
1 redactor dos documentos ••.•...•.........
7:200$000
6 rcdMlorcrs dos debates a 7:200$ cada um .•.
43:200$000
1 chefe de secoão de acl.n ................. .
8:400$000
231:000$000

Diminuido na. consignação - !\ln teria! - de 231 :000$ corr•espondentes ao augmonto feito na consignação - Pessoal.
Ao art. 1• paragrapho unico: Substitua-se pelo seguinte:
« Pnragrapho unico. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir o necossario crodHo ~ara subvencionar a.s faculdades de
Direito do S. Paulo o do Recife, as Faculdades de Medicina do
Rio de Janeiro o da Bahia, a Escoln Polytechnicn do Rio de
.Tnneiro c o Coll•Jgio Pedro II, despendendo até a quantia de
504 :791$825, do ·nccOrdo com o nrL 127, parngrapho unico, da
Reforma do Ensino, approvado pelo decr·eto n. 8,659, do 5 de
abril de 1911, deduzida a parlo referente nos docentes e funccionarios anter•iorcs ao decreto cilado, os quae,~ continuarão a
receber os seus vencimentos no Thosouro Nacional.
Ao ·a,rt. 2':
Lottra a - Supprima-se.
J.ettra c - Supprima-se.
Lettru d - Supprima-se.
I.ofll,ra f - f;upprima-s~.
J.el.t.rn (I - Supprimn-sn.
LofJI.ra ·i - Accroscont.e-sn: ~ Modiant.~ oll'Ct\llltln;.os ~. c·onl!l.U'l'Oileia publica nl.cí n qnanlin dr r,oo:OOtl$ 1Ío rxt>J•r•i.,io t.•nm
u~ ,olit'ns r npput•elhos.

.
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.Lcttm ;i - Supprima-se .
.Luttra k - Supprima-sc.
Leltra l - Substituam-.~c as palavras: podrndo rlr~prndrr,
clr.., pelas ~eguintes: «?a Imprensa Nacional~.
Lcttra rn - Snpprmm-sr. .
.
Lettra n - Accrescrmfe-~r: « ~!rdinntP Ql'r:nmrnf.r, prrvJO
e concurrennia publica».
Lot.tra o - Supprima-se.
Lettra p - Supprima-se.
Lettra 1' - Supprimn.-se.
Lel.Lra. s - Supprima-se.
Leltra t - e .seus numeros - Hnf)JH'imnm->e.
J,ett.ra '1/ - Supprima-se.
Ao a~t. 4" - Supprimn-se.
Ao art. 6" - Supprima-se.
Ao art. 7" - Supprima-se.
Ao art. 8" - Supprima-se.
Ao art. 9" - Supprima-se.
Ao art. H - Supprima-sc.
Ao art. 12 - Suppr ima:-se.
Ao art. 13 - Supprima-se.
Ao art. 14 - Accrescente-se: «Mediante or·r:amenlo prévio
e concurrencia publica:..
Ao art. 16- Supprima-se.
Sala das Commis.sõcs, 29 de dezembro de 19H.- Bernard·ino Jfonteiro.- Sá F're·ire.

'

i'

N. 470- 1911

Redacr.iío final das emendas do Senado, á proposição ala Gamara dos Depntados, n. ·ltitS, de 1911, fizando aN despezas
do i!Unisterio da A(lricultura, Industria c Commcrcio, para
o e:r.ereicio de 19-12

Ao art.. t•, verba• .\' - Augmente-se dr 60:000111 a verba
do 300:000$, para pagamento, no pniz, de trabalhos de propaganda, etc.
Ao nrt. t•, verba 15' -Diminua-se de 20:000$ ;í verba
para « Auxi'lios diverifos :., suppriminào-sc a> subvenção para
a Escola de Commeroio do Externato Aquino.
Ao art. t•, verba t6•, rubrica - c Auxilias diversos~ Diminua-se de 50:000$, supprimiado~so a subvonciio á Escola
Gommeroial da Bahia.
Ao art. 1•, verba 15', rubric11> - c Auxilias diversos~ Diminua-se de 20 :000$. supprimindo-se o auxilio ú Sociedade
de Geographia do Rio de Janeiro.
Ao nrt. 2", lettrn c - Supprimn-se.
Ao art.. 2•, lettrn :: - Supprima-se.
Ao nrt.. a• e sous paragraphos - Supprimnm-'"'·
Ao arf.. 10 - Supprimn-se.
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Ao art. 12: Em vez de: c em qualquer época do anno ) diga-se: «na ausencia do Congresso ».
Ao art. 14 - Supprima-se.
Ao arf,, 17 - Supprima-se.
Ao ·art. 18 - Supprima-se.
Ao art. 20 e seus pnragraphos - Supprunnm-s,,,
Arl. 22 - Supprima-se.
Sala das Cornrnissões, ~O de dezembro de I Di!.- Rel"ffal'dino Monteiro.- Sá F-reire.

N. 471- 19H
Redacção final das emendas do Senado, á propo.vição da Carrdura dos Dapntatlos, n. Ui:l, tle 1911, qu.e fi:ca a de,qpez!l
do Ministerio da Via<>tío para o cxercicio de 11112

Ao nrt.. i', rubrica 3•, n. II - Commissão de J,inhas Telegraphicas de Matto Gros~o ao Amazonas:
Em vez de 400 :000*, diga-se SOO :000$000,
Ao art.. 1", rubrica 7", u. I - Obras Federaes nos Estados
- Acore>cente-se: augrnentada de 100:000$, para melhoramentos o dt•agagcm do porto de Antonina no Estado do Pnt•aná.
Ao art.· 3' - SupJilrima-se.
Ao '3rt. 6' - Supprtma-se.
Ao art. s• - Suppl'ima-se.
Ao art. 9' - Supprima-se.
Ao art.. 10 - Supprima-se.
Ao at•t. H - Supprima-se.
· Ao nrt. i 2 - Supprima-se.
Ao art... i4 ,.--- Supprima-se.
Ao art. 15 - Sup?rima-se.
Ao art. 16 - Supprima-se.
Ao nrt.. 17 - S•.tpprima-se.
Ao nrt. 1 O. - Supprima-se.
Ao art.. 20, n. II - Supprima-se.
Ao art. 20. n. III - Supprima-~e.
Ao art. 20, n. VI - Supprima-se.
Ao art. 20, n. IV - Supprima-se.
Ao art. 20, n. VIII - Supprima-se.
Ao art. 20, n. IX - Supprima-se.
Ao art. 20, n. X e seu~ numeras- bupprima-se.
Ao art. 20.- Supp1•imn-s8 o paragrnpho que começa pelas
palavras: « concodm· :í Em preza Fluvial de Na.vegaoão do Alto
Parnahybn, et.c. ,
Ao nrt. 2u, paragrapho unico - Supprima-s~.
Ao art. ?.4 - Supprima-se.
Ao art. 26, n. I - Supprima-se.
. Ao nrt. 26, n. H - AccreRcente-se: <Salvo direito de tercetros,,

:

.I

SESSÃO ll•\l 29 llt: llEZI!:MilUO JJ!l HJ11
<(

Ao art. 26, n. III - Supprima-se.
Ao art. 26, n. IV - Accrescente-se: «M

atG

vuUO

oespender

100:000$000.~

Ao art.. 26, n. V - Supprimn-se.
Ao :U'L 26, n. VJ - Supprima-se.
Ao arl.. 2ô, n. VJJ - Supprima-sc.
Ao arL. ~r.. n. IX - Supprima-se.
Ao art. jll, n. XVI e seus paragrapho~ - Supp!'Imam-~J·
Ao art. 28 - Depois das palavras: « Rio Grande do Sul,
accrcscente-se: «Salvo direito de terceiros.~
Ao art. 28, § 3" - Supprima-se.
Ao ai•l. 29 - Supprima-se.
Ao art. 30 - Supprima-.se.
Accrescentem-se os seguintes artigos:
Fica o Governo autorizado a conceder ú B~;il
Art.
Railwau Companu, salvo direitos de f.ereeiros, uma estrada de
ferro bitola normal, pelo littoral, ligando Angra ,itos Reis
a Jaguariio, no Estado do llio Grande do sul, sem favor algum
a não ser o direito do desappropriacão e isenção de direito de
importação para o material necessario á constru(ljJão da estrada, podendo o Governo, em qualque1· época, encampal-a,
mediante a i.ndemnizacão fixada no contracto.
Art.
Fica em vigor a tabella de vencunentos estatuida
pelo regulamento que hnixou com o decreto n. 9.076, de 3 de
n11vembro de :1911, abrindo o Governo os necessarios creditos.
Art.
Continua em vigor a. clausula XLIU, do art. 22,
da lei n. \157, de 30 de dezembro de 1902, que concede aos carteiros e estafetas ambulantes do Telegrapho, residentes nos
suburbios da Capital Federal, as vantagens conferidas pelo
art. 41, da lei .n. 5.62, de 23 de novembro de i899, de aa~igna
turas nominno,; e intransfcriveis nos trens de suburbios, com
o abatimento de 75 % sobr·e os preços das passagens.
Art.
E' o Governo autorizado, de accôrdo com o que
foi solicitado em mensagem, a abrir o credito de 320 ;000$,
afim de serem reparadas e consolidadas as obras de captação e
adducção das aguas do rio Suruby, que serve ao abastecimento
da ilha de Paquetá.
Sal~ das Com missões, 29 de dezembro de 191 1.- Bernardino Monteiro.- Sá Freire.
N. 472- t9H

Redacção final daJ emendas do Senado á proposiçtlo d4 Ca.mara dos Deputados, n. I!U, de 1911, orçando a receita
gr.ral da Republi®, para o e!I:ercicio de 191S

Ao ari. t•, n. i
aiteraçõrs, etc.~ até
Ao ar!. 1•, n. 7
brançw, etc. » a.té ao

- Supprimam-se: c e mais as seguintes
no fim do numero.
- Supprimam-se: c se.ndo abolida 11 cofim do numero.
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Ao art.. '1", n. :l:J - 8upprimam-se: ~pagando ttlcidos de
secln, etc.~ alú no fim elo numero.
Ao aJ•t.. ·!", n. üO _ Suppl'im:un->•': ~pagando eada uma
2: .'oOO$ ~. até o fim do pN•iodo, ~·xerplunnrlo as pn lnyras: «e
conll'ibuicão de companhia~ estt•nngcu·us. ~
Ao ar! .. ~... n. II - Supprimn-se.
Ao art. 5•, n. VI - Suppril,lla-se.
Ao nrt.. 5", •n. XIV - Supprimn-se.
Ao art. 5", n. XV - Supprimn-se.
Ao ar!;. 5", n. XTX - Supprima-se.
Ao nrL H! - Supprimn-se.
Ao nrt. 2R - Supprima-sc.
Ao art. 3~ - Supprima-se.
Ao art. 31, - Supprima-.se.
Ao a.nl. 36 - Supprima-se.
Ao art. 37 - Supprima-se.
Ao art. 38 - Supprima-so.
Sala das Com missões, :lfl rle1.embl'o de 1fl-1 il.- Brwnardino ;llontâro.- Sá Fre·i-rc.

Approvadas.
O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem)- Sr. Presidente,
acabam de chegar a esta ca,sa mensagens do Poder Executivo
sob ns. '171, 172, 173, 1H, 175, 17!1 e 177, solicitando cr·editos
considerados indispensaveis.
Reiqueiro, pois a V. Ex. se digne consultar no Senado
Pobre si eoncede urgencin para que os mesmos sejam discut.idos
e votados na ordem do dia de hoje.
Approvado.
O Sr. Ruy Barbosa publicado depois.

pronunciou um discut·so, que serí1

O Sr. José Euzebio ( • l - Sr. Presidente, requeiro que n
Mesa consulto o Senado sobre si concede urgencia pn1•a que
sejam discu<tidns na ,sessão de hoje as proposir,ões dn Camarn
n. 3ü, de 1907; .iú approvada em 2' discussão o anno passado
pelo Senado; ns. 133 e 178, deste anno, e '179, que fixa o subsidio para os Deputados e Senadores durante a i'u turn legislalm·n, que acaba do chegm· a esta Casa.
Approvado.
O Sr. Candido de Abreu (pela ordem) ( •) - Roqueiro ú
Mosn que se digno consultar no Senado sobre si oonoedc urgoncin para que se.in discutida e votada, na presento sc~são,
(•) Este discurso não foi revisto pelo orador.

..,

,·,'.''

:w pi'Oposi~lio da Camnra dos Deputados que concede uma pcns;ío á viuva e filhos meno1·cs do Dr. Cardoso de Casir·o.
Approvnrlo.
O Sr. Pires Ferreira (pela Ol'dcrn) requer e o Sen~!{o
del'<Jl'0 para ,s·erem incluídas na ordem do dia da pro:dma se~são
as proposi~ücs da CamtH·a· dos Deputados, n. ~1, de lll05, e a
que tmta tle ol'l'iciaes demitlidos Jogo apú;; a guerra do l'araguay, o ut·gencia para discussão c votacão immediatas pal'a a
pt•opnsição n. 8, de.s'Le nnno, e para aquella que concede uma
pensão ;\ viuva do Dr. Cruls.
Approvado.

I'I'

O Sr. Sá F•·eire - Uequciro :í Mesa se digne consultar ao
S•mndo sobm si consrmle na inclusão na• ordem do dill do veto
rlo l'refci•t.o lÍ resolução do conselho que tz·ata do director addido
da Escola Normal.

Appi'OYado.
I.

O Sr. Alencar Guimarães (p>Jla rmh·,·~ • diz que unw VéZ
t[llt' p.;/.it al.Je!'lo o preeedente, ruqUIH' 1\ Mesa que consu•Jtc o
tl•JIIlldo sobro :;i eouel!de urgenci:t para .. proposi~ão da Camarn
dus Deputados qu•J concede umà pensão :í viuva do capitão

Hunl'iquo do Azevedo Pires.
Approvado •

. O Sr. Jonathas Pedrosa J'cqucL' e obtem urgencin pat•a que
enlm pam a m·dom do dia o pz·ojecLo do Senado n. J:l!), con-

ecdendo um.( licenca ao Llwsoureiro dos Correios do Amazonas.
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:i• discus~ão da proposição da Camnra dos Deputatlos,
n. -t.IO, de 1!!H. que appt'O\'a o pro•tocollo celebratlo com o Govot•no da Bolivia, om H de noveml.Jro de 1010, e dá ou•trus
pt•ovidenci as.
Appt·ovnda, vau :í Commissão de Uodncçüo.

!> Sr. Victorino Monteiro - SI•. Prrsidente, roqueiro urgowmt pm·w sol.' discnt.idn immedintnmont.e a redaccão final
que so nchn sobre n Mosu.
Approvnda.
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O Sr. 3' Séoretario (ser·vindu de .2") procede á leitura do

s<!guinte
PAREÇRR

N. ·173- 1911

Redac!!iiO {inal das emenda.~ do Senado á PI'Oposição ~ Gamara
dÓs Depltlados, n. 140, de I!III, approvando o protocoUo
celebrado com o Governo da Bolívia relativamente á construcção de
1/IOré

u·m

ramal da Es,t1'(1da de Ferro Madeira-Ma-

Ao art. 2": Supprimam-se as palavras - de H de novembro de 1906,
. Aô nrt. 3", paragrnpho unico: Su)Jstitua-se pelo seguinte
pnrns'rapho unico: Identicru~ autorizações poderão ser feitas
tamllem pal'a pagamento das despezas que· ·foram ou forem
autorizadas de accôt·do com a clausula• XVI do coll'tracto de U
de novembro de 1906.
·
Sala das Commissões, 20 de uezembro de :1911.- 86. Freire,
-Bernardino Monteiro,

Approvada vae a Camara dos Deputados.
OBRAS LITTERARIAS

2' di,~cussiio da proposição da Camara . dos Deputados,
n. H2, do 19tt, que torna extensivas ás obras scientiticas,
littcrarlas e artis'ticas registradas nos paizes estrrungeiros que
tenh'am adherido !Is conferencias internacionaes sobre a materia ou ussignado tratados com o Brazil a esse respeito lis
disposições da lei n, 4911, de 1 de agosto de 1898 salvo as do
nrt. 13, e dú outras providem:ias; ·
Approvada.
LICENÇA

,io

Dll, REBELLO HORTA

:1' discusslio dit (ll'Oposieüo da Camara dos Deputados,
n. 1:!1. UL' '!Oit, autoriznndo o Presidtmtu da Republica a
coucL!tlHl' um unnu dtl licenca, com dous tut'QOs dos veucim~ntos
110 Dr. Curlos Gome~ 1\ebello Horta •
•\pprovadn, vau sm· su}lmettida á suucçiío.

O Sr, Cassiano do Nascimento ( •) -:- Parece-me, Sr. Presidente, que as urgencias votadas pelo Sena(jo, a requerimento
dos hom•ndos Senadoms por S. ·Paulo, pelo Piauhy e outros
para credites dn que o Governo tem necessidade para: a adnii~

(')

~Ate

discurso não foi revisto pelo orador.
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nisLracilo da· llepublica, devem pl'eí'erír na vo~aciio os outros
projectos.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa está observando as urgencias
1•equeridas na sessão de hontem.
O SR. LAVRO MüLLER-Sem prejuízo da ordem do dia.
0 SR. CASSI,\NO DO NASCIMENTO - Penso de modo contrario, isto é, que a urgoncia requerida para os creditos deve
·preterir as demais,
O SR. LAVRO MüLI.ER -lllas si estas urgencias !oram concedidas sem prejuízo da ordem do dia ?
0 SR. CASSIANO Do NASCIMENTO - Níio foram tal, Apenas
a urgencla requerida pelo honrado Senador pelo Piauhy é que
foi concedida sem prejuizo das outras pedidas anteriormente
pelo honrado Senador po1· S. Paulo. Quei· dizer que o Senado,
se tendo manifestado a favor do requerimento de urgencia do
honrado Senador por S. Paulo, tem de interromper a· ordem
do dia para de preferencia valar os creditos.
Esta é a minha duvida. Entretanto, V. Ex., com a alta
comperencia• que lhe reconheço, decidirá como julgar melhor,
O SR. PRESIDENTE - A Mesa incluiu na ordem d·o dia, para
ge1·em sujeitas á ·deliberação do Senado, as ma terias para as
quaes esta Casa concedeu urgencia. Si o honrado Senador entende que i5to ,; con•trario ao interes•se do Governo poderá formular novo requerimento, no sentido das urgencias requeridas
pe.lo honrado Senador por S. Paulo preterirem as oulms constantes· da ordem do dia.
. 0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Si Ó necessario que eu
faca este requerimento no Senado, pedindo que as urgeneias,
votadas agora, referentes ás proposioões que autorizam a abertura dli creditos, prefirnm as· outras mnlerlas da ordem do dia,
V. Ex. póde desde .hl considerar formulado este requerimento,
a não ser que se,ia necessnrio fazei-o por escripto.
O Sn. PRESIDEN1'E :_ O requerimento é verbal.
O Sn. CA~si.INO oo NAsCIMENTo - Neste caso peço a V. Ex.
consultar ao :"1enndo a respei<to.
.

.

· O Sr, Lauro lfüller (pela o1:dem) -Parece-me qQe 8C vaa
votm: nl~;umu eousa QUIJ o Regimento uão (JOI'mitte. Podemos
votai' a urgeucht pam intoi'I'ompet· a ordem do dia; m~s é neeessai·io que o Senado voto a Ul'genoia e que a mataria seja do
lacto de urgencla,
O 811. PmEs FEmm!Il.l - Este é o caso.
o ~. L.IURÔ MO!.LER.....; Não é esie. ~ oaáo. .
O !l.eglmento · niio tem artigo nenhum que estnbeleca essa
preferencin. A urgencia é para que o projecto entre ·fmme•
\d1atamente em Qrdem do. dia, independente d&B fermaltdadss
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usuoes. O que se qum· é intcrrompm• a ordem do dia, para que
sejam votados ta os projectos.

i'
~·.

'

O Sr. F. Glycerlo (JJela ordem) - O nobre Senador po·r
Santa Catharinu·, olle mesmo, estabeleceu ns bases dn nrsumen.taciio contmria aos seus intentos. Concedida a urgcncia estão
vencidos todos os obstaculos para que o projecto entro na ordem do diu o se,in discutido immediatamente.
O Sn. LAUno i\lüLLEI\- Isto entiio seria uma censura á
!Ilesa, quo niio procedeu assim,
O Sn. F. Gr.YCERIO - Diz S. Ex. que urgente se considera o projecto, que, não discutido, será prejudicado. Eu rc~
queri urgencia para votar os proJectos relativos aos credites;
pois votemos os creditas e depois votaremos as outras materias.
O SR. LAuno MO'LLER- E' a mesma cousa. Para que o
requerimento ?
0 SR. F. GLYCERIO- Por uma l'UZãO. E' que os credites
pre.l'erem.
O Sn. LAVRO ~lüLLER'- Nós temos J'órmulas regimentaes.
0 SR. F. GLYCERID- Sr. Presidente, já que está diffieil
chegar-se a um accôrdo, o Senado decida o incidente como
melhor entender.

O Sr. Urbano Santos (•) - Sr. Presidente, considero
de toda. a proce.dencia a ai·gumentacão produzi~elo honrado
Semtdor por Santa Catharina, perante .o Senuáo.
As urgencius simples aqui requeridas siio unicamente com
o fim do fazer constai· pi•ojectos na ordem do dia.
A ui'gencia que pi'ei'ere a ordem do dia tí uma urgencia
especial, para a qual o Regimento exige duas votações : a primeira soore a mataria da urgençia, a segunda sobre si a matei·ia ú de tal maneira urgente que ficará prejudicada, $i niio
for votada immediatamente.
Quanto Ii urgencia requerida pelo hom•ado Senador pelo
si por acaso elln tiver por ob,lecto unico os credites pedidos
pelo Governo ; si, porúm, nella forem incluídos projectos do inf,eJ•esse particular, de natureza igual úquelles que constam da
ordem d!l dia, votarei contra, porquo entendo que neste assumpto ni'io devemos fazer escolha.
·
Com a ln·rguoza com que o requerimento está formulado,
parece comprebender proje,ctos de interesse pni•ticular, como
'alguns daquelles cuja urgoncin já foi requerida pelo meu !10n~
J·ddo collega de representaciio.
O Sr. Cassiano do Nascimento (')-Sr. Presidente, extra~
nho que o meu honrado collega e mestre, Senador pelo Marn-

,(•) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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uhii.u, lenha Jli'Oiltll'Udo UPI•licar a esla Casa !lispu:<iuiie;; do
llegiuwnt.o da Camul'll.
:-la oul!·u Ca~a do Congresso, quando se pede urgenciu pura
iitlei'·I'OillflC!' a ord<Jill do dia, essa urgencia ,; suhmcttida a duu;;
votucõe.o;.
A Gamam ~c Jli'OIII!IIeia em primeit·o Io:;at· sobru a m·:;•meia em si, ll wn sngundo si a mutcria é do tal ordem que deva
l•t·ete~·it· tudo mais.
No Regiuwnf;o do Seuudo, porém, art. HH, niio :;e IJxi:;o a
Hwsma wusa.
Dr•vo diwr lumtJem no honmdo Sonaàor pot• ~aula CatlmJ•ina tfU<J o cffeíto da mgcnciu ,; inlt•t·s·ompct· lt Ol'dem tlo dia.
J.~so taml.Jcm estti dil.o pelo proprio a1·t. l!JJ, que peço
liccn~•a para lo!',
O ut·t. 1!11 do rtcgimento dispõe :
«Urgente para interromper a ordem du diu. só se deve
•Jh!ondeJ' a rnal.oria que l'icm·ía prejudicndlf. ·si uão fosse tratada ilntncdiatamente. >
o sn. Una,\NO S<tN'I'OS -'I<~ is nhi.
O Sn. C.IHl:!IANO JlU N.ISC!MllN'I'O- ·:\Ias oudu dc~.<Cobrill
V. Jojx, lluas votncões ?
O Sfl. UnB,\~0 SAN'I'OS- No proprio aJ•t)go que V. Ex. esl.ã
\undo.
O ~n. C.ISHIANO uo ?ti~GIM!lNTO- ·Perdão ; o I'IJI!'ÍI!Hmlo !lu
Camnra 1í que cogita de duas votucõcs no caso ; o do Senado
deteiminu uma só, •SIJndo que, ·vot.uda uma Ul'gcncia, imp!iuil.amonto ficou veriJ'icudo que a matcria firJaria prejudicada :;i
não fosse immedia.tnmcnte discutida c. votada.
Portanto, Sr. l'rusidentc, apezar da grande autos·!:~du uo
hom•ado Senador pelo l\luranhão, pm•míttn-l!liJ a liberdade de·
dizer que S. Ex. confundiu dísposicões do Itegimento dn outra
Cwsa do Congresso· com o Regimento Interno. desta. Casa.
Julgo dost'arte tot· .íu,stificado o rcquet•irnent.o que tive a
honra do dirigi!• u e,~ltt Casu, por vm· que, apezar d11 ur,;enci:1
para os creditas requet•ida pelo honrado Sonadot· por S. Paulo,
a. mutoria ficou preJudicada.
Entrego, pois, o meu requerimento á sa!Jedoríu !lu Me~a e
!)O orilet•io do Senado.
·
·
Appt•ovado .
CRED!1'0 AO l\I!N!STllnJO DA OU!l!UIA

3' discussão da I?I'Oposi~iio da Curnurtt dos Deputados.
H5, de !!H I, autor1r.ando o Governo n abrir au Mmistet•io
da. Guort•a. n~ ct·editos &uppl!lmcntares de 1..012:G23$028 c
1. 743: 123$15ü, afim rle al.t.endot· a divm·sos pngamontos no corr(lni.u exereicio.
Approvndn, vae ser submettida ú sancclio,

11.
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A.NNAEB DO SENADO
DIVIDAS DE EXERCICIOS .l!INDOS

3• discussão da proposição da Camara dos Deputadoa,
n. 151, de 1011, autorizando a .abertura do credit.o de
99·í :803$423 ao Ministerio da Faw.nda, para pagamento d~ dividas de exercicioa findos.
Approvada, vuc ser submettida í~ sunccão.

UOI:I!>I'l'Al, H. SEBAS'I'JÃO
2' di;;cussiio da proposiçiín da Camara dos Deputados,
111. 334 A, de 1011, que autoriza a abrir ao Minislerio do
interior o credito de 32 :000~, supplemontar, u.fim de oecorrer
ás despezas da sub-consignação «Dietas de enformeil'O& e alimen~ncão de communicantcs » do- Material- do HQspital de
S. Sebastião,
Approvada.
C.\JXA llCONUWC.\ ll JI!ONTE OE SOCCOIIRO

3' dbcussão da JH'oposiçiio da Camura dos Deputados,
n. 100, de 1911, autoriz<Lndo o Presidente da Republica n
abt•ir ao Ministerio da Fuzcnd& o crediLo oxtraoJ·dinnrio de
1. 675:134$338, afim de occot'l'Cr ao pagamento dos Juros do>
depasitos da Caixa Economiea ll rillontu do Soccorro desta Ca ..
pita! no segundo ~emestN de HHO.
Approvadu, vao SOl' submettida á santlção,
AUDI'I'OIIES DA OUERJ\A

3' discussão do. proposição da Camaru dos Deputados,
n. 123, de !!lU, quo at!lOL'iZit o Presidente da Republica a
abrir ao ~linisterio da Guor!'a vurios creditas na importancia
total de 30:365$545, para pagamento do augmcnt.o do vencimentos aos Juizes togiUios do Supremo 'fribunal 1\lilitaJ' e auditore~ da Guerra q da Mru·inha.
Ap~rovada, vno tí Commi~sil.o do, Rednc~iio.
o ar. 3' Sooretarlo lll'OCede lÍ lcitUl'U do 'SC,iUinle
PARECEI\

N.
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Redacção final da euw11da úo Senado d Jli\OptJsiçüo da. Gamara
dos Deputados, 11. J23, r/11 ·19-IJ, rrnc a11to·ri:a a abrit• aos
Alinisterio& da G~terra e da Mari·u/~a varios creditas para

pagamento do au.umcnlo de vcnc·imcntos dos jui:es tonados, auditores da Gue1•ra e auditDl' geral ela Marinha

O Congresso Nacional t•esl)lve :
· Art. L' E' o Prosid~.nto da Republica autol'izndo a abrir
no Ministerio da Guerra o credito do 20 :250$, supplomentar tí
verba 3' di) art. 21 dtt lei n. 2.356, do 3! de dezembro de 1!110,
para pagamento do augmonLo do voncimo11to~ dos juizos toga-
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dos do Supl'Ctn•l l't•ibuual ~li!itat·, do accôt•do com as leis
ns. t.HJ, de 18 UU .iulho de 1893, O 2.:JUO, de 31 de de;.entbl'O
de HllO, e o credito cspeci•nl de 37:002$128, para J'ugurncnlv
do augmeutu de vencimentos [JUo compete ao~ nu itores dos
ant.igos fi• e G" 1.li~trictos mililat·c8 ~ ao nuxiliat· de audilo!' que serviu corno auditot· de Gut•.I·ru õa Capital l;'uderal, do conl'ol'midode com a~ leis us. :W, de 30 de dezembro
de 1891 i u. 8:!1, do :n de de~ombt·u do 1001 i u. 1.863, de
!l de ,januit•o olu 1901:1, o 11. 2.3~6, de 31 tlc tlezembt·u de 1\HO,
o no ~I inisterio dn ·Marinha o ct•edito especial de 13 :930$09!!,

para pagamento do augmento dQ vencimentos do auditor geral

da Mat•inlm, de aecôt·do com as le.ls ns. 26, 1.803 e 2.3ãü, acima
citada~.

Al't. 2.• Ficam fixados cm Hi :000$ annuacs, sendo dous
torr;os de ordenado e um tm·r;o de gmtificação, os vencimentos
do auditor geral da llla!'inlm c dos nuditorc:; da Guerra C[ue sei·víram no8 antigo~ 4" e G" districlos militares.
Arl.. :J,• Revogam-se us disposicüc~ cm contrat•io.
::ia la das Conun.issõcs, 2!l de dezembro de i!) li. - Wal{redo
Leal.- Dernardin11 ltltmteiro.
Avprovarlo, vae á Camara do; Deputados.
Cll!lDI'l'O AO )1JNIS'rElliO DA FAZENDA

>.

2' dbcussiio da proposição da Camaru dos Deputados,

n. 171, tle l!lH, autot•izando o Presidente da 1\epublica.a abril•

'<.:.

nu Ministcrio da lluzonàa o credito de -127: H0$900, om•o,

supplementar, pat'a occOI'l'OJ' ao pagamento de juros do emprestimo nutoi•izado pelo decreto n. 8. 704, de 21 de janeiro da
1911.
Apprcvada.
Cllr.Oml AO l\!IN!BTERJO DO INTEJUOR

2' dio<cu~siio da proposição da Camat·~~ dos Deputados,
n. ! 7:l, de 1911, que auto1•iza a ·abei·tui•a: do c1·cdito de 90 :oooe
ao 1\Unísterio do lntet•ior.
Approvada.
GIIEDI'W AO MINIBTERJO IJ.\ Vl.\ÇMJ

!!• di$cussiio da proposiçiio da Camm•a dos Deputados,

n: 173,

de 1911, CJUll autoriza a abrir uo Mlnisterio da ''iação
o credito de 5 :000$, supplementur, para pagamento de despe-

zas do mnterlul de expediente,
App1·ovada.

OllEDITO .\0 M!NIB1'ERIO DO INTERIOR

:.J' dl~cussüo dlt proposiçii11 da Cama1•a dos Deputados.
n. 173, do 1911, que nutoJ•iza u abertura do OI'Cdilo de
3 :liOS$032 ao l\linisterio da JustiQa e Negocias Interiores.
Approvada.
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:!." Uh.cus:;fw rJ\1. pruposieão tla Camara Uot~ .IJcput.at.Ios,
u. 171, de Hlll, que aulori1.a. H allril' ao 1\linitii.CJ'io du :,\lal'iulm o m·edito tlc liGO :000$, •;upplementar ;í. verba '!-7' cJu al't. H

da lei u. :!.3ú!i, de 31 de. dezembro de ilHO.

Approvada.

\i

CIIEDI'I'O AO MINI81'l!:l\10 DA I•'AZEND.\

I ·:

I ,,

~· •li;cussãu Lia IJl'Uposkãt• da Caumr.u uus Deputados,
n. ·17ti. de 11lll, que aul.ol'iza a alH'iJ• au Minislet•io da Jlazcnda
'" cl'lldito supplemcnfur tle 200:000$, ouro. á verba. 32' do
art., 81 da lei n. 2.3ilü, du 31 do dezembro de 1010.
AVfJ!'ovuda.
CREDITO PAliA PAGAMEN1'0 A D. EM. MA DA CRUZ

2' úi:;cussfto da. proposição da Gamara dos Deputados,

1'77. do !OH. que <tul.oriza a abrir ao Ministorio da Guerm
o fll'edito especial de Jr,::!98$387, para attondor ao pasamcntn

11.

a D. Emma mas da Cruz.
Approvada. ·
CI\EDI1'0 P,\1\A PA!JAJI!i>N'I'O AO DI\. DA E'l'A N ~VJ>S

:l' diseussiío da proposi~ão da Cumara· dos DtipuLados,
8,. de 10lt, que autoriza o Presidente da Jlopublica u ubl'il'
u credito extraordinurio de 36:120$, para pagame.nt.o das dcspe:o~as f(IJe fez, (t sua eusla, o Dr. Lou!'enco BaeLa Neves, de pro•
puganda do Brazil nos Estados Unidos.
r
Approvada.
11.

I,,
i,.l..

i.~·

•

fiRA1'1FICAf].\O .\0 ,\I,MI!t\NTE QU!LHOBEL

11·::

,.,.
,.

I',.
,.

3" discussi'l'' dlL prnposiciio da Camarn: dos Deputados,
QUI\ f.em diroHo o conf.l'a-ahnirant.o .Tosó Candido Guilhobcl, auf.•JL•iznndo
o Governo a ahri1· os IWCcssnrios cmdit.os para indemnizai-o
das differoncas quo tom doixado do receber.
Appro"l'nda, vue ú snnceão.
·
11.

1~3, de lOtO, restabelocondo a gratifioaciío a

Ji

!I

!I

:IT.\1'1>niAI>S DES'l'IN.\DOS

,í .CU I.TUI\.\ DA DOilRACHA

~· discussiin Llu p1·oposiciio da Cnmara f]os Doputado~.
n. Iii2, do ruH, autorizando ,o, :Pre,>idento du Republiea a
maJJdt!L' declnrnr isentos tle qttnosquoJ.• impo-&tos, in~lnsivo o do
''Xpodumto, lodo~ os utonsilins o mntel'ines desf.inndo~ {t cnlf.m·n. dn soring-uoirn. do ,•.aucho, da mnnicoba c da mangubcira,
ot~ .. e dá outras providen'lins.
Approvada, vae á sancciio.
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SUBS!Il!OS OOH SllNAPORilS .ll DEPUT.IDOS

2' di~cussão da proposição du Camni'H• dos Deputados,
n. 17!1, do 1!lH, que J'ixa o subsidio do Deputado " Scnaf!or
.pam a legislatura de 1012 a 19H.
J\pprovada.
Vllm :i Mcs:1 e é lida a seguinte
DllGk1RAQÃO DE VOTO

Dcclal'n ltaww votado contra a pro.posir,ão que fixa o subsidio rios mombms do Congresso Nncional pal'a a nova legisJal.mu.

rl11

I!JJ:! a J!IH.

Sal.n das >e>;sõe~. 20 de dozembi'O de 1011.- Seve1·i~•
Vici1•a.
PENS,\0 A 11. MAniA Bll!A'ORT Vllll!IA
0
discussão da proposi~úo da Cnmar.a dos Deputados,
'
n. ·J 58, de 1!111, concedendo uma pensiio mensal de 300$ a
D. illarin Estephania Bolfoi·L Vie.irn e filhas.
:\pprovadn.

'i~

O Sr. Pires Ferreira- Pedi a palavra apenas para envim•
:i "p,qa um requerimento.
Vem i't ~lesa. (, lirlo, apoiado e posto em discussiio o segninto

'·.r··r,'
. ;'.

REQUilRIMEN1'0

noqnoirn ·qtw lodos os proJecl.os constantes rln or•dom do
dia, ooneedtmdo punsõns, seJam enviados :'t Commissiio rio Fi.n:mr:as, .n J'im "'' emil.l.ir n sou pareM.!'.
~nlu das ses>õP,q, .:?0 no dewm!Jro do !!lU. -Pi1'1•s Fe1'2'f!ira.

O Sr. Presidente- Peeo Jlcenca ao honmdü Sonndor pe.Jo
.R4l.nrJ•, !ln Piauhy pnl'n fnwr a seguinto refloxiio :
Pnssn suhmol.l.eJ• •10 Senado o r•equorimenl.o do J10nrndo
Srmadot· r•om t•rl!\•r·nncia n l.odns ns proposicõns qtw t.ral.(•m dt~
JWnsiin' " flUO não rigurom na ordem do dia.
Comn o /l()nrntlo SPnndnr llÜI) ignora, a i\losn ,ití foi obrigaria. a inclnit• nn nrrlom do dia diversas proposicõos em virtudo rir• l'nqutlr•imrul.o do tll'gencin, indope.nrlonto de pareceres
das Commissiics, rio mod'' qun ficnt•inmos em frente do um:\
W!'dndoira pr.J.icfln do princípios, mnndnndo o Senado incluir
llo.in nn or·rlrm do din, inrlrpendonto de porecorcs, taes e toe.<
pJ•oposit:iir,, pnrn no rtia srg·uinlr. reverter tls Commissõr.s rP~
Hpf'cl.ivas.
l'ozt~s- Vol!!s.

.. ,,

i.
'
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O Sr. Pires Ferreira- Sr. President.e, uma vez que .iá
desmnscnrnr ns baterias, demonstrando que não é o
mnioJ• amigo do evn1•io publico aquelle que durante toda uma
sPssão >'iVA ·a nlnrdenz· severa:..• economi11s, parn no fim, quando
Bó nos restam nlguma.l horn.s do sessão, votar pensões á discre~
.cão, pero a V. l!;x, que consulte, à Cnsa sobre si comento n11
retirada do meu requerimento.
Concedida.
cnns~gui

I'ENRÃO ,\OS HJlRDEillOS

no

Af,MJRANTE BARBOSA

e• discussiío da proposição da Camar.a dos Deputados,
n. 155, de iOH, concedendo uma pensão de 600$ mensaes á
viuva e filhn do nhnirnnl.e Elisitu•io Barbosa, emqunnto vi~
verem,
·
Approvadn.
I'ENSXO Á \'lUVA

C,IMPIBTA

2' discussão da propo,qiçiio da Carna·ra dos Deputados,
n. J.IB, de J 9l1, concedendo a D. Jovita David Campista, vi uva
do Dr. David Moretzon Campista, r•e.partidamente com suas
quatro filhas DD. Olga, Lucilm, ])()ra c El?.a, 11 pensão ·nnnual
de 8 :000$000.

\

i'

PENBÃO Á VIUVA MARTINS JUNIOR

I

!,

O.,VID

I

''

2' discu.ssiío da proposici'io da Camara dos Deputados,
n. 161, de 1911, concedendo uma pensão de 300$ mensaes á
vinva e filhos do ex~deputndo Dr.•Tosó Izidoro Mnrtis Junior,
emqurmto viverem.
Approvada.
PENS.\0 Á VlUVA GERMANO HABSI.OCHilR

2' discussão dn propi}SiQãO dn. Cnmarn dos Deputados,
n. 146, de 19 H, concedendo uma pt•.nsiío de !100$ mensae~ á
vitn·a e filha do Dr. Germano. llasslocher, emqunnto viverem.
Appr•ovnda.
PENS.~O

,l

VIU\'.~ MONTBIRO I.OPES

2' discu,siío da proposição dn. Cnmnra dos Deputados.
n. t 32, do J 911, concedendo uma pensão de 300$ numaaea á
vluva e filhos do ox-Deputndo Dr. MllOOel da :\fot.l.n Monteii·o
Lopes, emquento viverem.
Approvada.
PENSÃO .~ D. ISABEL MADUREIRA

2• discussão da proposir,iío da Camnra dos Deputados,
n. 408 A, de i9tt, que manda conceder umn pensão mensal de
soo~. ·sem prejuízo do montepio deixado pelo seu falleoido ma·~

'

'i
't
I

I

'·"'·.
. '•

'
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' '
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rido, desembargador aposentado .Justiniano B ~i.G)t.~JM!~~O
J•eir·n, a D. Isabel do Barr•os Madureira, mãe . •ti'Criota ba- ·.: ·
chnrel AIJ'J•edo tle Barros Madureir•a, passand Jl[) sua mor·te
rí filha solteira n. Marin Isabel de Bnrros ~fa 1'1;i! a
,
1/\pp!'Ovadn.
~<9;·~~.._____,..... 1/

"*"'"

LICENÇA AO 8.\CHAREJ, 'J'RANQUl!.lNO J,EJT~~·~:.: ,,..

Discussão unica da emenda da Camnra dos tDeputados ao
projecto elo Senado, n. 31, que concede licenca ao bacharel
'frnnquilino Graciano de Mello Leitão.
Approvndn, vac í1 Comm issiio de Redaccüo.
PENR.~O A D. {JABRTEJ,J,,\ DE CASTRO

Continuar;üo ela 3• discussão ela proposição da Camara dos
Deputados, n. 236, de 1907, que concede a D. Gnbriella Müller
de Castro, vinva rJo tenente-coronel honorario dr.. Exercito
Sotero de •Cnst.ro, c a snn filha solt.eirn n pensão de 100$ mensnes, repartidamente .
•Approvndn, vnc ser submct.tida r\ snnccão
PENSÃO A D, PRAZIL!A PIRES

.2' discussão dB proposicilo da Cnmara dos Deputados,
n. 160, de 1011, concedendo a pensão annunl de 2 :•400$ a Doaa
Brazilia de Bueno Pires, viuvn do capitiio Henrique Azeredo
Pires.
"o\pprovada.
JlENBÃO AOS llllRDF.TROR DO DR,

'.I

r.nur,s
. I

..

2' discussão da proposicão da Cnmara dos Deputados,

,I.,:

n. ,fH, de l!lll, concedendo n D. Maria de Olivcit•a Cruls, viuva
do D1•. I.uiz Cl'Uis, ex-chefe da commissiio de lim•ites entre o
Brazil e a Bollvla, a pensão mensal elo 300~000
iApprovadn,
PEN S.~O AOS HP.RDEIROR DO DR. CARDOSO Dll CASTRO

·'

2' discussão da pl'oposici'io da Camnrn dos Deputados,

• 16i, de HlH, que concede, repartidamcnte, a r>. Maria
Thomó Cal'doso de Cnsh·o, 13 seus filhos menores a pensão
nnnunl de 6 : ooo.~ooo.
:Approvada.
. ~ Sr. Vlotorlno M!Jntalro (pala ordem)- Sr. Presidente,
sohcif:o da ,i\lesn, quo st pol'ventm•a nüo puder resolver por si
proprw. consulte o Senado sobre si conscnto na inversão da
Drdem do·dia, afim de que seja immcdiatq,mente discutida e vot,ndl) uma pt•oposicüo de alto int.eJ•esse publico. Refiro-me á propoSICiio n. 135, de 1911, que autoriza o Presidente da Republica
a dar t\ l\lesu de Rendai de Itacoatinra, no Estado do Amazonas,

:lij' i;
\I' ~
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o mesmo regímen da Mesa de ftondas do Antonina, conl.inuando ,<ubordinada ú Alfandega de l\la.náos,
O Sr. Presidente- Não he.sito em submetter ao Senado o
requerimento do honrado Senador, mas como a proposição
já está incluída na ordem do dii!, parece mais nal.ural que na
sequencia do trabalho possamos chegar a ella.

I '.'

'

MESA DE 1\llNOAS DB

ITtiCOA~'IAI\A

3• discussão da. proposição da Camara dos Deputado~.
n. 1115, de 1911, que autoriza o Presidente da Republica a dar
:í Mt~sa de Hond.as de Itawaliat•a, no E&tado do Amazonas, o
me.<mo mgimen da Mesa de Rondas de Antoninn, continuando
.lnbnr•dinnda :\ Alfandega do ·Manúos.
.~pprovadn, vae s~r submettida á snncçiío.
nJi:VERS.\<0' DE PENSÃO A F,\VOII DB HlmDEIR08 DO 111.\JOR Fll.\NCET,•
L!NO CABRAL

2' discussão da prop~sicão dn Camnra dos Deputados,
n. 36, de 1907, que autoriza o Presidente da Republica a p.1gar
mensalmente 1\s Sras. DD. Clotilde Austriberta do Vallo Cabral,
Anna Adolphill<t do V<1Jie. Cabral, .Mathilde Adalgisa do Vnlle
.Cabral e Brnzilina Amelin do Valle Cabral, ropnrt.idament.e, a
qnanf.ia de GO* que percebia rlo ~rhesouro seu fnllecido irmiío
mn,ior honornrio J<.rancellino elo Valle Cabral.
Approvada.

! '
~ '

f,ICilN()A ,\0 'I'HE:SOUI\E:IRO OOS CORREIOS llO AMA:i!ONAB JOSÉ FARIAS
GESTA

..

~',

2• discussão da propo·siciio da Cama·ra dos Deputados,
n. 120, de 1911, concedendo no thesoureiro da Admini~traoiio
doR CorJ•eias do ERtado do Amazonas José Farias Gesta um
anno de licença, com ordenado, pnra tratar de ~un snude, ondQ
lhe r.onvicr.
Approvada.
V.\N'I'AOJlNS AOS OFFICTAilS DA ARMAPA

!i

l

Continun~iío da 2' discussiío dn. proposicii{) da Cnmnrn. dos
Depul.nr!o.<, n. 133, do 1nu. que determina QUO os offirin.e~ da
Armurlu c classes nnnos:ns, quando t.ransforidos pnrn. n msorva.
,por moll•sl.ia ou fot•imenl,o, conf.r.nhido em serviço militoJ•, l.rriln
direito :í pot•copciio intogrnl dos seus venoimont.os, c:r-1•i do
nr·t.. fi• da lei n. 2.290, do 18 de rJezem!Jro do 1910.
Approvndn.
·
O Sr. A. Azoredo (pala ordem)- Sr..Presidento, tendo
voll.ndo f]n. Cmnnrn o Ol'Cnmenío rln Guerra com nlgumn~· flmendn;~ que aqndln fln~a do Cnngmsso não ~o dignon do a~:ceil.fo.J•,
requeiro .1 V, Ex. eonsull.nr no Senado RObro si consente un
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urge.ncia para que sejam immedint:unenle discutidas e votadas
as rel'e.ridas emendas.
ORÇAl\!HN1'0 DA GUERRA

unica das emendas do Senado, rejei1.1das pela
proposição que fixa a rtespeza do iMinislerio rta

Di~cus~iio

Camara,

{I

nuM'Ila para HJ12.

O Sr. Arthur Lemos- Sr. Presidente, a Camara a penaR

nr.coiton algumas das emendas offerecida.~ pelo 8enado ao
pm,ioctfl QUI! fixa o oraamonto da Guer.ra, npprova.ndo <1Qllellns em que razia que.~tiio a a.dmini.;tracão da Guerra. Penso
fiUil o Senado nãu J>óde ~inão dar sua approvaoão. ao projer.t.o
de M'l)amP.nf.o tal qual veiu da Gamara dos Deputados.
E' oonrnninnle que o Senado acceitc o projecto para que
mn naturul eor·r•Jspondencia, a Gamara acceito, com as emendas
do Senado, outros projectos de orçamnto. O Senado, inspirnr!o no seu put.r•iot.ismo, deliberará como ente.nder.
O 8n. :Fr.r.rcrANO PENNA- Quae:•. fomm as emendas rejeitadas ?
O Sr. Presidente -Entendo que, para simplificar o trabalh•>. o S\Jnudo póde expor a sua OtJinião com mais clareza
o precisão adoptando um destes alvrtres : ou o Senado re,,nlwl manter por dous terços as emendas a que a Camaru rios
Deputados niio prestou -o seu o assentimento, on nec1lif.n a pJ•o.
posiciio tal como a Gamara a adoptou, o QUL', re!lunda •Jm economia de tempo, p<:~rque, em qualquer das hypotheses, disJlAnsa-se a leitur·a novamente de cada uma das emendas.

O Sr. Lauro Muller- Sr. !Presidente, peoo a V. Ex. o
obsequio do me informa.r si o relator :d.~ Comrnissiio d•> Finn.n(ms opinou pela acceitaciio das emenda~ da Cnmat·a.
O Sn. AnTHUII LEMOS- Dou solicitamente a informaciío
ao honrado Senador. Opinei pela acceitar;.ão das providoncias
r.ontida~ no nrcamento, salvo as nosgas ~.mondas all•iit.iva~.
O Sn. LAuno l\Wr.r.EII- Opinou pela approvacão 1!0 orcamonto tal como nos J'oi devolvido pela Camara.
.
Feita esta doclamcüo. só tenho que accrescenf.ar a do
minlm inlBir•n eonl'ormidnde com o parecm' da Gommissur) do
Jlinan~n,, embora o voto quo o Senado vno dar contrarie. opiniãn minha o, o que ~ mais- a opinião do Senado sobro assurnpf.os importantes, mas esse voto ,; mais uma prova d11 hôa
vontade do Senado do votar os Ol'Qnmentos, embn-t•n com ,<,1crificio rle sua opinião.
llr.if'if.adas as emendas.
O Sr. :Bueno de Paiva (llrla ol'lletn)- SI'. Prosidcnte, nn
Ol'd••.m li•• .tia psfal'n pat•n sm• diget!l.idn n vof,nrla •~m ~· diseussüo n p!'OiJOsir;fio 11a f:amnm toneedendo um anno de li-

'I'
..1

.li
·,
I

'

. i

··i,::

•i

'·I
'"·

~:

' ·''

I

T:·
'
: ;.
,'('·
I '.

•',.
..

r

f. I

!

.i\'

·.;dI (·~1:· .~,;·
1

. ;.'I
'I :;

:ti:

[l

J.l
''·!'
I,'::
',I ·:.

I .

·.: \t1
,. 1,:)
.

"

·,

'

: \
.I \
...

'

-·--·--

'!
'

'

!

'

J\NNARS DO SENADO

r-enca no Dr. Carlos Gomes Rebello Horta. Não pedi profeJ•enr-ia para a vot.açiio, visto como se tratava de interesse individual e a proposição se acha collocnda logo no começo da
ordem do dia. J<Jntretnnto, votarnm-se diversas proposições
de interesse pummente particular, deixando-se de attendor
a uma proposição quo tmta de nm moço que está effecti,vamente doente, o essa pJ•oposil;ão, não sonrlo votada, vno-lhe
causar grande mal.
Requeiro, portanto, a V. Ex. que consulto no Senado sobre
si conc(•,de nrgeucia para que se,ia discut.idn e votaria esta proposicão.

!i
i·'

;"
I
I!
i'

O Sr. Presidenta- Creio que ha oqu ivoco da parte do
honrado SenadO!'. Esta proposição ,i(l fGi npprovadn.
O Sn. BUENO Dll PAIVA- Pedi informações a respeito e
·
disseram-me que não t.inha s.jdo votada.

iJ
!
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O Sr. F. Glycerlo- Sr. Presidente, acaba de chegar, neste
instante, segundo Jnformacões, um credito. solicitado pelo
SI'. Pre.sidente dn Republica, na importnncin de 2. 256:548$480,
par11 desnppropriacão de terras c nguas necessnrias para o
servioo de esgoto desta Capital.
Requeiro urgencin para que seja discutido e votado immclliatamente.
Approvada,
CREDIT()

Ao

MIN!STERIO D.~ VIAÇÃO

2• discu.ssão da proposiQão da Camara dos Deputados,
n, 180, de 1911, que autoriza a abrir ao Ministerio da Viação
creditas ospecines atil 2. 256:546$480, para tornar r.ffectiva!
11s desapproprillÇões das torras e aguas das bacias dos rios
Xerém, Mantiqucira, S. Pedro, Grande, Camarim, Covanca, etc
O Sr. Presidente-Não ha mais numero no recinto. Vou
m11nd11r ,proceder 11 eh11madn.
Procedendo-se ú chnmnd11, vorifica-·se a auaenoia dos
Srs. Urbano dos Santos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
Francisco S~. '11a.vares de Lyrn, Antonio de Souza, Rosa e
Silva, Gon9nlves Ferreira, Ru~ Barbosa, Joiio Luiz .Alvos, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, .oraz Abrantes, Antomo Azeredo,
José Mm·in. Mel.ello, Alencar Guimarães, Felippo 8chmidt,
Victorino Monteiro e Pinheiro cMachndA (19).
O Sr. Presidente- Responderam á chamada apenas
24 Srs. Senadores
Níio ha numero. Fica adiada a votação.
Estando dada 11 hora, vou levantar ·~ sessiio.
Designo para ordem do dia da seguinte :
Votaoiio, e,m 2• dk;~ussão, da proposição da Gamara dos
Depu~ados, n. 180, de 19U, que automa a nbrir ao Ministe-
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rio da Viação crr.ditos especines atú 2, 256 :5·16$480, par.a tornar
effectivns as desaproprJações das terras e agua~ das bacias
dos r·io;; Xer•im, i\f.antiqueirn, S. Pedro, Grande, Camorim e
Go-vanca, ele. (inclu.ida em ordem do Iiifi .1·em parecer, ex-v·i do
art. 126, n. 2, do Reoimento);
3• discussão da proposiçllo da Cnmnrn dos Deputados,
n. 16.2, de 1!1'11, que autoriza a abrir no J\linisterio do Inte~"
rior o credito de 32:000$, suppl~mentnr, afim de oc~correr á>
despezas dn sub-consignação c Diekls de enfermos e alimentaciio dQ communicantes » do- Mnt.erinl-do Hospital de São
Sebastião (incluida em ordem do dia sem parecer, ex-vi do
art. 126, n. 2, do Regimento);

!l' discussão) da proposição da Cnmarn dos Deputados,
n. 219, de 191!, que estabelece as bases Jlara a reorganização
do ensino militar (iniciada cnt ordem rlo dia sem parecer,
cx-vt do art. 126, 7J. i!, do Regimento);

...

:J• discu~sãG da proposi~ão da Camara dos Deputados,
n. 171, de i!lH, autorizando o Presidente da Republica a abrir
aCI Ministerio da :Fazenda o credito de 427:140$1109, ouro,
supplemenlar ú verba 1' do art. 85 da lei n. 2 .3ti6, de 31 de
dezembro de J 910, para occorrer ao pagamento de juros do
emprostimo autCirizado pelo decreto n. 8. 794, de 21 de junho
de 1911 (i!Wlllük em ol'liem do dia sem parecer, ez-vi do
art. 136, n. ll, do Regimento) ;
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3' discussÜ() da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 172, de 1911, .autorizanilo o Pmsidente da Republica n abrir
ao Ministerio da Justica e Negocios Interiores o cre.dito de
90:000$, supplementar 1i verba n. 37 do art. 2' da lei n. 2. 356,
de 31 de dezembro de 1910 (incluída em 01•dem do dia sem pa7'ecer, ex-l!i do art. 1.26, n. 2, do Regimento) ;
3' lii~cussiío da proposiciio da Camara dos Deputados,
n. 173, do 1OH, ant.orizando o Presidente da Republica n abrir
ao Ministerio da Viaciio 11 Obras Publicas o credito de 5:000$,
supplementm· á verba 1', consignae!i'()- Jlfaterial- do art. 31
da lei n. 2.350, de 31 de dezembro de 1910, para pagamento
de dospezas do material do expediente (incl!tida em ordem do
rfia .1em. parer.m•, e:r-1Ji elo nrt. 1211, 11. 2, do Reoimento.) ;
!l' rli~cn.qRii:o ria proposicão da Cnmnra dos Deputados,
n. 17 4, de J 911, nutori1.ando o Presidente da Republica a abrir
no 'Ministerio da Just.ica e Negocias Interiore.~ o credito do
3:608$932, supplemonf.ar ú verba 29' do art. 2• da lei n. 2.356,
de 31 do dezembro de 1910, para despezns da consignaçãoGratiticacõcs addicionnes- da mesma verba (incluida em
ordem do dia .wm. parecer, ex-vi do art. /26, n. 2, do Reg·imento);
3• dlscuRRiio d11 proposição dn Cnmara do~ Deputados,
n. 175, de 1!111, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao J\Iinisterio da ~lnrintHI o credito de 650 ;000$, ~uppleme.ntar
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á verbo. 27" do nrt. 14 do. lei n. 2. 350, de 31 de dezembro de
1910 (mclu.ida em. ordem do dia sern parece1•, ca:-lli do a;rt. 126,
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n .. 2, do Regimento);
3' discussão da pr·oposição da Camara dos Deputados,
n. 176, de 1911, autor•izando o Pres•idente da Republica n abril•
ao i\linistcrio da Far.enda o credito de 200 :oooo; ouro, supplemcntnr á ve.rba 32• do art. .81 da lei n. 2.3o6, de 31 de
dczomhi'o do lfHO (üwlu.itla ern O!'dem do dia scnt parecc1
r.7!-?Ji do a.•t. 126, n. 2, do· Re(limerrnto);
.1• di~cuss1io da proposiç:io da Camara dos DcputadoR,
n. 107, de 1911, autorizando o .Presidente da Republica a ahrir
ao ~Iinister•io da Guerra O· cr·cdito especial de 15:208$387,
pal'U attendur ao pagamento a D. Emma Dias da Cruz (incluída ent o.~·dem do dia sent parecer, ex-vi do m·t. 126, n. 2,
do Rcoimento) ;
3• discussão da proP.osi~ão da Camara dos Deputados,
n. 8, de, 1911, que autoriza o Pr·esidente da Republica a allrir•
'-' credito extrllOrdinnrio de :Jti: 120$, para. pagamento das des·p,Jzns que fez, :i sua custa, o 8!'. Dr. L-oureiT•o Bneta Neves, de
rn·opaganda do Brazil no~ Estados Unidos (r:mn parecer {avo·nwel da Comm'isáo de F'inan(,a,v) ;
3" discussão da proposiQão da Camara dos Deputados,
Jl. 142, de l!H I, que toJ•na extensivas ás obras scientii'u:as, Jitl.m•al'ias o al'tistwas J'egistradas nos paize~ estrangeiros, que
tl'nham adherido ús confe.rcncias inf.ernacionaes sobre a ma•j,nria ou assignado tratados com .o Brazil a esse respeito, ll"·
diS(lORi,ões da lei n. 496, de 1 de agosto de 1898, salvo •ns do
art.. 13; e dú outras pi•ovidencias (úwl·ttida em ordem dn !tia
.vem 21atccer, e:r:-v·i do art. ·136, n.. 3, do Regimento);
3" discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. Hl7, de 1911, que fixa o .subsidio de Deputados e Senndor•es
para a legisl<ltm·a de 1912 a 1914 (i11elu:ida em ordem do dia,
.vmn 2lal'Ccer, e.v-vi do art. I 146, 11. 2, do Reoimento) ;
3" ri iscussiio da proposição da Camara dos DcJmtados,
n. Hiú, do .1911, concedendo uma pensão mensa.l do 500$ IÍ
viuva do almil•nnte, Eliziario Barbosa, com reversão pal'll sua
J'ilh.a (incl·"·ídaern ordem tio rUa sem JIUl'ecer, ex-vi r/,o. arl. l:.!li,
rr. 2, do Regimento) ;
:l' rliscussúo da proposir;üo da Camarn dos Dermt.nrlos,
n. Hll, rlll l!l!'l, concedendo um11 pensiio mensal de 600$ :1
viuva do Dllputado Germano Hnsslocher (includda mn o1'!/Pm
tio tlin. ·si!m pm•cce·r, e:t-·vi do art. ·1211, n. 2, do Reoimcnto);
3' disct;~súo da proposicüo da Camnt•a dos Dotml.ado~.
i1. 158, do :l!lH, concedendo a' D. •Maria Eslopllnnia de Arnu,io
Hflll'nr/. Vieira, vinvu rio extinel.o ministro do Suprr,mn Tr•ibnnnl Fllrilwal .João Perlro Bell'orf, Vieira, be.m n>Aim :ís suas
filhas Nina " Lur•ilin, r•r•pnrtidnmrm/.r•. a 11nnsru~ mnnsal de
:lOOíji !iur:l·u.hltt mn O'l'tlr!m riu tlía sew pm'l'r:~r, l.':c-·11( do rut. 1211,
u. 2, 'do Rerrimento);
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3' discussão da proposição

ua

Cumnra dos Deputado;;,

n. 1·18, de 19H, concedendo n D. Jovita Maia Cam(Ji~ta, viuva
clo Dr. David Morctzohn Campista, ·rcpartidameuto com ·suas

crual.ro J'illms DD. Oiga, Lucilil~ Dora e Elza a pensão anuual
de 8 :000$ (htclttida cm. o1•dcm do dia ex-vi do art. ·I 26, n. 2,

d.o l!egimento) ;
3' discussão tla proposição da Camara dos Deputados,
u. 132, de '1011, concedendo uma pensão do 300$ mcn~aes ti
viuvu e fillJos !lo ex-Deputado Dr. J\lanoel da J\Iotta Jllonleiro
V•iJC>, omquanlo viverem (inclllida em ordem do dia 8cm

JJareccr, ex-vi do art. 126, n. 2, do Regimento);
ll' discussão da proposil\ãO da Camara dos Duputado~.
11. ·160, de 1OH, que conccdti a pensão annual. do :! : t,OO$ a

.

;

D. Brazilin de Bueno J>ires, viuva do capitão Henrique Azevedo Pires (inclu.ida mn ,nrdem do dia sem parecc1•, c1c-·vi
do art. 126, n. 2, do Regimento J;
3• discussão da proposição da Camam dos Deputado•.
n. 156, de 1!111, que manda conceder uma pensão mensal do
:JOO*, sem p!'o.iuizo do montepio deixado pelo seu fallecido

murido desembargado!· aposentado Jus.tiniano Bapl.istn. Tlla~
uuroira, a D. Isabel de Barros Madureir.n, mãe do patriota ba~
dmrel Alfredo de. Banos :Madureira, passando por sua morte
ú sua i'ilha D. lllaria Isabel de Bar.ros llladurciz·a (inclttida cm.
Mdmn do dia sem pa1•cce·r, e:t-v'i do art. J26, n. 2, do Reof~
mento);

3' discussão d.n proposição da Camara dos Deputados.
n. 167, de HHl, concedendo, z·opat·tidamente, a D. Maria 'fhOJuti
Cardoso de CastJ•o c seus l'ílhos menores Eneas, Snluruiuo,
nita, Cecilia· e Francisco viuva o filhos do Dt•. Ant•mio Augusto Cardoso de Castro, ex-ministro do Supremo Tribunal
P•l.doral. a pensão annual do 6:000$ Uncluida em ordeut do dia
sem pm•ecer, ea:-ví do art. 126, n. 2, do Regimento);
3" discussão dn proposição da Cnmara dos Depu tndo~.
n. 161, de 19H, concedendo uma pensão de 300$ monsaos ú
viuva e l'ilhos do ex-Deputado Dr. Josó Izidoro Martins Juniot·,
umqunnta vivurcm (incluída em orde·m do clia sem parecer,
v•c-vi do art. 126, n. 2, do Regimento) ;
3' discussão da proposicão da Gamara dos· Deputados,
u. H i, do 19H, concedendo a D. Maria de Oliveit·a Cruls, viuv1t
tlo Dr. I"uiz Cr·uls, ex~chefo da commissão de limites ent.re o
13razil e a Bolivia, a pensão mensal de 300$ (inclu.ida em ol'dcm
!lo dia ~·cm pm•ece1•, ex-vi do art. -196, n. 2, tio Regimento);
3' discussão du proposicüo da Gamara dos Depuia~os,
n. 3ü, do 1907, que autoriza a Presidente da nepublicn a pagar
monsnlmonto ús Sms. D. Clotilde Austt•iberto do Vnllo Cabral,
Anna Adalphina do Valle Cabral, Muthildo Adalgiza dl> Vnlle
Cubml o Brnziliutt do Vallc. Cabml, repnrtidnmento, a quant,iu
de üO* que puruebi:1 da Thosouz·o sou fnlleoido irmão, m.1joz·
h\lnQro.rio FranMilino do Valle Cnbz·al (úJ.cluida em. 01'fimn du
dia se1n pa1'cce1•, eiC-vi do art. 126, n. 2, do Regimento) ; ; .. · :
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3' discussão dn proposição da Carnara dos Deputados,
n. 40, do i!lH, autorizando o Prc>idente da ltopublicn a concoder 11 José 'l'homaz. Carneiro da Cunha, il" escl'ipturario da
Alfandega do !tio do .runuiro, um aru1o de lice!ll;a, eom ordenado (wm parecer (avoravel da Commissão de Piuauças);
3' discussão dn· JlrOposi~iio da Camara dos Deputado~,
n. 1~4, de iOii, autorizando o l'l'e~idcnto d11 ltepublicn a conceder um anno de liccncn, com Ol·denadu, para tratamento do
~aude, ao Dr. Luiz Quirino dos Santos, procurado!' tia llcpu·blicu no Estado dü Rio de Janei.ro. (com JIW'Cccr {avora·vcl da
Co111missão de Jo'in.angas);

i
I

I.

3' discussão da iJI'OIJOsicão tia Camlll'll dos Deputados,
n. !11, de J!JiJ, que equipara, para os effoitos de vitalieiodade,
os actuaos pl'Cpamdores do Exte1•nato do Collegic l'ed!'o II
aos preparadores dns l•'aeuldades do Medicina da fiepu!Jiica,
que Já gozam dostu vantagem, de nceôl•do com o art. 5• da lei
n. ~.356, de 31 do dezembro de 1910 (com parecer (avoravel
da Commis:sfio de Justi~a c Leor'slação) ;
Discu~sílo unica da indicaciio n. 7, de JOH, equiparando
os vencimentos dos porteiro~\ ajudantes e ~orvcnt.es da 81Jcretal'Ía do Senado aos de isuul catesmü da Gamara dos
Deputados (com parecct• {111voravel da Commis•·ao de Policia);
3' discussíio d.n proposi~ão da Camara · dos Deputados,
n. 149, de !OH, que .autoi•Jza 10 Presidente ela llcpublica u conceder nove mezes de licença, corn ordenado, pura tratamento
de saudu, a Antonio José da Cunha Lima B1•aga, escrivão, d.o
Juizo Federal no Estudo do Rio de Janeiro (iucl!lida' na ordem
dn dia se1n parecer, ew-vi do art. .fS6, 11. 2, do lleoi111e11to);
Continuaçlio da a• discussão da proposição da Camal'll doa
·Deputados, n. fiG, de 1910, que autorizu o Pre-sidente da
Republica u ccmcedoi' aposentado!'la a José Barbosa, ex-servente do 'frlbunal do Contas, com os vencimentos do seu
ca.rgo, desde que seja provada a sua invalidez (com vw·ece!'
contrarw da Co111miaaãu de Fi11anças);
Discussão unica do veto do Prefeito, n. 7, do HH 1, li t·csoluoil.o do Conselho Municipal que dotei·mina os vencimentos
do director addido da Escola Normal &incl~tida em orde111 do
11. N' do Reuimunto) ;
!l' discl!llsão da pl'oposioão da Camat•a dos Deputados,

dia sen1 p1111'ccer, ew-vi do art. IIJ6,

n. 157, de 1011, que fwmlta aos offieiaes do Exercito sem
curso, que contal'urn mais do 25 annos, de set•vico, reque!•orem
reforma com as vantagens dos reformados no posto immcdiutamente wperior, e dá IIJUit•as providencias (incluída Cln ordcn•
do dia slllll pare~el', c:t:-vi do art. 126, 11. S, du Jlegim1111to) ;
2' discu~slio aa prOJiOsiçllo da Cama·ra dos Deputados,
n. 150, de 1011, que manda udmittir á inscrlvoií~ em concurso,
para os logare,; de guurda-mót• o :n,iudantes do gum·da-mói•,
mde,pendento do p1•ovas de idade, os J'unccionurios de Fawnda
de i • e !l' cntranciaH (incluida 11111 ordc111 do dÜI sem }Jareccr,

cz-vi do 4Mt, lll6, n. 2, do lleu'imento);
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2' discussão do projecto do Senado, n..\6, de 1911, concedendo aos offciaes do Exercito u da Armada. que prestaram
relevantes serviços 1111 campanha do Paraguay e que voluntariamente >o domittil'llm do serviço activo as vantagens o r~.
ga!ins do officiaes l'Cf{)rmndos, o dá outras providencia~ {of(erccido pela Cmmnissáo da Jlal'iuha a Guer·ra) ;
3' discussão da JH'oposição tia Camal'U dos Deputados,
n. J ~o. do t!lll, t:oncodcndo ao thcsoureiro da Administração
dos Correios do Estado do Amazonas José Frias Gestas, um
armo de. licença, com OL'denado,, par!L tratamento de saude,
onde lho convier (inclttida em ordem; tlu dia sem par~eer,
ex-vi dn ar/. 121i, n. .2, do Jleyiuwnto);
2' discussilo da pr·oposição da. Camam dos D~putados,
n. 138, do J!Jli, concedendo um nono de licenca ao Dr. Oscar
:Frederico de Souza. \)rofessor da Faculdade de M·edicina do
Rio do Janeiro (irrclmda cnL O'l'denL do dia sem parecer, ex-vi
do art. ·126, n. 2, do Regimento);
~· discussão da ll!'opo~ição da Cama,rlj. dos Deputados,
n. 133, do 1\lli, que. dctcrmma que os ofi'Imaes da Armada e
olas,os aunexas, quando tl•ansfcridos PUI'IL a reserva, por molestia ou forimen~o contrahido cm serviço militar, terão diI'Cito a percepção iuLogral dos soUJ~ venuimuntos (cx-·vi do
art. li' da lei u. 2. 290, de I:1 de dezembro de ./.911);
3• discussão do JJI'O.iecto do Senado, n. 51, de 1011, que
concede direito de upos~JJtadol'in aos funcciuarios· aos quaes
.-;e .app!ica a disposi~fio do art. 1", § 6", 2' parte, do decreto
n. J. JGJ, do 5 de janeiro de 1!!04, com as vantagens de que
gozalll os da União {corn pa·r·~ccr• {aoo·r·avcl das Commissões
de Lca isla('ão e de F·inanças) ;
Continuuçwo da 2' discuôsão do projecl•) do Senado, n. 21,
do I!J05, que concelie utn:a ~ubvcuçilo annual de 1.00:000$ ao
cirladiio ou emprcza quo l'izer a exploração do gado abatido
nos Estados do Piauhy c 1\laranhilo {incltnda en~ ot•dem do dia
sc1n parece~·, ex-vi do .art. 126, n. 2, do Regiment.o) ,
Levanta-se a sessão ás 5 horas c 30 minutos,

ISO' sgtlf:IW, EM 30 DE DEZEMBRO DE i9H
PREBIDENCI.\

OOS S!lS, QUIN'l'Il'IO BOCA YU\',1, \'!CE-PRES!PENTI,
E l'IlllRE!11A CHAVI~S, 1" S!lCR!l1'AniO

:A' 1 hora da l.aL·de, pres'eute numero legal, abre-:e a ·sosstio,
:1 que eoneo.rrem os Srs. Quintino Bocayuvu, Ferreira Chaves,

Pedro .Borges, Cundido dll Abreu, Jonathus Pedrosa, Gabriel
Salgado, AI'LitUI' Lemos. Indio do Brazil, José Euzcbio, i!JL·bano
Santos, Mendes de Almeida, !!''ires F()rroira, Era.noisco Sá;,
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688,

MIS.\~S

DO SENADO

'l

'l'l101nu~ Accioly, 'l'avares do J,yru, Antonio de Souza, Walfreúo
J.cal, CatiLl'll· Pinto, Sigi;mundo Goncalves, Guilherme Campos,
Oliveira Yalluuüo, ltuy B.:u·bosa, Sovoriu:o Vieira, .13cruarctinn
Monteiro, Joiíu Luiz Alvc~. Sú J?rt\il'o, Augusto de Vas~UJwello•
Bu~uu do Paiva, Feliciano Ponna, All'rodo Ellis, Franci8co Glr~
coi'JO, .J.oOJlO!llo llo Bulhões, Br,az Abrantes, A. Azel'cdo, J\1"tollo, Uenel·oso Marques, Alencar Guimarães, Felippe ~cluuillt,
Lauro 1\lüller, Victorino i\lonteiro, Pinheiro Machado r• t!ati8iauo do Na~cimunto (-12).
Deixam do complll'Oct'.l' com causa jusl.ificadn os :,;1·.;. Al'au.io
Uóes, Silverio Nery, Paeti de Carvaltw, RilJoiro Gontalves, Gcrvasiu l'assos, Alvaro .1\laclmdo, Gour·.alres Fm·J•eil·a, !tosa ll
Silva, Gomes ltibcii'O, .Joaquim !Malta: Coelhn· e Campos, .ro~•í
Marcollinu, Moniz J?ruil•c, LOUI'CIIGO Baptisf.a, Lauro Sodr1!, l:lernurdo ~fonleiro, Campos Sallcs, Gonzat;a Jayuw e Herciliu
Luz (19).
E' lida, posta 0111 lliscu>siio c, sem lfulJnte, uppl·ovadu a
acta da scssiiu autcrior.

O Sr. t• Secretario dá conta úu seguiutu
EXPEDII!:N'l'J~

Ol'l'iuios :
Do Sr. Secz·ettwio tltt Gamara doi> De.[JULados, datados de
:lU ilo corrente, t•emetlcudo as seguintes proposiçõ~s :
N. 181- i!Hl
O t:ongrussu Nacional resol\'c :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autot•izado a
abz•it• ao Minislreio da Fazenda o credito ueeessario, af.é o uwxituo do 133 :3:!0$, para ultimar a de~aproft!'iacão dos JH'cdi·o"
~~~ 7U 1:11, 83 e 85 da rua General Caldwe I, n. 1í do beeco dtt.
~loeua: ns. 3, ol, 5 c 6 da avenida u. 29 antigo, ho.ie .\i, du l'ua
Visc<mde de, Itaúnu, e terreno do predio n. 25 da mesma rua,
dcclul'aúos de utilidade publica pelo decreto n. i. Boi:!, do 2ü de
junho 1le :I~IJ.\ : rcvogaâas as disposicões em coutral'io,
Cnmara !los DeJmtados, 2!1 de dezembro· de 1911. -Sabüw
Bm•rosu Junior, pt•csidento.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" secretario. -Eusc/Jio Fra:nclsco de .4.ndradc. ~.··secretario.
-A' Commis8ilo do ~Finanças.
N. 182-1911
.O Couf\'l'll~;u Nacional resolve :
Artigo uniuu. E' co!wodida a puusiío de 300$ !llúll,acs. 11
viuva do Dt•. :Tos(, Borges. ltibe.il•o da Costa, fa,lleeldc•: um :!!1
de junho de 1910, que foi uirootot• do Laboratol'IO Nacional de
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Annlyscs. com z·cvorsão !is suas filhas oO!leirns ; revogadas as
disposições cm contrario.
.
Camam llos Deputados, :.\\1 uc düzembw dc I!Hl.-.Sabino
Barroso .lunior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" secretario.- Eu.se/Jio F1•ancisco de And1·ade. 2" secretario.
-A' Com missão do Finan~.as.
·
N. 183- '1911

V CougJ·esso Nacional resolve :
Artigo unico. E' o Prcsidr.nte da Republica autoJ•izado a
abril• ao :\!inisel.ri:o da Jusf.içt\ c Negocios Intcriortls o credito
cxtJ·aordinnJ.•io de 3: 10!1$332, para pagamento dc vencimentos
o grnt.ifi~açiío nddicionnl ao vrofessor em disponibilidade do
Collcgio Pedr~ II bacharel Carlos Maximiliano l'imenta de
Lnct, no pcriodo de 15 do setembJ•o a 31 do dezembro de 1911 ;
revogadas as disposiçõe--S em contrario.
Camara dos Deputados, .29 de dezembro de 1011. -Sabino
Ba,"roso Jun·ior, pi·o~idente.-.4.ntonio Simeão dos Santos Leal.
f• secretario. -Easebio Franci-sco de Andmde, 2" secretario.
- A' Commissiío de Finanças.
Camara dos Deputa<tos, 29 do dezembro de 19H.- Sabi110
!!'ln•o.w Junior, JJresidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" secretario.-Eusebio Francisco de And·rade, 2• secretario.
-A' Commissão de :Finanças.
N. '181; -19H

O Congresso Nacional resolve :
At·tigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao Zllinisterio da r..larinha o credi~o de -í.G!O :510$476,
supplementar ú wr·bn 8" do art. H da. lei n. 2. 356, do 31 de
dezembro de 1910, para occorrer ao augmento de d~speza prnveniente da execucüo da lei n. ::!.290, de !3 de dezembro· tlu
ilHO; revogarias a:s disposições em contrario'
Camara âos Deputados, 29 de dezembro de HlH.- Sabino
JJal'/•oso JunÜJI', presidente.- Antonio Simeão dus Sautos Leal,
i" secretario.- Eu.sebio Francisco de And1•ade, 2" secretario.
-A' Commíssiio de Finnnl,'ns.
N. -185-i!lH

O Congt•esso Nacional re~olw :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao '~finisterío da Marinha o credito oxtmo·rdinario do
2211 :8t!l$098, ouro, equivalentes a í! 25. 288-~-o. pa··a pagamento do fornecimentos feitos na EU!lOIJl·a, no exeréicio de
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1910, ao couracudo· Minas Gm·aes e aos cruzudore.> JJahia e
Barroso; revogad.as as disposições em contrario.
Gamara dos Dopuf.atlos, :3D de dezembr•! do I !111.- Sabino
Barroso· Junior, Jll'esidoute.- :lntoniv Simeão dos Saulos J,.,al,

·1" :;ucJ.'e!,arin. -b'uscbio Francisco de ..4:ndtade,

~~~

secl'ei.nrio,

-A' Commissão do Finanças.

N. 186-19H
; :,

.I

I

O Cou;;rosso Nucional J•esolvc :
Arlig.o unico. E' o Presidente da llepublica aul.uriza.:lu a
abrir uo Minislerio da 'Viação o Obras Publicas o crcrlil.o cxlraordinurio de 41:136$849, corrosjlondento a f: 2.5 .. :-.\-7 %,
para pagamento á Companhia RJO do Janeiro City lmprovoments, Limited, de garantia de Juros, de 1 de junho a 31 de
dezembro de 1909, á razão do 9 % ao anno sobro o capital cm'Pregado nas obras de esgoto do bairro de Copacabana, Leme e
Ipanema ; revogadas as disprx;i~.ões em contrario.
Gamara dos Deputados, :l9 do dezembro de 191i. -Sabiuo
1Jarroso Junim•, presidente.- Antonio Simetia dos San lo,, Leal,
f• secretario. -Euseb'io P1•ancisco da Andrade. 2" secretario.
-A' Commissão do :Finanças.
·
N. 187- t911

''i

·'

O Congresso Nacional t·usolve :
ArtiSlO unico. E' o Presidente dn Republica autorizndo a
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o erudito
de :160:357$796, supplemonta.r ú vorbu 19" do urt. :!" da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1911, sendo : 122:598$018
~ara as despezas da consignação «Alimentação e combustivel ~.
18:119$788 para as de « Medicamen~os, drogas, etc.», do Hospício Nacional e 19 :MO$ para as de «Alimentação e dietas»,
da Colonia de Alie.nados ; revogadas as disposições cm contrario.
Gamara dos Deputados, 29 de dezembro de 1911.- Sabino
Barroso lunior, presidente.- Antonio Simeão dos San tos Leal,
.i' secretario.- Eusebio Francisco de Andrade, 2• scm·otario.
-A' Commissiio de ·Finança.s,
N. 188-1911

O Congresso Nacional resolvo :
Art. 1." E' concedida ao major graduado, l'efoi'IIIadt'. \'aJet'Íll Augusto de Amorim Caldas a reforma na efl'ecl.ividadu
do posto de major.
Art. 2.• Revogam-se us disposições em oon trario.
Cnmarn dos Deputados, 29 do dezembro de 1911. -Sabino
Barroso Junior, presidente.- ,tntonio Simeão dos Sa11tos L~al, ·
.i• secretaril}.- Enscbio Francisco dt• .4ndrade. e• sccJ•etnt"lo, ·
-A' 9ommiasiío de Finanoa·s.

ô~l

N. '189-1911
O Congresso Nacional resolve :
AI'Lii;!IO unico. E' o Pre$idente da Republica autoz·izado a
abrir ao Ministerio da .Fazenda o credito de 438:047$896, sup,plementar ás verbas 12', 17', 18' o 19' do art. 81 da 'lei n. 2.356,
de 31 de dezembro de 1910, afim de occorz·m• ao augmento da
despezll!'esultantc do art. 85 ria mesma lei, sendo : 80:765$496,
á verba 12•; 7:085$ li verhtl 17'; 348:930$ á verba 18' e
'i: 167$500 tí vez·ba 19" ; revogadas as disposições cm contrario.
Gamaz·a dos Deputados, 29 de dezembr() de 1911.- Sabino
Barroso Junior, JJL•esidcnte.- Antonio Simeilo dos Santos Leal,
1" secz·etari(). -Euscbio FranC'isco de Andrade, 2• secretario.

-A' Commissão de Finanças.

N. 190-i9H
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O Congz•esso Nacional decreta :

Art. 1.• Continúa em seu inteiro o pleno vig()r, como lei da:
Republica, o decreto n. 1. 673, de H de fevereiro de 1894, e
bem assim o decreto de i 6 do mesmo mez e anno.
·
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Camaz·a dos Deputados, 29 de dezembl'O de i9H, -Sabinu
Barroso Junior, presidente.- Antonio Simeiio dos SautOb' Leal,
1" · secrela·rio.- Eusebio F1•ancísco de Andrade, 2' secretario,
-A' Commissiio de Finança~.
N. t91-i9U
O Congresso Nacional resolve :
Artigo unil!o, E' concedida á viuva e filhos meMres do

Dr. Carlos Carneiro de ~Iendonca, pelos inolvidaveis serviços
prestados por este auxilitn· da Directoria Geral de Saude l'ublicn, na extinccíio do tuplms icteroide na Capital da Republica
a pensão mensal de 500~, repartidnmente pelas mencionada&
pessoas de sua fnmilia ; revogadas as disposições em contrario.
Camaz·a do~ Dormtados, 2!l de dezembro de i9H, -Sabillt)
Jla:I'I'Oso J1mior. presidente,- .·lntonio Si11wiio dos Sa11tos Leal,
i" ~··c.z·rtl'll'io.- Enseb1i•' Francisco de ;\ndrade, 2" secretario.
-A' Commissão de Finanças.
Quatro do mesmo senhor, datados de 30, oommunicando
hnvm· aquella Cnmar,,, ne~tndo o seu as~onsentimento ás emendas do Senado ás propúsicões quo fixam as despezas dos ~linis
terioR do Iutorior, dn Agricultura e da Viaclio, e da quo oroa a
Receita Geral d1t Republica pa.z·a 1912 - ,\' l'omm'"são de Fi..
n~as.
,, ,
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O Sr. 3" Secretario (.ver·vindo de .2") procede á. leitura do
.seguinte
p,\RECER

N. 47ri -1911

ltcdacr.ão final do projecto n. 178, de ./.911, de accurdo com
a· emendO: tt el!c 1cita pela Cam;ara doa Dcp·utados, e por
este accctta

O Congresso Nacional decreta :
Artigo unico. Fica o Presiúunte da Hepublicn autorizado
a conceder ao bncllat·ot 'l'rnnquilino Graciano de •Mello Lc.ltiio
am anuo do licencu, com ordenado, mediante inspeciJão de
Baudu ; revogu:das as disposições cm contrario.
Sala das Commissõcs, 29 do dezembt:o de HH1.-Wal{l'edo
'Leal.- Bernardino 3/onteiro.
Approvado, vac á. sancçiio.
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O Sr. Presidente - Peço permissão ao Sena elo para mvertor u ordem dos nossos lmbal hos, na sessão do ho.i o.
Pelo• regimento, a primuim hor:t é consagrada ao expediante. Estando, JHH'ém, com lt palavra, na hora do expediente,
o honrado 8euadot• JlOia Balliu, obtive de 8. Ex. a nccessariu
J!tll'missiio pum ,solicitar do Senado c~sa medida tle prudencia,
afim do allendct· lL assumplos tle, caracter urgente, que terão
do ser remettidos hoje mesmo ú Cumaru dos Deputados.
Si o Senado assentir, passaria a iniciar os trabalho.> pela
ordem do dia.
·
Approvado .
OHDEM DO DIA

Yolar•ãv cm ;!• discussão da proposi~iw da Camat·u dos
Deputatlos, n. 11!0, dt\ IIli I, que autoriza a abril· ao Ministerio
da Yiacüo cred ilos ospeciaes até 2. 251.i: 5·1d:;!.í90, para tornar
effcct.ivus as desapt·opriw)õt•s da>f tct·ras o uguas das bacias dos
,rios. Xcrem, l\lauLiquoira, S. 1'edro, Grande, Camarim c Covaucu ele.
Approvndo, vnc ú sanucão.
I!OHPI'I'.Il-

.~
'"
I

HliB.IS'rJJ:o

pt·opn,,i~ão da Camam dos. Dopul.ados,
dt• 1!111. IJIW aulol·im a aht•ir nn Minisl.m·io rio Intel'ior
'' cl'l'llilu tlt• :1~ :111111*, supplnnwnl.ai', al'im de occOl'l'IH' (ts tlosJli'Z:l~ da ~uh-J•unsi~nnciío < Dil•ta.,. do enfermos, o alimonlncivo
dn ''tlilllmlnimmtes) olu- Matm·iul- do Hosp1tul do S. Sebastião.
Approv.n 1la, vae á snnccíio.

n.
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3• di>Nr~s1io rla proposi~no dn Cnmara
~Hl •. do J!lp, qur estalwlrer as bases para

do rns1n<> m1ht.ar .

dos Depuf.ndoil,
a morgani~acfio

.O Sr. Francisco Glycerio ( •)- Sr. Pt•esidente, vou subllJOLLei' á considera~iío do Senado algumas emc.ndas a este proJecto.
Antes de tudo, porém, devo declarar que tacs emendas
foram estudada~ c elaboradas de accórdo com •{) Sr..Ministro da
Guerra, tendo-se cm vista a e.xposioiío do moti~·os apresentada
ao Sr. P.t·e~ideute da Repuilli~u. pelo e.x-Miuistro da Guert·a
e igualmente a mensagem do S1·. Presidente da Republica dirigida ao Congresso Nacional.
O projecto que veiu da Camar·a dos Deputados divergia.
das vistM do Gover•no e assim ó perfeitamente rawavel a intervencão do Governo nos r•epar•os indispensaveis ao projecto.
O Sn. SEVERINO Vmr!IA- Isso depende. V. Ex. devj,a ter
combinado o JliiO,jecto da Cama,rn com as vistas do Governo e
se r.lcnidir pelo melhor.
O 811. F. GLYCEnro- Foi exactamente o que fiz. Estudando
o projecto, por suggestüo do meu honrado collega de representação, pedi que o meu projecto fosse á Commissüo de Financas afim do verificarmos em quanto montavam as despezas
com os cstabele.cimentos crendo.~.
O Sn. ALFilEDO Er.Lrs- Entendi que o projecto devia ie
a Commissão do Finanças porque tr•azia despezas que s·e elevam a. mais do 8.000:000$000, ·
·
O Sn. CAsTno PINTO- 1~1'as o criterio não é financeiro ;
trata-se de serviço publico.
O Sn. F. GLYCERIO- De ordem da Commissão de Finanças,
fui entender-me pessoalmente com o Sr. Presidente da. Repu~
blica e com o Sr. Ministro da Guerra, declarando a SS. EExs.
que o fim de minha missão ora exclusivamente saber a somma
das despezas ·que o projecto nccnrrttava, nada tendo na occasião com o medianismo propriamente dito do projectG.
O Sr. Presidente da Republica declarou que .era difficil, no
momento, determinar a despeza tl:tacta, porquanto 1> projecto
deixava no Governo a faculdade de estabelecer collegios militares ; se.rínm 20, 30 <Ju 40 collogios militares. Nestas coodicões, o GGver•no não podia fornecer á Commissão de Finança.~
informaciío segura.
O Sr. ~linistoo dn Guerra, apezar do doente, recebeu-me
cm sua residencin e forneceu~me as informncões ao ~lcanee de
S. Ex. O resultado dessas conferencias foi 11 elabornciio dns
emonrln~ quo ngorn apresento.
O numero· do collegios :miJH.ares ficou dr.t.orminnrto : serfi(l
nponns t.rr,~. um na Capi.tnl Federal .•.

(•) Est.e diMurso níio foi revist.o pelo orndor.
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0 SR. FELICIANO PENNA- Que já existe.
O SR. SEVERINO VIEIRA- E V. Ex. sabe que ba lendeucins
pum supprimil-o.
.
O SR. F. GLYCERIO- ... outro no Ceará ou no 1\lnranhiio,
á esc~lhn do Govemo e outro em Pm·to Alegre ou em Hio
!Pardo, tambem ao arbi trio do Governo.
0 Sa. BUENO DE P,UVA- E o de Ouro Preto ?
0 SR. F. GLYCERIO- Não consta aqui.
0 SR. FELICIANO PENNA- Perdeu um voto.
O Sn. F. GLYCER!O- Minas tem o espírito mais industrial
do que militar.
O Sn. S!~VER!NO VIEIRA -Apoiado. Mas o collegio militar
não é militar ; mini·stra n instJ•uccão a todo o mundo mediante
pistolão.
O Sn. ·F. Gr-YCER!O-"Não estou fundamentando as emenoas. Limito-me a apresentai-as. affirmando que ellas representam o pensamento do Sr. Presidente da Republica c do
Sr. Mini.stro da Guerra. Ainda hontem, estivo cm conferencia
com o chefe do gabinete do Ministr.o da Gue.rra, aceren das
emendas, e, apeznr da estreiteza o da urgencia do tempo, parece que fizemos um estudo consciencioso para nttendcr no
serviço que o projecto reorganiza.
Envio á Mesa as emendas
Vem á Mesa, são lidas, apoiada~ P postas con,junct.ament.e
em disouss!io diversas emendas.
O Sr. Alfredo Ellls (')-Sr. Presidente, V. Ex. e n Senado
acabaram de ouvir a leif.m·u das emendas apresentada.~ :1 pro:posiçã.o n. 128, da Cnmara, creandn collegiog mitit.res à discreoiío do Governo.
O Senado bem comprehende a gravidade da nossa situacão
financeira e por isso n!io posso deixar de me levantar para indagar d~ motivo ou da rar.ão dr; se votar um proJecto de tão
g!'aves oonsequencins- porque vae determina!' uma dospeza
extraordinarin.- no apagar das luzes, >om n menor rliscussiío
e sem que conheçamos perfeitamente 1t utilidarle e as vantagens desses institutos Cf•oados ú ultima hora .
Devo lembrar a V. Elí'. que do nosso Co·llegio 'l\l'ilitnrcujo edifício foi feito com o patrimonio levantado por oecnsiú<l
da guerra do Paraguny, de.po·i> do nccrescido· de sommas extraordfnarias, elevando-se o dispendio a mais de 3. 000:000$
-o Minstro da Guerra, obedecendo aliás a uma necessidade de
organf~lll)llo mflitnr, fez regressar para o servfco activo dos
corpos o~ officines que nlli estnvam sem fnzer nndn. l':rnm 24
&li 25 ·Cifficiaes. Ora, si isto se dá ...
0 Sn. V!C'!'OnJNO MONTEIRO-Tudo o que V. Ex. rsf.;\ dizendo é verdade.
(') Este df,seurso não foi revisto pelo orador.
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.o SR. ALI·'I:EDo Er,LIS- •.• não sei pot·que, tamanha urgencm na ndop~luo de scmelhanl.e medida.
.
0 SR. RUY BARBOSA- Apoiado.
. O S11. J\J.PIIB!lo .E:r.1.1S- Assim, Sr. ·Presidente, 1wt•o a·
V. ~x. que co~sulle a.o He!lado si concude adiamentu da ··discussuo e vnl.a1;ao desse PI'O,/ecto para ser· estudado como deve,
IJOI'que com olle vamos srdJl•ecaJ•t·egar o Thcsouro de um nnus
que o !JOSso ~e(icit não póde Sl!pportar. Não lenho nada a
oppor a.> mcd1dns que elle, consigna, mas desc,java que e!le
fosso estudado mais deta-lhadamente, pois considero a sua vo~
tação, de .nl'ogadilho, nestes ultimos dias do nossos tmbalhos
uma grande inconvenicncia.
'
O Sn. PnESIDENTJ>- Queira V. Ex. ler a bQndnde do mandar o sou rcqur.l'imonlo por cscripto .
. Vem á Mesa, é lid·o, opoiado c posto ern discussão o se~
gumle
RP.QUERIMENTO
ilcqueiro qutJ "' pro,iccto n. 128, da Camai·a dos Deputados, YIÍ á Commi.<siío de Legislaciío e Justiça .para, sobre elle,
emittir parecer.
Sala das sessões, 30 de dezembro de 1911. -Alfredo ElliS.
O Sr. Pires Ferreira (•)-Sr. Presidente, tendo dado entrada na Commissão de 1\larinha e Guerra a proposicão que
ora se discute, immediatamcnte eu a relatei, aconse.lhando ao
Senado a sua approvaoão.
O illustro presidente da Commissiio de l~inancns, quando
essa proposição· entrou om debate, deu-se pressa em vir á tribuna o requeJ•eu n sua re.messa a essa Commissão-.
Passaram-se os dias e S. Ex. não apresentou um trabalho
completo á consideração do Senado.
Quando S. Ex. fez o seu requerimento, declarou que a despezn cronda seria suporinr n 10.000:000$, e eu contestei Jogo.
Parece que o nobm Senador devia ler respondido i1 minha con~
test.ncão, e entretanto, não o fez.
Apezur ele se achar mutilada a proposição, dei o meu vot<>
favornvel em pei·I'eita harinohia de· v1stas com o meu ··eJho
amigo, honrado Senador por S. Paulo.
O Sr. Sá Freire níío pretende discutir si o requerimento,
apresentado pelo honrado Senador por S. Paulo, é uma medida
prejudicial.
·
·
.
'
Des~ja combater uma disposicüo consubstamllada em uma
das emendas nprese.ntadns pelo nobre Senador por S. Paul?.
Diz n nmenda ao urt. 7" que os p1-Messores cnthedratJCos
civis Lerlio as honras do posto de major, ·~.substitutos ou
ad,iunlos eivis, us de eapitiio, e o;; mestres CIVIS, ns de l" tllnente.
(')

Esb~

discurso uão l'oi revisto pelo orador.
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Ora, úu a lqgislncão militar resolve sobro o assumpto oUminando csous condicões de postos e do honms, em relação B
todos olles, ou não so deve absolutamente estabelecer· uma dosigualdade, ent.re pr~ofessorc.s de um determinado ins!il.uto de
1onsino e ou!I•o, romo agora ncont.cce,
l'elo regulamento da Escola ;)lavai, os prof<JssoJ•e; t cem
as honras de capitães do fragata, equivalentes Ít$ de lcnrnte"oronel do Exercit.o,
A disposição a que alludo ó a seguinte : «Os lentes cat.hedraticos terão as honra.s do posto de capitão de fragata ; os
substitutos ou adjuntos terão as h!Onms de capitão de corveta;
os mestres, as de capitão-tenente,»
O orador entende que ,<A!' acceiht n. .pro·posíe1ío tal qual
veiu tia Gamam dos Deputados e, nestas condiçõe.s, deve ser
nullificada a emenda do honrado Senador por S. l'aulo, ou
então a proposiçãG deve ser convenientemente modificada, para
que as regalias concedidas a funcciunarios de igual categoria
se,iam equivalentes, em relação aos diversos cstnbelecirncntos.
Funda ns suas considerações aindrt melhor !',lll lei, anterior, que assim dispõe :
« Art. 11. Os lentes ou pr•ofessores c os substitutos, ad,juntos ou instructores com funccões do professores ou de substitutos, dos institutos do ens·ino do Exercito e da Armadn. terão
.os mesmos direitos, garantias e vantagens quo teem ou vierem a ter, respectivamente, os lentes e substitutos dos institutos civis de ensino superior, percebendo os que J'orwn militares, a!tím dos vencimentos que lhes compelirem como docentes,
apenas o soldo do suas patentes, .segunoo a tabella A desta lei.:.
Argumenta~se que, qu·ando ti IQi dispõe- direitos, (Jarantias e vantarti111S -refcro-se absolutamente n regalias, Ora,
desde que fallamos em direito, tudo quanto diz respeito ao patrimoni·o,. devo SOl' comprehendido como regalias.
Conclue assigualando as desigualdades que o projecto est.abelece, entendendo que cllas devem desappnrecor f.', neste sen•
tido appella para o honrado Senador pot• S. Paulo.
Rejeitado o requerimento.
São sueeessivamente .approvada.s ns seguintes
EMENDAS

A' proposiciio da Camarn, n. 128, de :I!H 1 :
Ao art. t•, lettra b, diga•-se : c tres eollegios mliitares, um
nesta Capital, um no Coará ou no 1\Laranhlío, outrCl em Porto
.Alegre ou Rio Pardo».
:Ao mesmo artigo, lel.trn 11- Supprimn-se.
A!o mesmo artigo·, base 2•, n. I, onde se diz .•. regimento
ou batalhão. diga-se «regimento ou batalhão das diffe,rentes
armas do Exercito».
·

-!I

I
'

~~,:~~.\0 ~~~ ;\(1 UE DI~ZB.\lfll\0 [lll t\111

1197

I

Ao mesmo artigo, base 3, n. VIII, onde se diz -conter
mais uo trinta, diga-se : c contur maiH de ~e~sent:u. O mai8
enmo es!il.

O ~ 2' do m·J,. 3•, supprima-,'c.
O al't. 10, suppl'ima-se.
sa,Jn das sessões, :!8 de dezembro rle 1011.- F. Glur.el'iO.
Substitua-se o § 1" do art. 3" pelos soguintes paragru.phos:
§
Para as vaga,s de professores dos institutos mimares
de ensino que foz·em creados em virtude da reforma do ensino
anilitm· serão aprovQitndos os Pl'Ol'cssorcs e adjuntos reconduzidos ,pelo regulamento de 18 de abril de 1898 c que núl) o
foram nu reforma. promulgada pelo regulamento de 2 de outubro de ,J!l05, os adjuntos que já eram profe.ssores na vigencia
desse ultimo regulamento. c :os civis com ns nocessarias habi·
litacões.
§
Para as vagas de professores que ~c derem em v ir~
tude da presente 1·eíorma nos institutos de ensino militar
actualmente existentes, serão nomuados os adjuntos dos mos.
mos estabelecimentos, respeitada sempre a .ordem de antiguidade nas respectivas ,sccçoes e cursos.
§
Caso o Governo não julgue conveniente preencher
as cadeiras cl'eadas no Collegio :Militar da Capital Federal por
professores em disponibilidade, dever:\ para esse fim api'Oveitar nas mesmns adjuntos do referido instituto, Uz·ados om
numero igual de ambos os cursos1 respeitada, quanto possível, n respectiva ordem de antiguiaade.
Sala das sessões, 28 de dezembro de 19it. -F. Glycerio.
São rejeitadas as seguintes
E!llllNDAS

, No art. 7", diga-se «Os professor:ed cathedrnticos civis
terão as hom•as do posto de major, os substitutos ou nd,iunto3
civis as de capitão, os mestres civis as de tenente.- F. Glu·

certo.

Sub·emenda :
:A' emenda do Sr. Glycerio ao nrt. i •, lettra b, accrescente·
se : -e outro IIQ Estado do l\Iinns Gcraes, o em voz de tres,
diga·se : quat,ro collegios militares.
· Sala das Redac~ões, 30 de dezembt•o de 1911.-Bueno de

Paiva. -Metello.
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O Sr. 3' Secretario (servindo da 2") procede :\ leitura do
seguinte
PARECER

N. i,7li- HH1

Redacção {tnal das cuwntla.'. tio Senado
dos Deputados. ·n . .f2,1, de /!1//,
militar
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IÍ Jn'oposi~<i.o da Canwra
rcorrwni~rmr/o o r1ns··

Ao art. i", lettra b, diga-se :
Tres collegios militares : um nesta Capital, um no Ceará
ou illaranhiio, outro em Porto Alegro ou Rio Pardo.
Ao mesmo artigo, lettra p, supprima-se.
Ao mesmo artigo, base 2', n. I, onde se diz-« regimento
ou batalhão>, diga-.se- regimento ou batalhão das difl'erentes
armns do ExereiLo >.
Ao mesmo artigo, base 3• n. VIII, onde se diz-« conter
mais de 30 dias, diga-s" « llOnter mais de 60 >. O mais como
está.
Ao art. 3", substitua-se o i" pnragrapho pelos seguinte.•:
§
Pa!'!l as vagas de professeores dos institutos militares de ensino que forem creados em virtude da reforma do
ensino militar serão aproveitndos os professores o adjuntos reO()nduzidos pelo ·l'egulamonlo de iS de .abril de. 1808, e que nüo
o foram nn reforma promulgada pelo regulamento de 2 de outubro de i!J05, os adJuntos que já ernm professore~ na vigencia
desse ultimo regulamento 11 os civis com as necessarias habilitações.
.
.
§
\Para as vagas do profes~ores que se derem, em virtude da presento reJ'm·ma, nos institutos de. ensino militar
actunlmento llXistenlos, serão nomeados os adjuntos dos mesmoos estabelecimentos, respeitada sempre a ordem de antiguidade nas ·I·cspeetivn.s secçõi!S o, cursos.
·
§
Caso o Governo nüo .iulgue conveniente preencher as
cadeiras crea-das no Collogio 1\!ilitar da Capital Federal por pro•
fessores cm disponibildadil, deverá para esse fim aproveitar
nas mesmas adjuntos do referido institut.o tirados, em numero
igual, do ambos os cursos, reSileitada, quanto passivei, a respectiva orde.m do .antiguidade.
Ao art. 3". n. 2, supprima-se.
Ao art. 10, supprima-se.
Sala das Commissões, 30 de dezembro do 1!!!1 . - Bernurdino· Monteiro. -

Walfredo Leal.
Approvada, vai li Camnra dos Deputados.
CREDITO AO MINISTllRIO DA 1•'.\ZilNDA

a• discussão dn proposição dn Camara dos Deputados,
n. 171, de i!H t, autorizando o Presidente dn Republica a abrir
no Ministerio da Fazenda o credito de 427:140$909, ouro, sup-

-

--------~----------------------------~---·

SESSÃO EM

I
I

I

30

DE DEZE:V!DIIO DE

1011

plementar á verba t• do art. 85, da lei n. 2.356, de 31 de
dezembro de 1910, para occorrer ao pagamento de juros do
emprestimo autorizado pelo decreto n. 8. 704, de 21 de .i unho
do·19H.
Approvada, vn i :í ~ancção.
CREDITO 1\0 JIIINISTERIO DO INTERIOR

3' discussão da proposição da Camara dos Deputadog,
n. 17~, de :1011. autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito de
90:000$, sujlplementar ú verba n. 37 do art. 2' da lei n. 2.356,
do 31 de dezembro de 1910.
Approvada, vai á sanccão.
CREDITO .\0 MINISTERIO D.\ VIAÇÃO

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 173, de 1011, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Viação •e Obras Publicas o credito de ti :000$,
supplementar á verba 1', consignação- Material - do art. 31
da loi n. 2.356, do 31 de dezembro de 1910, para pagamento
do despezas do material do expediente.
Approvada, vai á sanccão .
• CRilDI1'0 ,\O MINISTERIO DO INTERIOR

a• discussão da proposição da Camnra dos Deputado.,
n. 17·i, de 1911, auf,oriznndo o Presidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de
3:608$932, supplement.nr 1\ verba 29' do nrt. 2• da lei n. 2.356,
de 31 -de dezembro do !910, para dospczns da oonsignaç!lo Gratificações addicionaos- da mesma verba.
Approvndn, vai (I sanccão.
CREDI'l'O ,\0 :I!INISTERIO

D.~

MARINHA

a• discussl'ío da proposição da Camara dos Deputaáos,
n. 175, de Hlit, autorizando o Pl'osidente da Republica a abrir
ao Ministerio da Marinha o credito de 650:000$. supplementar
á verba 27' do art. 14 da lei n. 2.3511, de 31 de dezembro de
1910.
Approvada, vai á snncciio.
CREOI'l'O AO MINISTERIO DA FAZENDA

3• discussão dn proposição da Camara dos Deputados.
n. 176, de 1911, autorizando o Presictunte da Republica a abrir
ao Ministerio da Fazenda o credito dn 200:000$, ouro, supplementar ú verba 32' do nrL 81 da lei n. 2. 356, de 3t de dezembro de 1910.
Approvada; yai á sancoiio,

I
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CREDITO PARA PAGA::IrENTO A D. EMMA Dfl Ci\UZ

3• discussão da proposição d~ Camara riM Dt•pnfndos,
n. 177, do 1!!1'1, auforir.~ndo o l'I·•esidonf,o da fll•flUblíea n abril·
no lllini~i~I·io da Gnl'l'l'a o eJ•miHo especial de 15 :2!18$:187, pnr:\
nttonder no p~gamento a D. Em ma Dias da Crur..
Approvacla, vni ti snncr;üo.

CREDITO PARA PAGAMENTO .\0 PR, P,\ETA NEVES

3' discussão da proposição da Cnmnrn dos Deputados,
n. 8, do 1911, que autoi•ir.n o l>rcsidcnto da nepulJli~a a abt·ü·
o credito oxtraordinario de 36:120$, pa1•a pagamento das
despezas que i'cz, á sua custa, o Dr. Lourenço :Baetn Neves, de
propaganda do Brazil nos Estados Unidos,
Approvada, vai á snnccão.
OBI\.\S LlTTERAI\IAS

3" discussão da proposioão da Camara dos Deputados,
n. 142, de 1911, que torna extensiva ás obras scientiJ'icns, lit,Lernrias e artisticns I·egistrndns nos paizos estrangeiros quo
tenham udherido ús conferencias internncionaes sobre a materia ou assignado tratados com o Brar.il a osso respeito as
disposicões da lei n. 406, de 1 de agosto de 1908, salvo as do
m·t. 13, e dú outras providencias.
Approvada, vai á sancçüo.
SUBSIDIO DOS SENADORES E DEPUTADOS
1,;

i

'i
~'
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I
li

3' disc,ussüo da pt•oposicüo da Camarn dos Deputados,
n. 179, de 1911, que fixa o subsidio de Deputado e Senador para
a legislatura de 1912 a :1914.
O Sr. Pinheiro Machado - Sr. Presidente, niío venho
discutir este assumpto, mas fazer uma declaração de voto.
Penso em relaci!o a este projecto do mesmo modo por que
me enunciei no decurso da sessão passada em palestra· corn
varias membros desta Casa.
Sou, pois contrario, Sr. Presidente, a este proJecto, entendendo que devemos manter o subsidio actual. Assim pensava,
como hn pouco disse, na sessão transacta e assim continuo a
pensar.
Era esta a declaraciio que desejava fazer ao Senado.

'(Jiuito bem; muito bem.)

O Sr. Severino Vieira - St·. Presidente, deso,io ,iuRt.ificnr
em rnpidas palavras o meu voto contrario (I proposiciio o folgo
do, neste particular. estar do nccôrdo com o honrndo Senador
poJo Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, creio- e si estiver em erro que venha om
meu auxilio os honrndoR Senadores- que niio hn nenhum pnJ'-

•

I

lamento no mundo cujos J•eprosentantes do povo sejam retribuídos com maiot• largueza do que entre nós; nem na opulenta
America do Norte, nem na rica Franca, nem na poderosa Inglaterra, cujas riquezas deixam a perder de vista nossos minguados recursos, são tiio largamente estipendiados como os
l'epresentantes do povo no Brazil.
O Sn. AllTHUR LEMOS- V. Ex. pódc accrescentar que
essas J'unccões são gratuitas cm alguns paizes •
O Sn. SEVERINO VIEIRA- Eu sei, Sr. Presidente, que se
allega, em favor desse projecto, que os Deputados e Senadores
são malretr·ibuidos. Antes de tudo, Sr. Presidente, no desemjlcnho dessas funcções ha uma remuneração de subido valor,
c incommensuravol, incstimavel é a honra de servir neste cargo,
trazido a elle pela cont'ianr,a daquellcs que distribuem essas

posí~ões.

O Sn. S.{ JlnEIRE- í\Iuito bem.
O Sn. SEVEmNoVmmA- São J'uncções que devem ser exercidas com abnegação, com desinteresse e, siniio com patriotismo, com verdadeiro civismo.
Sr, Presidente, níio me limito a consignar simplesmente
mou voto contrario ao pro,jecto; submetto í1 consíderaciío do
Senado uma emenda, embora saiba que ella será in limine rejeitada.
l'c~o desculpa, mnus amigos, por me te1· manifestado com
us~a J'J•antJUcza; mas assim affirmo a coheruucia com que tenho
PI•occdido sompru no desempenho de minhas !'unccões de representante do paiz.
Vem á Mesa, ú lida, apoiada. e posta conjunctamento cm
discussão a seguinte
E~!END.I

A' proposiciío n. 17!l:

.\rt, I.' Para as legislaturas do 1912 a 1914 coutinúa
cm vigor a lei n, 2. 031 de 21 de dezembro de 1008; revogadas
as ui,;posh•ócs cm contrario.
Sala das sessões, 2!J de deztJmbro do JUH. - SeVdi'ÍIIO
.Vieira.
O Sr. r. GlyQerio - Sr, Presidente, mantenho em relação
ao subsidio dos membros do Congresso as declarações que já
tive 11 honm de subme~tor á considm•ncüo do Senado.
~ão mo insul',iú contra o augmeuto de subsidio; sustentei
quo (JSSo augmento não ora ,instil'icado. Si o Congrosso trabalhasse com maiH dodicnci\o, dando prova de seu amor ao trabalho, cm tal caso o augmcnto, para mim, seria uma questão secundaria,
1\lantenho, portanto, as mesmas declaracóes, porque os
ultimas actm; do Congresso estão .)IJSt.ificando minhas palavrllS,,
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Nós nada fizemos para justiJ'icUI' o augmento
condições, voto contm o augmento.

ue subsidio; nestas

O Sr. Ruy Barbosa - Sr. Presidente, pedi a pahlVI'U simIJlcsmonto pum declarar que, acompanhando o pensamento dos
honrados Senadores por S, Paulo e pela Bahia, voto igualmente
cont1·a o projecto do augmenlo de subsidio.
O Sr. Metello (pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a
V. Ex. que consulto o Senado sobre si concede votação nominal pam esta proposi~ão.
Approvado.
O Sr. Presidente - V.te-se fJI'uceder ú chamada IJara vcri-

Jicur;;io de votos.

O Sr. Pinheiro Machado (pela ordem) - Peço a V. Ex.
informar-me si o que se vae votar ú a proposicão ou a emenda.
A euwnda substiLutiva, de accõrdo com o Regimento, prefere
a proposição.
O Sn. FlliUII::IIIA UHAVI::s- Só quaildo a emenda é da Ca-

mara ...

O Sr, A. Azeredo (lwla ordem) - SI". Presidente, o honrado Seuar.lor por Jllntto Grosso requereu a V. Ex. consultasse
o Senado sobre si consentia na votacão nominal para a proposicão. l'orlanto o quo se vae votar nominalmente é a proposir;ão e não a emenda substitutiva. (Apoiados. )
O Sr, Severino Vieira (pela ordem) - S1•, Presidente, a
emenda apresentada é uma emenda substitutiva. Vae-se proceder il v otacão da proposição.
Si a pro!losicüo fôr· approvada, a emenda está fóra de
combale, cabendo úquelles que a quizerem adoptar o alvitre
de votar contra a proposição. (Apoiados.)

I

li'
:I.,
i

l

O Sr, Presidente - Vne-se procedei' á chamada pura a
votação nominal.
Os senhores que approvarem a proposição responderão
sdm e os que a rejeitarem responderão não.
Procedendo-se ú chamada, respllndel·am s·im os Sr•s. Ferreira Chaves, Pedro Borges, Caudido de Abreu, Jouathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Artlmr Lemos, lndio do Brnzil, .José
Euzebio, ~Iendes de Alm!Jida, Pir•es l!'erreira, Francisco Sá,
'rhomaz Accioly, Tavares de Lyra, Antonio do Souza, Walfreao
Leal, Castro Pinto, Sigismundo Goncnlves, Guilherme Campos,
Oliveira Valladão, Bernardino Monteiro, João Luiz Alves, Bueno
de Puiva, A. Aze1•edo Generoso Marques, Alencar Guimarães,
Felippo SchmirlL e Cassiano do Nascimento (27) .
· Responderam não os Srs. Urbano Santos, Ruy Barbosa, Se.Vtll'ÍliO Vieira, Sá Freil'e, Augusto de Vasconoellos, Feliciano
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Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulbões,
Braz Ab!'antes, MeLello, Lau!'o Müller, Victorino Monteiro e
Pinheiro Machado (H).
O Sr. Presidente - A proposicão foi approvada pot· 27
volos eontra 14.
Vae ser submettida á sanccão.
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, requeiro urgcncia pal'n discussão e votacão da proposição n. !88, sem prajuizo da ordem do d·in.
O Sr. Felippe Schmidt - Peco u palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Não posso da!' a palavra a V. Ex. Devo
pondera!' aos homados Senadores que está terminada a ho!'a do
expediente, em que devem ser· tratados estes assumptos, visto
te!' sido invertida a ordem do dia com consentimento do honrado
Senado!' pela Bahia, que eslava com a palavm.
O Sr. Felippe Schmidt - i\! as eu tenho permissão do illusf,re Senador.
O Sr. Presidente - Neste caso, tom a palav!'a o honrado
Senado!' pol' Santa Cathal'ina.
O Sr. Felippe Schmidt - Requeiro a V. Ex. que consulte o Senado si concede U!'gencia pal'a ser discutida e votad11
na sessão de hoje uma proposição, que veiu da Camara, autorizando o Governo a abrir o ci·edito necessnrio pal'a pagamento
de vencimentos que o coronel Clodoaldo da Fonseca deixou de
rece!Jer cm devido tempo.
CREDITO PARA PAGAMEN'I'O AO CORONEL CLODOALDO DA FONSECA

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 147, de 1911, que autoriza o Governo a abrir no Ministerio
da Guerra o credito especial de 5 :600$ para pagamento ao
coronel Clodoaldo da Fouseca.
Approvado.
,\POSEN1',\DORIA A JOSÉ BARBOSA

2' discussão dn proposicão da Gamara dos Deputados,
n. I Hi, de HJIO, quu autoriza o l'l'csidente da Republica a ~on
ceder aposentadoria u ,Tosé Barbosa, ex-servente do Tribunal
de Contus, com os vencimentos do seu cargo, desde que seja
provada a sua invalidez.
Approvada.
PENSÃO AOS HEIIDIIIROS DO EX-SENADOR G.ll\!A E MI!LLO

2' discussão da proposicüo da Gamara dos Depatados,
u. 1'70, de 1911,· concedendo a pensão mensal, repartidamente,
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de 300$, á viuva e rilhos menores do ex-Senador Antonio Alfredo da Gama e l'llello.
Approvada.
O Sr. Ruy :Barbosa pronunciou um discurso que será publicado depois.
O Sr. A. Azeredo (pela o!'dcm) - Achando-se na Casa os
oz·cnmentos votados pela Cumnra e devolvidos ao Senado com
algumas emendas quo aquella Casa do Congresso não adoptou,
requeiro prorognciw da hora e urgcncia para que estes orçamentos sejam discutidos e votados immediatnmente.

O Sr. Ferreira Chaves- Sr. Presidente, requeiro urgencia
para que, depois dos orçamentos, seja discutida a proposição
n. i5!l da Camara dos Deputados. Esta proposição não trata
de interesse pessoal.
O SR. PIRES FmmEIIIA- Si o requerimento do nobre Senador tem discussão, peco a palavra.
0 SR. FERREIRA CHAVES- Esse requerimento niio tem discussão.
O SR. PIRES FERRBIIl\ -Então discutirei o projecto, que é
mais um cheque no Thesouro Nacional.
O Sn.lo'ERRI~IIIA CHAVJ's - V. Ex. não póde dirigir semellumLe injuria á Camara dos Deputados.
0 811. PIRES FERREIIIA - Não Ü uma injuria; digo a penal!
que o projecto é prejudicial ao Tbesouro.
0 Sn. FERREIM CHAVES- V. Ex. está mudando de posí~ão.

O Sn. PIRES FEniiEJal- Não mudo de posição em cousa
alguma, embora tenha de discutir aqui esta questão.
Approvada.
ORÇA:MEN'l"O DO INTERIOR
Di~cussiio unica das emendas do Senado, rejeitadas pela
Cnmara dos Deputados, à pz•oposiciio que fixa a despeza do
Ministerio da Justica e Negocios Interiores para 1!112.
~~· '

,,
:',.:

O Sr. Severino Vieira (') - St•. Presidente, estou prompto
a i'icaz· uqui no meu pos!o ulú ús 7 ou 8 horas para a votacão
dos orçamentos. Mas o que não é justo ó que estejamos a votar
sem saber o que estamos votando. Já sei que o Senado está
prompto a abrir mão de suas prerogativas para se submetter
ás imposições da Camara.

,,

'i

1
,,,

:C'). Este discurso niio l'oi revisto pelo orador.
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Só me mst1t i'elicitut• os honrados mcui!H'OS úa outra Casa
pela ~olidul'iedadu com c]Ue estão Jll'Ocedeudo e l'a~ur votos
para que de outr1t vez o Senado saiba, ue~ta:; mauil:estacões de
solidariedade, .imitar o proccclimeuto uu Cumara.
Limito-me, portanto, a pedir a V. Ex., Sr. Presidente,
que mande ler us emendas que foram !'Ojeitaduô para sabermos
o que vamos votar.
O Sr. 3" Secretario (scl'vintlo de 2") procede ã lei tum

d
''

ilas emendas.

'

O Sr. Severino Vieira -

arlJll'OVada~ O

!'e.ieit.adas pcí',1
ao Senado que, al.lendondo ao
eaueu IWSHe particular, oston
OJ'oamcnto do Interior como a

Eu onvi a lciLm'1t da,;

ii!

1JilHlllda8

Gamar1t 1J UW COUIJll'llZ diJC)al'at'
•:rilcrio com que a Camam Jll'Odisposto a transigi!' c acceilul' D
t.:amar1t devolveu ao i:icnado.

Rejeitadas.
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OIH;AMI::N'IU 1.1,\ ,\GIIICUW'UIIA
Discu~siío unica da:; olllf)lldas tio Seuaun, mjeitadas pclu
Gamara uos D•:nutados, 1\ rroposiçüo que Jixa a dcspcr.a do
Ministcrio ua AgricultUI'U, Industria e Commercio oa1·a 1g12.
Rejeitadas.
·

•1::
:I· i
, I:.
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OR(\,\llll!:N~'O

DA

: 1':

1\~Clli'I'A

Discussão unim1 tlas emendas do Senado, I'IJjeitadas JJel;l
Camai'tl dos DtJfHif.udos, á proposir)ão <Jltll ol'•:a ;i receita geral
dtt

RcpulJJica para Hll2.
Rejeitadas.

ORI),\'MilN'fO DA Vli\(:ÃO

Discussão unica das ~nwndus do S.mado, l'll.lcitftdas pela
dos ÜflJlUtados, :i fJI'OJJOsicúu quo fixa tt fiiJtifJCZtt elo
l\linistorio da Viação c Obms Pul.Jlieus pam l!ll:!.
Rejeitadas.
Cam;t~·a

O Sr. Presidente -

E.~f.ando

dada a lwra, vou levanf.ar a

3CSSÜO.

Convoco os Srs .. Senadores [Jam urna sossiio nocLurna ho.i!l
ás 8 'h horns.
Designo u sogu i nlc ordem do dia:
li' discussão da proposicão du CumaJ•n fios Dopul.ados.
n. 180, de 1911, que autoriza a abrir• ao Ministcrio da Viac.iio
crcdif,os osjlncinfJS uté ~. 25G : ú.lfi$-180, illlt'll tor·nar effei!Li V11S as
dosapro,Jriacõ~s da~ f.llt'l'I\S 11 aguns rla~ bacia~ dos rios Xcl'cm,
Arnntiquoirn, S. Pnd1•o, Rin Gmncle, Camarim rJ Covaucn, etc.
3• discussão da proposiciío dn Cnmal'U dos Dcrmlaúo~.
n. U7, de t!ltt, autorizando n abm•lum do credito ele 5:600$,

para pagamento ao coronel C!odonlclo da Fonseca.·
Vol, VI
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2• discussão dn proposi'.)fio da. Camnra dos Deputados,
n. 181, de !OIJ, que autoriza a abrir ao Minisf.et•io da .Fazenda
o credit.o necessario ni1í o maxituo de 13:1:320$, pnr:t ult.imar
a desaprop.riacüo do prcdios quo menciona, declarados de utilidade publica.
2' discussão da proposição da Carnara dos Deputados,
n. 18!,, dfJ I!J11, quo auto!'iut o Presidente da Jlepublica a abrir
ao Minisl.crio dn Mar·inlm o ct•cdito supplemonl.ar de ..•..•••••
4.610:520$470, para aLlenduJ' ao augmenl.o dn despozfl proveniente da execução da lei 11. ~, 2iJO, do 13 ele dezembro de 1!H O.
2" discussão dn pt·oposicão d:t Camara dos Deputados,
n. 185, do 10Jf, autorizando a alwrtm·u no Ministorio da 1\ln-çinlJa, do ct•edilo oxf.raordinnrio do 22.\ :000$008, OUI'O, pura
pagamento do fornecimentos feitos na Europa, no exercício de
1010, ao couraçado Minas Guracs-; o aos cruzadores Ba/!ia e
Barroso.
2' discussão da proposição da C:unara dns Deputados,
n. 186, do 1!H 1, autorizando a ahcrf.ura do Ln·cdito cxf.raordinario, ao 1\linistcrio da Vi:wão c ObJ•as Publicas, de t, l: 13ti$81!l,
para tlagamonto do garanlia do ,juros ti Companhia nio do
Janeiro City Jmprovemonl.s;
2' discussão da proposição cht Camara dos Deputados,
n. 187, de 1911, autorizando a abertura ao Ministerio do Interior do credít.o do ifiO :3ú7$7!Jü, supplomenf.ar, sendo 1~2 :598$018
para as despezas da consignação - Alimenlaciio c combustivel
18:110$778, para a de -ll!edicamonlos, drogas, otc., do Hospital Nacional, c do 19:6.\0$ para a do - Alimentação o dietas
da Colonia do Alienados;
2' discussão da proposi~ão da Cumara dos J),•pnl.ndos,
n. 18ll, de 1911, autorizando a abertura ao Minisf.el'io da Fa-.
zenda do cL·edHo do 438 :047$996, supplemcnl.ar, afim do occorl'er ao augmcnto do despezas resultante do arl.. 8ú du lei
n. 2.356, de 31 de dozombro de 1010, sondo: 80 :76G$.\OG, ú
verba 12'; 7:085$, á verba J 7'; 348:030$, ú verba 18', e
:1 :267$500, á verba fO•;
~' discussão dtt proposir;iio da Carnara dos Deputados,
n. 155, do '1011, concodondo uma pensão do UOO$ monsaes :i
viuvn c fillm do almirante Elisitu·io Barbosa, emquant.o viverem.
3' discussão da proputiiciio da Caumr·a dos Deputados,
n. H6, do i OH, concedcnrto llllllt pensão do 600$ monsaes ú
vi uva o fillm do Dr. Germano Hosslochor, cmquunto viverem;
2' discussão da proposição dn Carnara dos Dl.lpuf.ados,
n. 170, de lOJJ, concedendo a pensão mensal, r·cpal'Lidmnonto,
do 300$ ti viuvu o filhos menor•es do •ox-Sonador Anlonio Alfredo da Gama o Mello;
3' diseusslio dn proposicüo da Gamam dos Dcputudoo,
n. t58, do 1911, concedendo uma pensão mensal do 300$ á
D. Maria EsLephania J3elfoi'L Vieira o filhas;
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3' discussão da proposiQão da Gamara dos Deputados,
n. 1!l1, do WH, concedendo uma pensão do 300$ mcnsaes ú
viuva e J'ilhos do ex-Deputado D1·. Josó l~idoro J\Iartius Junior,
omquanlo viverem;
3' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 141, do 1911, concedendo a D. Maria de Oliveira Cruls, viuva
do Dt•. J~uiz Ct•uJ~, ex-chofu da commissão de limites entre
o JJrazil u a JJolivia, a pensão de 300$000;
3' diacussiio da proposioão da Gamara dos Dormtudos,
n. 3ü, do 1\J07, que autoriza o Presidente da He!mblica a pagat·
mcusalmcnte, tis Sras'. DD. Clotilde Austribcrta do Vallo Cabral,
Annu Adolphina do Vullo Cabral, .i\lathilde Adalgisa do Vallc
Cabt•al e Braúlina Amelia do Valle Calnal, repartidameutc, a
quanlia de GO$ que percebia do 'l'he~ouro sou !'allccido irmão
major honorurio l!'rancellino do Valle Cabral;
:!" discussão da proposi~iio da Cnmara dos Dopu ta dos,
n. 'IBtl, do 1011, concedendo ao maJor graduado rufoL·mndo Valel'io Augusto de Amorim Caldas reforma com el'!'cctividade do
posto de major.
, :·
Discussão unica do vélo do Prefeiln, n. 7, do IOH, á
resolução do Conselho Municipal, que determina os vencimentos
do dírectot· addido da Escola Normal;
3' discussão da Jll'oposição da Camaru dos Deputados,
n. 40, de IOH, autot·izando o Presidente da Hepublicu a conceder a José 'l'homaz CnrnoiL·o da Cunha, a• escripturarío da
AIJ'andilga do Hio de Janeiro, um unno de licença com or•denado;
3' discussão da proposição da Cam!U'U dos Deputados,
n. 131, de 1011, autot·izando o Presidente da Republica a conecder um anuo de liconca com oi•denado, para tratamento de
saude, ao Dr, Luiz Quirino dos Santos, procurad\lr da Republica no Estado do Rio de Janeiro;
3' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. !l!, do !!l!O, quo equipaJ•a, pura os el'feitos do vitaliciedade,
o.; nctQucs preparadores do Externato do Gollogio l'edro II, aos
preP!II'adores das Faculdades do Medicina da Republica. que
jn ;;osam desta vantagem, de accõrdo com o a1·t. 5• da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro do 1900;
Discussão unica da indicnoüo u. 7, du 1911, oquiparando
os vencimentos dos porteiros, ajudantes u serventes da 8ecrutaria do Senado aos de igual categoria. da Gamara dos Deputados;
3• discussão da proposicüo dn Gamara dos D13putudos,
n. f.\il, do 1\Jll, <JUo autoriza o Presidente da Republica a connedut• novo mozes de liconca, com ordenado, para tratamento
rlc suudc, a Antonio José du Cunha Lima Braga, csc:-ivüo do
;Juizo l!'ederalno Esludo do Rio de Janeiro;
!l' discussão du proposicíio da Cumura tlos Deputados,
n. lll\, do 1!!10. que nul.o!'iza <l l'l'osideute da Hopublicu a conceder aposentadoria a Josó Ba1·bosa, ex-~et•veuto do 'l'l'ibunal
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ue Contas. uum o:; vencimentos do seu cargo, desde que suja
provada a sua invalide~;
:l" disousHão da propoHição da Camum dos Deputados,
n. :312 ll, de !!Ji'l, quo l'aculta aos of1'iciaes do Exercito sem
curso, que contarem mais dn 2ú annos de scrvif.;o, roqUFJrorom
u rcfoi'ITm com as honras e vantagens dos reformados no po~lrl
immcdiutamentc supel'iOl', c dá outras providencias;
:l" úiseussiio da proposicão da Camara. dos Deputados,
n. Hll B, de Hlil, que manda admittir :í inscripcüo em c:on-

cut•so, !)ut·n

OK

1ogaros do guarda-nlót• o n,iudanles de gnarlla-

mtlr, independentiJ de llrovas de idade, os 1'unccionru·io~ 1lc
Fa~cndn de ·I" c 2" onl.t•ancins;
~· discussão do projecto do Senado, n. 46, de 1ü11, concedomdo uus oi'J'iciacs do El'Cl'Cito c da Armada que prcstal'arn
rclevanl.es ~er·vicos na campanha do Pnraguay c que vnlunta1'iamcnte ~e dorniltiram do RCJ'I'iço activo as vantagens o regalias de ol'ficines reformadoH u d:i outras providcneias;
a• discussão da f'l'OiJOSiçüo da Gamara dos Deputados,
n. l:l!l, de 1üll, "oncedomdo ao l.lwsom•eiro da Administrucfto
dos CorrcioH do Estado do Amazonas, .losoí ]?rias Gestas, um
anno de I i"unea. com oroi<•JJado, flU!'it tt·atamento de saude onde
lhe convier;
2' discussão da pr9posicãio da Camara dos Deputados,
u. 1::8. de HH I, eoncedcndo um anno de licença ao Dr. Oscar
F't·•Jdcrieo de Sou~n. profnssot• da Faculdade de Medicina do
Rio de Jancil•o;
3• discussão da proposi(•iio da Camara dos Depntados,
n. 1:.13, de 1911, que determina que os officiaes da Armada e
dassos anrwxas, quando transferidos para a reserva, por molcsiia ou fel'imento wntruhido cm servico militar, terão dil'~ito 1í !'lercupcão integral dos seus vencimentos;
Conf.inun(iÜO da ~· diH1mssão do proJecto do Senado, n. :! I,
ole HIOtí, Qllll concede uma subvenção annual de 100:000$ ao
llidadão ou rmpmza quo :ri~m· n oxport.aciío de gado ahaf.ido no~
l~stados do Pinuhy c Maranhão.
Levanta-se a sessão ás 5 !10ras c 30 minutos da tardo.

187' SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1011
(Nocturna)
PllllSIDENGL\ DO 811, QUlN'l'INO BOCAYUVA

A':< R V:: horas ela noilc, presento numero legal, u.!Jrc-su
n se~~iio a nue eoncorrcm os Srs. Qnintino Bocayuva, .Ferreira
Chrt\'llS, J>ndro Dorr;es, r.andido do Abt·eu, Jonuthas Podrosu, ·
Gabriel Sulgudo, Arthul' Lemos, Indio do Bru~il, Josú Euzobio,
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Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires Fm•t•eira, Thomaz
Aceioly, •ravares de Lyra, Antonio de Souza, Wall'redo Leal,
Castro Pinlo, Oliveim Valladão, Severino Vieira, Bernardino
Mont.eh·o, João Luiz AlveH, t:lü J.'reit·e, Fram,isco Glycerio, Leopoldo do Bulhões, Braz :\branlcs, A. Azeredo, Genm·oso Marques,
Alencar Guimarães, Felippc Schmidt, Lauro ~lüller, Victorino
MontrJiro, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (32).
Deixam dr. eomp:u•oeet•, com causa ,justil'icada, o~ Senhot·es
,1\rau,io Góes Sylverio Nery, Paes drJ Carvalho, Ribeiro GoncalveH,
Gervnsio J>assos, Francisco Sú, Alvaro Machado, Sigismundo
Gon~alves, Gonçalves Ferreím, Rosa e Silva, Gomes Ribeil•o,
.Joaquim Malta, Guilherme Campos, Coelho e Campos, .José
Mat•cellino, Ruy Barbosa, ~Ioniz Freire, Lourenco Baptista, Au;;n~to ele Vusconer.llos, T-auro Sodré, Bneno rle Paiva, Bernat•rlo
illont.eiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Campos SaBes, Gonzaga .Tayme, l\Ietello e Hercilio Luz (29) •
E' lida, posta. em discussão e, sem d·ebate, approvnda. a arJta
ria sessão anterior.
O Sr. t• Secretario declara que não h a expediente.

O Sr.
seguintes

a•

Secretario (servindo de ,2•) procede á leitura dos
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R~darr,áo final da p1'oposiqáo da Camm·a dos Depu.tados1 que
Ol'(.'fj a Rt!ceita Gm·al da Republir.a 11111'11 o emcl'cirlo rle 1.9·12

I·J.!

Mt.. L" A receit.a gera I d:t Republica rlos Estados Unidos
rlo Rrazil o! or·cada ülJI 92.195:lHO$, om•o," nm :H2.ü!!7:GOO$,
rar•'l, r a rlr·~t.inada n applicnçúo ospecial Hm 20.175:833$333,
unro, ,. nm tG.:JGU:OOIJ*. papnl, n sr•t•:í r·omlizadn r,om o prodnct.o
•1c. CJI.hl l'ôJ• aJ'l'o'eaf/ar!o dent.r·o do eXIli'OJirio d" Hll:?, soh os sr~guinles ti tu los:
·
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Receita ordfnarla
I
RENDAS DOS 'l'RIRUTOR
'

'

Tmnosto. do import.nr,iio de ent.rnrln, snhido e QRtadin da
nnvios o ndrHcionnl'~.
Ouro
Papel
1. Dit•oit.os do import.ncão
parn consumo, do acr,lirdo com a t:wifu
•'XPMiidn pelo rlecrPtn
n. :J.fl17, rle 19 de
março de 1000, com
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as modificn~ões introduzidas pelas lois
ns. 1.l H, de 30 de dezembro de 1!l03; 1;313,
de 30 de dezembro de
1904; 1. ·152, de 30 de
dezembro de 1905;
t. üi ü, de 30 de dezembro de 1900; 1.837,
de 31 de dezembro de
1907, o 2.321, do 30 de
dezembro de 191 o, e
decreto legislativo numero 1. 68ü, de 12 do
agosto de 1907, c mais
as seguintes alterações:
Alnminio, classe 26'
da Tarifa das Alfandegas, art. 758: em
barra-taxa $500 por
l>ilogrammn, r a z ii o
50 %; em laminas taxa 1$ por kilogramma, raziio 20 %; em
fios e pó como na Tarifa.
Arame farpado e
a r a m e ovalado de
18X1ü

e

Ouro

Papel

19X17,

com pwehnndcndo
grampos e pregadores, moirões do ferro
on nco para cercas e
0.1 respectivos esticadores c, hem assim,
arame liso destinado ú
fabricncilo de arame
farpado, de grampos
ou pregadores, importado pelas respectivas fnbricas-classo 2ú' dn Tarifa, art.igo 740- pngariio a
taxa de $050 ]JOr lcilogrammn, sendo a rnzüo do 25 %.

,,

....

(

Material para cer-

cns-comtnndo de estncns, estnes de qualquer comprimento ou

··,
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perfil, esteios, extensores, cunhas, chapas
de fundo, parafusos,
utensílios para sua
collocacão, simples,
galvanizados ou pintados- pagará a taxa
de $0ú0 por kilogramma, a razão de

DE DEilEMBRO DE 1911

Ouro

Papel

50%

Os preparados de
enxofre, de sulfato de
cobre e outros apropriados á destruição
dos insectos da lavoura pagarão a taxa do
$020, peso IJ r u to,
sendo a razão de 1O%.
Os pulverizadores,
enxofradores ou outros apparelhos destinados á destruição
dos insectos pagariio
as taxas de $100 por
kilogramma p.eso
bruto, sendo a razão
do 10%.
Asphnlto liquido-classe 20',
inclua-se no arU. 621,
com a taxa de $020 a
raziio de 50 %•
Art. 757 dn Tarifa-Destaque-se dn primeira
sub-chave -fundidas
- as palavras- e as
esmaltadas-que constituirão c!asso á parto com a taxa de $GOO
do art. 980, do qual
serüo supprimidas as
palavras- oaldeirõe2,
caçarolas, chaleiras,
chocolateiras c ft·igideiras - que serão
comprehendidas no
art. 757 indicado, 2•
sub-chave, quando forem de ferro batido,
parn pagamento da
taxa de 1$200 por ki'Ar~. 999 da Tarifa-A taxa
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das mercadorias comprehendidas neste ar.i'asJ.AUrizadores c rcsfrudores de leite ou nataincluídos no art, 1.009
da Tarifa, su,ieHos ;í
T.axa de 15 %, ad 11n·
lm•tmt.
~ur.r.o tlc uva niio ferment.ado-art. 134 <la 'fa;·ifa-pagará $300 por
kilogramma, liquido.
011!0 rio pet.rolco bruto, impuro, proprio pura
combustiveJ-art. '161
da Tarifa - pagará
íi!O!O por kiolgramma,
razão de 50 %•
Bora to de soda ou borax
crystalizudo ou em pó
-classe XI da Tarifa,
art. 200-pagará por
kilogramma $150,
~endo a razão de
50%; e ·oxydo de cobalto, mesma classe,
arL. 274, pagarú pot•
ltilogramma 3$, sondo
n. rnz •ao de .Q~%
. . tJ "'
quando importados
como mat.eria prima
paJ'a a industria .
Discos ou placas para gramophones e semelhantes, kilo 2$; peso
hruto R. 15·%; gramoJlhones, zonophonr-s IJ
semelhantes, kilo ·J $,
peso !Jrut.o R. 15 %;
J'ilms virgens : kilo
-10$, peso bt•tlto R.
Hi %; films impt•essos: kilo 25$, peso
bl•nto R. 1ã %; acido
r.arbonico Jiquofc if,o
nm frasquinhos rio nco
para uso dos syphões
Sparlrlr.t..~ o semelhnnt.es, kilo $2ti0, peso
brul o com as eaixinhas de pnpeliio, R.

Papel

' '

I•
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:15 %; cadeira

para
bm·beiro, dentista ou
snmellmnl.o.,, de mar/eiras ou madeira e
rnrro, ou sómente {)e
fm•ro ou outro quulqrwr metal. Ad valo-

Ouro

7! 3

Papel

'rem, úO %.
Ag mar·llinas rio sommar, di-

vir/ir e multiplicar· r•
as machinas ·<•cgisJ,r·arlm·as do pagamentos pagariw cada um:t
fiO~. com a razão do
n. ·J:.ooo da Tarifa das
AlfandrJgas.
Cada relruto importado do
cstl·angeiro, a crayon,
aquurella, oleo, photographico, carvão,
etc .. pagará a taxa de
H $200, sendo razão
de riO %.
·
Livros impressos, brochados,
encadernado·s com
capa de papeliio, etc ..
do art.. 606 da Tarifa
-$150 por kilogramma. razão do Hi %.
J.am inas rir navalha Clilleto
e semelhantes, d117.ia
$SOO, r;o%.
(lninina. Urymol P nnphlol
R-ei n.•s" H da TnI·ifa, 11agariío $002 por
grammn.
TI:Irrl.roclos. machinismos
olectricos, turbinas
olcctricns, fornos ele....t.ricos, montados ou
dosmont ndos, chapas
dn frwro estanhadas ou
chnmhndas, hem como
os tijolos refractnJ•ios necrssnrios ú insf.n.llaç.ão r oxercicio
dn~ fabricns dr cnrbur·olo de enleio que
sn mnnt.nrem no Brazil
pngm•úo 8 % do seu
valor.
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1\Iachinas-art. 1.009 da 1'arifa - pat•a preparacão de :vastas ceramicas c fabricação de
productos de faianças,
grés finos e porcelJauas ou de tijolos vitrificados para calcamento, ad 'Ualorem,
8
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Folhas estampadas, vasilhames de vidro, louca
e barris destinados á
fabricação de conservas de peixe c de
marisco, importados
directamente pelas
respectivas fabricas,
equipat·ados a este
dispositivo os dos numeros 4 e 5 do n. lU
do § 4' do ar~. i' da
lei n. 8.592, pagarão
8 % do seu valor.
Material importado para
installacão de fabricas de cimento pagará
8 % do seu valor.
Estampas, desenhos e photographias, proprios
para estudo de anatomia, botanica e ou!I·as sciencias, de instrumentos e machinas, ou modelos para
artes e officios; os livros e impressos ou
de leitura, jornnes,
· periodicos e r·evistns;
os mappas ou cartas
geograph icas, hydrosoraph icas e semelhantes; e as musicas
brochadas, encadernadas ou avulsas,
comprehcndidos nos
arts, 604 e GOG, primeira parte, e 008 e
609 da 'l'nrifa vigente,
quer importados pelas
alfandegas, quer pelos

Ouro

Papel

71~
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Correios da União,
pagarão $150 por kilogramma.
i. Os artigos destinados á
apicullurn importados
directamente pelos
agricultores ou syndicatos agr.icolas pagarão direitos na razão do 8 % do seu valor e na razão de
20 %, quando importados por casas com-

Ouro

Papel

mercines .... , ..... . 86.066:000$000 149.011:500$000

2. 2 %, ouro, sobro os numeros !l3, 95 (cevada em grão), 96, !l7,
98, 100 e 101 da classe í" da Tarifa (cereaes), nos termos do
art. 1" da lei n. 1.452,
de 30 de dezembro de
1905 ............. .
3. Expediente de generos
livres de direito de
consumo ......... .
4. ExJ:!ediente de capalnZlas •..............
5. Armazenagem, ficando
isentas nas Alfandegas do Rio Grande,
Pelotas e Porto Alegre, até seis mezes, as
mercadorias destinadas nos paizes visinhos, e ató dous mezes
as mercadorias destinadas ás localidades
brazileiras da fronteira, de conformidade com as instruc!)<. •.
que o Govorno Federal expedir pnrn
acautelar o deposito,
transporte o entrega
das mesmas, processado nas ditas alfandegas o respectivo
despacho si as mesas

fie rendas não estl-

1.200:000$000
• • • • • • • • • • • o ••

4 .1 00 :000$000
1.700:000$000
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verem habilitadas a
fazel-o ........... .
o. 'l'axa do estutistica .••.
, . Impostos de pbaróHs,
;endo abolida a collran~n nos portos dos
l'ios o lagôns ond<•

Ouro

Papel

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

~

'

3.7á0:000$000
MIO :000$000

não houvm· phnrMs,

salvo quando, para
demanrJm· esses portos, fôr noce,qsario penctr•at• em barra ou
por·to que tenha pha-

300:000.$000 .

I'OI ~ ....... , ••••••••

8, Ditos de docas ........
9. 10 % sobro o expediente

dos generos livres de
djreHos ....•.......

n!POS'roi'! DE CONSUMO

10. Taxa sobre fumos .....

1 '. 'l'axu sobre b11bidas pagando $030 cada mt>io
litro de cerveja ou
soda ............. .
Taxa sobre phosphoros',
1:l, Taxa sobre o sal, reduzida a $010 por J;Bo-

..

~..:

•I .

gr·nmma ••..•.... ~.

'l'axn sobre cnlr.ndo •.•
Tnxu sobro velas .•....
Taxa sobre pet•fnmarins
17, Taxa sobr·o especialidades pharmaceuticas.
!8, Taxa sobro vinagre ....
jfl, Taxa sobre conservas ..
20. Taxa sobre curtas de

1·1.
Hi.
Hi,

,JOgttl" •••••• • • • • • • • •

21. Taxa sobro chnpflos .. .
Tnxn ~obro hongalns .. .
~3: Tnxn sobre tecidos .. ..
2·~.. Tnxn sobt·e vinho csl.!'llngeiro • , ••••••••
q~

:

'

o o o o O o o to o

t

I o I!

500:0001JOOO

n

:.

i,.

180:000~000

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

,,

7.100:000$000

-.. ' ..... .
.........
.. .
.....

7.800:000$000
S.:l00:000$000

'

'

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

~

'

'

2. t~O ;000.$000
2.000:000$000
!o20:000$000
R50:000$000
1.• t 00 :000$001)

300:000$000
2.130:000$000

230:000$000
!!,Oú0:000$000

:lo :ooo$ooo

t2.t\OO:OOO!j\000
5. 3!i0 :000~1000

III
l~lNl~'rOf\ !'OnJIF. r.tnCIJI.hÇÃO

li

25. Imposto do se !lo.......
2U. Impost.o do t.ransport.c,

10:000$000 17.600:000$000
. . . • . . . . . . . • . . L 506.:000$000

.I
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DE DEU~fbl\0 DE

~17

IV
IML'OS'l'OS SOBilll RENO,\

:!7. f!npotilos tiobre subsídios c vencimentos, a.
l'a?.iio de :! % sobre

tle ngua ..•.........

.l'apel
'·!
',,

t.odos os vencimentos
que oxcedcrclll de
3:000$ annuacs ou
~50$ lliClltiUCS, ficau,ji) iticntos do referido
imposto os vencimentos at•i 3 :000$ annuaes, cobrando-se o
imposto, sobre o
que excederem essa
importaneia, apenas
sobre o excesso ....
28. Dilo sobre o consumo

29. Dit.o de :! '!:: % sobre os
tlivídendos tlos t.itules de compauhíall ou
sociedades anonymas.
30. Dito sobre casas de
s110rts de qualquer
especic llit Capital
Federal ........... .

·r

Ouro

·~'
'

'

,,i
,,·'

.

o

'.':

'>

2ii:000$0UO

900:000$000

• • • • o •• o o •••• o

3.ü00:000$000

o •••••••••••••

1.!!00:000$000

••••• o ••••••••

ll:000$000

v
l.\IPOS'l'OS 80111\E WJ'liii!AS
llEMES E llSTADUAilS

~·E

~ '1.: %sobre
o eapitnl das loterias
J'ederne~ e 5 % sobt·e
o das estadunes ... , .

3 I , Imposto de

I

o o o o o .. o o o o

~

o o

1. 600:000$000

I

"

VI
OU1'ltAS RENDAS

:12. .Promios de depositos
publicas .......... .
~
. d'JClal'H1 , • ,
33 , 'I'. a."a
,)U
0

i

o

, •••

31. 'l'axn de aferição de hydrometros ....•....
35. Rendas Federa e~ do
Tot•ritorio do Acre ..
3li. 20 ;~ ROb!'O n eXPOI'tar.iio da borracha no
Torritorio do .\crc .•

............. .
0

0

O O

O O

t

0

O

O

O

O 0

t

• • o •• o ••••••••

'

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

:10 :000$000
{30:000$000
2:000$000
30:000$000

'I :
'l
! J
o

\

• o ••••••••••••

11.000:000$000

,i

i:,:j'

I'. I'' '

,.:

f

•

1·.

''
'J ,,
I:,i'P
j•,, I
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II

Rendas patrimoniaes
I
• DOS

PROPRIOS

NAC!ONA!lB

Ouro

37. Renda do Ill'OJH'ios na-

cionaes ........... .
38. Idem da Villu Mi!ilnr
Deodoro .......... .

Papel

o o o •••• o o • ' •••

170:000$000

·······~······

40:000$000

II
DAS l'AZEND,\8 DA UNIÃO

39. Renda da Fazenda de
Santa. Cruz e outras ••
':!

I

O

o .•:; O O O o o O O 0 O

30:000$000

III
DAS RIQUEZAS NATURAES E
PÓROS

40. Producto do arrendadamenlo das areias
monazit.icas ....... .
41. P6ros do terrenos de
marinha .......... .

150:000$000
O O I O O O O

o, t o o o O 0

20:000$000

IV
I,

~ ' I

,

I

DOS LAUDEMIOS

42· Laudemios ......................... .
III

,,,I

Rendas industriaes

,,''i''

43. Renda do Correio Geral,
de aecôrdo com os
diSJlOsilivos do n. !O
do art. 1" da lei numlll'O 2.210, de 28 do
dezembro de i 909; pa-

'I

li

I

gando $010

por tiO

gl'ammas a corl'ospondencia da {lU para
as repnrticõos da est.nf.islica dos Estudos
c $010 por 30 gram-

40:000$000

SEB8XO EM 30 DE DEZEMBRO DE

''

44,

mas as revistas e
mais impressos organizados pelas Secrelnl·ias dos Estados ou
repartições subordi-·
nadas para expedição
para os Estados ou
paizes estrangeiros ..
JJila dos 1'e!cgraphos,
observadas as a!tcra~õos da respectiva tarifa feita no n. '17 do
art. 1" da lei n. 2.210,
do 28 de dezembro
de i 900, Iicando extonsiva a qualquer
Estado, entre sua capital o o seu porto de
mar, no mesmo Estado, a taxa submbana
telegraphica de 500
réis por tolegrumma
até ;)0 palavras, c
accrescendo a taxa
fixa de 300 réis para
as cartas rmeumaticas e a taxa especial
de 500 róis por teleS'l'Umtna até 20 palavras, sem taxa fixa,
entre localidades servidas pelo Toleg('apho .Nacional c por
linhas telo'phonicas
particulares, saI v o
c.lausula impeditiva
de concessão ou conl.rucl.o, sendo cobrada
a taxa telographica
para a imprensa com
o abatimento de que
gosa, ()Ualquor que
seja o percurso em
.lerritorio nadonal,
corno si o percurso
fosso dentro de um só
Esl1\do, supprimida a
taxa fixa de noo róis
por tol~gramma, podendo o Governo, si
a~sim o exigir a con-

:!911

Ouro

•••••••••••• o •

Papel

f0.000;000$000

ANNAES DO SENADO
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Papel

Ouro
veniencia tlo scrvi1;o,
limitar· ao maximo
:!00 palavras cada Lelcgramma ou designàr /toras para os
Lolegt·ammas de imprensa . . . . . . . . . . . . . .. , ......... .
4G. Dila tla Imprensa Nacioual o Dia1•io Of(icík.ll.
.\li.Dita da Estrada de Forl'O Ccntt•al do Bt•azi! •. ,
!;i. Dila da Estrada de Ferro Oeste de Minas ....
.\S, Dila da Estrndw de Ferro D. Tlwrcza Chris tina.
49, Dita da Estrada de Ferro do Rio do Ouro ..•.
50. Dita do ramal ferre o
do Lorcntt a Piquete ..
GJ. Dita da Ca-sa da 1\foeda,
sendo gratuita a cunhagem da moeda do ouro.
52. Dita dos ar.senaes .....
G:l. Dila dos Institutos dos
Surdos-Mudos e dos
meninos cegos ......
:;.i, Dita do Instituto Nacional do 1\fusica ......
5ú. Dita do Collogio 1\lilila:r .................. .
Gli. Dita da Casa de Corre-

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

..............
..............
o o

I

o

I

o o o o o o o o

I

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

'•

(j
I

'I
I

:1

"
'

•••••••••••••••

I

G7. Dita ar recadnda nos
Consulado!; ......... .
G8. Dita da Assistencia a
Alienados ........... .
5!!. Dita do liaboratorio
Naciona1 de Analyses.
60. Contribuiciio dns companhias ou emprozas do
estradas do ferro nacionnos ou estrangeiras
c das compnnh~'S de
seguros naclonae~. e
conl'ribuicüo das compnnhius de seguros estrangeit•as p n g ando
cada uma 2:400$000 ..

~00:000$000
3~.000:000$000

;uoo :ooo$ooo
f00:000$000
JG0:000$000
G:000$000

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

io:000$000
ü:000$000

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

f0:000$000

O

CCliO

7.700:000$000

o o

O O

o o o o o o o

O I

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

!0:000$000
200:000$000
10;000$000

Ui 50:000$000

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

1~0:000$000

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

18G:000$000

:!G0:000$000

1 ''100 :000$000

SESS,\o

\

E~I

30 DE

DEZEMBRO

DE ! 01!

i2!

1\llCJll'J'. \ EX'l'IIAOIIIJJN•\lll.l

Ouro

Papel
2!11 :OOO.'j;QUO
700:000$000

Gl. Moul.opio <.la Ma!'inh11.,
ü:!. Dito miliLat· ......... .
n~. Dilo dos
emr•regado.,

1:000$000

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

10:000$000
::iU:000$000

1.ilUU:OU0$000

300:0001j!t)OO

ií0:000$000

JlU~Iicos

~ :000.~000

luth.!llUlizac;õe~

04.

1. 110: OOO:j;OOO

(i;;, .Juros dos capitnos na-

cionaes ...... , ...... .
Dilo.s dos tilulos das
ostrauus ue ferro da
Ballia e l'urnambuco .•
til. ltemancscentes dos pJ·emios de bilhetes de Iojj(i.

/;cl'Üt •....•...•••....

ll!l, Dito

do industrias e
proJ'issõcs no Districto
l!~cdcrai ............ .
ü!l. Contribuir;ão do Estado
do S. Paulo, pum pagamento de ,iut·os, amot··l:i;:ar;ão {J respectivas
eommissõcs do cmpre~timo de i: 3.000.000, •

1 :614$000
.............. o

•••••••• o ••• o •

30:000$000
3.5~0:000$000

2. 5::13: D!Hi$000

9:.l.105:ül0$000 3U,ü27:500,j;OOO

III;;NIJ,\ CO~l .\PPI.ICAÇÃO ESPECIAL

----

1'undo de msgate do papelmoeda:
1.• nenda em papel pt·ovenientc do arren-

1 do ferro da União .•

I

damento da estrada

-3." Product~

qa cobr~u

500 : 00(1.~000

o o O o o o o o o o 1 t 1 o

t. 000:000.$000

!:a da dJVJda act1va

l dn Uu·ião om papel.
I 3." Todas o quuesquer

f

•••••• o •••••••

·1

r o n d ' s eventuaes
percobidas em papel.
4.• Os saldos que forem
l apurados no or~ai 1ncnt.o .. , ........ .
!li." Dividendo das aco.?tlS
I do Banco do Brazil
l perteucenf,es ao Tho·,[
SOUI'O ·~ •. , , , , .. , • , ••
Vol, VI

O O 0

o o o o

O O O I

O

o o

2.500:000$000

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

$

2.000:000$000
46
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Papel
Ouro
Fundo do garantia do papelmoeda:
1.• Quota do 5 :%, ouro,
,
sobre todos os direi.
tos de impOl'tação
para consumo ..... . 12.372:500$000
. 2.' Cobrança da divida
20:000$000
.
a::tiva, em ouro ....
3.• Producto integrnl do
2.
arrendamento das os, . tradas de ferro da
União, que tiver sido
ou fôr estipulado em
83:333$333
ouro ..
4.' Todas e quaesquer
rendas oventuaes,em
ouro ............ .
20:000$000
3. Fundo para ·UI caixa do
resgate das apolices.
das •estradas de ferro
enoãmpadas:
Arrendamento das mesmas estradas do
ferro ............ .
160:000$000 3.000:000$000
J;'undo de .amor.f;Jzacão
d o s empros-Limos
intern!Ys:
i.' Receita proveniente
. da venda de generos

f

'
''
i

·I, ·'

J

o • • o o • • • • • o!

f

j:

~a~~ :::::;:~7c·i?~

Saldo ou excesso en,:]2.
l ~ astre
o recebimento o
restituições ...•.

5. Fundo do montepio dos
empregados, publicos
decreto n. 8.904, de
16 do agosto do iOH.
O. Fundo d o s t i n a d o ás
obras de melhoramentos, dos portos,
executados á custru da
Uniiio:
Rio de Janeiro......

• '

••.• ........ o ••

50:000$000

•••••• o •••••••

3.000:000$000

••••• •1. •••••••

300:000$000

4.000:000$000

3,000:000$000

f
I"
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·Bahia ............ .

Jlecife ............ .
Jlio Grande do Sul ..
l'arahyba ......... .
Ceará ............ .
Paraná ........... .
Rio Grande do Norte.
l\laranhão ........ .
Santa' ca:Hiarina ... .
Espil'ito Santo ..... .
.Matto Grosso ...... .
Alagôas .......... ..

Ouro
'700:000$000
000:000$000
1.100:000$000
·lO :000$000
150:000$000
150:000$000
40:000$000
120:000$000
100:000$000
40:000$000
80:0(J!f$000

Papel

100:000~000

20.175:833$333 15,350:000$000
Al'l. 2.' As isencões ue direitos, do que trata o regulamento
que bai~o·~ c~m o decret.o n. 8.502, ~o 8 de marco d~ 101!, ficam rest.rmgtdas aos ob.Jecto.~ mencwnados no art. 2", §§ I a
28, 31, 32 o 33 dus disposir,.ões pt•eliminares da Tariftl vigente,
c u. ~. da alínea Vlf, do nrt. I", do decreto n. 8.592, dcr 8 1'111
mm·co de i OH, e contractos em vigor, prohibidos, porém, novos
com essa clausula.
I. As mercadorias classil'icadas nos arls. 080, I' parte, 082,
081,, 1.003, 1.008 c LOOO, 1" pnt'lc, 1.010,.1" parte, e nos artigos
1.015, 3' parle, 1.010, -1.021, 3• parte, bem como os utensilios• o
ferramentas destinados as mesmas e que não possam ter outra
applicacüo ou uso, quer as acompanhem, quer venham em sopaJ•ado, e material destinado á primeira installaciio publica du
luz, forca o viacão urbana e abastecimento de canos e rêde do
esgoto e calaamonto importado directamente pelos Estados o
municípios, excluido o destinado ás habitacões particulares,
pagarão dirnitos na mzão de 8 % do valor.
Aos m~:smos direitos estarão sujeitos os pnrnft ·ws, arrebites, tubos de cobro ou vidro o outros objectos, ainda que
tenham ta:<m na Tarifa, quando importados com as machinas
e a ollns adnptaveis e nas quantidades ostrictnmente necessarias ao seu prompúo funccionarnento, cobrando-se as taxas da
'l'ariJ'a dos objectos que venham como sobrosa,lontes, quando
não incidam na disposicilo seguinte:
H. Os seguintes artigos, quando importados pelo> ugriculto!'es, syndicatos agt·icolas, companhias de nnvegnciio o estradas
do forro o por ompt•ezas ou fabricas que tenham pot• fim a manufactut·a do productos do faiant'as, grés finos o porcellana
ou de t.i.iolos vetrificados para calonmonto, nos teJ•moõ o com
as cautelas estabelecidas no dom·oto n. 8,592, de 8 do mar~o do
1011, pagarão as, taxas em seguida mencionadas:
•
Art. 11. Cordoalha de qualquer qualidade
em peca ou em

,\N'NAES DO SENADO · 1:)

obt·as, como la·
gari~Oti, ou guar·
tlunapo e punuo
ma!J'i'l simples ou
guarnecido d e
ferro ou cobt•e,
obl'a s semelhan-

Ar

'

'

!

!

',. II,'

Í

reias para machinas e quacsquer objectos do
couros para bombas e para clerviço do navios. .
.\rl. ii!. (!'parte) azeite e
oleos de egua, potro, baleia, Jobo,
ou de · qualquer
o u lr o animal
preparados para
lubrificação de

machiuas . . . • • •

I

'
I
I,

-í~.

I

Art. J:Jl. Alcatrão, pixe de

Arl. 160.
Arl. Hil.

'Arl.

17~.

MI.. 175.
I

'·

i

,,
I

1:
ii
I
I'
'

I

'II

tes . . • • . . . . . . . • Taxa ~langueiras,
cor-

Ar I:,

3~;.

ArL. 31j0,

alcatrão . . . . . . .
Oleo de linhaça
impuro ou corado . . . ... . . . . .
Oleos de po!lroleo
escuro, negro ou
corado, puro ou
misturado e o m
o I o o s vcgetacs
de · animae& para
Jubrifieacão de
machinas . . . . . •
Tintas a agua e a
o I e o proprias
para pint.ura de
casas e navios, ,
Vernizes de alcatrito o outros
proprios p a r a
pintura de navios
o Pdificacõcs....
Arco,; do madeira
pa1•a mast.ros .. ,
BnrcoR c ombarcaoõos miudas..

$16ü

.kilograuunaa

•

,

$500

)

$048

»

$010

:.

$032

»

$007

~

eos o

»

$080

,

$2!l0 Duzia

,

20

•

•

•%: do valor

l
sr.sRl\o r.::\1'~0 DR nr;:r.~wno nr. 101'1

:\rt. 373.

~Ioitões,

cadernoes
outras obras
senwllwntes de
poiieiro .. .. . ..
e

Al't 382. Remos . . . . . . . . . .
Art.. .\2·1. Cordoaiha om pe-

n obras. . . .
Arl. ..'of>:l. COi'dOaiJJa. ... , , . .
:\rt . .w~. Mangur<iJ·as . . . . .
ArL .~; t Lonris e me ias lonas proprias para
veias e toldos. . .
;\ rt.. !, 78. Trapos, ourelas e
(:.n..o;

apara~

~080
~OloR

kilogrammn
met.ro

»

kilogramma
»

~

~088
~/GO
~ 11'of)

~

!JUGO

»

»
»

»

$010

........ .

Art.. r.os. Feltro para calafetar navios •...
Ai'/.• 5~7. Trapo>, ourelas o
aparas ........ .
Art. r.n. Amarras,cabos r.sl.aes e outras cordas simples ou
alcatroadas, em
peças,

Art..
Ari ..
Arl.

:\t·l..

rebalho.~

e

obras . . . . . . . . . .
f>!i3. I.onas e meias •lonas . . . . . . . . . . .
:;;,r,, Manguni t•as . . . • .
5Gil. T1•apos, ourelas c
n.pnt·ns ........ .
617. Amiant.ho ou n•.>bestos cm pannos, fitas, gache/.as e arruellm;
eom ou sem aramo e com on SAm
r•omposicão d e
bO!•rnchn ou tnlrn
flom ou sem composicão de borraolha e com ou
sem arnme e em
pa~>ta eom mist.nrn rio outra

~027

»

,

~1010

»

$075

»
»

$1 02

»

$010

$1!1:)

kil<•g~ammn

»

,

,.

mnt.Clrin ....•..

F.m pó com mis-

tm·a nu eomposir;ão para fnhJ'ieaJ• massa para
nohJ'it• ea,lrleiras,
t.ubns o usos .~o
me!hnnles .....

$010

•·

7!!5

!
I

''
'i;:

ii
'
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Em mnssa para lubriJicacões d e
machinas ..... .
Em Linta de qualquer modo preparada ....... .
Art. 620. Pecas de barro
para construccão
de ansas e armazens ....... .
Pecas do barro reJ'ractarío, n lí• o
classificadas de
qualquer m o·d o
ou feitio, proprías ·para con,,trucciio de ostufas e fornos do
grande reverbéro, destinadas w
fundir metaes,
arõa e outros mineracs ........ .
Telhas de barro de
qualquer fórmn
ou fei.tio, inclusivo os ventiladores e capotas
de barro ·s·imples
Idem do barro vidrado ........ .
Tijolos de n:lvonaria compactos ...
Idem com furos ..
Idem do ladt•ilhos
do barro simples .......... .
Idem vidrado(nzulejo) .... , .....
Idem ca.Icinado de
gré impermenvol.
Tijolos de fornalhas ou refracta-

$080
$025

$007

-

li

1$070
12$040
4$000
8$000
$136

»

cento
cento
milheiro
»

m. quadrado

$400

»

»

$800

)

,

2$000

rios ......... , .

Art. Gl.-1, Talco em gnchctn
coberto de algodão, Iii ou linho.
Art. 098. Tubos de cobre de
qualidade .•....
Art. 700. Chumbo, cm capos para nque"

8 %· do valor

»

mllheiro

$080

kilogrnm.m~

$100

)
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art'.

dueto-s, gaz e semelhan•tcs , , •..
701. Estanho em canos
para alambique.
7H. Amarras o amarretes de ferro ...
728. Chapas de ferro
para cobrir casas
e ruberoide ..•..
731. Correntes de ferr o fundido de
é los deS'ligaveis,
com ou ,sem ·azas.
740. Parnfuzos de qualquer outra qualidado .........
755, Trilhos até 10 kilomeLros por metro corrente ....
Idem e mais de 10
kilogrammas
Grampos ou presos,
talas de .iunccão
e parafuzos correspondente.; a
qualquer trilho,
quando importados separadamente (observada
a nota 99• da Tarifno vigente) ....
756. Tubos galvanizados ou simples,
para agua, gaz,
caldeira e semelhantes,rectos ou
curvos, com ou
sem luvas ......

...

A~t.

Art. 757. Em pecas de ferro para edificacão de casas e
nrmazens,ou para
construccões de
barcos, v a s o ,s
meudos, pontes,
cercas, postos telesrnphicos o u
telephon•icos
e
outras obras sem~Ylhantes·, arma-

»

$026

)

»

$048

)>

)

$032

)

»

$030

)

$032

»

$006

»

$002

l>

»

$002

..

»

$002

»

$004

)

728
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dos ou desarma-

8 :% do valm·
dos ••••....•..
Art. 805. Carros o outros
vohicu!os de conduccão de pesso"as
generos e s e n ~
pertence~·.
proprios para estral>
das de Jorro .•.
Art.. 82·1. Bar·quinhas de me1$00il Uma
»
tal pai'a ·navios.
1$000 Um
Ar!.. S~Ja. Manometros ....•
Art.. 875. Ob,iectos o app~
J•elhos physicos o
apropriados a in.>ta!lacões elclllricas de transmis8 % do valor
são do i'or·ça o luz
Art. 98:1. Balanças automaticas para pesagem de cafe, cerenes, gado, et.c.
»
s %
Ar-t.. Gaü. Correias p a r:•n•
macllinas,de algodão, linho, !fi•
*.?00 kilogrnmma
ou borracha ....
»
,\rt. J .033 Gacheta p a J' a
$1GO
machinas ..... .
~<\J•.t·.. 1.05G J,unternas
para
nnvio.s· e !ocomotivas, de metal branco ou
amnrello • . . . • . · »
$320
»
JIT. A's casas o inst.it.nt.os de caridade c assistoncin publica
gratuita será concedido o abat.imento de 90 % sobro ns t.axas
da Tai·ifa vigente par·a as drogas o medicamentos cm geral,
folhas, somente~. plrrnLas, flores, fructas o raizes mnrlicinaes,
pam instrumentos e appat•clhos ci.r·m·sicos, npparelho~ e instrumentos physicos especiaes ao t.mlamento medico e desinfeooües, aos cmat.ivos do Lister, aos artefactos de algodão, lã
e linho para uso dos doentes o ussist.idos.
IV. Os nrlubos natura es ou artificia os qun niio possam L~ r
oui.J·o 11so ou applicação: ~u!faLo do potassa, chloru.eoto do potassa, lminit, sulfato do ammoninco, superphnsphnto de cal.
escm•ia.1 rlr. Thomar, gr;ano animal e at•f.ifirlial, e as misturas
do adubos contendo potassa, acido plwsphorico o ar.oto serão
importnrlos lh'I'AS rlc direitos do consumo o de expediente,
tanto por a:;t•icultores o synrlicatos, eomo por commPJ•eiantPs;
o salit.r·n do Chih que tem applicnciio n divorsns industrias.
s6 gosar1í desta isenQiio quando impoT'tado dir·eclnmente pot·
agricult.oros par a emprego cm suas eult.urns,
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V. E' autorizado o Presidonl.e da nepublica a Jll'omovcr
accórtlo com as companhias, empr~zus, corporacões c pnrticulm·es que tenham eontractos com o Governo Federal, afim
rlfl serem mareaclos prazos aos que não o~ t.iverem, dentro rios
qunes deverá terminar o goso da isenção de direitos:
a) sempre que foJ'em modificados ou renovados t.aes contractos sm·(t estabelecida a clausula da abolição de isencão de
lliJ•eit.os;
b) nos conll'ac:to~ flUO fo!'em celebrados, não ser{t pe.rmit. t.iilo c'onsignnJ• dall~uln rlc! isencão de di mitos. sendo considerada nulln a que porventura, fôr estipulada. Outrosim, as imporl.acões feitas rtireetamcnte pelus repa.rt.içücs Pllblica~ srrão
"xl'luirlns do favoJ· da i~rnclio ele dil'eitos aduaneiros.
VJ. F.icam abolidas para todos os effeitos as iseneües de
direitos aduaneiros, inclusive para os governos federal, estaritmes e municipaes, sobre material para cerca, respeitadas
as eonccssües dn contraetos.
·
VIJI Na expr,ssilo « livt•e de direitos» ou « l,ivre de direitos aduaneiros>, c!onsignada cm lei ou dect•eto nspecial ou
eontracto, só se eomprehendendo o~ direitos dn importação
pn.m consumo.
VHT. A isenção do expediente de generos livres de dimitos c de consumo stí poderá ter logar si na lei ou decreto
especial ou contracto esse favor est.iver consignado clara <l
IJxpressa men le.
JX. .Fica i.senlo de expediente o carvão de pedra destinado exclusivamente :\ navegação e :ís estradas de ferro,
sendo a entrada e a applicacão fiscalizadas pelo Governo.
X. Será concedida isencã'O de direitos aos objectos proprios pal'a O> sports nth·Ieticos.
Arl. 3." •Pagará 8 % do respectivo valor o material importado para ser applicado pelos governos dos Estados, do~
munieipios e do Distríct.o l"edernl, ú requisição delle~ em
suas obras J'eit.as POJ' administt•ucão ou conLracto que tenham por J'im o saneamento, ombellezamento, abastecimento
de ar;na " pal'n rC.do de esgotos; o mnt.erial para calçamento.>,
inclusiw brit.adot•es, motorrs respei!l..ivos e rolos ou comprcsSOI'llS para m:wadamização, "melhoi·amentos e llOnservacüo do
bat'rns n portos, consl.ruccão do fornoR para. incinet•acüo do
I ixo, flOutr•s, illuminat•iío. estradas do ferro e viacão elect.rica
e o q•u:o se destinat• ao desenvolvilll!ellJto de forca para estes
fins, ou desl.inado a lnboi·atol'ios do ana•Jy:íes; o material para
eolonias COI'l'fll!cion:ws e casa de prisão com trabalho; os nnim~e> n mafnJ•iao~ destin~dos aos corpos rJo policia: o rio homhim·os: o J!lni.Ci'IHI .d~st.mado ;i prat.icagem dos portos e á
Llo!snbsiJ'IH'~an di) b:uxws e cannes.
I. PngoaJ':Í tgualmnnt.e 8 % sobre o valor o matmoinl fluctu~nt:! rnra os ser·vit·o.• rJ as emprezns de nawga~ão dos rio8 e
JUI;l>US da flr.tmhlinll.
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II. Pasarú 8 % sobre o va1!or todo o m~t.crial importado
pela Mu.nicipalitu of Pm•ti Improvcmcn~, Limitcd, de•tinado ao
serviço de esgotos (saneamento) da mdade de Belém.
III. Pagará 8 % sobre o valor o material importado para
as cmprezas de navegação fluvial mdstentcs na Republica.
IV. Pagarão 8 % do seu valor as qua.rtolas c os barris de
Voda especie, novos c desmontados,, destinados no acondicionamento do vinho nacional, quo forem importados por syndicatos
agricolas ou por viticultores, bem como as pipas, meiao• pipas
ou bordalezas para o acondicionamento de sebo ou graxa, desarmadas Du armadas, importadas pelos xarqueadores nacionaes.
Art. 4.' São equiparados aos machinismos e apparclhos
para agricultura·, os machinismos e apparclhos para fabricação
de adubos de peixe c do marisco, fabricados pelas• emprczas
que exploram a industria extractiva do mar, equiparado esse
dispositivo n. 2, n. IV do § 4" do art. 1• da •lei n. 8.592.
Art. li. • E' o Presidente da Republica autorizado:
I. A emittir com antecipação de receita, no exerc!cio des~a
lei, bilhetes do Thesouro até a rsomma de 30.000:000$, que
serão. resgatados até o fim do mesmo exercicio.
II. A receber o restituir, de conformidade com o disposto
no ar.t'. H, da lei n. 628, de 17 de setembro do 1851, os dinheiros provenien te.s• dos cofres do orphãos, de bens do defuntos e ausentes e do evento, do premias de loterias, do depositas das caixas economicas e monto de soccorro e dos depositas de outras origens; os saldos que resultarem do encontro das entradas com as sabidas deverão constituir deporsito especial no Thesouro Federal.
III. A cobrar do imposto de importação para consumo 35
ou 50 %, ouro, e 50 ou 65, papel, nos termos do art. ~. n. 3,
lettras a e b, da lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905.
A quota de 5 %, Duro, da totalidade dos direitos de importação pnrn consumo será destinada •no fundo de garantia
e o imposto em ouro destinado ás• despezas da mesma natureza,
sendo o excedente convertido em papel para attender ás despezas destru especie.
Os 50 % ouro serão cobrados omquanto o cambio se mant.iver acima de 16 d. por 1$, por 30 dias• consecutivos, o do
mesmo modo, só deixarão de ser cobrados depois que, pelo
mesmo prazo, elle se mantiver abaixo de 16 d. Para o effeioo
destw disposição tomar-se-ha a média da taxa cambial durante 30 dias.
·
Si o cambio baixar de 16 d. ou mono~. cobrar-se-hão do
imposto do importacão sobre as mercadorias do que trata a
lettra a 65 % em papel o 35 em ouro.
No m•t. 205 da tarifa aduaneira em vigor está sujeito á
taxa de 50 % em ouro sóment:o D carbureto do cn'lcio.

I

,jr

H
~:,

~;

'

SESS.\0 EM

30 DE DEZllMBRO DE 1 OH

73t

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras· de melho.,
rnmentos dos portos, executados n custa dru União:
f', a taxa a~é 2 %, ouro, sobre o valor official da importacão do porto do Rio de Janeiro e das Alfandes:as do Recife,
Bahiw e Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, R10 Grande do
Norte, Parahyba, Espírito Santo, Paraná, Santa Cathnrina,
Matto Grosso e Alagllas, exceptuadas as mercadoria.~ de que
trata o n. 2 do art. 1';
2', a taxa de 1 a 5 róis por kilogramma de mercadorias
que forem carregadas ou descarregadas, segundo o seu valor,
destino ou procedencia dos outros portos.
Para acce!el'ar a cxccucão das obras referidas, poderá o
Presidente da Republica acceitnr doi1Jltivo ou mesmo auxilio
·a:' titulo oneroso, offerecido pelos Estados, municípios ou associações interessadas no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes de tacs auxilies não excedam do producto
da taxa indicada.
. V. A promover a cobrança amigavcl dn divida activa, para
o que adoptará as medidas que julgar convenientes, incl11sive
n do conceder prazos razoavois, afim do evitar que se nocumulem grandes sommas não arrecadadas.
Nas dividas provenientes de muitas, impostos e outras
contribuições, a cobrança amigavcl se deve fazor pela seguinte
fórma:
a) para multas e impostos lancados, dentro de 30 dias;
b) para os impostos lançados;
1', os de rcspnsabilidade pessoal:
a) si pagos em duas ou mais prestações, a cobranca amigavel só terá Ioga r até no vencimento de outra•s· prostacões;
b) si em uma só prestação, dentro do 60 dias;
2•, para: os impostos de garantia real, a cobrança amignvel
~c fará até 31 de marco de cada <anuo, isto ó, até ao encerramento do exercício .t que corresponder a dívida.
Pa~n os impostos lançados de responsabilidade individual,
cu.io pagamento niio se realizar no prazo determinado no regulamento e si houver de promover a domicilio a coõranca ou
fô1• satisfeita fórn do ·respectivo prar.o, n multa será, em vez
de 10 %. 20 'I", que se elevai'{L n 30 "I", no caso de ser judicia:Imente arrecadada.
As dividas rcmettida~ pelas ostacões fiscaes arrecadadoras
ás Delegacias o Procuradoria Geral da Fazenda Publicru para
a cobrnnca executiva, serão, dentro do prazo mnximo de 15
dias, enviadas ao juizo competente, devendo os procuradores
fiscaes promover a immedinta oobrancn executiva.
. . VI. Fi~a o Govel'Uo. autorizado n promover a Jiquidncilo da
diVJdru aet1vn pelos mews que julgar mai.s· convenientes, podendo contrnctnr para isso procuradores, mediante uma por•
contagem nüo excedente de 15 :%,
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VII. A modificar a taxa dos direitos do importacão, até
mesmo dar entrada, livre de direitos, durante o prazo que .iulgar uecessario, para os artigos de procedencin estrangeira, qun
possam competit• eom os similares produzidos uo paiz pelos
trusts.
vm. A conccdet• franquia po.>tnl:
11D) aos Jm•naes, revistas t1 publicações de camcter agricoln,
industt•inl e commercial n boletins ofl'illines publicados polos
govnrnos dos Est.adO$ o do Distriet.o l"edcm·I, desde que tenham
distribuição gratuita, assim eomo :\ llOrJ•cspondencin r ·remessa
no sementes distribuídas gr•al.uit.nmel'ltr pela Sociodado Nacional d(' Agricultura e pela;; socicdndPs wngenercs dos Estados;
b) aos livros impressos de qualquer nuturrza, romeHidos
para as IJiblioUwcns publicas da União, dos Estudos e do;, municipios, :í corrcspondencin e publicacões do J.nstituto de Prof.eocüo e Assisten•in tí Jnfnnei3 do Hio de .Taneino, do Instituto
Hislorico ol Geogmphico Brazileit•o, bem assim ús publicnçõeR
rloJ distribuição gratuita das ligo·~ contra a t.uborculose desta
Capital, Jtnhia, !'l!t'nambuco o Rio do Janeiro c da;; associn~õe~
e sannf.orios de S. Paulo,
IX. A dcsmonetiznr as moedas de prata do antigo nnnho.
do valor de $500, 1$ e :l$, substituindo-as por moeda do eunh11
que estabelecer, podendo fixar os prazos dentro dos quaes ••e
dever:\ operar a substituição.
X. A não admittir a despacho nas alfandegas os cognncs,
armagnncs, whiskys, rhums·, genebras e outras bebidas alcoolicns, que coutiverem mais de cinco grammus de impurexas
toxicas (etheres dn série graxa, fut•furol, alcools superiores,
etc.), do que truta o a.rt. 11 d11 lei n, 559, do 31 de dezembro
do 1898, por 1.000 grnmmus de alcool n 100 gr(tos, on
duns grnmma~ e !iO centigrmnmnfo por 1.000 grammns rle alcool n 50 gráos,
xr. A effectuar nas estradas de ÍC!'I'O fedornes o transporto
gt•atuil.o dn moeda do cobre rlest.inndn a :ser recolhida ~ da do
prata e do niclwl destinada 1í circulncüo desde que seJam rr.meHidus a uma roparticiío fiscal federal.
XJI.•\ arrendar mediante lloncurrenciu publica e a quem
nwlhot•cs vantagens ol'fcrecer a oxplorucüo das areias monnziticas do dominio d:~ Unifio. Para regulnriznt• o commot'IJio
dr.st.as areia., poder{t ontrnr nm nccõi'Cio com os governos rios
Est.ados, que as possuirom.
XTH. A rever o pt•o,iecto de Tarifas de Alfandegas elahornrlo pe·ln Commissüo especial presidido: pelo Minist.ro da Fnzr.nda, submettendo-o no Congresso Nncionn I no comc1·o ria
proximn legislatura.
•
. A organizar pautas dr preços das mercadorias su,ioitns n
tmposto ad 11alorem., pal'n baso rln arrecnrlat;fio do mesmo impos~o _nns nlfnndogns o mesas do rondw,·, devrndo, u·.1 caso de
omtssuo na pnutn ser calmtlado o imposto pelo vnlor const.nnl.e
rln l'r.,pr~>t.i\'a J'aelut·n IJOI!sttlat•,
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XIV A estabelecer na& a:lfandegas c onde julgar com·cnieuLc o' serviço ue entreposto p.al'a as mercâiioJ'ias em tr·ansito com destino u paizcs limitrophes, expedindo o regulamento
necessario para execuciio do serviço.
XV. A reformar o regulamento dos impostos de consumo,
uc industrias e profissões para o fim de melhor assegurar a
arrecadacão das rendas.
XVI. A restituir à Camara Municipal de Leopoldina a
imporlaneia dos direitos nduaneiro, e de estatistic·a: paga pela
importar;iio do mutet•ial destinado ri rêde de esgoto~ n abastecimento de ugua 1í mesma cidade, observadas as formalidades
dos urls. 2" IJ 6• do t•cgulamento !!47 A, de 4 de novembro d'e
1890, abrindo pam isso os necessarios creditos.
XVII. A restHuir it Gamara Municipal de Juiz de Fúra a.
importnncia dos direito' aduaneiros e de estatística. paga pela
im(Jortação do material desl.inado IÍ rêde de esgotos c abasteemento de agua á mesma cidade, obscl'\·adas as formalidades
dos arts. :!" B ü" do wgulnmento 947 A, de 4 de novembro de
H!!JO, ai.Jrindo pat·a isso os ncces~arios creditas.
XVIII. A restituir á Camara Municipal de ·Passos, Estado
de Minas Geracs, â importancia dos direi.tos alfandcgar•ios
pagos por !ntel'filedio dos Sr,s·. lllello & Davis pelo maccrial impol'latlo pa.m a installacão hyàro-electrica na •éde daqueUe
J!lllllieipio, podendo abrir o credito necessario para a restil.uioiio de que se l.rata, obscrva.das as formalidades dos arV;, 2'
o !i• do decreto de 4 de novembro de 1890.
XIX. A pagar, depois de effectuada a devida arrecadação,
50 % da respectiva multa·, a todos aquelles que descobrirem e
levarem ao conhecimento da autoridade fiscal qualquer· sonogacüo das rendas internas praticadas pelos contribuintes.
Art. 6." São autm·izadas as mesas de rendas fedcraÍJS da
fr·onteüa a despachar obJectos conduzidos por passageiros cm
commercio e estnndo dispensados de l'nctum consular, são su~uas bagagens, os quaes, não podendo set• considerados de
,ieif.os •n direitos, desde que o valot• dos mesmos niío exceda de
320$, sendo, si exceder, remettidos á alfandega mais proxima.
Art. 7." As expt'e!sõcs <dinheiro cm conta. corrente~ ou
outras equivalentes, usadas como prova do solucüo ou amort.izaciio de divida, bem como os avisos de recebimento de quaut.ias, sob qualque~• fórma, correspondem a recibo para o cffcil:o de obrigm· ao devido sello, sob as penas da •lei, as pessoas cujos nomes figurarem nesses documentos.
Art. 8.'' Ficam isentas do imposto do sello a.; cambines
emittidns. pelo Banco do Brazil, as opera~ões quo realizarem
os bancos do custeio rural, organizados sob a fórmn coopcrat.iva de credito, bem a.ssim as caixas ruraos ou urbanas quo sn
fundnl'Om :!Ob n fórmn coopm·ativa de credito o sob a bnso da
responsabilidade pessoal, solidaria c illiimtuda, visando mnis
J'acilitnr c desenvolver o crcdilo agrícola do que lucros directo.;, nos associados.
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:Art. O.o Ficam tambem isentas de qualquer scllo proporciono:! 11 constituicüo de bancos hypothecaz•ios ou agrícolas, c
as obrigações ao portador (debentures) por clles cmi-Ctidas,
uma vez que tau; estabelecimentos scj um ou tenham sido fundados com a cooperação e immcdiata fiscalizacilo dos governos
da União ou dos Estados, afim de fornecer á lavoura auxilio
de capitaes,
Art. :10. Permanece om vigor o ar·t. 7" da lei n. :1.837, do
3:1 de dezembro do :1907, reduzido a quat1·o mezcs o prazo de
dez ahi concedido.
O Presidente da Republica informará ao Congresso cm
sua proxima reunião da execuciio deste preceito legal,
Art. :1:1. I•'ieam obrigados os fabricantes de mercadorias
sujeitos a imposto de consumo á applicacilo de rotulos em
seus nroducto~ nos quaes se declare o nome do fabricante ou
empreza ·fabril rcgistz•ada na eslacilo fiscal competente e situação nas fabricas:
a) as fabricas que venderem artigos acondicionado.> cm
cascos, nestes farão gravar em tinta indelevel ou a fogo aquelIas deelaracões, ficando sujeitos á rotulagem por unidade os
pacotes de velas, de phosphoros, os macos de cigarros, os pacotes de fumo ·c todas as demruis unidades .tributadas, como
sejam: bengalas, chapéos, sabonetes em barra ou de qualquer
feitio, especialidades pharmaceuticas, etc.;
b) os tecidos. nacionaes de quaesquer generos ficam sujeitos apenas ao rotulo declnrntorio de - Industria brnzileira;
c) aos indust.riaes que na vigencin desta disposição lesai
derem sabida: aos seus productos das fabricas sem se acharem
devidamente rotulado;;, serão applicadas as multas estabelecidas no art. :122, n. 3, Iettras c c n, do regulamento annexo
ao decreto n. 5,890, de iO do fevereiro de 100.6',
Art. 12. ·Pelo purcurso .nas linhas l:e!egraphicas de ligação
de estações fronteiricns brazilciras ás ostacões' limitrophes
pertencentes a administrações telegraphicas de outros paizcs,
•será cobrada a taxru de um franco, ouro, por telegramma até
30 palavras o mais um franco, OU!'O, por grupo de 30 palavras
ou fraccão excedente. O Presidente da Republica cntz·ar(L em
'accôl'do com essas administrações no sentido de sel' estabelecida taxa idcutica pura a cormspondcncia entro as estações
!rontciricas estrangeiras e as suas Iimitrophes brazilcirns.
Art. :13. Será cobrada a taxa radiotelegraphica do seis
·franco.'! poz· tclegrammn até :10 palavras o 60 centimos por
palavra excedente, comprehcndida nessa taxa •a• da .transmissão
entre a estacilo costeira e a cstaciio te·Jegraphica á qual se
achar uquclla directamente ligada, cobrando-se, quando houver
percurso nas linhu~ terroslt•cs mais 25 contimos por palavra.
.
Art. H. As taxas a cobrar pelas cartas de saudo serão as
seguintes, pagas mediante .se li o adhesivo:
Para navios estrangeiros (a vela ou a vapor) toeooo;
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Para navios .nacionaes (idem) 5$000.
Art. 15. Fica supprimida a exigencin; do despacho nas alfandegas o m()sas de r.endas da ROP)lblwa das .bagagens dos
passageiros que se destmam no exterior.
Ar.t. 1ü. As cmbarcncões entradas em domingo ou feriado ou depois de fechado o expediente nas alfandegas, poderão .ser despachadas na Guarda-morin, assignnndo os agentes ou consignatarios termos de responsabilidade pelos impostos despezas ou multas CID quo inco!'l'eríío o.s referidos
navio;, Esta disposição aproveita aos navios que entrni'CJ;U e
sahirem no mesmo dia.
.
O termo a que se refere osLe puragrapbo deverá ser li.auidado dentro de .\8 horas uLeis, sob pena de ser cassada esta
·faculdade no relapso.
· Art. 17. O.; navios que entrarem nos portos da Republica
para refrescar, receber mantimentos, deixar· ou tomar apenas
passageiros, deixar naufragas, doentes, ar.t•ibados, pagarão ~ 2,
como unico impostos.
Art. 1!!. A cobranca das licenca~ pela Municipalidade do
Districto Federal, uma vez que ·tenham relação com o imposto do industrias e profissões, não serú liquidada sem quo
seja apresentado o documento de que csto imposto foi pago
no Thesouro Nacional.
Art. 19. Fica elevada :a, 10 % a tole1•ancia a que se refere o art. 108 do actual regulamento dos impostos de consumo para differencas entre quantidades de sal constante.; do
manifesto e as verificadas na descarga.
Art. 20. O wanant pagará o sello fixo de 300 ré is, quando
fôr endossado pela primeira voz, ficando ai<lim equiparado ao
recibo das mercadorias depositadas nos armazens geracs ao
conhecimento do deposito para esse effoHo fi.scal.
Art. 21. Fica revogado o art. 19 n. 1.313, do 30 de dezembro do 1904, pagando, porém, todos os navios que entrarem pela barra do Rio de Janeiro a titulo do conserv.acão do
porto, .a taxa de um real por kiligramma do mercadoria embarcada ou desembarcada, exceptuadas as de produccão nacional e o carvão de pedra, quo ficam isentos.
··
Art. 22. Continúa em vigor a autorização dada ao Governo para adoptar uma tarifa difforencial pa'!'a um ou mai.s
genoros do producr,üo estrangeira, podendo a reduccão attingir até o !.imito do 20 %, limite que para a farinha de trigo
será até 30 %, o reduccão que soja compensadora de concessões
feitas a gcneros do produccão brasileil'a, como o cafó, a herva-matto o assucar e o ai coo!.
· Art. 23. O imposto de phm•ol se1•á cobrado om ouro ao
cambio do 27, assim como o do doca.
Art. 2-1, Os al'madores estrangeiros quo fizerem o serviçQ
do navegação onl1'o po1•tos do BJ•.nzil o do exterior, tambem
servidos por linhas nacionaes que adoptarem regimeos, eombinacõos de rebates do !rolos com condiciio do ombnrquos exclusivos om seus vapores o que não exceptuarem .os vapores
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de proprietlndc tia' cmprc~as nncionucs, ficam sujeitos ao
pagamento em dobro nos po!'l.os da 1\epui.Jliea de todos os im. ·postos u taxas a quo 1'orem obrigados e cassadas as regaJiij~
·. de paquete ou de quaesquer outros 1'avoros concedidos pelo
· Govcmo l•'edernl.
Art. ~5. o, offil!ios eapeaudo autos de processos por crime
tlw c~rnpctuucia t.la .iust.i~a federal, quando remcttidos pelas
nutorJdadus policiaus dos rnuuicipios á chefia de Policia, nos
Estados, pura trausrnWl-os ao juizo 'eccional, ou quando devividos pot• aquullu ,juizo com promociio do procurador da Repui.Jiiea, pal'U uu\'11' dili:;·etlidas, passal'iío a •!!OSaJ· n J'J•auquiu
postal.
Art. 21l. As J'act.uras consulares tle que trata o dect·c.to
legislativo n. 1.103, de ~I de novembro de t 903, serão aprc••entadus um t.rcs vias ao consul ou agente consular do Bruzil,
no cstt·nngeiro, que, depois de authentical-as, lhes dar:í o seguinte destino:
a) a !' via será J'emettida directamente pelo Consulado,
juntamente com os papeis do navio, á repartição fiscal tlo
porto ou ponto do destino;
'IJ) a 2' via ~erá envi•ada immediatamenüJ á Directoria
do Eslali~tica Commercinl, no Rio de .Taneü·o;
c) a 3" via l'icar:l no archivo do Consulado.
J. A 1" via será cscripta a mão ou a machin:a·, com t.int.a
indolevel e deverá ser seBada, antes de visada polrt autoridade
consular. As outt·as via.< poderão ser copiudas por qualquer
processo, corntanto que se,iam facilmente legiwis u são isuntas de sello.
II. O valor para o despacho nas alfandegas e mesas de
rendas se regula pelo da 1" via, reme !.tidas a est~s reparf.i~ões pelos consoles ou agentes consolare$ .•
III. Pelas divergencius da factura consulm· emn o conteudo do volume ou volumes, verificadas no acto da cout'm·on·cin, incorrerá o dono ou consiguatnrio d:u mei'C•adirias n:L
multa do dit•eit.os em dobro, seJa. qual fOr a imporf.aneia rios
direitos, resultante da di1'1'orenca encontrada, quer se trate de
differonca• do qua:lidade, quer de quantidade, de pe8o, taxa
inferior ou valor.
IV. Fieum revogados os arts. ""· 5", 8", ~ 111". 2' parte;
23 ns. 1 a 1, 26, § ""• e :JS e seus pnragraphos, do decreto Jcgslntivo n. U03, do 21 de novembt•o de 1!103, e supprimidns as pala,.ras - n pessoas estranhas ao obJecto daR me.•mas - .no final do art. 30.
V. A dcclnrnçiio na factura .do peso bruto da mercadoria,
quando esta e.st.ivrr suJeita ao pagamento de direitos pelo peso
liquido ou vice-versa, incide na dit'J'crencu su,jeit.n• :1 penalidade do n. III.
Ar.f:. 27. O imposto de transmissão de propriedade ~uusa
mortis e 'in.tm•-·vhJos, no DiHtricto Federal, passará, desd1• Já,
a sol' arrecadado c fiscalizado pela Prefeitura do mesmo Dis-

tricto.
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r. A arrecadação e fiscalização se effectuariío directamente
pela mesma Prel'eitu~a ou por intermedio de seu representante
judicial nos inventarias, arrecadações e quaesq·ue.r outros í•e'itos .
qu sejam processados na justiça local ou federal deste Distrícto e em que o referido imposto 5eja devido.
II. NBI arrecadação e fiscalização deste imposto serão
observadas as disposições do decreto n. 2.800, de 19 de janeiro de 1898 e mais disposições vigentes sobre o asumpto,
emquanto outras não !'orem decretadas pelo lJOder municipal, funccionando os representantes judiciarias da Prefeitura
nas· mesmas condições em que actualmente funccionam os
procuradores da Republica, continuando isentas as transmissões effectuadas á União ou pela União.
Art. 28. Fica equiparada a taxa de importação de vehiculos de tra ccão animal para o transporte de passageiros e cargas- arts. 803 c 80ü da Tarifa - á taxa de automoveis.
Art. 29. Ficam sujeitos a direitos de import~ção os rebocadores, lanchas e mais embarcr,cões construídas no estrangeiro e que arquearem meno.s de 200 toneladas, quando importadas para trafego nos portos.
Art. 30. Será restituído aos xarqueadores nacionaes, como
compensac-iío dos direitos alfandegarias que gravam certas materias pr1mas indispensaveis á industria do xarque, a importaucia de 20 ré is por kilogramma de xarque produzido e exportado, ficando o Poder Exec~tivô autorizado a fazer rpara este
fim as necessarias operações de credito. até :1.000:000$000.
Art. 31. Continua em vigor a disposiciio do art. 8', parasrapho unico da lei n. 2.210, do 28 de c~ezembro de !909.
Art. 32. As taxas do imposto do r.onsumo sobre as perfumaria·s e as especialidades pharmaceuticas são as seguintes:
l'roductos, cu.io preco não exceda de 5$ a duzia, cad,ar unidade 20 ré is.
De mais de 5$ ató 10$ a duzia, cada unidade 40 réis.
De mais de !Oii\ até 15$ n duziu, cndn unidade 60 réis.
Do mais de 15$ ató 25$ a duziu, cndn unidade 80 réis.
De mais de 25$ até 40 a duzia, cada unidud~ 100 róis.
Do mais de 40$ atú 60$ a duzla, cada unidade 200 róis.
De mais de GO$ ató 120$ n duzia, cada unidade 500 réi>·.
De mais de 120$ a duzia, cada unidade 1$000.
Art. 33. E' autorizado o Governo a determinar a hora da
noite em que ó permittícla a visita do entrada dos navios nos
portos da Republica.
Art. 34. Nenhuma restricoíio poderá ser estabelecida, á
en,lrnda e ao commercio, na Capital Federal, de goneros ou
mercadorias Pl'Ocedentc.s dos Estados dn União.
Mt. 35. Os b?~eficios resultantes de quotas lotericas entendem·-SO prcscrJpLOs pnrn terem o destino determinado na
lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1010, o no decreto n, 8.597,
de 8 de mar~ o de l nu. desde que as insl.ítu iaoes beneficiadas
nfto os reclamem dentro do prar.o do cinco annos, n contar da
n~
n
u
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datai em que os mesmos i'oram rccolb idos ao Thesouro á sua
disposioiio.
Art. 36. Jlica som of!'oito a disposicão do § 2" do art. 9•
do dem·eto n. 1.257, do 3 de fevereiro de 1893.
Ar.t. 37. As peças de mobilia, avulsas·, desarmadas, pagarão
o dobro das taxas da·s peoas de madeira soltas, conservada a
meslll!!. razão.
.
Art. 38. No art. 757 da •.rurifa das Alfandegas, depois da
palavra « desa•rmadas », aecrescento-se: excluídas as portas,
janellas, caixilhos, columnas e tudo quanto não constitua pro~
prmmente peca para o esqueleto das construccões.
Art. 3\1, O expediente a que ostão su,jeito~ os genet•os li~
vros será pago nn,s mesmas especies que o.s direitos de impor~
tacão para consumo e incidirão nus mesmas· penalidades nos
casos de differenca verificada na respectiva con!'erencia.
Art. 40. Continua cm vigor o •Uot't. 20 da lei n. 2.32'1, Je 30
de dezembro do HliO, sobre bebidas 1lenominadas vinho de
cannl)., fruetas e .semelhantes.
.
Art. 41. Continua a set· da compelencia dos inspectores
das alfandegas a1 concessão das isenções decorrentes do de~
creto legislativo n. 1,686, de 12 de agosto de 1007.
Art. 42. As sociedades cooperativas· de credito agrícola a
que se refere o ar.t. 23 do decreto n. 1.637, de 4 de ,ianeiro de
Jü07, quo se constituírem em federação nos termos do art. 24
do mesmo decreto, gosn•rã•o de fl'Unquia postal para a remessa
c t'ecebimento de fundos pelo Correio.
Continuarão cm vigor todas as disposioões das leis
Art.
do ot·camento ant.ocedentc.s, que não vot•sarem particularmente
sobJ·t• a l'ixnção rla recrdLll .:1 despeza, sobro a auLCirizat)ão pnra
marcar ou augmontnr os vencimentos, reformar repartições
ou logisla(:üo !'iscai, que .não tenham sido expressamente re~
vogadas ou não ,;o refiram a inlel'esse publico da 'União.
Art. H. Revogam-se as disposicõcs em contrario.
Sala das Commissõos, 30 de dezembl'O do 19H.- Wal{l'cdo
Leal.- Bel'll,ardino 3lontei1'U.

'•3.

N. 478- 1911
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i
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1/ctlacçtio final das Jli'OJWS·içües da Gamara tlus Deputados q1te
fixam a dospe:a doN M·inistm•·ioN da Justi('a e Neaor:ios ln~
ter'iores, da Fa:end~. da Ay-rieult!tl'a, lndu.st'l'ia e Com~
Inercio, da Marinha, tla G·u.crra, das llela(,ües Exteriores e

da Viação e Ob1•as Pl!bl·icas, para ,191:!

I :

Art. l,o A despcza sut•al da Republica dos Estados Unidos
do Bra~il par11 o Ol(ercicio de 1912 ú fixada na quantia de
7ü.150:378$001, ouro, e 418.871 :451$~86, 5, papel, di·~·ti·i~
buidu pelos J•espcctivos Minístorios da 1'6rma· seguinte:
A1:t. ~.· O Presidente tla llupubliua é nutoriz,ado a des[Junúe1', pc'las rcpartícõçs do Mini~tcrio da Just.ica o Negocies
I

'

' Ii'
(i

'')

j•,

'
'
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Interiores, com os serviço.;; designados nas seguintes verbas, a
quantia do 10:200$, ouro, e 37,015.:909$564, 5, papel.
:1. Subsid1o do :Presidente
da Republica ...... .
2. Subsidio do Vice-Presidente da Ilepublica.
S. Gabinete do Presidente
da Republica .... ~ ..
·Í. Despeza com o Pala cio
da Presidencia da
Republica ......... ,
5. Subsidio dos Senadores.
Augmentnda do réis
:12 :000$ para representação do V i c e Presidente do Senado
6. Secretaria do Senado.
Augmentadu de róis
2:580$, ficando assim redigida a subsignacão: - 1' a r a
h'11n tii'ioacão a d d i cionaes: de 15 % ao
vicc-director, a um
ofl'icial, ao auxiliar
dos sN·v i cos de organização dos Annaas e
ao porteiro da Secretaria; de 20 % ao director até 13 de fevereiro, ao bibliothecario atú 8 de julho,
n dous offioiaes, ao
ajudante do porteiro
do salão o a um continuo; de 25 % ao diJ•ector, a partir do l.t
de fevereiro; ao bibliothecario, a partir
de 9 de julho; •a um
official, ao conservador da bibliotheca e
a um continuo; de
30 % ao arohivista,
ao porteiro do salão,
no ajudante do porteiro da Secretaria· e
a um continuo.
A consignação
«Pessoal~:
Diminuída de 4 :752$000,

Ouro

Papel

• o o o •••• o •• o •

120:000$000

•••• o ••• o o ••••

36:000$000

t •• ' ••• •.••••••

76:800$000

o t

151:440~000

•

I

I

o I o I

I

I

O 1

I

I

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

579:000$000

•'

7i0

Ouro
COl'l'USJ!UilUOntes aos
vencimentos do um
continuo, cu.io Jogar
foi supprimido pela
dellbet·ucão d() Senado de n de novembro
do füH; o augmentada de .; :752$ para
vencimentos do um
auxiliar d o sor~tc;o
das actas, cargo croa.do por dolibero.cüo
do Senado, tambem
de n de novembro de
1911.

Augmontada ainda.

de 36: 000$ para pa-

gamento de vencimentos a quatro redactores de debates e
um redactor dos Annaes, sendo a cada.
um 7 :200$ divididos
cm dous terc·os de
ordenado c um terço
de gratificncão, d e
conformidade com a
resolução do Sonado,
de 28 de dezembro de
:1.911, Diminuída de
28: SOO$, na sub-consignação «Ser v iço
Tachygruphico, de
Redaociio e Rovisüo
dos Debates~ da consignação - Material
- p e I a suppressão
da verba para pagamento de quatro rodactor·es de debates,
Augmentadn do réis
72:000$ na mesma
sub-eo!l'signacüo da·
consignação - Mut.erinl - para attendet' ao pagamento do
sorvico tachygraphico, de accôrdo com a·
modificncão feita no
respectivo contracto,
por deliberaç~o da
Çommissüo de Poli-

Papel

Ouro
· cia em 21l do dezembro de 1011.
A' sub-consignacão
- «Dispensados do
serviço~:
Augmen ..
· tada de 702$, para
pagamento da grati•
1'icacüo addicional de
20 % sobre os vencimentos ue 3 : OllO$,
com que l'-oi disponsltdo do serviço o
continuo José de l:Iollanda Cavalcante (resolução do Senado,
de ü do novembro do
1011). 'l'otal da verba
7. Subsidio dos D e p u tados. Augmentada
de 12:000$ para representação do Presidente da Canmra ..
8. Secretaria da Camara
dos Deputados.
Pessoal:
Angrnentada ncst.t.
verba de 233 : 07 5$800,
sendo: 357$~00 para
corrigir o erro do
calculo na importancia total destinada
a gratificações addicionaes; 2:138$400
para pagamento dtf
gratificacües a d d i •
cionaes a tres oonti•
nuas que completam
1O annos do serviço,
a contar do 1 de .ianeiro, 1\ razão de 15 %
e 480$ para pagamento da differença
dn gratificaciio addicional do 15 % n
20 % n um I" .afficial
e n um n.iudnnto do
porteiro, este de 1 de
,Janeiro e nquelle de i
de julho em dennte;
6:040$800 pnra as

··············
O

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

Papel

799:105$972

1.920:000$000

grat.ificacões a d d i oionnes que pm•cebem
os funcoionarios ria
Secretaria da Camarn dos Deputados que
passarão a ser de 15,
20, 25 e 30 % para
os funccionario~ que
cont.nrem mais de f O,
15, 20 c 25 nonos do
servico;
2:250$ para pagamonto de grntificn~ão addicionnl de ...
15 % a, um superintendente da redacção
d o s debates, q u e
completa fO nnnos
do serviço. n começar
do 1 de Janeiro om
donnt.o:
231:000$ para pagamento dos vencimentos do pessoal da
5' seccão, creada por
dolibernção da c·nmnra, de 26 do dezembro de f9H, pela
f6rma seguinte: f
chefe do serviço tachygraphico 16:200$;
f sub-chefe do mesmo servico 14:1,00$:
1 O tachygraphos a
12 :000$ cada um ...
120:000$; 1 chefe da
redacclto dos debates
14:.\00$ ; 1 redactor
dos Annaes 7 :200$; f
redactor d o s d o oumentos 7 :200$, 6
J~cdact.ore~ dos debates a 7:200$ onda um
43 :200$; f chefe do
sccciio da neta .....
R:.\00$000.

Dispensados do sorvioo:
Auwnent.ada de réis
20:102$.\00, smndo:
H: .\00$ para pagamonto de vcncimen-

Ouro

Papel

7i3

f.os, durante o exercício, n um chefe de
redacção dos debates,
dispensado do servioo, com todos os
vencimentos, por delibcrnr;ão da Camnra
do 30 do agosto de
1.!H 1, e 5 ;702$1t00
para pag-amento de
vencimentos inclusive gratificação addir.ionnl, durante o

mesmo r.xcrcici·o, n

um continuo igua.lmrmt.e dispensado do
scrv iço. com todas
as vantagens de seu
cargo c p·or deliberação da mesma data.

Material:
Augmcnt.adn de rMs
r.1 :200$000, sendo
!!O :000$ para limpe.
zn e conservar-ão (Je
moveis, substituição
de t.apetes. cortinas,
etc. e 7:200$ para
pagamento de vencimentos, durante o
exrrcicio, :i razão de
600$ mcnsaes, no encarregado do serviço
da organização dos
rlooumentos p a r I amontares;
20:000$ pnra quo n
Mesa ou Commiss!io
de Policia contrncte
n publicação, em volumes, dos trabalhos
relativos a document. os parlamentares.
nté que a Imprensa
Nacional funccione
regulnrmonto;
3:600$ para. completar n grntificaofio
de 250$ n cada um
dos 12 serventes da

Ouro

Papel
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23i :000$
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correspon~

dentes ao augmento
da mesma quantia
feito na consignaçüo
«Pessoal :o.
T·otal da verba ...
9, Ajudas de custo aoe
membros d o Congresso Nacional. ....
10. -Secretaria de Estado:

\i,

'

,,,li·
''1,

O t

O

o o I O O O O O o o o

944:106$318
275:000$000

1 Ministro de Estado -

Decreto n. 27 II, de i
do dezembro de 1889
Gratificação a o Ministro
p a r a representação
-Decreto legislativo
n. 260, de 20 de de~
zcmbro de 1894 ....
Gratificação no pessoal do
gabinete do Ministro
- Leis ns. 200, de
24 de dezembro de
1894; 652, de 23 de
novembro de 1899;
957, do 30 de dezembro de 1902; i. 6:17,
de 30 de dezemb~o
de 1906; e 2.221, de
30 de dezembro de
i909 ............. .

'·:,

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

Pessoal:

Grntificncão ao assistente
do 1\finisterio, par a
representncüo - J"ei
n. 2M, de 24 de dezembro de 1894, c de~
oreto n. 3.191, de 7
de janeiro de 1899,
§ 3' do nrt.. 2' e nr~
tigo 18; c lei n. 2.350,

1;:.

Papel

Ouro

Secretaria dn Camara
dos Deputados;
4:000$ para despe~
zas de fardamento a
dous porteiros, dous
ajudantes de portei~
ro, 20 continuas e i2
serventes.
Diminuída de réis

O O

24:000$000

• •••••• o o •••• o

12:000$000

O

O 0

O

O

0

0

O

o o o o o o o o

0

O

I f

0

o

0

I O

o'

6:000$000

de 31 de dezembvo
de 1910 •..•.•••.•.•
3 Directores geraes a réis
12:000$ de ordenado
e 6:000$ de gratifio a c ã o - Decisl!es
ns. 3.191, de 7 de
,janeiro de 1899, artigo 2'; 1. 555, de 13
.de novembro de 1906;
e 2.092, de 31 de
agosto de 1909; e lei
n. 2.221, de 30 de
dezembro de 1909, e
decreto n. 9 .190, de
o de dezembro de
19U ....•....•••..
6 Directores de seccão a réfs
8 :000$ de ordenado
e 4 :000$ de gratifi-

cação - Idem ..... .
Primeiros officiaes a .. .
6:400$ de ordenado e
3 :200$ de gratificacão- Idem ....... .
12 Segundos officiaes a .. .
4 :800$ de ordenado e
2:400$ de gratificacão- Idem .......•
2R Terceiros offioiaes .a .•.
3 :üOO$ de ordenado e
i :800$ do gratificacão- Idem ........
i Porteiro com 4 :000$ de
•ordenado e 2:000$ de
gratificacllo - Idem
i Ajudante de porteiro com
2:880$ de ordenado e
i :440$ de gratificacão- Idem ....... .
6 Continues n 2:000$ de
ordenado e 1 :000$ de
grntificacfi·Cf - Idem
1 Continuo do gabinete do
Ministro com 2: 400$
de ordenado o i :200$
d e grntificaciío Idem ............ .
O Correios n 2:000$ de ordenado e 1 :000$ de
gratffloacllo - Idem

Ouro
o o o I I o

3:600$000

o o I t o o o o

54:000$000

t O o I

72:000$000

o o o o ,o o o

o O o o I I

Paoel

I

O

o O O O

I

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

1.21:800$000

•• o • o •• o ••••••

86:400$000

O I

o o O t o O 0 O O O o o

151:200$000

I

O I

o O O O o I O I

6:000$000

I

I

•

'O I

f3

I

O O

··············
O O O t O o O O o I O I

I

I

..............
;fo',t t'o't',t I I I I I I t'

•:3201000
i8:000$000

3:600$000 .

.{15:000$000
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Papel

Ouro
.Para o J'uncelonario da Secretaria, ou pessoa
extrnnha, que exercer o Jogar de director do gabinete do
Ministro - Lei numero 2. 221, de 30
de dezembro de 1909.
P a r a o funccionario da
mesma Secretaria
que exercer o Jogar
de official de gabinete do Ministro Idem ............. .
Para o 3' official que auxilia o consultor geral da Republica ·Idem •.............
Pessoal sem nomeação:
Na consignação c Para gratificação a
dous 'auxiliares no
serviço de expediente
e registro de patentes da Guarda Nacional, na razão de réis
3:600$ » - supprima-se o credito de
.7:200'$, visto ter·
aquelle serviço passado par11 os funocionarios da Secretaria,
á vista da reorganização dada pelo decreto n. 9. 196, de 9
de dezembro de 1911
Pessoal sem nomeação:

Serventes .............. .

Para gratificação a um auxiliar do archivo da
Secretaria ........ .
Material:
Diminuída de 6:000$ para
3:000$ a consignação
de serviço telegraP h i c o por companhias estrangeiras ...
Toti11 da verba ..

o o o o o o o o o o I OO o

12:000$000

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

6:000$000

o •••••••••••••

1:200$000

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

10:800$000

t

0 0

O O O O O I

O O

2:400$000

'I

o

o o I t o o o o o o o

91 :258$H8

• ••••• f •••• ; ••

704:578$118

t

.' . .

O O I

'

..

Sl~~s.iu 1m

:JO

UE ut:~~.\tmto ng

11. Gabinete do consultor
geral da Republica ..
12 .•TusLir,a :Fcdernl - Incluída a quantia de
1 :HO.~ para gratificação de 720$ annuacs a dous officiaes de ,iust.ica, sendo um no Juizo Federal do Rio de Janeiro, e outro no do
.Paraná. Augmentada
de 12 :SOO$ a consignação - Aluguel de
salas destinadas ás
audiencias dos juizes
scccionaes, cl.c ....•.
13. Justioa do Disl.rictü Federal - Augmentada
de 15 :GOO$ para elevar do 100$ mensaes
a 200$ o ·aluguel de,
11 pretorias urba- ·
nas, e de 50~ mensaes a 100$ o aluguel
do duas preterias suburbanas.
A sub-consigaação
- Despezas com os
serviços do jury fica assim redigida:
< Despezas c o m os
servir,os cl o .iury:.
!) :000$; « Ob.iectos de
expediente para os
cinco cscrivii11S do
cr·imc ~ 3 :000$000.
Total da verba .•.
H. Aiudas de custo a magistrados - Reduzida elo 11 :000$ a ....
8:000$ a consignação
- Para occorrer ao
pagamento elo primeiro estnhe.lccimento e de 3;000$ n ....
2 :ooo.~ n de - Para
a.inrlns do custo •a
juizos scccionaos, ol.c.
Hi, Policia do Dislrict.o Foderr!l - Incluidn no

747

1!111

Papel

Ouro
• ••••••• o •••••

19:605$000

• •••••••• o ••••

1.706:075$618

••••• o ••• '

••••

• o ••••• o ••••••

663:753$559

'

'1, '
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Ouro
material da Repartição Central de Policia a quantia de .....
20:000$ para pagamento a peritos e
despezas com a expulsão de estrangeiros e extradicção e
passagens via maritima - Restabelecida no pessoal de nomeação do Chefe do
Polioia - rubrtca
Guarda Civil a quantia de 1. 098:000$,
para diarias de 5$, a
cada um dos 600
guardas ue 2• classe
- Reduzida de ré is
24:000$ a 20:000$ a

consignação - P a diolas, camisolas, etc.,
da Repartição da P·olicia, de 10:000$ a
8:000$ a de-Camas,
colchões, da Colonia
Gorreccionllll dos
Deus Rios; de ré is

25:000$ a 20:000$ a

'I,
i'
'•11.:

'ti• I

:1,1:.':
~:

.
1

/,11·'I '

l

t

..jli.l
li'

.:.,.

~:J
.

~:,
'

t'
I

f:fi
.

'

I

r

·! .".'

',"

I I

••I

d e - Ferramentas,
sua conservação, etc.,
da Escola Premuniteria Quinze de Novembro .-Eliminada
no material da mesma Escola n quantia
de 30:000$, consignada para - Pedreiros, calceteiros.
Incluídas ·as quantias
de 699:190$594 para
pessoal e material da
Brigada Policial e de
45:938$326 para reformados. dlm de
ser substituída pela
nova tabella organizada, de conformidade com o decreto
n. 9 .012, de 4 de outubro de i 911, a que
se acha na· propoata

Papel

SESS,iO EM

30 08

- Augmentada d e
1 :770$ a consignação
o gratificações á s
pracas engajadas e
as que tiverem mais
de 10 annos de serviços sem interrupção. - augmentada
de77 :190$ para cgratificação especial aos
sargentos effectivos ~
Heduzida de 5:000$ a
consignacito - Remonta de animaes Reduzida de 35:000$
a consignação «obras
e conservação d o s
qunrteis, repartições
e hospital ~ ........
i6, Casa de Correcclio Eliminada a palavra
- vestuari·() - n a
sub - conslgnnç!lo Balnrio, sustento Reduzida de 31 :OOC$
a 15:000$ a sob-consignação - Consumo
annual de luz electrica; de 80:000$ a
50:000$ n de -Mat.erin prima, ferramentas, etc., e de

DEZE~!JJno Dll

·10!1

710

Ouro

Papel

········· .....

8 o 041 :t 77$494

6:000$ a 5:000$ a de

-Conservação e melhoramentos do edifioio ............. .
17. Guarda Nacional ..... .

18. Archivo Publico:
Pessonl:
1 director com 8:000$ de
ordenado e 4:000$ de
gratificação, decreto
n.
de
de de,
zembro do 1911 .....
3-ohefes de secção a 5:600$
de ordenado e 2:800$
de grntifioacão, idem
4 archivistns a 4 :800$ de
ordenado o 2:400$
de o;ratiflc~cão, idem

O O O O O O

o o O o o O I O,

O O O O I

I

I

0

o o o

O

o o

315:796$106
35:100$000

o o O o O O O O o O O O 1 1

12:000$000

••• o ••••••••• o

25:200$000

••••••• o •••• o o

!!8 :8<10$000

750

Papel

Ouro
3 sub-archivistas a 4:000$
de ordenado e 2:000$
de gratificação, idem
9 amanuenses a 3 :000$ de
ordenado e 1 :500$ de
gratii'icaoão, idem ••.
1 porteiro com 2:000$ de
ordenado o 1 :000$ de
gratificação, idem ...
1 ajudante de porteiro com
1 :000$ de ordenado e
soo.~ de gratificação,
ide1n ............. .
Para o archivista que serve
de secretario, idem .•
Pessoal subalterno:
6 serventes ............. .
1 inspector das officinas de
encadernador c typogrnphia .......... .
i ~elad·or de machinas a
125$000 ···········
1 aprendiz de typographo .a
80$000

o • ' •••• o o o o o

• • • • • • • o • • o ., • •

o o o o o o '

o o

40:500$000

o o o o o o o o o o o I

o o

3:000$000

••••••• o ••• o • o

2:~00$000

•••• o •••••• o ••

1:200$000

I

o o o I

••••• o • o •••• ,

•

10:800$000

O

o o o o o

I

o

3:600.$000

O O O

o o o o o

I

o

1:500$000

••••• o o •• o ••••

960$000

• o o o ••••• o •• o (

360$000

I

o o o o o

O O O

o

1 dito encaclr.rnador a réis

:l0$000 ' ... " " " "

2 encaclernacloros - doura -

dorr.s a 5$ diarios. , .
1 compositor com 6$ diarios
1 impressor com 5$ diarios
Mnteri·al:
Reduzida de 17:800$ a réis
15:000$ a consisna~ão Para compra
cópia de documentos,
etc.
Total da verba ••
10,

Assistcncia a Alienados
- Substituída pela
nova tnbella da Assistcncia a Alienados,
orgaui~ada ue accÔI'do
com o decreto IIUmero S. 334, de 11 de
,iulho de 1011, u que
se acha na p!•oposta
do GOVCl'llO - AuSOlll!ltada ue !JOO :000$

18:000$000

..............
o •• o •• ' ••• o o ••

I

O O O

O I

O O

O I

o

O

O O O o

o o

O

O O O 0

o o o

O O

3:660$000
2:196$000
1:830$000

180 :802$118

Ouro

para irttitallaciío das
novas colonias agricolas de alienados ...

Papel
2.225:610$178

:!0. Directoria Geral de
Saude Publica-Reduzida - Rc1Jartição
Central-de 7:000$ a
5 :000$ u sub-consignacão- Liv,ros, ob.iectos de expediente,
etc. - Supprimida a
consignação de 3 :üüO$
parti dinria de alimentação dos ajudantes da directoria, etc., e de 15:000$
a J O:000$ a de -Impressões, publicar;ões,
etc.; Roduzida a ....
JOO: 0008 a du - Muterjni, construceõcs,
etc. - SubsLituida a
rubrica- Servico de
Proplty laxia da Febre
Am;H•r)ll a, pela se-

'

'

~;ninte:

Pt!ssnal
inspector do servicc a
D:GOO~ do ordenado o
l_: soo~ de gratifica~
~ao, Hlcm •........•
·I administrador com 4 :800$
de ordenado e 2:400$
de gratificacão, idem.
1. almoxarife com 4:000$ de
ordenado e 2:000$ de
gratificação, idem ..•
1 cscl'ipturario - archivi3ta
com 3:200$ do ordenado e 1:600$ de
gratificaçflO, idem •..
:JO auxiliat•es ncudomicos a
1 :üOO$ de ordenado e
800$ elo gratificaciio.
5 r~ilcf'r!S de turmas ;1 2:400$
do ot•dcnudo c 1 :200$
de grutificaciio, idem.

I

I

I

o o I

I

I

I

O

O I

o o o o o O

H:400$00(l

o O o o o O o I o I

7:200$000

o o o o o o o o o o o o o I

ü:000$000

o O o o o I O o o o I

O I

4:800$000

o •••••••••• '

••

72:000$000

•••••• ' •• o •••

18:000$000

I

m
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Pessoal subalterno

;li
•

!
I.
'
.

'

.,

Trabalhadores, pedreixos,
·
bombeiros, torneiras,
carroceiros, segeiros,
machinislas, foguistas, cocheiros, ajudantes, serventes de
i • classe, serventes de
2' classe, et~.• lei numero 2.356, de 31 de
dezembro de 1010 ..•
120 capatazes a 2 :160$000.
5 carpinteiros a 3 :000$000.
15 guardas de i • classe a
2:400$000 •...•.•.•
15 guardas de 2" classe a
1:800$000 .........

Ouro

Papel

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

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

060:000$000
259:200$000
!5:000$000

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

36:000$000

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

27:000$000

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

100:000$000

••••••• o o •• o ••

Material
1\faterial para os serviços de
prophylaxia ....... .
Reduzida de 36 :OG0$000, o
credito do «Pessoal
sem nomeação » da
J'Uhricn «Inspectoria
de Isolamento e Desinl'ecoão », diminuidas convenientemente
as diversas classes
desse pessoal pela directoria.

Inspectoria de Isolamento e Desinfecção-- de 90:000$ a
72:000$ a sub-consi-

gnação. Sustento e
forragem do animaea
-- de 100 :000$ a
84 :000$ a de-Desinfectantes e materia I
de desinfecção; de
96:000$ n 94:000$ a
de - Conscnacão c
acquisicão de material; fundidas as consigil.ações «combust.i:vel, ·~brifican6e, as-

srSS.\0 l!M ~() DlliJJ::ZBMDIIU DB

e eventua~s»,
com o cr·edilo de
J.l :000$-Labol'atorio
Bactcl'ioloyico - de
seio

1!JH

753

Ouro

j:OOO$ a 1:GOO$ a

de- Objectos de expediente e livros, de
3 :000$ a 2:500$ a de
- Asseio, e eventuaes ;
-IJOlpUal de S. ScbastlãQ
-de 8:000.$ a 6:000$
4 de - Combustivel,
eic., de 30:000$ a
25 :OOOS! a de-Provi~ões áe' Pharmacia, de

tã;OOO$ a 12:000$ a

de -Roupas o utenijiJios, de lO: 000$ a
8:000$ a de - Illuminacíio, de 6:000$ a
r. :000$ a de -1\Iate~ial clinico, de 5 :000$
a 2:500$ a de-Moveis, de 24 :000$ a
20:000$ a de- Conservacfio do material
de 6:000$ a 3:000$ a
de- Sustento e forragens de animnes, de
30:000$

a

20:000$

a

de-Eventuaes; Ho~
)lital Paula Candidode 24:000$ a 20:000$
a de - Custeio do
hos·pitul; Mate-rial
0C1'at-de ôO: 000$ !I
-iS :000$ a de-1\Iovois

o objectos de expe-

diente, do 30 ;000$ a
20:000$ a de-Grati-

i'icacões ao pessoal
do accôrdo com o regulamento da Directm·ia; eliminadas as
consignações. c Pam
ucquisiciio, concertos,
combustivel, lubrifioautes, et.o., na Capital l•'o!leral o uo :Mstado do Hio ~; ddorn,
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Rio de Janeiro
Prophylaxla do porto.
Pessoal:
1 inspector com 7 :200$ de
ordenado e 3 :600$ de
gratificação, decreto
n'. 9.157, de 29 do novembro de 1911 .....
Polic.ia sanitaria · do
porto.
Pessoal:
6 inspectores de saude com
6:400$ de ordenado o
3 :.'!00$ de gratificacão, idem . ........ .
4 medicos auxiliares com
4:800$ de ordenado e
2 :400$ de gratificacfio, idem
1 encarregado de material
f lu c tu a n t e com
'• :000$ de ordenado e
2 :000$ de gratificacão, idem.
o •••••••••

O I

\ ·'

·' t'',' '

~ ·~

:

Ourll

idem, nos Estados »;
«Aluguel de casas
pnra as Inspectorias>,
por estarem incluídas
nos servicos do que
trata o decreto numero 9 .157, de 29 de
novembro de 1911;
supprimidas na verba
-«Material geral»as consignações:
«Para acquisicão de um rebocador possante para
a Inspectoria do Pará;
c Para a construccão de um
edifício para abrigo
do material fluctuante da Inspectoria do
Rio Grande do Norte.>
Incluída a tabella seguinte
dos serviços de policia
sanitaria o de prophylaxia dos portos da
Republica.

I

I

tI 0 I I

P,apel

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

10:800$000
'

...............
O I

O :o

o

O O I

I

I

o

O I

I

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

57:600$000

28:800$000

6:000$000

76~
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Ouro

1 interpreto com 2:800$ de
ordenado o 1: 400$ de
gratificação, idem ...
3 guardas sani tn.rios com
1 :üOO$ de ordenado e
800$ de gratificação,

.Papo!

• • • • • • • • , .•• o ••

idern . , .. , , . , , , , , , ,

···············

4:200$000

7:200$000

EB!tados

Portos de 1• classe:
Manúos, Belém, Recife, Siío
Salvador, Santos o
Rio Grande do Sul.
Pessoal:
ü inspectores de saude com

4:800$ de ordenado e
2: 400.~ de gratificacão, idem ......... .
12 ajudantes com 3:200$ de
ordenado e 1:600$ de
srntificacão, .idem .•
6 secretaries com 2:400$
de ordenado o 1 :200$
de gratificaciio, idem.
O oscz·ipturarios-archivistas
com 1:600$ de ordenado e 800$ de gratificaciio, idem ..... .
18 guardas sanitarios com
1 :000$ do ordenado e
500$ de gratificaeiio,
idem
O 0

0

0

0

I

0

I

•

I

I

0

I

O O

o o o O O o O O O O f I

43:200$000

O O

o o o O O t O I O o O O

57:600$000

O o

O o O I .•

21 :600$000

O

o o o

O I

I

O O I

O I

o

I ,o

O O o O o O O

O I

t

O O t

I

o O f 0 o 1 O

Portos de 2• classe:

14 :400$000

27:000$000
163:800$000

Siio Luiz, Fortaleza, Victoria,
l'az·anaguú o Corumbú.
Pessoal:
5 inspectores de saude com
· 3: üOO$ de ordenado e
1 :800$ da g.ratificaciio,
idem .........•.•.• .......•••......•

27:000$000

•'

756

Papel

Ouro
[i

5

njutlanl.os com 2:·100$ de
ordenado e 1 :200$ de
;;ratificacão, idem .. .

•••• o •••••••••

18:000$000

cscripturario~-archivistas

com 1 :GOO$ de ordenado e 800$ de gratificação, idem .••...•
10 guardas sanitarios com
O: 600$ de ordenado e
.\80$ ele gratificar,ão,
idem ............. . .••••••.•:·······
O 0 0

I\''~:,

O O O O O O I

O O O O

,,

1~:000$000

ill:H0$000
71:4/,0$000

Por los de 3' classe:

. I·''

:·1 ,

·,r·'.
''..
i

.

ii':.:
:I,''
•

'Alllurra<Jão, Natal, Cabedollo,
. Maceió, Arncajú B
Florianopolis.
tl inspectm•es de saude com
3:200$ de ordenado c
:! _:600~ de gratifica';.ao, rdem . ........ .
6 ajudantes com 2:000$ de
ordenado c 1 :000$ de
gratificacão, idem ...

O

o o

O O 0

O I

I

O

o o

O O 0

0

O O

o

I

o o

28:800$000

0

0

I

0 0 O

18:000$000

I

I

o O O

14:400$000

ü cocripturarios-ar~JIIivistns
com 1:600$ de ordenado o 800$ de grnti-

l'icação, idem ..•.•••
12 ~uardas sanit.ar.ios com
HOO$ -do ordenado c
.\00$ de gratificação,
idem ............. .

0

I

O O O O 0 O I

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

H :400$000

1,'

7ú:U00$000

l>ortos de 4• classe:
Itajaliy o Silo Francisco.
2 inspectores de sande eom
2 :400$ de ordenado c
·l :200$ de gratificar;ão, idem . ......... .
2 i>UUI'das sanitarios com
üGO$ de ordenado o
330$ Llc grntificucão,
idClD .

o •••••

I

I

•••••

O. I

O O I

O I

O O O

o O O ,

··············

7:20ft$00U

1:!180$000
ll: 180$000

...

7~7
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Ouro

Pessoal subalterno.

Papel

llio de Janei1'o

Prophy!n:da do porto:
1 mestre rio navio dn dosinl'eecüo a lO$ rlia!'ios,

olecroto n. fl.lúi, de 2!1
de novomhro do 1DI I.
·r mnchinist.n a 10$ rliurios,

iclern . , ......•.....
J'oguistas a G$ diarios,
idem .•....••...•••
8 marinheiro.~ n ú$ dial•ios,
idem . , ...•.•...•••
1 chefe do desinfcctndorcs
com a ~rat.ificaciio de
3:000$ nnnuaos, .irlem
,, dr.sinfectadores com a
gmtificucão de~ :1,00$

:r

nnnuaos, idem ... .•.

Policia

porto:

sanitari·a

o •••••• o o •••••

:l:G60$1l00

••••••••• o ••••

:1:060$000

•••• o o •••• o • o •

G:58R$000

,O o O O O o

O o I

o O O o o

:0~0$000

••• o •• o o •• o •••

:'1:000$000

o • o •••••••••••

O:G00$000

o ••••••••• o •

o •

3:fi00~000

o •••• o ••••••••

::1:660$000

do

1 mostro de navio n 10$
dinrios, idem ...... .

machini.qta dol navio a 10$

diarios, idem ..•..•.
:; mcst.res de lancha a !1$
diarios, idem ......•

!i machinistas a !l$ diarios,

idem .••....•....•.
R roguistas a Oi!l diarios,

idem ............. .
a 5$ dinrios,

!?ii marinheiros

H

idem ..•..•.•.•...•
1 scrvont.e com ·a gp:Jt.ifica~fio do 1 :200$ nnnuncs, idem •.••••.••

...............
• •••••• f ••••••

............. .
............. .
O I

t

t

O t

I

t

t

I.:.:..:.

O

16:~70$000
1G:/o70~000

17:!ítlll$000
I,(Í

:750$000

1:200$000

Estados
Portos do '1' classe:

Mnn:1oA, Bcloím, necil'c, Rfio
Ralvador·, SantoA o
nio flrn!ldC do Sul.
I!? moAiros de lnnclrn n R$
dinrios, idr.m.. .. . . . • ............ .

:Jr. :1~0$000

AIINA Fl8 DO SENADO

:12 machinistns a 8$ diar.ios,
idem .........
· ··· ·
:12 foguistns
a 5$ diarios,

35:136$000

idem ....•...
· · · · · · · · · · · · · · · · · '·· '·
.;a marinheiros
a 5$ dia!•ios,

21:060$000

idem ....... · · · · · • ·
so com a gratJflcacüo de 2:400$ annunes, idem . ... · . · ·
:1.2 desinfectadores do . 2'
classe com a grntifJcncúo de 1:800$ an-

· · · · · · · · · • · ·····

87:840$000

· · · · · · · · · · • · ·· ·

14:400$000

· · · · · · · · · · · •·' ·

21:600$000

• • o • • • • • • • o • _.

12:810$000

nunes, idem . ...•.. ·

' I ,,-1\

'

''
,'

'

,,

.

"

Papel

• · · · · · · · · · · · ·· ·'·

ll desinfectadores de :1 • .c!ns-

'I ,

Ouro

Portos de 2• classe:
Siio Luiz, Fortaleza, Victoria, Pnranagm\ o Corumbá.
5 mestres de lancha a 7$
dlnrios, idem .... · : · ·
5 mãéhiiiistas a 7$ dJarws,
idem ......... · · · · ·
5 foguistas n 4$ diarios,
idem •...... · . • · · · •
20 mm·ü:!Jeiros a 4$ dinrios,

idem ............. .

10 desinfectadores com a
gratificação de 1 :800$
annuaes, idem. • · • · •

'

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

:1.2:810$000

• • o • • • . • • • • • • ·' •

7:320$000

••••••• o •••• ' •

29:280$000

•••• o o •••••• '••

18:000$000

0 o

o o O I

O O 0

15:372$000

I

0

0

Portos de 3• classe :

' .i
,,

~

''
I'

i'

"•

Amarração Natal, Cabedollo,
Mnceió, Aracnlt\ e
Florianopolis.
o mestres de lancha a 7$
diarios, idem ...• · : · •
o mnchinis~as u 7$ d!nr.Jos,
idem ....... · · · · · · ·
0 foguistas a 4$ dinrios,

0

O 0

O

O O O

0 O

O

:15:372$000

idem ...... · · ·. · · : · ·

• o ••••••••• o ••

8:784$000

idem ....... · · · · · · ·

• o • o ••••••••••

26:352$000

0

O O

0

0

0

24 marinheiros n 3$ diUrJos,
Portos do 4' classe:
rta.iahy o Siío Francisco.
2 mnchinistas a 5$ diarios,

idem

O

o o fI O

t

0 I

I

f O I I

t f t O fI' I' O O O I I

3:660$000

?&g
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2 patrões o. 4$ dio.rios
decreto n. 9.157, de 29
de novembro do 1011.
2 m!lrinheiros a 3$ diarios
1'd em ............. .•

Ouro
o o o o o

O

o, f

O f

f I

'

•

Papel
o

O O I O •

,o o

2:928$000

I

f

I

1,0

o,

2:HJ6$000

I

O ,o O

25:200$000

Pessoal subalterno.
Material

Aluguel de casas para as
Inspectorias • , .. , . ,

o O o O O I

I

t I t

Rio de Janeiro

.Prophylaxia do porto:
Exp~dionte, desinfectantes,
utensilios de desinfecção e despezas eventuaes ............. .
Policia sanitaria do
porto:
'JIJxpedlente, acquisic;ão, concerto, combustivo!, lubrificantes, aprestos
e mais artigos de custeio das lanchas e
esonleres da Capital
Federal e do Estado
Rio de Janeiro .•••••

···-··········:•·

I

O I

I

I

t I

I

0 0,0 O ,I o,

too:oooeooo

Estado~

Portos de 1' classe:
Expediente, asseio, desinfectantes, acquisic;ão,
concertos, combustível, lubrificantes,
aprestos e mais artigos de custeio das
lanchas e escalares.. . ........... ·.. ··~

95:000$000

Portos de 2' classe :
Expediente, asseio, desinfectantes, acquis'ici!.o,
conce.rtos, combustivel lubrificnntos,
aprestos o mais artigos de custeio das
lanchas c oscaleres. . . ....

60:000$000

I

•

I

•• I

I

•

~·

.· 'ji/1 1 I

760

1''
I,

I

I

I ,. ,

''

I

'',

: 'I

,\NN,\J~fl

Ouro

Portos de 3' classe:
Expediente, asseio, desinfectantes, acquisicão,.
conceJ·Los, combust.ivel, lubrificantes,.
aprfJsl.os c mais artigos de custeio rins
lanchas e escaleres ••
.Porl.os de 4' classG:
Expediente, asseio, desinfectantes, custeio c eonscrvncão dos /.rans·
portes marítimos •.•
:Material:
Supprimida toda a rubrica-Estados - DisL!·idos
Sanita rios, exclusive:
HospiLaes de isolnment.o
nos Est.adlls:
Pará ('fatuocn) .....•.•.•.
Maranhão (Bomfim) ••.•..•

Paraná ................. .

Santa Catharina .•••••.•..•
Ri'> Grande do Sul •.•..•..•
Supprimida a consignação c pa.ra serviço quarentennrio e
de desinfeccilo no Estado de Matto Grosso:..
Supprimida a rubrica « f!ervicos do
Porto-Pessoal », por
ostar incluída nos serviços de que trata o
rlecreto·n. 9.157, de 211
de novembro de t!H 1.
Supprimam-se as
rub~icas «Barca de
desinfecciio do porto:.,
« Est.aoiio da visita do
porto » (pessoal sem
nomenoão c material) ;
• Lanchas Farywmles

I

'·

1., 1

I'

1

110:000$000

•••••• o •••••••

3:000$000

I

o

I

o

O

I

I

I

o I

o o

I

I

I

I

o o o I O o o o o o o o o o
••••••••••• o •

o

•••• o •• o •••••• '

AJagôas •.••.••...•..•.••
Sergipe ................. .

''·:

Papal

o t I

o I o o o o o I

I

Ceai·á .................. .
Pernambuco ............ .

Bahia ................... .
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I
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o o o o o I

o I
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o •••• o ••••••••
O O I

I

I

0

I

.o

O I

O 0

O I

I

o o o o o o o o o o o o o

3:000$000
900$000
720$000
1:il00$000
660$000
1:000$000
9:000$000
1 :500$000
480$000
2:160$000

RF.AA.~O F.M 30 OF. llF.?.F.MRRO DE

Ouro

Pinlwii'O, Rocha Fa'l'ia; 11clle~ e enfer-

m a r i a fluctuante »,
por estarem incluidas nos servicos de
!llle ü·ala o decreto
n:. !);J ó7, riA 29 d~> novombi·o rle 1.911;
Para aequisi(lito de
nma lnneha a vapor
para o serviço da fnspecf.oria do porto da
B a h i a, incluidn. n.
quantia do 10 :OOO!j;OOO,
Total da verbu .•

1911

7 Gl

Pnpel

'

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

'•

á • .Ji7:311$200

!l!. SAcrel:a!•ia do Conselho

Ruporior do EnsinoIncluiria a quantia de
43 :1108$, sendo: .... ,
20:000$ para voncimontos do presidente,
!l : liOO$ para os do
seeretario, 7:200$
p~.rn os de dous amannr.nses, 2 :400$ para.
os do eontinuo, 1 :iiGO$
para gra./.ificaçiío de
um servente, !l :760$
para oxpedienlfl, impressões, publica()Ões,
dospezns miudns e
evontuaPs, o 178$ pnrn
assignatura do telephono, rlo accôrdo
com a. lo i ·organica do
ensino.
Angmont.ndan
quantia de 17 :~00$,
sendo H :400$ para.
pagnm~nto das d·iarias
a que toem direito
o,q mombi•os dnquolle
conselho nas duns sessões ordinnrias nnnnnos o 3 :OOO!ll pnrn
drspezns com o trnnsportn dos mferirlos
mPmhros.
To ln I rla verba .•
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22. Subvenção a Institutos
de ensino.
A u g m e n t ada de
30:000$ para 50:000$
a subvencão ao Instituto Electro-Technico
de Porto Alegre e
augmentada de ... ..
75:000$, sendo .... ..
50:000$ para as despezas com os Iaboratorios e gabinetes
da Escola Polytechnica da Capital Fedellal, incluindo as
despezas com os gabinetes do Instituto
iEiectro-Technico da
mesma escola1 e •.•.
25 :000$ constantes dt.
leis anteiores, comi>
remuneração á Santa
Casa de Misericord'in.
da Capital do Estado
da Bahia, por franquear as clinicas i\
Faculdade de Mildicina da Bahia.
Total da verba ..
23. Escola Nacional de BelIas Artes-Incluida a
quantia de i4i :460$,
sendo : i2: 000$ para
vencimentos de dous
jprofessores ordinarios, 54:000$ para o de
nove professores oxtraordinarios, 6 :000$
para os de um thesoureiro, 7 :200$ para
os de dous amanuenses, 6:000$ para os de
dous bedeis, 2:700$
pnra os de um inspector de alumnos, ....
4 :800$ para os do
d o u s n.iudantes do
conservador e restaurador, 12:000$ para
oos de cinco guardas,

Ouro

o O O O o o I

f

I O f I

Papel

I

I

(,302:078,272
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3:600$ para os de

Lrcs conservadores de

fl' a b i n o t o1 12:000$

para os de aous professores em disponibilidade, 1 :800$ para
augmento de vencimentos do director,
1:200$ para o de secretario! 600$ pnrn o
do bib iothecario,
600$ para o do amanuense, 1 :000$ para o
do porteiro, 3 :960$
para o de tres guardas, 9:000$ para s-ratificacões de cinco
serventes o 3:000$
para elevar de :1 :200$
a :1 :800$ a gratificacão de cinco serventes.
Eliminadas as
quantias de 33 :600$
de vencimento de sete
professores dos cursos praticos e do de
modelo-vivo, e 6:000$
dos de um professor
om disponibilidade da
cadeira extincta de
historia natural, physicn e chimica, ho.ie
restabelecida, estando
o J>espectivo professor comprehendido no
numero dos actuaes
professores ord i narios; tudo de accôrdo
com n reorganização
dada ú Escola pelo
decreto nJ. 8.964, de :14
de setembro de :19:11;
augmentada de ...••
50:000$ para mobiliario, installaci!o e
despczas com laborat.orios o gabinetes.
P11ra a escola, mudada
Pllrll o novo edifício
em :1909, nlio foi com-

Ouro

Papel

7fli-

'' ·
,;·
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Jl r ado mobiliario;

1'\
,i

I

'

;!

I'

'I

,I'

,,,,
''~
I'

1 :200$ a 1 :800$ a

~

grntificncão de cinco
sorventes: augment.ntadn de 5:000$ para
n laboratorio do physiologltt e hygiene da
vo?.: supprimidns as

I
I

,I

'''·

nunca possuiu laborntorios.
Total da verba ••
24. JnsLituf.o Nacional de
Mn~icn - Inclnida n
qnant.in de 187 :~oo~.
sendo: 78:000$ para
ycnciment.os de t:l
professores, ü :000$
Jllll'll os de nm thesoureiro, 3:600$ para
os de um nmnnuense,
3:000$ para os de
um acompanhador, ••
36 :000$ para os de
12 nd,iuntos, 10:800$
para os de quatro
inspectoras dú
nlumnas, 3 :000$ para
o~ de um auxiliar do
ensino de t• clnsso
em disponibilidade,
2:700$ para grntificncão de nove mon it.orns, 3:600$ para o.
do dous serventes,
1 :000$ para nugment.o do vencimentos do
director, 3~ :800$ para
o "e 29 professoras,
400$ para o do seoretnario, 300$ para o do
biblillthe'cario, 300$
pnra o do port.oi.ro,
600$ para o do continuo, 300$ pam o do
afinador de piano,
3:000$ para elevar de

.

qunnt.ins da 36 :000$
dtJ voncimentos de 12
auxiliares de i' classe, de 2: r, 00~ do g,ra-

Ouro

10:200$000

Papel

350:812$236
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tificaciio de i2 auxiliares do :l• classe,
tudo de accõrdo com
n. reorganização do
Instituto, dada pelo

decreto n. 0.056, o
de outubro de HH 1.
Total da verba.

765

Papo!

'o O O O I O o I O t

43·1 :552$1 f8

.. o O O

25. Instituto ll e 11 j a mi n
Constant:
l'cssoal:
i director com 5 :600$ de
O!•denndo e 2:800$ de
c;ratificacão, dccretll
n. !1.026, de 16 de novembro de 19i1 .....
:! professareR de instrucção
primat·ia a 5 :600$ de
ordenado e 2 :800$ de

gratificação, idem •..

o

5 [Jt•ol'essorcs de instrucciío

secundaria,idem, idem
proJ'esso1•cs de musica
idem, idem ... , .....
5 l'epetidores do curso de
soiencins e lettras a
2 :ílOO$ de ordenado e
1 : 400$ de gratifica-

O #

O I

O O

o o o

o o o o o o o o

!!

I

O 0

O

16:800$000

I

42 : OOOiliOOO

I

o o o o

75:600$000

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

O

cão, ,idem o
o o o o o o o
3 t•epetidores do curso de
O I

8:400.$000

•• o • • • • • • • • • • •

I

musica idem, idem ...
1 d i c t a n t e copista idem,
iden1 ............. .
1 Jcilor em voz al~a para
ambos os sexos com
::l: 400$ do ordenado e
1 :200$ de gratiticatjão, idem ......•.•.

l mudico clinico idem, idem
i medico. oculista, gratificacao ............. .
1 escl'iptut·ario archivistu
idem, 'idem .••.••.••
'7 mestres a 2:000$ de ordenndo e 1 :OOO$ de
gt·ntifioac1io, idem •••
f tlontista com 1 :600$ de
. ordenado c ROO$ do
gratil'icaciío, idem .••

O O f

O O O O O O I

O O O I

21:000$000

o

12:600$000

O O O O

o o

I

o o I O o o O f I o

O O O

O 0

I

O

O O

O O I

O I

o

O I

O O O O

I

I

I

o

O O

O I

I

4:200$000

3:600$000
3:600$000

O O

o O O O O O O O O o O

o O o O o O o O o I

3:000$000

I

3:600$000

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

!H :000$000

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

O O O I O O O I

fI

I

I

I

I

·''

2:400$000
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Ouro

i economo com 1 :200$ de
i

1

5
1

ordenado o üOO$ de
gratificaciio, idem ...
inspector de a I um nos,
idem, idem . ....... .
inspectora de a I u m n a s,
idem, idem ....•....
contra-mestres a 1 :000$
de ordenado e 500$
do gratificaciio, idem.
enfermeiro (sub-inspector
de a I um nos) com
800$ de ordenado e
400$ de gratificação,

idem ............. .

1 enfermeira

ctora

de

(sub-inspealumnas)

idem, idem , , . , .....

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

:1.:000$000

•••••••• o • t •••

:1.:800$000

•••••••••• o •••

i:800$000

O

o

O O ,I

o o o

7:500$000

0 O O O O O

.......• .,..... .
f

1:200$000
1:200$000

o O 0 ,t I O o. I I f O I I

2 professores cm disponi-

bilidade, idem, artigo
206
I

Pcs~oaZ

,·:

'1'1'.
'•'

li, :I

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

i machinista com i :600$ de
ordenado e 800$ de
g.ratificaciio (decreto
ni. 9.026, de :1.6 de novembro de :1.911) ..••
t roupeira com 800$ de ordenado e 400$ de gratificação, idem ..... .
:1. porteiro idem, idem .... ,
i continuo com 560$ de ordenado e 280$ de gratificacão, idem ..... .
:1. co~inheiro, gratificacão,
i chacareiro- jardineiro,
gratificacão, Idem •• ,
i despenseiro, grati~icacão,

''

'

, I [I

, 'r·,

i

I

O

f

I

O I

I

I

O

16:800$000

subalterno·

idem ............. .

I

O O O O I

idem ............. .

i ajudante de co~inheiro,
·
gratificacão, idem ...
Serventes para ambas as
se~aões,
lavadeiras,
engomadeiras, copeiras, etc., idem ....•.
Reduzida no mate!I'ial de :1.8:700$ a
15.:000$, a consiSDB-

··············
O O O O O O O o O O O I

O I

···············
o o o o, I t o I o I I I I o

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

I

t

I

t

················

2:400$000
:1.:200$000
1:200$000
840$000
:1.:200$000
i:080$000
6001!000
600$000
O:i20$000
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Ouro

çiio-Calcado, roupa,
concertos, etc., de ...
4:500$ a 4:000$ a do
-Objectos de expediente e de ensino,
etc., de 10:000$ a ....
7:000$ a de - Acquisiciio de moveis o
do instrumental, etc.
Total da verba ..
26. Instituto

Nacional de
Surdos-Mudos.
Pessoal:
1 director com 5:600$ ôe
ordenado o 2:800$ de
gratificaciío (decreto
n. 2.964, de 23 de
marco de 190i, e
6.892, de :19 de marco
de f908 ....•.•..••.

4 professores de linguagem

articulada e leitura
sobre os labias, 4:000$
de ordenado e 2:000$
de gratificacão, idem.
1 professor de mnthematica,
geographia e historia
do Brazil; idem, idem
2 professores de desenho e
modelagem a 4 :000$
de ordenado e 2 :000$
de gratificacfio, .idem.
ü Repetidores n 2:400$ de.
sratificaciio, idem ..•
1\!ostros de gymnasticn, gratificaciio idem, e lei
n. 2.356, de 31 de dezembro do i9:10 .....
1 medico com 1 :600$ de
ordenado e 800$ de
grntUicaciio (decretos
ns 3,964. de 23 de
marco de i90i; e
0.892, de i 9 de março
de 1908)1....... · · • • •
i aentista com 1:600$ de
ordenado e 800$ de
gratificaciío •.•.••• •

Papel

··············
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366:738$1.18
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Ouro

1 agente - th.c~oureil·o com
3::.:00$ de ordenado e
1 :600~ de gratificnc;iio, idem ..•..••...•
1 i' esci•ipturnrio com ..••
2 :~00$ de ordenado o
1 :~00$ de gratificacão, idem ......... .
1 :!" e~cripturario com ••••
2:000$ de ordenado e
1 :000$ de gratifica-

. cão, idem . ........ .

.,.

I

I

I

I

I

O O I

,o O I

Pum gratificacões addicionaes (decreto n. 1.210,
de i3 de janeiro de
1893) •........••••

,o'l

I

I

I

I

I

O t

O I

I

o o I

I

O I

I

I

I

o't

I

O O I

I

I

4:800$000

I

3:()00$000

I

3:000$000

ltlltllttllt:•·

5:40tl$001l

Pessoal de nomcacão do
director:
i pot·tciro, gratificacão (de-

cretos ns. 3.96~, de
23 de marco de 1901;
c 6.892, de 19 de
marco de 1908 ......

i roupriro~enfe.:rmoiro,
.idem, jdem . ..•• , •••
1 m u s t 11' e enj)adernador,
idem, idem •.•...•.•
1 mestre sapateiro, idem,

idem ............. .

i dourador, idem, idem .•.•
i cozinheiro, idem, idem ..•
i dcspeuseiro, idem, ·idem e
lei n:. 2.356, de 31 de
dezembro de i910 •••
Serventes (decreto n. 6,892,
de i 9 de mat·co de

1008
l\latot•iiJ.l
t

I

I

I

I

o

I

t

0 I

O O O O I

O I

t

o o

0 O O I

O

O 0

o o

0 0

Total da verba ••
Bihliothcca Nacional Incluído. a quant.ia de
242 :i 00$, sendo .....
~0.:600~ pura venci-
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3:500$000
GO :621111118
161:027$118

.,
76~

f
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montas do Lt•os bibliothccarios, 3G: 000$000
para os elo cinco subllibl iothecarios,. , .•.•
48 :OOOijl Plll'll os do
oitooJ'J'iciaes, 3'1 :500$
para os do setu amanuonses, :33 :000$ para
rnu·a os do '10 auxiliares, :J :000$ para os
do um ajudante do
porteiro, 4 :200$ para
os do um inspector
Lechnico, 3:000$ para
gJ·atificacão ao so~retario e LhesourciJ.'O, nos termos do arLigo 7" do Rcgulnw.ento a que se refere o
decreto n. 8.835, de
H do ,julho do 19H,
1 :200$ pat·a augmento
dos vencimentos do
dil·ector, 4:200$ para
o do sete amunuenses,
3 :üOO$ pa1•a o de seis
auxiliares, üOO$ para
o do mecanico olect.ricist.n, üOO$ para o
do porteiro, üOO$ para.
o do a,iudanto do porl.eim, 28 :ROO$ para
,.:ratificacão do i~
guardas, 7 :200$ para
a de mais quatro serventos, do 6:000$ Plll'll
olovnr a 21 :000$ a
consignMão-IIlunnnacüo corrente ole-

ctrica.

SUJlprimindo as
quantias do 27:000$
de vencimentos de

1.ros chefes de secção,

do G: 000$ dos tle um
secretario i" ol'l'icial,
de 18:000$ dos de tros.
1"' officines, de ......;
2·1 :000$ dos do cinca
~· officiaes, de 5:400$

dos do um

Voi, VI

conserv~t~
'

Ül!I'O

Papel
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dor, 4 :200$ dos do
dous continuos1 de
12 :0001\! de gratificacão dos auxiliares de
catalogação e de ....
4 :200$ dos de um inspector das officinas
s:rapbicas e de encadernação.
Total da verba ..

I
I

28, Serventuarios do Culto
Catholico ....••.•• ;
20. Soccorros Publicas o.-eduzida 334 :000$ a
100:000$ excluindo
dessa rubrica as instituições que gozam
do subvenção ..•...•

Papel

Ouro

I, I

I t

I

t

I

t

t I

t

I

t

t

t

I

t I I t.,t I I I

I

t

tI

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

570:112$118
100:000$000

100:000$000

30. Obras:

I

.'
I
i •.

li~

Augmentada de
700:000$, sendo ....
200 :000$ para continuação das obras do
edifício do Externato
do .Collegio Pedro II,
200:000$ para continuaclio das obras do
Desinfectorio Central
da Saude Publica,
200 :000$ para reformas no antigo edifício da Bibliotheca e
sua adaptaollo para o
Instituto Nacional de
Musica e 100:000$
para obras no Instituto Benjamin Con-

stant

tI I t t

t

tI I I

I

I

I

I

t

t

t t t I I

I t

t

I

I

I I

Li00:000$000
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32. Magistrados om dispo-
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212:000$000
nibilidade ......... ..
100:000$000
33. Serviço eleitoral ....••
34. Prefeituras, justiça e
outras despezas no
Territorio do Acre.
- Augmentada de
300:000$ a consignacão - Servioos publicos e obras federaes no Territorio
do Acre -, e diminuid® de 200:400$
da rubrica - CommisBão de obras fe~
deraes - Total da
3.155:800$000
.verba ............ .
35. Instituto Oswaldo Cruz.
331:240$000
150:000$000
Eventuaes ........ .
Pe,mgrapho unic~. Fica o Pedor Executivo autorizaclo a
abrir o neoossnrio credito para subvencionar as Faculdades de
Direito de S. Paulo e do Recife, as Faculdades de Medicina do
Rio de Janeiro e d·a• Bahia, a Escola Polytechnica do Rio de :Janeiro o o Collegio Pedro li, até ó. importancia de 504 :791$825,
de accõrdo com o art. 127, paragrapho unico, da Reforma do
Ensino, approvada •pelo decreto n. 7. 650, de 5 de abril de 1911,
ded>urzida ,1 parte refe11ente nos docentes e funccionarios anteriores ao decreto citado, os quncs continuariio a receber os seus
.vencimentos no Tllesouro Nacional.
Art. 3. • Fica o Governo autorizado:
a) a abrir o credito .preciso para o cumprimento do que
dispoz o ,,'l't. 9' da lei n. 2.35(1 de 31 de 'dezembro de 1010;
'
b) a promover e animar o desenvolvimento o v. :!iffuqflo
do ensino primaria, podendo para esse fim fundar escolas nos
territorios federaes e entender-se com os Governos doa Estados, ajustando os meios de crear e mnnte1• escolas nos districtos
e povoaç1ie•s onde nilo existam ou cm que sejam i·nsufficientes,
subvencionar as escolas fundadas pelas municipalidades, nssooincões e particulares, ex~Jedindo o nccessario regulamento fixando as bases e 013 condições convenientes;
c) a estender aos socios da Caixa Beitel'icento dos Empre~
gados da Policia Civil, com séde nesta Capital, as faculdades
de que trota o de01•eto n. 2.124, de 25 de outubro de 1909,
para esse fim expedindo o necessario regulamento;
d) a entrar em accôrdo com c. Municipnlldad~ c a regulamentar de modo definitivo o servioo de verificação de obltos
uo Dlatrioto
Federal;
'
.
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e) a concorrer com a quantia •de 3tí0 :000$ para terminuç1io
dns obras e installacõos do Hospital de Tuberculoses, que está
sendo construido pela instituiçiw da Santa Ousa de Miscricordia
do Rio de Janeiro, .:m Cuscadum, para o que· ficam desde já
a))ertos os nocossarios creditas;
fl a despender a quantia nccessnria com os ~ulllcrnes do
Dr. David Moretsohn Campista;
O) a reorg·nniznr, mediante Ol'('amento e concur11e•neia pu)llica, o~ servi~os dos Lazaretos de 'J'atuocn, 'fnmundaré e a
ilha Grande, ubrindo os CJ•editos precisos até a quanti·a' de
500:000$ para serem desp~ndidos no exercício com as obras
e apparelhos;
l1) a mandar imprimir os Accordãos do Supremo TL·ibunal
Fedet'al, a contar de HJOi, ·e• os da Corto de Appellacão, a contai'
.de HJOil, na Imprensa l\'aeíona·l;
i) a auxiliar: com 10:000$ o Quar~o Congresso do Geogravhia, a realizar-se no Recife, paru publicacão d·as memorias e
actas respectivas o, com 10:000$ a impressão dos tmbulhos do
•rorceiro Congresso de Gco;;rnphia t•en!izado em Curitybu; com
25 ;000$, o Instit.uto Historico o Gcograpbico Brazj.jeiro, sem o
direito de ünrwcslúo de sua 1/evista na Imprensa Nacionas; com
20:000$, a Acad•cmin Brazilcira do Lcti.I'tlS, sem o direito de
impressão gratuita de seus tralmlhos na Imprensa Nacional;
com 196:000$, a constrtwuão du •wm edificio pura o Instituto
Historico o GeogL'li·Phico Bt·azi!eiro; com :lO: 000$, o Congresso
Medico llrazileiro, a ·rcunit·-se este anno cm Bello Horizonte,
incluídos nessa quantia os gastos com a publicacão dos volumes
de memorias e actas; com lO :000$ a Sociedade do Geographia
do Rio de J·:li!lciro; eom lO:OOO$ a Academia Nacional de llledicina; com r, :000$ o InstHuto Polyl.oelmíeo de Juiz de Fóra;
I'Om 50:000$ cada uma dns eReolns do <mg<mhat•ia, com 30:000$
cada uma dns l'aeu!dndes -de nwd idna n com 20:000$ c·nda uma
das fnculdndes de dit·oilo niio subvencionadas ou mantidas pela
União;
j) a l·nncn1· mão 1lo direito de 120:000$, aberto pelo decreto
n. 8, 941, de :JS do dezoml.Jro doe· :l!HO, pam occor·rct• ás obras
<lo t•opm·nc«o o seh'LFmncn do edifício onclo funccionou o Instit.uto Nacional do ~Jusicn, no fJUal não foi dada applic•ncão por
tor sido votado no fim do cXI!I·cicio com a dosignucão de supplclllllntm·, nwdinnte'·orcamonLo e concurl'Cncia publica;
I<) ,n. mandar construir com a ·J1ossivcl c neccssaria brovidndl1, annexo ao Instil.ut.o Oswaldo Ct·uz, Jllll'tt o fim exclusivo
dn s<J JH'Omov<'l' a dns<.•ohe1·l a o.• UJlplirJa<;ão rio l.i'ntamento therapont.icu " PI'Oph)'htl.ico da IIJDinstia de Gm·los Cl1a;;as, um hos-

as dt~twndt>rw.iu:-: ,_. insl.alltH.JijPs api'OIH'htda:-.; iW
,,,1/n so dt•:-;l.irw, I'<U'.-i t'llltlfl 1JiOf.eJ.'io:-;, hwnns tHil':t extJOf•itw•uLa~,:ii.o 11111 arlirniws, P/1·.• podt·ndu pnr·a fal fim tlespeudcl' at.ú ;JOO :IJllll~ t! Ulll'il' U !J!'ed.ilo ]I(!!J!!SSUL'iO J.IUI'll O l'·llR~e·io rio
Ilil.al' t\Ofll

/'oda:-~

J'i111 tl qllP

lloNpil.ul Ulllll vez eunsi.l'llidr,, t'ieamln ieruullll'"ll[!! auLol'izado
a de:;pendCl',. nt..j ~00 :000* allllllldiiWIIl!! l'OIII IIS CXPUl'lúTICÍllH
de rreopll::Ia~Ja o •:,:>sislenciu pwdh:-n ua'" :wuus Blllis fla:;ulladas
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pela molcsl.i:t do Cm· los Chngns "nnfiarlas :í d i:·n.,ç:io, execucão
o ori()JlLacilo ;Jessns medidas ao fn~t.il.uto Oswaldo Cruz, quu
Ol'S'U.Uizui•:í dcmt.:·o das vol'ims volntlns os set'l'i(•os por esta lei.
l) n eonrt~l.'l.er em apol iw!s, J'a:wudo (Jtll'n i~so n~ necessnrins
oporncües do Cl'eilito, "" "'guinlt•.,; quulas •do pall.'imonio do
Collegio Pcdm II:
Jmportancin d·~· dusupropt'inção dos Jl!'edíos
n&. 80 e 82 (nrntigos) da PUa do l:\enado,
que pa:'sam pm·a o Cor·po do Bornheit·os.
,1;; :fiOO~OOO
Importancia dll ulug•uteís cntl'egues pela
'V. O. 'rcrceim àe S. Frnneísco cJ,, Penit;encin, refr:•t>nles :íl qum·tns pal'lcs do
]ll'Oducto de a!'rendament.o de prr.dios em
commum com r• mrJsiTJa Ordem Te!'ceirn.
desde '1870 Jilü '18\JS .•.•.•.•.•.••.•.•.
Imtportnncia r·c!ntiva ao at'l'enr!amenlo nrl'ocad·~do poln Rccclbc<loria do Rio de Janeh•o de prodios portc-neenle.,, no· pntrimonio, no poriodo do ·ISii:? a 187!J •.• , ••
23:806$068
Importnncia de jm·os de 6 % pagos pela Caixa
de Amorlizaciío no T!Jesouro Nacion,11: de
163 npolices ode 1 :000.$ o duns de 400$,
desde o Begundo SPillQstro de 1860 ~té o
segundo semes·tl'o de 1885 (51 scmest.J•es
a 4:902$000 ......................... .
2tl0: 00:!$000
Jdem relativa n ,juros do 5 % pagos pela Caixa
de Amortizacíio ao Thcsouro Naeiona I, das
mesmas 163 npolices do 1 :000$ e duas rle
400$, desde o primeiro semestre dfr 1886
onté o primeiro semestre do 1905 (31 semestres) n 4 :095$000 ............... ..
liíD:70!'i$000
Idem J•elativa ll ,illi'03 de 5 % que forr.m pago,;
peln Cnixa do AmoPtiznoão no ~rhüsour·o
Nuoionnl, de 200 apo!icos do I :000$, desde o ' primeiro semesti'o ;Je Hl98 nt.é o
primeiro semestre d~ I 900 ('16 ~amestres) I i:\1 6:500$000 ......... .. , ....... .
'10.\:000$000
760:5~8$2H

m) a rcorganiz!lr, 'na vigencin do actual ex<H'cicio finnucoi.
ro, a Proouradoria da Ropuh!ica no DislJ•icto Federal afim de
melhomr o processo da eobt•nncn 8·JI divida ncti\'n e a def€zn
dos interesses da Uniuo no;;· demais fl'itos, Ilodendo estabelecer
para os quatl'o procuradores solicitadores us mesmas vantagens
eonoedidas tpeln Jegis],1Qúo vigente aos procuradores e solicitadores do; Feitos da Faumda Municipal.
n) a abrir os croditos nece~surios para dnr texecuci!o ao
art. 5• da lei n, 265, do 21, de dezembro de 1894, revog.ullo o
referido artigo na pm·to em qur: so refere r•o imposto de ti·ansmissão de propriedade; .
"

'I
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'o) a tornar ex!Jensiva ás repartições subordinadas ao Mi~
nisterio da Justiç-a, e Negooios Interiores, apparelhadas parn
serviços grnphioos e accessorios, a permissão a que se refere
o u.rt. 27 da lei n. 854, de 30 de dezemro de 1.901, revigorado
pelo art. 43 da lei n. 2.221, de 30 d~· dezembro de 1909, e ·art.
91 b, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910;
P) a revigorar, .por ·não ter sido utilizado no exercício do
1011, o credito de 100:000$ aberto pelo decreto n. 8.956, de
6 de setembro de 1911, «para ocoorrer ás d€spezas com a mudança da Colonia de Alienados da ilha do Governador para a
1nvornada dos Affonsos, adaptação e insfill.lJaçüo dessa e da de
alienados, no Engenho do Dentro, e construcç.!io de !pavilhões».
Art. 4. • O Governo manterá as subvenções consignadas na
lei n. 2.351, de 31 de dezembro de 1910, a diversas instiru~i
oõos do cnrid·ndo especificadnmente declaradas abaixo com exclusão das que mnnteem ensino ou serviços que, pela sua natmeza, sej r.m da competencia do outros Ministerios:
~· Assistencia Publica aos Pobres, dirigida
120 : 000$000
pela irmã Paui.n:~ . ................... .
60:000$000
~· lllaternidado da Capital Federal. ........•
:A' Associação Protectora dos Cegos Dezesete
:. 20 :000$000
de SetembrO . ........................ .
20:000$000
na :Asylo S. Luiz da Velhice Desampll•rada ..
!Ao Instituto de Proteccão e Assistencía á Infnncin elo Rio do Janeiro, comprehendido
30:000$000
o auxilio para aluguel de casa •..•.....
(:0()0$000
!Ao Asy!o li9 Bom Pastor ................. ..
A' Liga Contra a Tuberculos.e da Capital FeÚ:000$000
deral . ............................... .
24:000$000
:A' Liga Contnn. a Tuberculose de S. Paulo ...•
20:000$000
Instituto Pnsleur de S. Paulo ..........•...
20:000$000
Snnntario S. Lu i?. d.a Pirncicnbn ......•...•
1.5:000$000
Hospital de Tuberculose de It.ajuba ...•....
201:000$000
J,ign contra n Tuberculose da Bahia ...•.•..
{2:000111000
Liga contra a Tuberculose do Recife ....•..
12:000$000
Lig11. contra a Tuberculose de Campos ......
t2;000$000
Liga contra a Tuberculose de .Tuiz de Fóra.
10:000$000
Ly~eu Snlesinno d0 Estar! o dn Bahia ....... .
Collegio dos Orphíios de S. Joaquim na Bnhia.
10 •\000$000
10 000$000
Instituto P·nsteur do ReciTe ..•...•........•
i0;000$000
Jnst.itul.o Pnst.eur do Juiz rdo Fórn ......... .
i O:000$000
Instit•urto Pasteur do Porto Al1egre ........•.
10:000$000
Hospif.a·J para t.uberculosos do Leopoldina ...
10:000$000
Hospital rnrn t.uherculosos de A lóm Pnrnbybr•.
i O:000$000
Ho~pit.nl pnrn tuberculosos do Ponte Nova ...
Hospital p·lra tuberculosos do Lavrns., .•...
i0:~00$000
Hospit.al pnrn tuberculosos de S. Sebnsti!ío de
10:000$000
Vjc;,osa ..••...•..•.••.•..•.•.........
10 :Q00$000
Hospital rnrn tuberc.ulosos do Pará (Minas) .
1.0:&00$000
Hospital da cnpitnl dn P·n·rahybn ... , ....••.•
!
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:Asylo do Al\onados do 'fhoroxina .......... .
I0:000$000
Hospital do Caridade do Penedo ........... .
10:000$001)
Liga Contra a Tuberculose do Ceará ....... .
10:000$000
Hospital do Cnrichde de Florilmopolis ..... .
10:000$000
Santa Casa àe nlisericordia do Rio Preto, .. .
2:000$000
Parugmpho unico. O Gov.crno cstnbclccert\ as norma·s para
a pres~ncão de con/.as das qumltins porventura despendidas l[lor
fJst.n nutori:acüo,
Al't. 5," Conlinúa om vigor o n'. IV do nrl.. 3" d:10 lei
n. 2. 356, do 31 de dezembro de iOJ o, podendo o Governo nu torar·, como llr conveniente nos instorossos dn juBticn e do dcsenvolvimorto da t·cgiíio, o numero, a distribuição e •n. divisãD
dos municipos e comnJ•cas, autorizada n despeza pura a installaciio des·sosserviços o mais:
ai a le:islaoão ·(h pi'DfJ!'iedndc íerTilorial sob a base da
concessfLO pu·a e ·simples das actuaes 1posses, desde que estas
sejam anterires a 17 ·de novembro de 1903 (Tratado de Petropolis) ; .
b) a derBtacão do regimento de custas para a juslica dos
territorios e funccionnrios de lias dependentes, podendo crear,
sem onus Fll'a a União, mais urn cartorio do tabollião em Rio
Branco e Selna Madureira;
c) o Jllbllmento de alugueis o despozas noce3sarios ao servico da ,iJStica e, tambem, a .iuizo do Governo, a eonst.ruccão
d'" cadeia, o casas pal'U escola~ o a nbcr·tu!'a de um~, estrada
ató PortoAcro ü Drnzilin, passando cm Rio Br,a.nco e Xnpury,
eorn umnvnrinnl.•• para Santa Rosa, no Ahunií;
d\ o: iluxilos que /,orJuu·em neet•ss·:wio·s, medinn/.o requisicão ,i•us.l'ienda da·s Pt•ofei/.Ul'as, P ai.lí 2i> % da renda Jiquidn
para olnil o molltomnwntos na t•egião, tudo •:1, juizo do Go~
vorno. ivlusivn o !'oconsenment.o elo Tol'ritol'io.
Pal'C!'Uplw unico. O Govcmo fica autorizado a abl'ir os
necossar,s Cl'editos.
Art.'O, • Fica cuusignndn a verba do 13:800$, pnra pagamento és vencimentos a que toem direito o depositarto
publico seu escl'ivüo, funccionarios do Mini;terio da Just.iça,
0 prime ona impor·tnnoia do O:000$ e o segundo na de 4:800$,
annuao!l'ixndos peolo decreto n. 2.818, de 23 de fevereiro de
1898.

Arf7. Continún om vigor, nlt'• 31 dn dezembro de 1912,
o pru?.olo que trat111 o urt. 1", n. ü, do decreto n. U57, 1!fe
5 de d~mbro do 1004, extensivo :is funcoõ·cs do Juizo dos
l<eitos .1 Saúde Publ'icu.
Ar! 8." Aos modicas Jogistns dn Policia será abonada a
dinrin l 10$, deduzida' tl q•unntin nocessur•ilt da verba c .Material P
Ar 9." Fica oxl.onsiva nos Juizos J'edez·nes do 4' instancill
c a sei substitutos a disposição do nrt. 3", n. III, dn lei
n. 2.<6, de 31 de dezombr·o do 1910, nn parte relativa li cobrancl»rn •e•stnmpilhns das oustns judioiacs, sendo a compen-

.\N:~·.\I·:K
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sa~ão para os juizos do sec~ito c suhsliLutos do Districlo l'e~
um· a! de ~O %, Jllll'a os tio Amazonas, Jl~t·ú, Marat~tfio, Cmu•tl;
Pemnmbtwo, l:lahin, Jlio do Janeiro, S. l)aulo, ~l/nas Ger·aes
t\ Rio Grande rio Sul dn •\0 ;, ,, para os tios dr•njai;; E.llados

de 30 %.

.

Art. 10. O Puder J~:;ccul ivo, na ob:;m·vandn e usD da aulorizncüo conUda no 11:. 3 do arl. 3" dn loi n. :l.351l, de!:H do dezembro de HHO, que fixou t\ dcspe7.a :;cm! dn 1\efl.lhliun, nt\
}Jnrt.e relativa as smoanlias dos membros da julticn (IJ Districto
l<edernl dcclarat•(t igualmcnlo a vitaliciedade dos prctn·es que .ití
honvor•(lm servido durante um ou mais quatricnnia.
Arl. H. Fica 1'evi:;omrlo o credito de 272:575$88, aberto
pelo dee.r·eto n. 8.484, de ~8 do dezembro de 1910/para conelusfio das obrns do .erJificio da Escola Nacional de.llel!as Artes, visto não ter sido utilizado, media.nto orcuminlo prévio
o concurt·oncia publica.
i
Art. 12. Fic·:l· rixada em .Z·i :000$ a dotncão ~estinnda í1
representacã[) de cada um dos ministros de Estad( uht•indo o
Governo, para c·Bse fim, o :wcessal'io credito.
I
Art. 13. A dis.posiçfio do arl. 4" da lei n. ·(316, de 31
rlc dezembro <lo !001, niio se entrmdc applicnvol tbsdo a datu
da publíenciío da moRma lei, ao~ ·Ien\[)3 e prol'essor41uo a ·esse
tempo .iú os.tavam .em disponibilidade.
1 i
Art. 14. O Prsidento da Republir}a é autorHach a despender poJa repnrtkilo do i\!ini~lcrio das Relações E',tm·iorcs,
com os ser·viços dosignndos nas scgu.intes YOI'bas, obsevadns as
di-scriminncõcs constantes da propost·~ do Governo, liqunntia
de 2.885:026$769 em ouro e a do 2.053:200$000 c~ ,papel:
1. Se-cretaria de Estado.
- Augmentnda do
.264:.200$, para nttender no •nooresoimo
de despezn resurtante
da reforma d:ll Secretaria estabelecida no
opnragrnpho uI! 'i j) o
dos te artigo .•..... ,
:l. Empregados em disponibilidade ••.•...
3. Extrnm•dinnr1as no Tn-

terior ............ .
1. Commissõcs . do limites .............. .

G. Repartiçõe-s

I
'·

o o o o o I 0 • O o o O O o

•••••• o •

'

•••••

1!10, ••••
36:000$, !sBndo 4:000$ na consigna~

7<17 :10$000
'I

100:10$000

I

••• o •••••• '

•• o

•• o •••••••••••

inlaDna-

cLonnes .......... .
6 Corpo Diplomntico. Augmentado~

I

Pnet

Ouro

.iQ :!l33$43G

!l3G: f0$000
I
'
850:0)$000

I

Papel

Ouro
Cão Pessoal para a'~gmento d'-l
verba de representação do ministro
pleniDotenciario
na
França; e 32 : OOO~
na (',onsignação
Material - afim de
Ser elevada a
.
[2; OOO.~ a ve ['ba de
aluguel de casa D,ara
a legação na França,
a 8: 000$ a mesma
verba par~1. a Lega\,'ão
na Grã-Bretan11a a
e : ooo $ a me'sma
verba para a Legação
na Allemanha, a ...
tl : O O O $ a me'srna
verba 'para a Legação
na Aus,tl'ia-Hurngria
e a (:\: OOO;~ a mesma
verba. para a Legação
mo Chile
.
7. Corpo Consular.- Augmentada de. ~ .....
:2 :000$, na consIgnação
Pessoal para augmrnto dos
vencim(mtos do Cons'lJ!1 em Gcnova .....
8. Extraordinarj.'ls !lO exte'rior
.
(). Ajucla·s de custo
.

1.30/;:593$333

<539:500$000

600:000$000
300:000$000
2.385:026$769

2.6~3:200$000

"

Paragral'ho unico. A Secretaria' db" Estado do l'vIí!lísteri:)
das Relações Exteriores terá o pessoal e os ve,ncímentos
adeante decl8.i'aelos -, dentro das rcspeC'Liyas ruhricas elo o1'camenta.
I. Um sub-,sc'crebrio de Estado, com o ordenado de '1(:\ :OOO~,
8 :000$ de gl'aLificoÇRO e (j :000$ de I'epresentaçâo.
n. Dous clireetol'es geraes, um para a direetoria geral dos
n8gocios politicos e diplomatieos, outro ',para ·a, [Urectoria geral
dos nego~i()s economicos e cC\ilsulares, cada um àelles como
ordenado de 12 :060$, gratificação de 6 :000$ e 3 :OOO*' de representação - e mais a sratífícação de 3: 000$ si eada um delles tiver n1"lis de 40 anno:; dt' serviço publico, na fórmCl, do r",-

guJampnto

vjg'E' r1/; e ,
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III, Sete direcloJ•cs do secCÕfrS, S'Cndo dous para os, negocios polilicos e diplomaticos, dot1'3 para os cconomicos :e consulares, um para o protocollo, um para a contabilidade e outro
para o ·archivo - cabendo a cada um destes o vencimento de
!2 :000$ o 1 :800$ do r~;p!'csentacfio que presentemente perce-

ba.

·

IV. Dez primeiros officiaes; dez segundos ditos o doze
terceiros ditos, com vencimentos respectivamente de 9:600$,
7:200$ e 5:400$, divididos como actualmente •em ordenados e

gratificacões.
Os primeiros officiaes, quando tiverem mais de oito annos
do exercício desse cargo, terão uma g['lntificação nddicional
nnnual de 2:000$, os segunddos a de i :800$ e os tevciros a de

1:200$000.
V. Quatro praticantes a 2:700$ onda um, ,sendo ! :800$ de
ordenado e 900$ do gratificação.
VI. Um primeiro consultor jurídico com a gratificação
annual de 16:000$, e um segundo dito com a de 12:000$000.
VII, Um bibliothecario com ordenado de 6:800$ e a gratificação de 3:400$, e tres auxiliares n 2 :400$ de ordenado e
1 :200$ d'E) gratificação.

VTII. Um cartogl'aipho e conservador de mappns o plantas,
com a grntifiencfio annual de 6 :000$000.
IX. Dous officiaes de gabinete do ministro e um do subsecretario, cada um delles com n grnt.ificncüo nnnua.J de 6:000$
- Um auxiliar de cada um dos directores get•aes, com n gratificação •n,nnual de 2:400$000.
X. Um porteiro com ordenado de 4 :000$ e 2 :000$ de grntificaçiío - Um calligrapho com a grntifinnção nnnual de
3:000$, o um ajudante do porteiro com 3:200$ do ordenado c
1 :600$ do gratific·açüo.
Xr. Sete contínuos com 2:400$ do ordenado e 1 :200$ do
gratificação cada um - Dous correios, sendo um primeiro
com 2:400$ de ordenado e t :200$ de grntificncão, um segundo
com 2:000$ do ordenado e i :000$ de p-:·ntificaçiio, 'e para occorrer s du[.)licntas de vencimentos por substituições o S'l'atificacl!es eventuaes, a quantia de 20:000$000.
Art. 15, O Presiden~0 da• Repu•blica é nutori1.ado a de·•pender no anno de 1912, com os serviços a cai·go do Alinistcrio
da Marinha, de accOrdo com as tnbellas que acompanharam n
respectiva propostru a qunntin de H. 730:~24$0.21, pwpel, e
:1.000:000$, ouro, a saber:
Papel
Ouro
1. Gabinete do 1\finist.ro e
Directoria do Expediente ............ .
!!48:G58$ÔOO
2. Almirnntndo.- /Diminuidn de 7:600$. do
director c sub-director da seor!l~nria.,

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

-.. JI J-1---1'--------------_;_____..;...--'-------'-'-·
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Papel

Ouro
que passam a rocobcr
pela tabolln n. 7 a
gratificação a que viverem direito ...... .
3. Estad•o-mnior da Arrrtada \............. .

4. In~pector ias ........ .
5. Directori:t Geral do

Contabi-lidade ..... .
6. Audi'loria. Di minuida de ü :000$ nol
vencimentos do auditor g·eral da marinha ............ .

• •••••• o • o ••••

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

20 : lt/i0$000

•• o ••••• o •••••

7:200$000
47:900$000

•••••••• o •••••

348:500$000

o o o o

O

o o o

O O

o

O I

O

40:900$000

7. Corpo da Armada c

classes Annexas. Diminuida do ..... .
1 8 O : OOO$, sendo
40 :000$ na v e r b a
graéificacões, de nccôrdo com a ultima
parte do art. 3' da
lei n. 2.200, de 13 de
dezembro de 191 O;
100:000$ na verba
destinada a quotus
addicionaes de que
tral.a o art. 1' e § 2'
do art. 28 da mesma
lo i; o 40:000$ na verba do graúificacões a·
officiae3 reformados
que exercam commissões de officiaes
da activa. Destacada
do total desta verba
a quantia necessaria
para completar os
vencimentos de ... , ,
15:000$ annuaes que
compotem a cada um
do3 •tres auditores de
Marinha, e a que
toem dúeito desde n{
datn dn promulgaçiío
da lei numero 2. 356,
de 31 de dezembro de
1910 ··············

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

12.234:899$976

. -----

~-

-~---

--

___,_
-..,.-

.

_,.

7~0

.

Ouro

)

8, CüL'liO tle Marinheiros ·
Nuciouncs '... . . . . . . . .

9, Batalhií oNaval .....•
iO. Escola Je Aprendizes
·~Jarinheiros ......•
:11, Arsenaes.- Ficam assogur·adas ao3 patrões, machinistas e
l'oguis•las dtt Capitania do Porto da Bahia
as mesmas vantagens
que l'eem idcntico3
l'unceionnrios do Arsenal de ~farinha do
!tio de J une iro, destacando-se tt import an e i a preci:>a da
verba Municões
Navnes -, caso a
verba - Ars:enaes
-- não comporte a
dospoza .•.....••.••
CosLns ..•....• , ••••

:1.2. Impootorilt do Portos e
:13. Depositas navaes..... .

f4. Forca. 1.1avnl ......... .
15, Hospitues ........... .
i6, S u p o!' intcndencin da
Nnveguciio. - Ausmenl:adu de ....•.•
60:000$, sendo .....
30:000$ p:n·u ncquisiciío o montagem de
um phnroloto, construcciío do uma ousa
pm•n o pharoleiro e
e um deposito de
material, bem como
pngnmonl.o do vencimentos o J•aoüo ao
mesmo pharoleil·o, na
cidade de Lagunas,
em Santa Cathnrina, e
30:000$ para noqui. sicilo de 1o boina para
' blllliznment•o dos por..

...........•...
••••••••• ' ' t ••

I tt O I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

........ , .....
····••o·•·····
O

O I

I

I

I

O I

O I· t

O

0

O O I

I

0

I

I

I

O o O I

I

O I

o

O I

I O I

t

I

I

O I

I

O I

2.471:992$(125
310:702$000
822:088$000

3.983:626$687
535 :550.~000
92:638$000
3.022:490$32G
~l.l7:Sl8$1ltJO

----'.:..

____;_:_ _ _:_..:.._,..--_

SESSÃO EM

30

Ouro

o o I O o o I I O I O 0 0 0

••••• o ••••••••

1!1. Cla~ses inactivas .•••••
:!0. Armamentos c equip'a.-

~3.

2·i.
~::;.

i!G.

2;.
!:!8.
!:ü.

:Jo.

monto ............ .
Muniçúés de bocca .. ..
i\Iuniçúos navnes ..... .
~Ialcl'ial de construccão
naval .. , .......... .
Obras .............. ,
Combustivc·l ........ .
l~rctes, passagens, ajudas do custo o commissões do embarque.
Eventuaos .......... .
ncconstruccão do Ar"'enal do fiio de Jinnoit·o ............. .
Directoria do Armamento dn Marinha ...
Conunissúes no estrangeiro (como pnssa a
ser denominada a ru!Jric<t :10 da proposta).
- Diminuidiar do .... ·
::.uoo: 000$, ouro, e
supprimida ns palavrns« inclusive ncquis i~iio de material e
pa~;nmento do prestarli•'8 altineut.eH nn

O t

0 t

O O O

o o O o o I O

t

I

o o

o o o o o o o

I

O

O

•••••••••• o •••

I

O O O

o o

I

I

I

I

O O I
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I

I
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I
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I
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O
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O
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O
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Papel

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

das .•..............

2!.
2..2.

1!H 1

DE DEZEl\IDRO DE

tos de Macáo e Arêa
l3mnca, no Estado
do fiio Grande elo
Norte ............ .
:17. Escola Naval ........ .
18. Directoria da l3ibliotheca, Museu e Areh ivo.- AugmenUada
do mai~ 5.iO$, sendo
::.iO$ na verba - Acquisicão de obms,
memorias, etc. e 300$
na verba-Asseio da
casa e despezas miu-

__:.!._.• - -

t' O I O O O O I O

)

2.44D:G60$000
490:500$000

91 :800$000
:1. 38!l: 468$407

600:000$000
7.000:432$000
2.000:000$000
i. 500:000$000

:1.000:000$000
1. 500:000$000
370:000$000
270:000$000
:1.000:000$000
604:060$000

. 782

contmcto para construccão dos nl~vios »
o accrescentadas as
palavras : c e para
pagamento a officiaes
idoneos que f o r e m
contractados no estrangeiro p !~r a in&truccão e adextramento de officiaes e
praças da Armada e
demais serviço~ technicos da marinha
de guerra »........ .

Ouro

1.000:000$000

Papel

44.~30:22~~021

1.000:000$000 41.730:224$021
Art. 16. Pica o Presidente da Republi~ autorizado:
a) n J'azor as operações de credito necessariãs, até a
quantia de 8.000:000$, ouro, para at.tender 1ao pagamento de
todas as pr!lltações atlinentes ao contracto para construcção
do Rio de Janeiro e para 1acquisioüo de novas unidades e material Dnl'll a marinha de guerra:
b) a pagar, a Utulo de grat.ifici11)ÜO o quando ,iulgar merecida, a diaria de ii$ no patriio-mór do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro, por sorvir,.os extraordinnrios fóra das horas
do expndionte.
ArL 1''· ú pagamento a marinheiros contractndos será
feito pela.s. sobras dus verbas ns. 8 e n, destinadas no Corpo de
lllarinlleiros Nlllcionaes o Batalhão Naval.
Ar.t.. :18. O Presidente da Republica ó autori1.ado n despender mn 1013, com os serviços a om•go do Ministel'io da
Guerra, a quantia de 300:000$, ouro, e 79.240:308$591, papel,
n snber:
Ouro.
'l'nuel
L Adminishiacfio gerni.Diminuida de 53 :470$,
sonct." 24:000$ de reprosentacão do ministro;13 :000$ poJa suppressão do Jogar de
auditor de gabin•te;
14 :640$ p o I a suppz•essão das diarins
aos serventes bracaes do Departamento
da Administllnci'io ;
1 :830$ pela suppres~;iio de um servente

·.•

~

,•.

....

\t

.,

,,,,;·;
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da Secretaria de Estado. - Augmentada
de 11 :294$, sendo:
2 :400$ para accrescimo de vencimentos
de um continuo e
1 : 8 3 O$ igua:lmente
para accrescimo de
um servente; ambos
priVIativos do gabinete do ministro ;
a:600$ pelo augmento
de 6"00$ annuae,s a
·enda um dos seis cont.inuos da Secretaril,l
de Estado ; 1 :464$ de
diarias pann. mais um
servente da mesma
Sec1•etaria o 2 :OOO.~;na
sub-rubL•icu - Imprensa MilHar-para
impressão da Revista
Militar do Porto Alegre
2. Estado-Maior do Exero o o o O O o O o o o o o oI o

cito .............. .

Ouro ·

O O O o·, O O I

I

I
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Papel

I

O O o

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

1. 238 :203$600

44:052$000

3, Supremo Tribunal Mi!

~

I

litar o Auditores. Diminuida
de
13:000$, correspondentes aos vencimentos do l~uditor do Eslndo-J\lnior do Exercito, Jogar ·supprimido. Augmentnda de
!!O: 250$ para pagamento do accroscimo
do vencimentos n que
teem direito os juizes
togados, do conformidade com os decrotos ns. fiLO, de 18
de ,iulho de 1893 e
8.G25, de 18 de janeiro de 1911 ......
4. Instrucoão Militar. Diminuída
do
10:000$, .dustinndos a
grat ificncões pot· tra-

•,

O O

o o o

I

O

o I

I

o o o o

!7il:550$000

.. ~
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tndos,
eompcudio.'··
de. o nugmonLadn de
7;; :liOO* para pagnmr~nl.o do vencimentos a seis prol'ossores
viLalicios u seis nd.i untos do Collcgio
i\!ilitnr, reintegrados
por decreto de 1, de
novembr·o de -JOiO •••
r,. Ar>onnes, Deposi.tos e
Fortalezas. Augmentnda de -10 :800$
para tros contra-mozl.rcs das oJ'i'ieinns do
Arsonnl ele Guet·rn de
·Porto Alegre; de ....
r; :·1 00$

pu ri!

o •••••

gunrnic.õos •........

Soldo~

o g-mt.ificnç.lios
a ol'ficiaes. - Diminu ida rio 2tíG: (\00$
rlcstinmlos a gJ•aiJI'ir~rH.:ões PH I'IL tHi

, •.

Ouro

.Fapel

.

·-··

..

• • o •••• o ••••••

1. 820:932$500

pag,:J-

monLo <los vencimentos que Mmpctom no
almoxnrifc do mesmo
arsenal, c do iii :581,$
para o pcsson·I encarregado do serviço de
eleetricidarlo da !'orla loza do S. João ....
G. Fabricas .......
7. Serviço de snude. Augmenlada de .•••
20 :-1110$ para ntl.euclcr no necrose imo rlo
GO -% sobro as graUfi ençlics rios i'unce iouarios nivis dos hmpitncs de 2' elnssn c
rins enfermarias elas

s.

~

oJ'J'i-

da t'S dn qnadro espoeinl: de lütí:OOOOij;
dcsLinndos a diarins
para os ofl'icinos cm
trnbnlho ele enrnpo o

de !lO :~00~ tlu :;ruLi- ·

• o ••••••••••••

...

;· ·-'

O O O 0 0

0 I

...... .

0 0

0 0

0

o o

1.888:014$658
1. 880:278$400

757 :ilüi$100
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I

ficn~:õe,;;

''

rela ti vus aos
postos, nfio reccllidos
Jlclo~ ol'ficiac~ <.locoiJI.es, que fot•nm
declarados viLulicios
JlOI' l'ot'O<t da lei numci'o :!,:!UO, do 13 t.!c
dezembro de 1010 ...
D. Soldos etapas o gJ•at.iJ'icuções do pt·uçus de
J)l'eL ••••••• , •••••••

JO.
1!.
i2.
13.

CJusô·es inactivas .... , ..
Ajudas de euslo .... ..
Colon~as militares •.•..
Ollrn~ mi'lilat'I.'S. - DiIniuuidn uc H:S53$

Ouro

Papol

608:400$000

.. .. • .. .. .. • ..

~.j,

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

2-í. 388:945$200

.. '....... ....
• . .. . . • . • . • • ..
· .. ·. ... . .. • ..

7.12·i:f01$133
ltOO :000$000
H:720$000

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

3.000:000$000

Lkstíuados 1i. LlOtlS!Jl'-

vn,;:i,) Jl} cJi.l'íeio

ua

J~••Jola du Artilharia

u Enguultaria ..... . .
Diminuid:t
do 748:600$, nus subeonsignnções tt.bnixet
indicadas, pela 1'órma
seguinte:
fnstrueçfio militar·,
expedientes e despAzas divet•sas purn as
uscolns úo estadomaio!• o artilharia,
diminuída de Hi :000~
por ficat·em reduzidas a.; consih'llat:úc:t
}litra end;t um:t dol!;";
a lU :000$, soudo aumeuL\ldll ~o 1 :OUO$ n
eousiguaçüo vorms-

J.í. .\la./ cr ia I. -

poud~nte pnr:t ;t Es-

<:oln <i•' Gucri'Il,
Co!ltlS'io MiliLnr:
Diminuída dll t'<lis
130:000$ doslinndos

n enxoval, lavagem

~

engommngem, por too•
passado o enxoval a
R O l'

SUPPl'idO

pelllo

vürlln·._ Fnrdamnnto •.
Vo), VI

•.

'

'

..

·---

..
-····-~-
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JJiminuilia de t.·tíi~
JO:OOO* a verba pat·a

lavagem e engomma:;om de roupa dos
alumnos do Gollegio
·,\!ii it.nJ' e augmenlaúa
de igual quantia a
vet·ba destinada :1
eomJH'a de material
Jllll'a as aulas tlo Coller;io.
Fabt'ilm::!:
Ditninuida du t•éi;
\tl :0001\i u verba para
a J<'abl'ieu de Polvot'.t\
do Piquel.e e de réis
~tJ:OOOij\ a da l;'abt·icu
da Estrella.
J1at·damenlo :
lncluido o J'ol'llecimenlo para os ulumnos g!'al.uíiOB do
Collegio :,lilitar e rliminuida de .\tiO :000$
a J•espcdivu verba.
nespezas cliver·sas:
Sup[lrirnida a verba tll' 50 :000$ rleslin.a·tla t't inVtJI'U:lt.ia du

Saycan ;

diminuída

de 50:000$ a verba

n. 30, ficando redig i d a do segul.!tte
modo:
Para os lmbnlhos
fie levantamento da
Carta Get·al da Jtcpublica, incluídos os
veneiJlii!Ul0~ do' au:dlhll'l,\,..; l'.i\'i:o: ~" dia-

r ias ·dos otficiaes e
Jll~at;.tt s, expediente e

...
!00:000$000 .
Da :-; consiguuc;.l;.;s
para as dcspe~as mil!dus , dos oslabc!cCJmcnlo,; desta Capilal
supp!'iruil.Ill-se r é is
dt~~pt~zas divt~J·sn~,

.

.

''"

tI
:I

;

I

I

}
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31> :000$,

\

que ~ram
destinados: 24 :000$
ao director da Fabrica de I>olvora do Piquete e 12:000$ ao
<lirector do Arsenal
de Guerra desta Capital. E augmentadas
as seguintes cànsignações: de 20:000$
para us despezas de
expediente e compra
de Jívt·os e revistas
pnra o Estado Maior
do J~xcrcito; de réis
.20:000$ para a Fabrica de Cartuchos e
Artefactos de Guerra; de 2:400$ para a
bl'igada mixta desta
Capital ........... .
15. Commissõos em paizes
estrangeiros ..• , ...

787
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Ouro

Papel

12.585:800$000
300:000$000
300:000$000 70 .2·í9 :308$591

Art. IO. E' o Presidente da Republica autorizado:
a) a mandar a outt•os paizes, como addidos militares em
commissúo, ofl'iciacs superiores ou capitães habilitados que
tenllam provado caparJidado o aptidão ou produzido algum trabalho ou invento util, correndo a respectiva dospeza pela
verba 15' do artigo antecedente;
b) a construir no local mais conveniente um grande campo
de instrucção para as tropas das di1'1'erontes az·mas do Exerci~;
·
'
c) a ronlíznr contractos, po!' tompo uunca maiol' de cinco
annos, quando vel'snl'em sobl'e constt·•wcües, armamentos, illumilltlf;fio de estabr•l•!ciment.os militm·es, equipamentos e fardamentos, podendo mandar confeccionar estes nas sédes das inspecções e commandos das guarnições;
d) a orca!' um parque de aviação milita!' e t•ealizar, na
vigencia ·dosta lei, um eoncurso par.n navegação aérea, podendo
maroal' premi os até 11 importauoia de 50:000$, expedindo pró~
viamente as insll'ucções necessurius ·UO mesmo concl!l'so;
e) a emnncipnr n colonia militar da foz do Iguassú, no Estado do Pm·aná, oreando alli o commando da guarnição e fron·
tcíra do Alto J>araná:
{) a mandar, dentJ•o dos recursos orçamonlarios, officiaea
do Exol'cito sorvi1·om nJ·rcgimenlados nos exercitas estrangeiros,.
bem ·assim esL_udat·om noutros P.Uizes os servi®.s. de campanhtA

..
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das diversas especialidades, incluída a pratica do aero-navegação, devendo os mesmos rrmetter semestralmente no Minist.crio da GuerJ•n o snu relnt.orio o ficando ainda obrigados a
continuar seJ•vindo arregimentados pol' dons nnnos consecutivos,
a partir f!n dnt.a em qun l.ivorom regressado no Bmzil. Quanto
aos nt'J'ieintJS incumbidos de esl.udar os serviços de enmpanhn,
ficam igun lmenf.tJ obrigados a npl'Csrml.ar no fim dn commissão
memorias osrll'iptn~ e i·elal.ivas no assumpl.o, com id1íns susccptiveis de serem appliJmdas ao Exercito nacional:
(I) a eont.rntnr pl'Ot'essorcs especi.ues e instructores estrangeiros para servirem nn Escola Superior do Guerm e na Escola
•l'rntien do Exercito, .nssim eomo na Eseola J\lilitar, abrindo para
esse fim os credil.os que forem Julgados neeessaJ·ios;
lt) a construit• umn ponte no rio Ibicuhy, Estado do Rio
Grandr do Sul, passo denominado Itaum, por conta da verba
13'- Obms militares;
. ir a despender nt<í úOO :OOO$ com <nequisicão, consf.ruccão
c organização de um campo de manobras:
j) a ron;;tituir rom 300 homens de infantaria ns companhins rr)S'ionar•s do Alto Ar.t'<', All.o Jm·u(t o All.o .Pm·l'ls. cada. uma
eom um capitão, um 1" leJwtJte r. dous :l"' tenentes, podendo
ÚCô)leOtiiJl• pa l'n llSSI) fim oll; 000$000.
~\t•f .. "::'.n. Continlm om vir;ot· a disposil,:.;i.o do aL'L :l'' da Jd
n. l.Jil:!í. de J :J de agnslo du I !107, llal'·n, pagamento dos soldos
·devido~ nos volunl.arios o rclat.ivos aos exemicios anteriores
;is data;; dos reconhecimentos ·dos direitos dos mesmos aos reJ'oriuos soldos vitalícios.
Art. 21. Tem direito tí grnf.ificacão mcnsa I de 8$ a praca
de pret. nüo graduada o engaJada de nccOrdo com o paragrapho
unico do art. 73 do regul,amr.nto que baixou com o decreto
n. 6.047, de 8 do maio do 1!108.
Art. 22. Aos officines promovidos serão abonadas, mediante r~querimento, as seguintes importancias, para serem
descontadas pela decimn parte do respectivo soldo mensal:
Do 2'" tenentes a cnpiliics .••.. ,,
Do mn,iores a coronois ••.•..•.•
De gcnürnr~s . ................ .

''
11/
"'

ü00$000
800$000
1:200$000

· .. Art.. 23. Os nspirnnles a officiaos terão. além dos vencimentos J'ixndos pela lei n. 2.'200, de 13 de dezembro de 1910,
a diaria de ~$, correndo a respectiva despcza por conta da ru,brica ti• do Ül'l:nmenl.o lla Guerra.
Art. 2.\. O Governo podortí na vigcnciu desta lei installar
nos Estados, ondo ,julgar conveniente, col!egios militares com
identica orgnnizacão no da Capital da Jlopublica, devendo pre'l'r.rir pnrn solde do;; mesmos as cidades om que os governos
dos respectivos Estados l'izet•em cessiio do prrdios apropriados,
l.l.'rronos r nccessorios on onde o Governo l~edernl possuir edifícios pt•opJ•ios o os respeetivos mobilinrios.
Pnt•n o cumprimento deste artigo fica o Governo nutorirarJo II<Ubt•ir o necessario credito. . ,,,. ...
. .. , ,

,!• scss;io
''
1,.

~\r~ •
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.25. O Governo poderá, na vi gene ia desta lei, augmcn-

lul' o quadro dos operarias do Arsenal de Guerra desta Capital,
podendo acabar com a distincciio entre officinns de 1' e 2' classe,
caso Julgue convonieulo, düsdf, que tenham sirlo installndos os

novos muchinísmos c quando fôz• .iulgudo neccssnrio o referido
augmento para o sorvico dus ofl'icinas ampliadas no mesmo
ut·s~nal, cot·rondo a respecliva despcza pelu· tubella H', subl'ubrica - Arsenues, depositos e fortalezas.
ArL. 2G. I•'icam restnbclccidos no Dupurtamonlo da Aclmínistraçüo os 1;& encarregados rlc depositos, o1'1'iciaes reformados
com n gratificaciio de !00$ monsaes cada um, devendo a dospeza
corrm· por· conta .rJa ultima consignaoíio da labella 8•.
Az·t. 27. Fica o Govemo .autorizado a contractnr um chi~
mico estrangeiro, cspeci~lista, pam o laboratorio da Fabrica
de Polvora sem l'umaça, correndo a respectiva despeza pela
verba 6•, rubt•icn-Fabrica de Polvot·a Piquete e sub-rubriclt.
Art. 28. O directot• da Confederaoão do Tiro Drnzilciro,
[!!unndo i'ôr ofl'icial reformado, terá a graf.ificMiiO annual de
u:000$, correndo a respectiva dcspeza por conta da verba H',
f'lub-rubrica- Despozas diversas- consignaciio 31 •.
Art. 20. O Govcz·no poderá nomear para servir uos doposiios, arsonaes de guerra e institutos de ensino militar, em cargos ilo administração não provistos pelo nrt. f2, lettra a da
lei n. 3.200, de. 13 do dezembro de 1910, os officiaes reformados
do Exercito, pct·ccbcndo estes, .a lúm das vantagens do sua reforma, a gratificncão annunl de I :200$, que deverá correr por
conta da respectiva consignação - Diversos serviços - da
tabella 8'.
Art. 30. Da verba H•, n. 28, destaquem-se 4:9H$ para
pagamento de dinl'ias a um patrão e quatro remadores, pessoal
da mnt·uja da cidade do Rio Grande do Sul, de nccõrdo com 11
!tnbelln seguinte:
,

.'"
'

'

Um patrão, diarin 3$500, em 366 dias, 1:281$000.
Quatro remadores, dinrin 2$500, cm 366 dias, 3 :6601!1000,.

,I

:Art. 31. Dn· verba H', sub-rubricn-Arsenaes, depositos
~ fortalezas- destaquo-so 1 :830$ para pagamento da diaria
de 5$, vencimento que compete a um guarda encarregado do
deposito de polvo!'ll na ilha do Paiva, na cidade do Pm•to Alegre.
· Art. 32. Fica equipamdo .no do Rio Grande do Sul o Arsenal do Guerra de lllatto Grosso e autorizado o governo a fazer
as operncücs do m·edito necessorias (I exccucüo desta medida..
•o\lz•t. 33. O J>rcsidentu da ltepublica é autorizado a despender no exerci cio do 1!l!2, pola repartição do Ministerio da Viação o Obras Publicas, com os servicos desisnndos uns seguintes
verbas, a quantia do 7.473:807$283, ouro, c 123.598:755$823,
papo!.
Ouro
Papo!
1. • Secretaria do ll!stado
(decreto n. 0.033~ de
17 do novembro do
191 i) : augment"du

'l
'·:

'·:

"
1!.
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, .INNAI~S llO ;:mNADO

Ou r()

Papel

<le 168:000$, parlll pagamento do pessoal
accrescido pela reforma; de 3:600$, para o salario de mais
dous serventes; d e
90 "6°$
""'.u
..,, , para as d'za-

rins de um motorneiro e de um ajudante do elevador da
Secretaria.
Destaque-se da consignacão «Publicações, impressões, etc.:. o necessarrio para occorrer ás gratificações
do pessoal incumbido
do boletim do minisf,erio c do bibliotheonrio, eliminando-se
o credito de 6 :OóO$
para «gratificação de
um blibliothecario»,
supprimido o credito
de 200$, ]lara gratificação de uma só
vez, a quatro contí-

nuos .............. .

2. • Correios (decreto numero 9. 080, de 3 de
novembro de 1911) :
augmentada de réis
2 :200$, para um praticante de Pocos de
Caldas e de 8:400$,
para mais 10 carteiros de 3• classe, sendo
um em cada uma das
agencias de Ouro Fino, Baependy, Sylvestre Fer11az, Aguas
Virtuosas, Varginha,
Oliveira, Palmyra,
pomba Viçosa e Leopoldina, em Minns oo
3. • Telegrnphos :
lo Reparticfio Geral dos Telegrnphos ( decreto
no 9.148, de 27 de
novembro de 191:1) :
modificada a tabella

•

•

o •••••••

705:782$000

290:000$000

20.959:38G$600

o •••

79l

da proposta, do nccõrdo com a que se
.i unta, podendo o Governo desdobrar cm
duas a 3• secção do
l" rlistricto de Minas
sem augmento d e
despe1.a; nugrnentnda
de 828 :800$, na consignação c Estações,
pessoal ~ para augmento de um telegraphista chefe, de
i • classe, 10 de 2•, 15
de a•, 50 de 4', 50 regionaes e 100 estagiarias e bem assim
para reforçar com 50
contos cada uma das
sub-consignações «Auxiliares e dactylographos ~ c c Taxadores • ; augrnentada de
5:000$ na sub-consi:
gnação c Expediente
etc. •; augmentaelas
de 35 contos, ouro,
na sub-oonsignacão
c l~erramentas, apparelhos etc. • ; a u r;mentadn de 100 contos, ouro, e 700 contos, papel, na subconsignação c Renovação e consolidação
elo.• ; augmentada
de 50 contos, ouro, na
consignação c Con struoção de novas linhas, etc.>, que passará a ser redigida.
a s s i m : « Construocão de n o v a s Iinhns e sua conservação no exercício >,
devendo p u r a construocão de novas linhas dar preferencia
tos, n~ sub-consignaoüo c Gr.atificacões extrnordinarias
e ajudas de custo>,

Ouro

Papel

•

'

i,,
'

r

I''
I

I

''

7t2

' '

que passará a ser redigida assim : c A.i u-

dns de custo o diarias rcgulnmentnro~t.
·Na consignação « Evcntuacs :o, depois
ilns palavras. ~ Parn
nttendor n quaesquet·
dospczas imprevisI. as» aceresccnte-se:
~e insufficientemcntc dotadau ........
[1, Commissão de Jinlms:telographicas de Matto
Grosso no Amazonas,
para conclusão do
serviço iniciado .••.•
'4, • Subvenção ás companhias de navega~ão;
:mgmentndn do réis
'•37 :121$700 p n r a
augmento c melhoria
do scrvico de navegnoüo no Amazonas
c s e u s tributarios,
devendo o Governo
no con trncto ou contractos q u e fizer e
cujo prazo não seja
superior a 10 annos,
determinar n reduccão minlma de 10 .%
no ·rretc dos generos
·alimentícios e de 15
por cento no dos demais artigos c estabelecer que algumas
viagens tenham inir.io cm tBolém c outras cm Mnnáos, nttcndendo aos interesses rins duas prncas: ·nugmontada de
30 :000$ para auxilio
:í nnvcgaciío interna·
do Estado de l\la tt.o
Grosso, sendo r é i s
1G :000$ parn n linha
de Corumbá .a São
Luiz de enceres e...
15:000$ para n linhn
de Cornmb:í n Ca-

Ouro

Gtlô: !í55$GHi

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

. .. .. Pap0l

~0. f.7!,

:010$000

o\00:000$000

.

"

'

" '

..

.. , '·'.
'

•' '

•...

...

Papel

x i as, mediante as
condições que o Go-

ii

''

2. 15~ :M!~$100

verno estabelecer....
5.' Garantia de .iuro~. fic a n d o o cnpil.al n
qLro ~e rt'fern o pnrngrnphn n n i c o ela
cdansula lV do dnm·el.o n. 7. 773, de 30
de dexembro de 1gon,
sob o mesmo res·imen do dem•el.o numem .1. 337. i lP 1 rio

''

703
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üuro

~·· '

,.

fevereiro de 1!l02, . ,
6. • Estradas dr ferro fcdornes:
I -Est.rada de Fer·ro Central do Brazil; augmentada dll 8:000$

para pagnment.b de
cJi.nrins aos fieis da
pagadoria, q u a n d o
em serviço de pngnment.o no inlot·ior;
augmentada do réis
200:000$, sendo róis
100:000$ para auxiliar o governo do Estado de Minas Geraes
na desobstruccão do
J•io Parahybunn, om
Juiz do Fórn, o róis
100:000$ para auxi-

liar o do Estado do

..

Rio do J a n o i r o na
desobstrucção d o s
rio~ Snnt'Anna o Silo
·Pedro nas pr•oximi-

dades do Bolóm ....•
rr- Estrada do Forro IÜCJR-

• •••••••••• o o •

MI. 188: !í0~$500

o o o • o •••••••••

!, 000:000$000

te do Minas (t.abelln

nnnexn), nugmont.ndn
do 1 Oo : OOO$ pnrn
ncquisicão do mr..~
J•ial olecLrico para n
linha de Lnvrns ••..•
7. • I - O b r a R J'odornes
nos l~stndos, substil.uindo-se, na tnbelln,
a oonsignncão « Por-

~

'

-···-

AK:\AEH DO SEN.\110

Ouro

·,,!

!

I

i,

I,
i'

''

tos c rios de Santa
Catharinu • pela seguinte: «Portos,
haT•ras, can::ws, rjos f'
m\us tlr. Snnl,a Cntharina », mnnt.idns ns
nwsmns verbas das
t.nbellas, assim dist.ribu idas: Por 1. o,
barra c cúcs de l'lot•ianopo!is, 28ll :000$:
barra P porto da Laguna, 200 :000$; barI'!\ e porto de Ita,i ahy, 200 :000$, para
.ns obras do canal de
Laguna a Araranguú,
'100:000$. Augmentada de 100:000$ paT:t melhoramentos e
dragagem do porto
dn Antonina, no EsLndo do Paraná ... ,,
JT- Porto dü Corumb:\ .. .
R.' Inspectoria de Obras
contra as Scccas, ineluida a importancin:
necessnrin ao pagamento das prcst.acões
dos contractos .iá feitos, á satisfacão dos
compromissos de premies assumidos em
v irtudo do decreto
n. 7 .GiO, de 21 de
outubro de 1909, á.
munutencão de sérvi<JOS ,iá installados c
a o!n•as novas, inclusive irrigaciio, em
quacsquer zonas cm
quc so tornem nocessarias contra as
scccns .. ........... .
9.' nepnrUcão de Aguas e
c O b r a s Publicas
Cdeereto n. 9. 079,
dr :1 de novembro de
19U), tnbelln. annoxa, inclusive a quantia de 500:000$ pnrn

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

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

Papel

~ . 102 : OOOi)\000

:100:000!\lOOO

7.000:000$000

:''

·,

I

I

I :

Ouro
abastecimento á ilha
elo Governador e réis
!50 :000$ pura a conclusão das obras de
abastecimento d'agua
:\ povoação da l'edr·a, em Guarntibn ..
i O. • Esgotos da Capital Fede!1nl (decreto numero n. 087, de 6 de
novembro de 19H)
tabe !la annexa ..... .
11.' Illuminaciio publica d·n
Carital (decreto numüro n. 032, de 17
dll novembro do 1911)

t.nbelln nnnexn ..... .

12.' llerarl.ic;ão Federal de
fiscaliz'ação ele estradas de ferro (decreto
n. 9.076, de 3 de novembJ•o de HlH), do
accôrdo com a tabella annexa ......... .
13.' Inspectoria de Navegação,
augmentada
do 18 :600$ pnrn o
custeio do uma lancha a vapor ou automovei, de accOrclo
com o decreto numero 7. S3ü, de 27 de
,janeiro de 1910,
s e n d o Hl: 600$ na
sub - consignacão :·•essoal - para pag n m e 11 t. o de : um
rr:estre 3 :21,0$, um
machinista 3 :000$;
um foguista 1 :800$;
um marinheiro r1\is
nheiros 2: 880$, e
I :620$ o dous mari6 :000$ nn sub-consignaçiio - material
·J!o.' FiSila!izacão de sorviços diversos, augmonladu da quantia
de 512: !50$ para a
Commis,ão Fiscal de

Papel

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

5 .lt75 :305$500

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

.1, 733 :2fín~·rso

t.S:íO;OOO~OOO

~. ·t :10 : nso$OOO

i

I

i.:(
1:200$000

'

'

1. 5Rã: t 00$000

; .,

'!·''

I·:'•
··:'

.... ' '
'

~

,q

2 :lc00$0!10

t45:8~0$0ll0

.'

,' 1.

',.'
:. /.
'

I ,,1

li
'

i·.

1

t

I
'''
!':

1

'

l·i\

'lli'

!, I!

,1,
1,,I~~
'
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I

t

'

'

Saneamento o Dragagem .dos rios que
·dcsaguam na bah ia
do Rio de .TanoiL·o PC'~~oal ~~ mnLPJ'inlo o
1r>. u

Etni11'Pgnclo.~

Ouro

••••••

o

••• o •••

l'apel

R22: 1õli$000

~1cld ido~.

au:;nlrltlaudo dü r{oi'

:lO :880~ p:u·n pag-n-

m e n to, iucluida a
gt·ntific.nçfw a d ri i cionn\ dos J'unccional'i OR dos · TelcgrnJlllos qun, pela l'eJ'orma, ficaram .. nddidos ............. .
I

'•

",,

~iü.n 1~yeni.u:w;.;oo,

o·• o• ....

0

............. .
••••

o •••••••••

117:880$000

1uo :,ooo$ooo

7. '173 :807$283 :1:!3. 52fl :755$823

Art. 3!,. E' suhstiluida pela seguinte a disposicão do
;u.rt. 111 do regulamento da Genlral, approvndo pelo decreto
n. S.ülO, de 15 de mar~o {\e 1911: «Os emp1·egados titulados
ou .iornaleiros, quando residirem em Jogares servidos pela
estrada ou precisarem de ausentar-se, por motivo de molestiu
ou férias, pum ponlos ai'aslados, terfto passes com abatimento
de 75 :%..
·
A's pessoas da fnmilia do empregado ou ,jornaleh·o o director poderá fuzm• igual concessão para viagens motivadas
\por molestia comprovada c com abatimento de 50 ',%1 no:l
ldomais casos.
Os Jilhos e netos do empregado que residirem sob o
:mesmo tecto e sob a mesma economia terão direito n passes
;para a frcquoncia nas cscot.as e aprendizagem nas ofl'icinas
c fabricas com abatimento de 75 X..
A bagagem dos empregados e de suas i'amilias gosn, para
lOS cffeitos do despacho, dos mesmos abatimentos dus paslsagons c nas mesmas condições.
Arf.. 35. Do 1 ·de janeiro de 1\H2 em deante nüo serão
!Preenchidos na Estrada de Ferro Central do Brazil os cargos
1de primeira catogorj.a. vagos em consequencia do acccsso rcjgulamentur.
.
Nenhum empregado, titulado ou jornaleiro, terá direito
a differencu de vencimentos ou do dinrias nos casos em que
o substituido estiver ausente do sor·vico por motivo de no,io,
gmla ou férias.
.
Art. 3ü. Ficam supprimidas nas ropartioões subordinadas
ao Ministerio dn Vincão o Obras Publions as gratificações addicionaes cm rnziio de tempo de serviço, garantidas aos ,actunes
funccionarios nquollas em cu,io goso já estilo.
Art.. 37. Os contractos pura construcoão de obras, inclusive as estradas dB fel'ro e portos, que importam ou possam

..

.

'
'
I

,',

'

I:

.
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importar om despc~l\8 não dotadas de verbas orr;nmenlarias,
deverão ser assignados pelos Ministros da Viação c Obras Publicas o da .l!'azenda, cabendo a este falar sobre a parte flnanccit•n.
AtoL. 3S. Gonlinunm cm visor os ns. I, IT, IV. Vif, VII,
VTTJ, X, XJV, XVH, XVJIJ, XIX, XXT, XXII, X:NUI, XXV, XXVII;
XXVIII, XXIX, XXXU, XXXVI, XXXVII, XXXVIJI, XUII, XLIX,
L, LI, LJI, lctl,ras a), b), c), rl), c), u) e.;), Lm. LIV, LVI;
LVII, LVIH, LIX, LX, LXI, J,XII e LXUL do art. 32, c os .arLigas 33, a1, 35, 38, ,.3, "·1, ~s. Jettrn n), c .\fl da lei n. 2.356,
de 30 de dezembro do 1\liO, n. XXX!'[ do art. 'lü da lei numero 2.050, de dezembro de !!lOS, e XX do art. 22 da lei
n. 1.8H, de 31 de dezembro de '1U07, c XXVI, do art. 17 da
lei n. L H5, de 31 de dezembro de 1003.
Art. 3!l. Fica o Gov!ll'no autorizado a J)l'omover a unificação das tarifas dns estradas do ferro Central. do Brazil,
Oeste do Minas c Loopoldina.
Pm·n esse fim poderá o mesmo entrar cm nccôrdo com a
Leopoldina llnilway Company, garantindo-lhe .a diffel'enca
l!lÜl'f~ a ilnporl.nnr~ia ciL• sua r·endn. LH·ut.a kilornelrka 'c a
quanl.in. maxinm ele H: 5tlüiil pot· kilomdt·o.
·
~ 1." Quando a renda bruta ldlometriea <1XIIcdct· d:t quantia
qun i'ltl' garantida, YCl'il'icm·-~e-ha a rosli Lu il~.ão ao '.l'hr.souro
das quotas eom que esl.rl ht~ia IJOneort·iclo, regulando-se cm
:11\ll<irdo os lot·mos da l'iscali~n~fl.o por pa!'Lc do Governo, o
pra~o de garantia e a fôrma o prazo da restituição.
Art.. 40. O Governo entrará cm accôrdo com n Leopoldina
Rnilway Comp.any pura a construcçito, sem ·onus para o Thesoux·o, do prolongamento do ramal de Leopoldina até Roca
Grande ou ponto Julgado mais conveniente, da variante de Vir;osn c pat•a ligação de Manoel de l\!oraes a Macuco, no Estado
do Rio.
Art.. H. E' concedida a todos os funccionarios da as-cnci/1
nspccial dos Correios de Santos, Estado de S. J>aulo, uma gratil'icaciio ele 40 o/o sobre os vencimentos, abrindo o Governo o
credito nccessnrio pura seu pagamento.
Art. .\2. E' o Poder Executivo autorizado a ·rever o rcgulamouto dos Cm•reios da Republica, par:t o fim de, reorganizando os respectivos serviços, rever ns tnbe!las de vencimentos dos carteiros, estafetas e conducLorcs de malas, observadas as seguintes bases:
t." Os voncimont.cs dos oarleiros, estafe Las o conductores
do malas dos Corl'oios da Hopublicn serão, na l'út'ma do n. 8
do dee~·oto n. ~. 050, de 3l do dezembl'o de ·I nos, os seguintes:
Gnrt.eit•o dt~
Carteiro do
Carteiro do
Estafetas o

elasso ... , ..... .

:1

:üOO~OOO

3" classe ..•.•.....
conductores ...•.•.

2

:.100.~000

til

2• classe ......... .

:J:000$000

1:800$000

, ::l.' Os carteiros, osLn'folns o conducLores do malas nerceberüo, altím dos seus vencimentos, uma gr,ntificucão nddicionnl
relativa no tempo de serviço cl'fectivo ou Pxorcicio do cargo,
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que será contiidorada para todos os oJ'!'eitos, inclusive os de
aposentação, como parte intogrnntc dos seus vencimentos, assim
augmentados, na razüo seguinte:
10 annos ....................... .
' '15 annos ....................... .

20 annos .. ..................... .
25 annos .. ..................... .
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30 annos ....................... .
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35 annos ....................... .

'10 1%1
'15 %
20 ·%
30 %
40 %
50 %

3," Os empregados duti secções de manipulação de correspondcncin, .umbulantlls c carteiros, quando occupados em scrvicos extraordinarios, ainda os do proprio cargo, perceberão
como grati!'icacüo extraor·dinaria a terca put·to do vencimento
diario que lhes competir.
.
4,• No calculo da antiguidade será incluido o anno em que
o empregado tiver· dado 30 faltas não justificadas e 60 justificadas.
5. • A todos os car'leil'os, estafetas e conductores de malas,
dos quaes se exigir uniforme especial, se abonará annualmente
a quantia do 150$, que será paga no primeiro mez do cada
anno, quando receberem o vencimento do mez anterior.
U.' lOs carteiros privativos das agencias postaes do Districto Fndcral perceberão os vencimentos annunes de 2:400$,
sendo 2[:J de ordenado e 1[3 de gDatil'icacão, concorrendo com
os carte!1•ns de 3". classe ao preenchimento das vagas de 2• e
gosando Lambem da vantagem estabelecida no art. 5".
· 7." Para o prHenchimento das vagas do carteit•os de 3"
classe· ~erão preferidos os estafetas, conductores, continuas o
serventes que houverem sido approvados cm concurso.
8. • As promocões dos carteiros serão !'citas 2[3 por antiguidade e :1[3 por merecimento.
O. • Fica supprimida a !'i anca de 100$ exigida pnra o exercicio do emprego do carteiro.
Art. .\3. Os empregados da Administracão dos Correios
do Maranhão perceberão uma gratificar)ão local, calculada sobre
os vencimentos da tabolla vigente, sendo :15 %ao administrador
até porteiro, 30 1%1 nos amanuenses até carteiros e 40 % aos
continues c serventes.
Art. ;,; . Fica o Poder Executivo autorizado n equiparar
os vencimentos dos l'unccionar•ios das sub-udministrncões de
Uboruba, Campanha, Diamnnt.ina c Rio das Cont.n~ :!os do_s que
respect.ivamcnto lhos correspondem na sub-nd;nmJstracao do
Ribeirão Preto, abrindo pnm isso o neuessm·io credito.
Art ..\5. l<ica o Governo autorizado a mandar ·arbitrar a
dinria equivalente a 20 %1 dos r·espcclivos voncimentos nos em]Jregados dos Correios do Amazonas toda vez que por necessidade do s1Jrviço sc.íam obrigados a trabalhar mais de seta
hnrns por dia.
·
.\r•t. .\G, 10 Govorno providenciará pura a creacão e !n~tal
lacão immcdiata de agencias postaes nas sédes das sub-divisões
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,judiciarias dos municípios, de accórdo com o disposto na lei
eleitoral vigente, dentro da verba orçamentaria.
Art. 47. l<ica o Governo autorizado n. adquirir ou a mandar
construir edificios pura Correios c 'l'elegraphos, nas localidades
onde houver predios alugados, uma vez que a importancia do
aluguel corresponda no mínimo ·a 8 %1 do preQo da acquisicü.o
ou da construccão, que será pago cm apolices da divida publica ao par e de juros de 5 %1, papel, cu.ia emissão ser:l feita
pelo J\Hnistcrio da Fazenda, mediante a demonstração da relação entre o aluguel e o preço da construccão.
Art. 48. Fica o Governo autorizado a transformar em
sub-administracüo dos Correios a agencia de 'I" classe da l:idade de Juiz de Fóra, podendo para isso J'azer as necessarias
operações de credito.
Art. 49 .. E' transposto para o exercício de i 012, com a
mesma applicacão, o saldo que se apurar cio credito aberto
pelo dr.creto legislativo n. 2.330, de 28 do dezembro de 1910.
Art. 50. Fica o Governo da Republica autorizado a celebrar contractos, até tres annos, para aluguois de casas destinadas ao servico da Hepartição Geral dos Telegraphos.
Art. 51. Fica o Governo autorizado a prolongar o cabo
sub-fluvial que liga :Belém a i\Ianáos até Santo Antonio do
Madeira, podendo rever o contracto ora existente com a Ama~
zon Telegraph Company, do modo a unificar todo o serviço,
que ficará regido por um só contracto.
Art. 52. Fica o Gover·no autorizado a:
I. Conceder a subvenção de 60:000$ ·annuaes á cmpreza
de navegacão que fizer 12 viagens redondas entre os pot•tos da
Amarração e Floriano, com escalas nos portos intermediarias
piauhyonses e marnnb·enses, e mais sois viagens annuaes. na
epoca invernosa, por meio de embarcações apt•opriadas, de Floriano a .Teromenha, no rio Gurgueia, ainda não servido por
navegação. Ao contracto para esse serviço precederá concurrencia publica, na qua I não poderão tomar parto as ·emprezas que .i á gozarem subvenção.
.
n. Innovnr o contracLo que tem com a Companlua Pernambucana de Navegação a Vapor sob ns ~eguintes bases:
a) prorogar por iO nnnos o actual contracto;
·
. b) augmentar pnm o duplo do numero de viagens redondas
que ora faz entre Hecife, Maceió, Penedo e Aracn,ití, incluindo
cm sua escala Porto Calvo, em AJ.agõas, o o poi·to da tmpital
ila Ballin:
cl elevar 11 300:000$ n subvenção ora orn vigor.
IIT. Hcsl:tltelecor u subvenoão de :!7 :000$ :1 omprelu de
nnvegacão a vapor das lagõns Norte e )fnugunbn.
rv: Promovnr a navos-acilo regulai' do l\io Grande, de .Taguarn para baixo, dando, si preciso, eoncossão a quem mnioroR
yuntagons offerccer.
V. Contractar, dentro dn verba votndu, o serviço de navcgnciio costeira outro o porto de S. Luiz, no Maranhão, e
outros do mesmo tl dos Estados vis inlws, podendo restringir
a zona da navegação, si o julgar conveniente, ou ·augmentar
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para ~ uo :uou.~ a importancia da subvenção, caso entenda sev
conveniente manter o sêrviço nas mesmas condições da lei
vigente.
VI. Subvencionnt• a companhia de vapores de cabotagem
fluvial que fõr organizada para fazer o serviço de transportes
do mercadorias entre a capital da União, Cabo Frio, Macahé,
S. João dn Barra, Itabapoana, Campos, S. l?idelis e Muriahé,
devendo ser submettidas préviamente á approvacão do Governo as tarifas de generos e productos agricolas que tiver
de transportar; aberto o necessario credito.
VII. Prorognr o contracto da navegação do rio Parnahyba
entre o porto de Tutoya e Floriano, no Estado do Piauhy, pelo
prazo de 10 nnnos.
vrrr. Subvencionar a em preza de navegação que se propuzer a fazer o serviço de cabotagem marítima e fluvial entre
os portos do nio e Victoria, com navios de peQueno calado,
para escala nos portos de Itabaponna, Itapemirim, Piuma, Benevonte, Gunrapary, S. João da Barra e Campos, obt•igando-se
a empreza a tarifa modica, especialmente no transporto da
produnciio nacional; aberto para esse Jim o credito de róis
30:000$000.
rx. Auxiliar o Lloyd Brazileiro, ou quem mcliJores vantas·ens offere~et·, com a quantia de 50:000$ annmtlmente, afim
de estabeleeer uma linha de navegacão entre .:1 cidade do Rio
de .Taneiro o a de Iguape, com escalas por Angra dos Heis, PaI'Uty, Ubatuba, Caraguatatuba, S. Sebastião, Villa Bella, Santos
o Cnnanúa, com duas viagens redondas por mez.
X. Contractnr com a Companhia Nacional de Navegação
Costeira um serviço regular de navegação, de nccilrdo com as
bases seguintes:
1. • Dentro do primeiro ·anno do contracto terá inicio, em
dia certo do cada semana, uma viagem redonda, tocando na
ida o nn volta nos portos de Porto Alegre, Pelotns, Rio Grande,
l?loriaaopolis, Paranaguú, 1Iguape, Santos, S. Sebastião, Angra
dos Reis, Rio do .Taneiro, Victoria, Bahin, Macció e Recife.
2. • Atú um anno depois da assignatura do contractD a
· viagem redonda acima indicada se estenderá nos portos de Fortaleza, Maranhão, Belém e Mnnúos, podendo algumas viagens
oomprehendor a escala em Santarém ou outro porto do norte.
3. • Pura os tas viagens serão empregados vnpo!•es de passageiros e cargas dispondo de nccommodnoõcs para 70 passageiros do I • clnsso e t.le aloJamentos com camas para 100 de
2• classe, nom ·n c.npacidnde de 1. (150 t.Dnclndas de co.rga, f6m.
250 metros cubicos de • camarus frigorit'icas, susceptíveis de
serem augment.ndas ti medida que se manifestarem as necessidades. desenvolvendo n velocidade miníma de 12 militas por
llom e dotados de illuminaciio o vontilaciio clectricas, nppnrelhos
hydraulicos para carga c descarga, machinas de desinfecção
o contra incendio.
4.' A União subvencionará a oompnnhia com 20:000$ por
viagem redonda das Que truta a base primeira, subvenção qu!l
se elevará n 40:000$ quando a viagem redonda fô~ levada a
cffeito d~ accôrdo com .as bas.~s segunda o tercoirn., .•.
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5. • No serviç.o subvencionado serão empregados 14 vapores, comprehendidos neste numero os quatro QUi formam o
novo material da companhia, n saber: Itajubá, ltapema, Ita-

puca e Itaúba.
ü.' No caso de ft•etamonto de um dos vapores para servir
do tender nos navios de guerra, o preço respectivo será esti-

•

pulado mediante prévio accõrdo.
7. • A companhia obrigar-se-ha a manter a actual linha
subsidiaria de transporte de passageiros e. cargas entro o Rio
do Janeiro o Porto Alegre, com dia certo de sabida dos vapores em cada semana, podendo as escalas que actualmente
se observam sct' altcra.das para mais rapida communicacão
entre o porto do !tio de Janeiro e os do Rio Grande do Sul,
tanto na ida como na volta.
8. • Ainda obrigar-se-hn a companhia a manter o seu actual
serviço de transporte de cargas entre os portos do sul e os
do norte até o do Recife.
O.' Os serviços de que tratam as bases setima o oita'la
continuarão a ser J'eitos sem subvenr..ão da União.
10'. Serú de I 5 annos o prazo da duração do contracto.
a) Jogo que as condições de navegabilidade dos canaes
interiores ·e da hnrra do Rio Grande do Sul o permitiam, a
tonelagem e a velocidade dos novos navios a serem construidos
dessa ópocn em rleante pela companhia serão augmentadas;
b) a companhia ficará sujeita aos onus communs impostos :ís companhias subvencionadas pela União;
c) a companhia obrignr-sü-ha a conceder reducções nas
tarifas para transporte de cargas e nos preces das passagens,
As roduccões a que se rol'ore este paragmpho serão ampliadas proporcionalmente ás facilidades do navegação que
foram sendo obt.idas na navegação pelos canaes interiores e
barra do Rio Grande do Sul.
XT. Conceder· :i Emprezn Fluvial de Na.vegacüo do Alto
Parnahybn, nos Estados do Maranhão e do Piauhy, de Oliveira Pearce & Comp., mais a quantia de ~5 :000$ do subvonciío nnnual, a lúm dos 30 :000$ quo .iá tem pelo tempo actual
do contracto, ohl'igando-se ·os contractantes ·il realizar 18 viagons por anno entre UrussulJY, Santa Philomena c Victoria;
12 viagens entre Urussuhy, Foz de Balsas, Porto de J,oreto e
Santo Antonio de iB·a!sas, no Maranhão, e 24 ditas entre Florinno c Urussuhy, dispondo para isso de vapores o barcos
sufficientos .
A dita cmpreza será obrigada a desobstruir o rio Balsas,
retirando os madeiros existentes em seu leito, á sua custa, em
condições de tot•nur o mesmo apropriado á sua navegacão.
Pamgrapho unico. Pai'Il fuzet· faco ·a essas subvencões,
uma vez quo se,inm concedidas, fica o Govoi'I\O autorizado •a.
abrir, no exercício de i 012, os necessarios creditas até ré is
1. 500:000$000.
Art.. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder,
·noJo prn.zo do. 18 annos, ti. Sociedade Anonyma Lloyd Brazilcit·o, umu subvcnoão annual de 1.100:000$, ouro, ou a efVol.
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fectunr us uecessarias operações de oredHo pura liquidar as
dividas da mesma, incorporando o seu acervo ao patrimonio
nacional e arrendando-o em seguida, mediante conourrencia
publica, ou. vendendo-o. Na primeira hypothese, a aubvencão
poderá aor dada om garantia de uma operação do credito destinada a solver os compromissos do Lloyd para com o Thesouro e o Banco do Brazil.
Art. 54. O Governo abrirá desde já concurrencia para a
oonstrucolío da Estrada do Ferro de Piquete a Tta.iubá, de acoôrdo com os estudos .ÍIÍ realizados, applicando á construccão
o regímen da lo i n, 1.125, de 15 de dezembro de 1903, incorporando-a á Estrada de Forro Contrai do Brazil, á medida que
fôr sendo construída, o mandará proceder aos estudos de Itajubá a Pedra Branca.
Art.. 55. O Poder Executivo fnrú as necessarias operacões
~e credito, até 6, 000:000$, papel, para acquisicão de material
rodante para as Estradas de Forro Central do Brazil o Oeste
de Minas, sendo 4. 000 contos para ·n primeira e 2. 000 contos
para a segunda1 devendo a acquisic[o preceder concurrencia
publica, nnnunc1adtt com a devida antocedencia, estabelecendo
com clareza as condições do material o do respectivo funccionamento.
Art. 56. Fica autorizado o Govemo a encnmpnr a Estrada
de Ferro Bahia e Minas, fazendo pam esse fim as necessm•ins
cpet•nclles de credito.
Art. 57. :Fica o Governo autorizado n mandm· construir
JlOI' concurrencia publica e segundo o regímen da lei n. L 125,
de 15 de dezembro do 1903, uma estrada de ferro que, partindo
do porto de Mossoró, na. villa de Areia Branca, atrav~sse os
Est11dos do Rio Grande do Norte o Parahyba, indo entroncar-se,
no ponto mais conveniente, na rêde de viação do norte do
!lrazll em direccllo ao S. Francisco.
Art. 58. Fica o Governo ·autorizado a:
I. Mandar pi'Ocedcr á desobstruccüo do baixio Butuhy,
no rio Uruguay, de acclh•do com os estudos e projectos elaborados om i893 peln oommissão especial incumbida do estudo
desse melhoramento ou como melhor parecer.
II. Conceder no Estado do Rio Grande do Sul, por conta
do fundo especial destinado ús obrns do melhoramento dos
J)ortos e rios nnvegaveis do nllud!r!o Estado, cabendo, na fórma
aa lei n. 1. 452, de 30 de dezcmr.,, de 1905, feita a necessnria
oonvorsilo, o auxilio do 2. 3!!3 :390$503 para occorrer ás despezas de melhoramentos dos canaos interiores do mesmo Estado, necessarios ao trafego dns mercadorias pela zona do Rio
Grande do Sul, molllornmontos esses que estüo sendo executados
pelo governo do mesmo Estado.
III. Fnzor os sorvices neoossnrios de dragagem nas represas do rio Murinhé (Estado do Rio), bom como a dcsob, atrucpAo o lim{leza dos rios da baixada do noroeste do Estado
co R1o, municlpio do Macahé o Campos; aberto o necessario
credito,,
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fV. Promover a desobstrucoiio dos rios Sant'Annn, SãG
Pedro, Santo Antonio e Guandú, no Estado do Rio de Janeiro
e limites deste com o D1strictD Federal.
V. Construir taludes e outros melhoramentos no porto de
Therezina até 200:000$000.
VI. Despender até a qunntia de 200:000$, despendendo
oom os estudos o melhoramentos do porto de Amarração, na
barra de Iguarassú, no Estado do Piauhy, fixação de suas dunas,
aoquisicão de dragas e respectivo custeio.
VII. Construir um cúes e demais melhoramentos no porto
do Parnnhybn, despendendo até iOO :000$000.
VIII. Contraotnr com quem mais vantagens offerecer e
do nccôrdo com a lei dos portos da Republica, decreto n. 6. 368.
do :14 de fevereiro do 1907;. as obras do porto das Torres, no
Estudo do Rio Grande do llUl, de Cananéa e Iguape, em São
Paulo.
IX. Despender até a quantia de 300:000$ com a contlnuncüo dos estudos e melhoramentos do porto de S. Joit.' da
Barra, Estado do Rio, acquisiçiio de draga e custeio do respectivo serviço.
X. Promover o serviço da dragngem do porto de S. Luiz
do Maranhão e prolongamento do míes Sagração até á praia
da Madre de Deus, continuando esse serviço a ser feito por
administração até a inioinciio do das obras definitivas do referido porto, a que fio ará incorporado.
XI. Despender ntó 200:000$ com a acquisioüo de uma
draga para o serviço do melhoramentos do porto de Cabedello.
XII. Promover a destruição das pedras do porto de São
Francisco do Sul e melhoramentos do rio que liga este porto no
da cidade de Joinville, em Santa Catharina, despendendCJ até
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100:000$000.

XHI. Promover a dragagem e melhoramentos do rio Cuya-

bá, despendendo até :100:000$000.

XIV. Dar inicio ao servico de dragagem da barra do Silo
Francisco, desde sua fóz até Piranhas, podendo despender até

!.•'
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:100:000$000.

•

XV, Promover a desobstrucQão do rio Sapueahy, entre •ns
cidades de Santa Rita de Sapucahy e Ita.iubá, podendo despender ató 100:000$000.
XVI. Auxiliar com a. quantia de 1.000:000$ o Governo do
Estado do Pará para que possa ser convenientemente executado
o servioo de desobstruccão, dragagem e saneamento das zonns
baixas da ilha de Mara,ió, f!agelladns por inundações periodioas.
§ :1. o Para a execução das ·autorizações constantes deste
artigo poderá o Governo fazer as necessarias operações de oredito, cu,io servico de Juros e amortizacão não ultrapasse a oapnoidado dn taxa de 2 :%· a que se refere o decreto n. 6.368,
âo :14 do fevereiro de 1907.
§ 2. o Para reforço das ·quantias provenientes das operações
feitas de nccOrdo com o § :! o, poderá o Governo fazer outras
operações de credito, cujo s. erv1ço de juros e amortizac~o n~o
ultrapasse •U importnnoia de t.OOO:(JOO.OOO.
.. .
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§ .3." Das operações de credito resultantes da autorização
contida no § :l" serão applicados pelo menos :lO :%'nos serviços
de canaes c rios nuvegaveis nos Estados não dotados do alfandegas.
§ L" 'Si, dada ~xecução aos portos cu,ios set·vi~os já estão
iniciados ll ús ollras autorizadas neste artigo, houver saldo
o Govet·no podcJ'Ú applical-o nu COII8Ll'uccão o melhornmcntÓ
de outros portos, cnuaes c rios navega veis.
Art, GQ. Fim\ o Gove·rno autorilado a conceder ús estradas
do forro que ligam o centro a porlos ainda não apparelhados,
ou a quem mclhot·es vantagens ol'fercccr, a construccüo e melhoramentos dos referidos portos som onus para o '!'besouro,
do accôrdo com a legislncão cm vigor, e com as garantias que
julgar nocessarJas ao interesse publico.
Art. liO. E' concedido ao Governo do Rio Gmnde do Sul,
para as obras do pot·to da cidade de Porto Alegro, o domínio
util dos tel'l'enos accrescidos ao longo do cúes a construir em
toda a largum da rua do mesmo cúes.
§ i. • Gosarão das vantagens e fuvor•os de alfandegados os
ormazens que '!'orem censvruidos para o serviço do cúcs do
porto.
§ 2." Fica isenta d<l todos os impostos nll'andegarios a
importa~ão do material destinado ás ob1•as do cáes, nrrnuzens
o doma is installaçõcs do mesmo porto,
§ 3. • Ahím das taxas que '!'orem de sua competencia, poderá o Estado perceber outras incidindo sobre descargas de
mercadorias, observando, nesta parle, o r·egimen adoptado para
o~ portos da União,
A1·t. liJ • Fica o GOI'Cl'liO aulori:t.atlo a paga•t' ao possoal
•administrativo do quadro da Commissüo :Fiscal c Administrativa das Obrtts do Porto do Rio de Janeiro, relevada qualquer
prosct•ipcilo em que porventura ha,ia incorrido, as diari·us que
o me~mo pessoal deixou do mcebcr uo periodo anterior a dezembro de i!liO c a CJU<l tem direito pelo art. 1,3 e respectiva
ollsorvacüo do regulamento que baixou com o decreto n. 5,03t,
de 10 do novembro de 1!!03, confot•me .ií~ foi reconhecido pelo
mosm() Governe, arbitmndo as rol'vridns diarias c fazendo effeetivo o pagamento n partir de düzombro do Hnno proximo
Ilassndo cm cleante,
A respectiva despcza cort·et•ú Tlüll\ Caixa Especial do Porto
do Ui o de J,nneiro.
•
Art. !12. A subveucão a que se refere o decreto n. 8.321,,
do 27 de outubro do Hl!O, será paga por soccões de 20 kilomotros, quando as vstradas forem construídas pelos Estados
ou municitlios,
Art. 63, Para a consLruccilo ela~ linhns autorizadas pertencentes ás estt•adas custeadas peln União, suas ligações, ranmus, prolongmnunto~ e officiuus i'ica o Gove·rno autorizado
a fazer as nccossarias operucües tle credito.
Arl. ü.\. E' o Governo 1\utot·i~ado a l't'omovot• nos JlOI'tos
não su,icilos a contracto, nem construidos administrativamente,
mediante illlCÕÍ'do com as esLraúas do i'erro que os sirvam ou
:venham a serviL·, sem onus pam a Uui!ío c sem privilegio, a
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croncüo do estações mnritimns nconomicnmente construidas o
appnrelhadas de modo .n fazerem o trafego de passageiros o
mercadorias mediante taxas ~eduzidns, que serão ·revistas do
tres em tres annos.
Art. ü5. O Jogar de zelador do Palacio Monroe, crendo pelo
decreto n. 7. ü24, de 31 de março de J!HO, continuar:\ subor~
dinndo no Ministerio de. Viação c Obras Publicas.
Art. ü!l. Fica o Governo autorizado a contractnr, sem onus
pnra o Thesouro, com os concoBsionnrios da Estmdn do Ferro
•Nordeste Paraguayo, o prolongamento dn mesma no territorio
nncionnl, 11 entroncnr~so t\ rMc ferro-viaria do Brnzil, de modo
a estabelecer ligação entre .as cidade~ eis As;;umpçüo e Rio de
Janeiro, resnlvados os direitos de terceiros.
Art. ü7. Fic:t o Governo autorizado a fazer sem onus pnra
o Thesouro. nos .ilt concossionarios, no Estado do Rio Grande
do Sul, da Estrada de Ferro dn cidade do Rio Grande :t Santa
Victoria do P:tlmar, ou t\ empreza que organizarem, concessão,
pelo prazo da estndoal, para o prolongamento da refm•id:t viaferroa, n partir da cidade do Santa Victoria do Palmar e a
terminar no ponto mai~ conv~nionto nn front.eira com o Uru-·
guay, entre os m•t•oios do S. Miguel e Clmy.
Art. 68. Fica o Governo autorizado n conceder á Cruz
Vermelha Brazileirn uma área de terreno do morro do Senado
par:t construccão d~ srm edifício.
.
Art. 69. Fica em vigor a tabella de vencimentos cslatuida
pelo regulamento quo baixou com o decreto n. 9.076, de 3 de
novembro de 1911, abrindo o Governo os necessarios creditas.
Art. 70. E' o Governo autorizado, de .uccôrdo com o que
foi solicitado em mensagem, a abrir o credito de 320:000$,
afim de serem reparadas c consolidadas .as obras de captação o
ndduccno das nguns do rio Suruhy, que srrvo ao abnst.er.imrnt.o
da ilha do Paquet.á.
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Ar.f.. 7:J. E' n Pt·esiclenl.o dn Ucpuhlicn nuLol'Ízndo:
a) A coneocloJ· os l'nvm·os ria lei n. 2.0.\0, de 13 do dezembro
do J !108, l.umhom uos immi~,;r·nnl.cs loenlizndo.s cm nucJeos cciloniaos e, hom assim, a qualquer· ·ngricultOI' que satisfizer as
condições ua rcl'cricla ·Joi, não ficando dependentes da const.ituiçft'Ü rle synclicalol ou eoopera/.ivns ng-ricolas.
Os mesmos frrvm•es deste nr/.igo e Joi nello cil.ada• poderão
sot• concedir!os pelo Podei· Executivo pnrrr novas plant.ncões de
cacúociro c olivoit·a, assim como :í.< eulturus novas do pniz,
desde que, poJo seu valo!' ceonomico, mercçhm ser· estimuladns
polo Governo Feclor·nl (!ol.l.ra rt rio nr•i. 51, da lei n. 2,356, de
:H dn dezembro ele HHO).
bl A conl:rnclar Pom emprczas induslriaes n admissão om
c>Uas ofricinas rio apl'ondizcs de J'CJ'J'Cil'o-mecnnico até o numem de 100, ni\o rxccclendo a 10 pam onda emprozn, e a (l()nt.rnel.nr.• n nr!missiio do 10 npJ•enrlizcs de olecf,pot.echnicn cm officimJs na Europn OLJ nos J~sl.ados Unidos, abr•indo para esse
fim os ncces.sarios eredit.os.
·
c) A contrnctnr, pelo prnzo que fôr mais conveniente, com
o Dr. V. •r. Coolw, da Universir!ndr. do Wyooming, ou com
out.r·o pr·ofissional de reconhecida compcl.cncin no assumpto,
o csf.nbelocimenlo de urn ou mais campos de dcmonst.raoiio aegundo o processo dn Jnvoura :seerm (da11-farmina), podendo
parn esse fim abt·iJ· os n.Jccssat•ios creditas até a quantia de

100:000$000.

d) A abrir o m·r.rlilo de 200 :000$, ouro, parn occorrer ás
dospozas com a om!m·JJng-cm o f.J·an,port.e para o Brnzil dos
productos r1ne figuraram nns Exposiçúcs do Bruxellas o Turim o liquidar os compJ'nmissos rosullnntos das mosmas exposições.
e) A nbJ•ir o credito af.tl n qnn•nf.in do 2.700:000$, pnrn Ji.
qnirlacão rins dnspozns rom o srrvico rio mccnsonmonto nos
exercícios de J 010 c HJU c, brm assim, para liquidacüo do-.il
compromis,os assumidos pela Commissão de Propaganda nlll
Europa.
fl A nlwir os credil.os quo for·om nocossarios parn occorrcr
ás subvenr,õos rosult.nnlos dn conf.mctos .ill celobrndo.s· do con~
formidado com o disposto no nl'l.. ~O da lei n. 2.221, do 30 do
dozembro de ·f 000 (it'l.tm ( rio citado al'Lifl'O).
rt) A mnnrlni' offectnm· a dr•ar,:n;1•m do canal de nccosso á
ilhn dns Flores, para fnciJif,m· o t.rniisito dns ombnrcncões Que
t.ranspo!'tnrn imrni:;rnnlos par·n a JroSJWrinT•in oxist.r.nt.c naquella
ilhn. eoJ•J•cnclo n dnspcza poJa vorl>:l TTT, consignaÇão dcst.inndru
11 dcsnozns exi:J•noPdinaPins n nvrmtnnn,. (lnf.trn a do citado artigo) .
/J.I n' dnspenctcr:
T. !O :000$ (1111 promios, :t rn7.ITo do 1$ por ki!ogrnmmn,
nos St•rieull.nt•ns fJlTO npr'JJSrmtarnm ensulos do producciio nnr.ionnl, rio ncr:~\r•dn r-om o rogulnmcnto n. 0,510, rlc 13 do .iulho
de I P07.
·'
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Jf 5:000$ om premias nos sericultores C/Ue provarem, a
juizo do Governo, ler pelo menos 2.000 pés do amoreira, re-

gu!urmenle tratados, de accurdo com o disposto no mesmo regulamento (lottra c do citado artigo).
III. Alé 150:000$ para n constl'Uccfio do novo edificio
destinado· t\ Escola de Aprendizes Artil'iccs do Estado ao !Silo
Paulo, concorrendo o governo estadual com igual quantia.
i) A l'irmnr· contractos, cttin prazo não exceda a cinco
nnnos, a respeito do alugueis do casas indispen:snvois a serviços do i\linistcrio da Agricultum (art. 7-1 da citada lei).
j) A contractar, no paiz ·OU no es.trangeiro, pessoas de prova·da competencin para dil'igirem oserviços o exercerem l'unccões technicas, não p•odendo exceder a tres annos os contractos
que celebrar.
Paragrapho unico. Quando f<)l' eontrnctada qualquer pessoa para exercer cargo expressamente eomprehcndido no areamento, a gralificocão fixada no cont.racto scrú pa•ga pela
verba correspondente a esse cargo, at.<i a importoncia cstabe'lecida nn. competente tabella; eOJ.•rendo a di1'1'eren~a. si houver
pela vorba destinada no pessoal contractado,
I<) A crear no Estado do llio Grande do Sul um campo
experimental p!Ú'n> a cu! tura do trigo, tendo annexo um laboratorio do exames chimícos o hiologicos n cargo de um profissional especialista o idoneo, podendo para isso despender
ató 150:000$000.
l) A auxiliar os municipios o os Estados com a quantia
de 4:000$ por ldlometro de ostmda que mr construid~. âpropriada ao transito de automoveis, e· ligando entre si dou.;; ou
mais estabolecimentos do .Ministerio da· Agricultura, Industria
e Commercio ou quaesquer destes eom centros de populaoão
ou com zona·' agrícolas visinhas, at1l o maximo de 30 kilometros em cada Estado, sendo feito o pagamento por t.rechns do
10 kilometros e modianto exame Pelo ministerio, depois de
conC'luido cada trecho.
m) A cz·enr o custear no Estado do Marnnhiio, no lagar
que julgar mais conveniente, nas proximidades da E.,trnda de
Ferro S. Luiz ·ao Caxias, uma cstacão ''xperim~ntal pnrn o
cultivo intensivo do algodoeiro, abrindo pnm isso o nrocssario
credito ató 100:000$000.
n) A receber o Poslo Zootechnico de J,ageB com o.> tert•onos necossarios ao mesmo posto o culturn do forragens, compJet.ando a sua orgnni?.·n·ção 1:om elomm;tos n~c.cs.'aPios nos
~eus fins.
o) Instnllar no paiz l!'Cs estnoões soricicolas, enlrnndo em
accurdo com o.s· Estados para n cr~são da•s .torraR qtw lhes
forem nocessarias o nüo porlrndo rlt>sp~nder com o pessu~l
material e instailnção do cada umn :nn is r! o 20 :000$000.
'
p) A parce!lar os premies estabelecidos pelo dooreto lt1g~lnt_ivo n. 2.040, do 31 do do?.embro de 1008, par!l favorecer
11 effectivn• cultura e moagem do trigo na1~ionnl, determinando
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a úroa cultivada c a producçãQ média por llüctare c demais
condições que deveriio dar direito aos premias.
q) A conceder prcmios do 500$ a 5 :liOO$ aos viticultores
e vinicultores que cxhibirem, cm exposicüo publica, que se
realiza•!' annualmente na Capital Jiederal, sob inspeccüo de
delegado especial do Ministerio da Agricultura, os mui;~ bellos
e apreciados specimens do uvas c os m~lhores vinhos fabricados de uvas de cepas européas c americanas, expedindo regularmente, regulamentos em que deverão ser indicadas ·as
especies de videiras cu,ios produclo,,, possam ser premiados, c
demais pt•ovidrmcias favorecedoras do desenvolvimento da industria vitícola e vinicola, correndo· a despez·n, pela verba 15'.
1') a avocar, mediante accôrdo com os respectivos governos
as estações mctcreologicas existentes nos Estado.•, na 1'6rma
do art. .\2 do regulamento da Directoria de Meteorologia e
Astronomia.
s) Auxiliar com a quantia de 500$ a cada criador, possuidor pelo monas· de 200 cabeças de gado vaccum, que construir em sua propriedade banheiro para expurgo de pamsitas
do mesmo gado, não podendo o auxilio exceder de 10:000$ em
cada Estado, dentJ·o do exercício; abrindo para isso os necessar ios creditas.
t) A installar postos zootechnicos em Goyaz, Pinuhy e
Ceará, despendendo até 150:000$ c correndo a despeza pela
verba 19'.
u) A transformar em aprendizado agricola o Posto Zootechnico de l'onta Grossa, cedido pelo Estado do Param\.
v) A abril• o cr·edito do 100:000$ para auxiliar as exposições-feit•a que st• rtmlizal·em em municípios da Republica e
dividiua essa importanciu. com igualdade piTlos Estados que
promoverem a l'calização de tacs cer.tamens e n despender até
a qu,~ntin de 30:000$ com a representação do Dmzil na< Convoncão Internacional do Policia Snnit.nria Animal, a rr.unir-so
em Montevidéo om 1912.
:c) A conceder á Sociedade Jlrazilcim de Agricultura, de
Parlz o auxilio de 1o:000$, que correrá pela verba ,.••
Art. i3. Fica o Governo autorizado a desenvolver a industria da pescn, instituindo uma inspectoria, superintendida.
pelo Ministerio dn Agricultura, Industria e Coinmercio,
A Inspectoria de •Pesca promovert\ a animn~ão da alludida
industriw:
•
a) pela instrucção o auxilio nos pescadores;
bl pelo povoamento das aguas nacionaos com as cspeoies
mais upreciadn,s·, quer indigenn·s, quer oxoticns, tanto do agna
doce como de agua salgada, pot• moia dos melhores ensinamentos da piscicultura;
c) pela organizncão do coopet•ntivns entre os pescadores·
~l pelo levantamento da carta batimotrion da costa de..:
tet•mtnnndo c locnliznndo os pesqueiros;
'

BÍO
c)' pclru organização de um museu de apparelhos e carta
de pesca e de collecçiío de especics da fauna marítima, la~
caustre e fluvial;
() pelo estabeleclmentg .de esbnções n.os ponto& mais con~
venientc,s· com escolas praticas para, maneJO dos modernos aP~
parelhos de pesca, salga, preparo de conservas, fabrica de
adubos com detrictos de peixe refugado, pisciouUura e ostiri~
cultura.
§ t.• Aos pescadores, individualmente, e ás emprezas. ou
companhias de pesca, constitui das ou que se venham a con~
stituir, de aocôrdo com n •legislação vigente, oüo assegurados
os ~eguintes favores:
i•, concessão de terrenos de marinhas e terrenos publicas·,
nas costas o nn.s ilhas, para fundação de estabelecimentos de
pesca;
2•, direito ae desaproprincão, por utilidade publica, dos
terrenos necessarios á edificação de estaleiros, parques e aepositos de salga e frigoríficos;
3•, pela importação de embarcações a vapor ou a vela
destinada~ exclusivamente á pesca pelas suas installncões e
característicos; dos apparelhos de pesca e m11terial proprio
para o reparo dos mesmos; dos machinismos e material pre~
ciso para a installaçfio dos serviços de preparo, salga e con~
serva do peixe, inclusivo os nccessorios e aprestos para o
acondicionamento do peixe conservado, do combustive'l para
funccionamento de bn·rcos e demais installnciles attinentes á
industria da pesca - pagarfio os concessionarias direitos na
ra~no de 8 % do valor, nos ·termos da lei da receita e do regulamento n. 8.592, de 8 de marco de 1911, no que forem applioOovels, vigorando tal favor p.elc prazo de cinco annos a
contar da data da oonoessiío;
4', licenca, isentn de qunlquer contribuiç1io federal, para
installaciles de viveiros om quaesquer pontos da costa ou das
lagOas;
·
5•, permissão para que o mestre, contra-mestre, capitão
e a metade da equipagem dos barcos de pesca a vapor ou á vela
sejam de pessoal estrangeiro, durante cinco nnnos, contados
dn data desta lol.
§ 2.• Em regulamento especí·n.J Que o Poder Executivo de.
oretarú parn immedia~a. execução da creacüo das inspectorias
de pesca, deverá prohibir o emprego de substancias venenos11s
e explosivas e o escoamento da resíduo dns fabricas nos rios;
determinará quaes os appnre·lhos de pesca permittidos, di~
mansões das malhas das rêdes, tempo e local pnra n pesca:
dimensões das diversas especies; <U.stu:noln da oostn •!11 que á
permissivo! a pesca do arrasto por barcos a vapor o zonns
especiaes em que estes barcos podem operar, e as 'condfolles
em que soriio concedidas ns licenons pnm n pesca em barcos á
vnpor, ncnutelando os interesse.s dos pescadoros pela concessão
de gnrnntins e favores pam, qu.nnto posBivel, nssesurnr-lhes
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lucro de seu trabalho na concurrcncia com os apparelhos da
pesca moderna.
O Governo abrirá, den~ro do corrente exercício, os oreditos neooss~Lrios para installacão da inspectoria e estações de
pesca ató a importancia de 200 :000$000.
Ar.t. 74. A's tres primeiras escolas praticas de electricidade
e de meoanicn que se fundarem pelos moldes norte-americanos
serão subvencionad•ns cada urna, com a quantia de 20:000$,
annualmente, pelo prazo de cinco annos.
.
.
Art. 75. Os contractos para obras necessar1as aos serv1ços
do Ministerio da Agricultura, Industria o Commercio, poderão
ser feitos pelo prazo de dous nnnos.
Paragrapho unico. Poderão ter igual duracfro os contractos para o fabrico e fornecimento de instrumentos e apparelhos para o Obsorvatorio NacionaL
Art. 76. Os croditos fixados na lei n. 2.356, de 3! do dezembro do 1010, pam despezns com a installaoiío de um embarcadouro no porto do Rio de Janeiro e de postos de observ.ucão e desinfecciio do gr.do, montagem e custeio de pharmacia, po!yclinicn o labora~orio veterinario (verba 17') ,acquisicão de machinas, instrumentos, ferramentas e utensilios agricolas, ete. (verba 6") e instaJJ.ocão e adnptacão, ete. dos estabelecimentos de ensino agronomico (verba 19') continuarllo
em vigor no exercício da presente lei,
·
Art. 77. Nn vigencin desta lei poderá o Minlsterio da Agricultura, Industria e Commercio contrnctar, mediante concurrenci!IJ publica, com quem mais vantagens offerecer, a publicaciio do nnnunrio da Directoria do Meteoro·logia e Alstronomia e mais trnbal!Jos do Minislerio correndo a despeza por
conf.a das competentes consignacões orcamentu.rias.
Art. 78. Sempre que fôr conveniente, o Mlnistcrio poderá
fazer as suas publicacõe.s, impressões e encadernaclles na typographia dn Directoria do Servico de Estatístico•, correndo
as despezas por conta dns competentes consignações orcamen~
tarias das repartições a que pertencerem os tr.abalhos (art. 54
da citada l~l) .
Art. 79. Para os fim de que trata o art. 58 das bases que ·
baixaram com o decreto n. 6. 455, de 19 de abril de 1907, o
Governo poderá abrir creditas supplementares e elevar a sub~
vençfio ai! i consignada a 15:000$ quando se trate de via-ferres
de bitola de um metro, niio excedendo de 60 kilometros de extensi!~ e quo nfio gose de garantJ.n,s do ,juros federal e estadual
comtnnto que o pagamento se façn por trechos não inferiores
a 20 ldlometros em trafeg-o.
Paragrnpho unico, A subvenção prevista neste artigo nllo
podorá em caso nlsum ser conced id.a1 !Í ostrndn ou trechos da
estradas construída sem contracto próvio, salvo as que tiverem
verba no orçamento. (Art. 55 o pnrn;::rapho dn citada loil
Art. 80. O possoM dns Inspectorias Agrícolas, Inspectorias
de Veterinnrin. EsCO"Ins do Aprendizes Artifioes, do Servico de
Protecciio nos Tndios o Localização de Trabalhadores Nucionaes

•

.

.

' i
.
'

''

•''

I

i)

l~

812

o do Emiuo Agronomico em efl'ecLivo sorvico nos B;Lndos dCI
Pará Amazonas c no '.Cerrilorio do Acre, percebet•il uma gmtific:;c.üo nddicionul sobro os respectivos vmwimentos na razão
de 40 % no Parú, liO 1%l no Amazonas e 80 .% no 'l'erritorio do
Acre; abrindo o Governo os creditas para esse fim necessm•ios
dm•~ntc a vigencía da presente lei. (At·t. üü da citada lei.)
Art. 81. l•'ica exteusivo no i\linisterio da ,\gl'ICU]tura o
disposto no art. :!0 da lei n. 2.:!21, de 30 de dezembro de 1!!09.
Art. S:!. Para nttendor ao de;envolvimenlo doo servioos de
immigt·açilo o colonização eomprchendidos na verba !Il, pouerú o Governo em qualquer época do <anno abrir os creditos
supplomcntares que J'orom necessarios, e pum dar execucão
aos a,iustes inlernacionaos realizados no sentido de desenvolver,
com a navega•;üo, os serviços de coloniztlOilO o def'eza dos produetos brazileiros no exterior poderá abrir o credito necessario até a quantia do 1.000:000$000.
Ar!. 83. O Governo para o i'im de a'ssogurar a livre eoncurrencin cJ<u, industria siderurgica no paiz, promoverá a t·rscisão do contracto celebrado com Cul'los G. da Costa Wigg e
Tt·ajano S. Vit·iulo de Medeiros cm exccu~.iLo do art. 71 da
lei n. 2.3Gü, de 31 de dezembro de 1910 do decreto n. 8.579, de
~2 de fevereiro de 1911, ou estenderá ás emprezas que se organizarem para os fins d1n• lei n. ;!.1100, do 11 de janeiro de 1911
os, mesmos premíos de manuf'actUl'a o os demais favot·cs o•t
vantagens n que tiverem direi.to esses concessionarias,
Art. 84. As attribuicõcs do consultor juridico a que se refere o art. 11 do regul<1mento n. 8,899, de 11 de agosto de i 911,
serão exercida,, por um consultor .iuridico de nomeação effcctiva. com os vencimentos do director geral, e por um auxiliar
encarregado do estudo das <JUoslões ,jurídicas nas repm·ticues
subordinadas ao 1\linisterio, bamben! de nomeação oJ't'rmtivlt o
com vencimento dO% dircctot·r•s de secção.
Art. 85, O credito do 1.200:000$, aber.to pelo decret.o numero 8,402, de 27 de dezembro de 1910, pnra a f.t·ans1'erenein
do Obs_ervatorio Nacional pnra local mais conveniente, podnr:l
t11.mbem ser applicado na. vigcncin da presente lei á acquisicão
de instrumentos o apparelhos pura n nova installnçiio do mesmo
Observatorio. )
Art. 86. Nas obra~ do Ministerio da Agricultura será proferido, tanto quanto passivei, empresa de madeirl:ls nacionaes.
Art. 87. Fica o Governo autorizado a subvcnc.ionnr com
as qunntifrs adeante mencionadas as seguintes instituicões de
cnsi,no technico e profissional: Lyceu do Artes o Officios ditt
Capttnl Fodoral, 48 :000$; Escola de Commercio Alvares· Penteado, do S. Paulo, 20 :000$; Lyceu Agronomico de Pe!Gtas,
15 :000$; Escola Profissionnl Benjamin Constnrtt, de l'orto
Alegre, 15 :000$; Academia de Commercio do Rio de Janeiro.
10 :000$; Instituto Commercilnl da Capital Federal iO:OOO$;
Lyce'l ~o Arles e ,Officios de S. Pnulo,tO:OOO$; Lyce'u de Artes
e Offtc1os do Rectfe, 10 :000$; Academia do Commercio de Pclotas•.10:000$; Escola. do Commercio do Ceará, 10:000$' Escola
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Pratica do C:onuner·cio do Par1i, 10 :000$; Escola Mauú, de
Pot•Lo Alegt'll,10 :000$; Escolas do Commercio de ,Bulia Horizonte ü Mm·nullãü, 10:000$ a eluda uma; A~adcm1a do Commm·eio do ,Juiz do l•'út·a, 10:000$; Asylo Agrwolu Santa Izabel,
•llll Juput•unan u aos aprendizados agricolas de Pelotns e Lco~
Jlü'ldiua e ú J'seolu etc AgricullUl'U do Lavras, 10:000$ a cada
Ull~a~.
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Arl. 88. J.o'ien o Governo autol'izado a auxiliar com a
quantia do 300 :000~ a construcção do novo edificio do Lyceu
do Ar.te.:; c Ol'fitlios do Rio de Janeiro, sob condicão de passar
o edificio ú propriedade da União, no caso de dissolucão àa
Sociedade Propagadora das Bellas Artes ou si i'ôr desviado dos
fins a que se destina.
At·t. 89. Fiea autorizada tu• creaciio de uma Commissão
l'ermancntc de Exposições,. sob a presidencia do ~1inistro da
Agricultura, Industria e Commercio o composta dos presidentes
da Sociedade Nacional do ÂgricuJLura, do Centro Industrüul do
Brazil c do diJ·cetor do Museu Cornmercial, que .set·á o secre~
turio gorai, podendo esta commissão ser augrnentuda e alte~
ralla ~egundo o crit.erio do ministro mcirna referido, para o
l'im do pt·omover, organizar e o1'1'ectuar no Rio de Janeiro exposi~'ões auuuues, observadas as <Seguintes linhas geraes;
1.• ~.'odos os annos, exposições pecnarius, de pequenll' Iavout·a, eomprohendendo horticuJ.lura, tJ'ructicultura :o flori~
cullut·a.
. ':.." De trcs em tre:& annos oxposicão do produclos de
gruudo lavoura e de industria extractiva vegetal.
a." De sois em seis annos, exposições re·lk1·tivas ús industrias
mhwt·alogicas, de fibt•us o .tecidos, l'nbris do origem vegetal e
fabris de origem animal e de generos alimentioios.
·1." As oxposicões constantes dos ns. 2 e 3 sm·ão organl~
zadus do modo que todos o~· annos se realize um,n. exposiçíio,
relntiyu n um ou mais desses t•arnos do actividade vroduetorn,
coineidindo ou niio com a época das exposi~.ões pecunria:; e
do pr)quena lavoura.
ii," Por occnsião do cada uma dessas OXJíOsicões, especial~
monto n mspoif.o das que não forem nnnuaos, podm·ilo sor cfJ'rwl.undos congressos do interesso prn.tico, no sentido do serem
csl.udadns as providencias convenientes pm·u desenvolver c
nporl'üi~oat· a produccíio, obviar difficuldad~s,
Jhcilitat· os
tt·anspot•Les e mellJorm• o respectivo commet•cio.
G." Essas exposições. comquanto nacionaes, paderiio lJ.d..
mitlil' o cornparocimenlo do expositores cstrungoiros, aos· quaes
~t'l'IÍ Jlacililarla a ft•anquia plena alfandegaria.
'i." A todos os oxpcsitot•es sut·á permi!Lidu a venda. dos
pt•olluetos expostos·, conbrundo-su porém dos estrangeiros, na
occasiüo da entrega ao comprador, o imposto do importaciio
que l'ut• do\'irlo.
8." Os productos fabl'is esiuangoit·os não ~endidos l!Oríi~
l'uexportado~ iJOI' conta dos rospoctivos o~:positorcs •
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9.' o comptwocimcnto ás cxposicões será gratuito aos ex·
positores nacionaes, pagando os estrangeiros, pelo espace que
occuparem, a taxa que pela commissão organizadnra f<lr fixada, com excepção dos ·animaes vivos, que .;,erão admittidos
gratuitamente.
10. De toda;& as vendas do productos expostos, quer nacionaes, quer estrangeiros, serú cobrada uma porcentagem.
tambem fixaclll! pela mesma commissão.
11. O transporte dos productos nacionaes será gratuito n~
vinda para 11 exposição.
12. Para custeio desses trabalhos fica o Presidente oo Republica autorizado a uttlizar sómonte a renda que as mesmas
exposições produzirem.
Art. 00. As sociedades sporLivns que toem pot• fim explona·r corridas de cavallos, .sú poderão reoober auxilio do Governo quando se obrigarem a realizar em cada dia de corridas,
pelo menos dous parcos para animaes nacionaes : sendo um
pn.ra animaes de tres annos o outro para animaes do qualquer
idade.
.
Pamgrapbo unico. O Governo i'arú regulamentar a disposição acima.
Art. 01. Ficam em vigor, para o fim de serem applicados
a despezas .h\ effectuJndas ou que o forem na vigencia da presento lei, os creditas aberlo.s- pelos decretos ns. 7.910, 7.918,
8.452, 8.460, 8/t76, 8.475 e 8.159, de ilHO.
Al't. 02. Fica autorizado o Presidente da .Republica a entrar em uccôrdo com a Sociedade Propagadora di:Js Bellas
Artes, desta Capital, para escolha do novo local e construccão
do edifício do Lyceu dê Artes o Officios.
Ar.t. 93. E' o Presidente da .Republica outorizado a despender com as roparticõcs o sorvicos dependtJntes do ~finisterio
da Fazenda, durante o exercício de 1012, a quantia de.: .....
43.887 :010$q1u, ouro, e 92.o40: 1!17$067, papel, e a applicar n
rendiru especllll, .na somma de 19.703 :333$a33, ouro, e ......
i4.850 :000$, papel:
Ouro
Papel
1. Juros e mais despezas
da divida externu.Augmentnda de réi.s
854:281$818, ou r o;
juros e commissão
do emprestimo de
frs. 60.000.000 .para
,pagamento dos serviços
contractndos
com a Companlüw
Vincão Geral da Bahia . . • . . . . . . . . . . . . 34.• 700:694$436
2. Idem e amor.tizacüo do
cmprcstimo externo

l
.,

I

' I
I

SBtiS.lO llb! 30 Dll lJll~llMBl\0 llll Hll'l

3.

Ouro
Papel
l)ara o resgate ~as
estradrus de !'erro encamnudas ........ . 8.264:880$000
Idem idem dos emprestimos internos .....
4.99i:050$000
Idem da divida interna
fundada .....•.... ,
25.756:084$000
Pensionistas ...•.....•
to.739:99l$6i2
Aposentados ........ .
2.552:191$173
Thesouro Nacional Augmentada de réis
12:600$ para quebrrus
aos fieis dos pagadores, se n d:o i :SOO$
para cada um; dimi- .
minuida de 3:600$,
distribuindo-,se da
seguinte fórma: aos
escripturaríos e fieis
da 'l'hesournria Ge·ral - 15:540$; aos
escripturarios, continuas e serventes das
pagadorías e aos escripturaríos da Directoria da Despeza
encarregados do preparo das folhas de
· pagamento dos diverversos
ministerios,
••••••••• f

4.
5·.
6.
7.

•••••

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

,• o o o O O O O ,o I I

31 :800$000 ........

•I
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O O O O I

8. Tribulllal de Contas Augmentada de réis
62:500$, para pagamento do nccrescimo
de vencimentos determinado pelo de- .
creto legislativo numero 2.511, de 20 de
dezembro de i 91:!. ••
9. Reoebedoriu do Districto Federal. ....... .
iO. Caixa de Conversão Diminuída de 20:000$
pela oliminacíio d:ru

O

I

O O O I, O

I

.'

I

. r.

f ,I O

o

O t

o I O O O O o I f f O o O

o o ,o o o o o

.I

o o ,o o o o

1..989:535$000

·:

...
'!''

,,.
'

. 664 :500$000
643:560$000

con1signação relativa
(i assignaturas de
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I
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I
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Papel

Ouro

'

'
I

I

notas; o augmento.do.
de 2:.\: ~00$ pum grat.il'icação, do modo
seguinte: ~ :400$ \aO
secretario; 1 :SOO$ a
cada um dos seis escripturarios ; 2:000$
.. no u,iudnnte do cl!Cfe
da contabilidade; •.•
2 ;i;Uú$ ao .conferente;
:l: 1;00$ ao lacrador,
que servirá de ajudtmte de conferente,
mediante uma fianca
de 3:000$; e 600$ a
cada um dos continuoi·, ficando o serviço de ussignaturo.s
de uotll.S a cargo desses funccionarios,por
distt·il!uição do di•
roclor
H. Caix:n. rlc Amm·ti~nc.ã.o.
Au·
·12. Casa da Moedagnwnltula !ln ........
iüO :37:l$.í00 para attender-se ao augtnenda lnt.o resullanlc
do
decreto
beBa n. 1
n. !l.2Z!;, de 20 de dezembro de !!lU .....
Nacional c
13. Imprensa.
Diario O[{icial .•.•..
Nncional de
H. Lnboral.orio
AnnJy,,os
15. Adminisl.racrta e cus.tcio dos proprios nncionnes ........... .
·lll. Del0gU11in do Thcsouro
cm Londrt•s. - Augmcutnda de 1O:200$,
I'CUUO 3:000$ paro.
n delegado e 7 :200$
para qt~nlro escriptul'll!'ios, de conformidade com o decreto
legislativo n. 2.485,

·;;o:ooo$uoo

257 ;/;00$000

iOO :000$000

'189:612$000

o ••••••••••• '

o t

1 o O I

O I

•

O O O I

O O I

I

I

O I

1.023:877$000

O O

O o O I

2.178:280$000

O I

o o o o o o •• o o o I o o

169:800$000

• • • • • • o. o • o

I II

' 141 : 81;0$000
o o o O

I

•

I

e ,o

O I

•

I

•

Si
Papel

Ouro
du

·~~

úe novemlH'O

de lOl'L .......... . .
17. Dclegnciu::; l ,iSmlC::j, •••
18. Alfandegas - Au;;rnen~
Laela de Io :000$ a
vet•ila - Material da
All'audCb'la, do S. llmn~
d~co, para acquisi~
1;.ão e montagem de
u um caIde ira pam
sub.sliluir :t da lancha
Lmti'O Jtii.llcr; au~
gmenlmda de mais
:n :ü50~ a verba Pcswal - das eapa~
Jazias da 1Aifandoga
do Hio ele Janeiro, em
consequeuciu. de ele~
VUI)ÜO de GOO ré is dia~
rios que Uvcttam o
vigia gera• I, .os man~ .
dadot·cs, lanoci ros,ar~
rumadores, abrido~
J·~s, marcadores, 2i••
machini,slas, a.imlian~
tes de maehinist.as,
mandadores, foguisl.as
o enuurregado da se~
c!:ão ele maehinas o
olovadores hydrauli~
cos; augmcntl:lda do
85 :OOO$,sendo •.••.•
M :000$ para a ai~
J'andega do Por lo
Alegre o 21 :000$ para
a do Pclotas, do ac~
c1irdo ·com n oleVlncão
dns rr.speclivas ra~
1

o 1 o o

t

O t

o o o O I I •

.i

a.1ao:oss~ooo
;

;

I

'·
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'

,, I
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li
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;li

,,,,,

I'I."
'
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·ii
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ziJes n 1,5 ·%; augmcn-

••

,,

'

)

t.ndn ainda do 21 :50·1~,
sondo 8: tHO$ para o
fim de ser elevada a
·1$ :t dliarin dos tm~
bnlhadores das capa~
!.azias da Alfnndogra
de Pelo las, •J 12 :86~$
para o fim do sct• elo~
vado a 1ü o numero
do guln•das da mosmll
Alfnndega.
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li'
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Pap~l

Ouro
Elevado de mais
200 o numero do
guarda; pura a ropro~são do contrabando na fronteira
do Uio Grande do
Sul.
Acquisicão, 1·cpm•o
e conservação do mn.tcrial, acquisição do
fardamento para o
rwssoal das capatazius
e ató 10:000$ para o
custeio do (la.rros ou
aulomovcis ...•....
1ü. Mc.~us do rendas c col-

.\,

,..

', ~

Jector•ias ..•....••..

, O

O O I

O O

o o

O

I

O

I

o o

0

O

O O

O

14.813:540$151

O I O O

5.439:GG6$100

O O

f

O O

20. Empregados de repartições c •Jogares oxtinclos o funccionarios aduidos em vit·tudo do sentença. Diminuída de
i Ü :ü20$428,

.,

,o

",,,,

!
!

I~

.

I

CO!'rOS-

pondenteS aos vencimentos do um inspoctor da Alfandega do
Rio de .llaneit•o, cxcluido do q u a d r o
por el'f·cito do apo•Scn/.adoria. Aur;montadtt de ....•••
17 :3S7$ü20, sondo
5 :8Hl$,pat•a pagamento de um chofo de
secçito da Alfandega
do Porto Alegre e
il :u7J$ü20 para a do
h,iudnnle do guardamór da Alrandosu do
Rio do Janoiro, ambos cm virtude do
scntcnr)a ,judiciaria ..
21. Inspecção rins t•opnrtir.õcs do Fazenda •...
22. Piscnlizncão o mais despozas dos impostas
do consumo e do
tlln.nsportcs ...•••••

I

I

o I

119:179$031

f I

I

O

,o

200:000$000

o o o O O O o O O O

o O O 0 O O O I I

I

I I

I

I

I

o I

I

I

0 I O O

3.101:500$000

SESSÃO !D[ ::10 !Jll DEZEMDilU lll~

8ji}

J!)Jl

i

Ouro
23. Com missão do 2 % na
venda do estumpilhus.
2~L

Ajuda do custo . ..... .

Papel

o O o O o O O o o I o I o 0

iG0:000$000

O

1~0:000$00G

O O

O O

O 0

O O

I

O O I

0

GratiJ'icação pot• servicoa tomporarios o extraordinaz·ios ...... .
20. Juros de bilhetes do
100:000$000
Tllesoul'o ......... .
27. Idem dos emproslimos
do cofre do orphííos •••..............
28. Idem dos dcp~ilos das
Caixas Economicas e
Monte do Soccoz·ro.. .. .......... ..

2G.

o o o o o o o

29. Idom diversos ....... .

30. Porcentagem pela cobnanca executiva ..•.
31. Commissõas o corretagens .............. .
32. Dcspozas ovontuacs. , , ..
33. Reposições o restitui.cõcs .............. .
3L Exerci cios findos ... , , .

I

o

O

O

I

,L

i·

·,I

-10 :000$000

O O

'

.

I

50:000$000
650:000$000

• ••••• o •• o ••••

9. 500 :000$000
50:000$000

• • • o • ',o • • • • • • o

100:000$000

I,,

'•

35. Obras .............. .
3ü. Crcditos cspeciaes. , . , .

50:000$000
30:000$000

20:000$000
120:000$000

100:000$000
100 :000$000

300:000$000
1.500:000$000
800:000$000

o o o o o

0

o o o

0

o o o o'

325:036$180

37. ll:statislica Commct·cial.
38. Substituicões ........
30. Inspectoria de Seguros.

1:'

313:000$000
80:000$000
233:600$000

• o •••••••••• o o

•••• o ••••• o o ••

0

0

O

o o o o

O O

1

1

0

,:,

O O

l

43.887:010$616 02.540:197$067

'

APPLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL

Papel

Ouro

:1. Fundo do resgato do

pnpel-moeda ... , ...
2. Fundo ·de garantia do
pa.pel-moeda , . , •.. , 12.023:333$333
3. Idem para caixa do
resgnl'et das apolicos
das ostrndns do forro
encamnadas ••• , , .. 1•
160:000$000
•

'

O I

O I

O O 0

I

O 0

0 I

I

5.800:000$000

3,000:000$000

•
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It.le111 de umorLizacão
· dos umprcstimos intcmos ........... ..
5. Idem pat·.:tl as. obras de
melhoramentos dos
por los ....... · ..... .

BJm,\DO
Ouro

.'

Papel

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

3.050:000$000

7.5~0:000$000

3.000:000$000

1!l.7!l3:333$333 H.850:000$000
ArL. !l4. E' o Governo autorizado:

I. A abl'ir, no cxct•cicio de 1!l12,

credito~

supplemeutarcs,

até o maximo de 8.000:000$, ús verbas indicadas na .tabella

I•

,i.
ii'i' i
.

','/,1

::
ii

I

'·I

i

'i

li

:I
.·'i

·'!

•li

'.,.-1,.,

.

.,
~

que acompanlua1 a Jll'CSenLe proposta. A's verbas - Soccorros
publicas - o - Exercícios findos - poderá o Governo abrir
<:rediLos supplcmcnl.arcs cm quu:Jquct· mez do exercicio, comtanto que BUU totalidade, computada com a dos demais credito.~ abcr.Los, não exceda do muximo fixado, respeitada quanto
ú verba - Exet•eicios i'indos - a disposiciio da lei u. 3.230,
de 3 de setembro de 1884, art. 11. No maxlmo i'ixado por es.te
artigo não so comprehendem os croditos abet·tos aos ns. 1, 2,
3 c r, do Ministerio diru Fazenda.
II. A liquidar os debitas doti bancos provenientes de au:tilio ú lavoura.
III. A conileder o premio de 50$ por tonelada aos navios
que se movam a vapor, construidos na Uepublica, c cuja arquelar;ão se.i~t ~>U!Jcrior a 80 toneladas, podendo abrir credito~
até 200 : 000$000 •
IV. A rever a tabclh\ de porcentagem ús collcclorias fedcJ•acs. devendo observar, quanto á ronda do sello adhesivo, o
maximo de 10 :%.
V. A conceder aos contínuos, correios, auxiliares c Sl!rvcnt.es do Ministerio da Jf,1zondn, comprehendido o Tribunal
de Contas, n gratificacü'o do 30 1% sobre os salarios actuaes,
exceptuados os uontinuos da Recebedoria do Districto Fodora·l,
das ulfandegins e das Dclcgacius Piscacs o us serventes das ol'J'inus da Casa da Moeda c 1.rabalhadot·es da AU'andega.
VI. - 1", a abrir CI'Cdi.tos para cunhagem do uwedas de
IH'tÜa, afim de substituir as cedulas do Thcsouro Nacional do
valor de 2$ o 1$ e facultar o troco das cedula,. de 20$, de 10$ e
do 5$, onde escassearem essas moedas; assim como a modificar
o cunho das moedas .de prata.
2", 11 proseguit· na convot•,,iio da divida externa de 5 i%·
partt 4 i%' de juros, fazendo as necessurius operacões de credite;
•
3', a resgatar o omprestimo interno de 18!l7 '(ll i%), podendo para ü\1 l'im utilizar-se das apolices guardndu~ prlil'a o
fundo uo amorlizuçiio do:; emprestimos internos;
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~·', a crear postos fiscaes no LorriLorio da Republica,
abt•indo os ueccssarios ct·cditos, submcLI.cnrlo oo actos respectivos :í approvação do Congresso;
;;o, a rcconstrttir o actual edifício da fmprcnsa Nacional,
dnspf'ndnndo pnra isso aL<l GOO :000$, devendo as !Jl!rns ser
J'uitns mcdinntn p!'IÍVin orçamento e concm·rcncJa.
VII. A ul.JJ•ir crermo pnm n. ereUI)~f\ de all'tnu.lr.gas no Alto
.Tul'u:í c Alto Acre, cm pontos limit;,•ophcs da Bolivia e do Per!'!,
:\ im itar;ão das in&tal·lndns nas fronteiras do Estado OJ•iental o
Rnpu hlica Argentina.
VHT. A trnt.nr com a llepnhiicn Oriental do Uru:;uny:
11) a fórma definitiva. para regulamentar-se o trafego das
estrnda·s do ferro muguayanas que chegam a Rivera o as estradas do fcl.'l'O brnzileirns que vão a Sant'Anna do J,inamonto;
b) a consLrucção do ponl.es intcl'!lacionaos para ·o uso privado das estradas de ferro o para o transito publico nos r.ios
,Jagunrão c Qunrahim, sem encargos para o 'rhesouro.
JX. A abrir o crcdil.o neccs,ario para indemnizar o cxdil•cctor da Casa da Moeda, Dr. Pedro Luiz Soares de Souza,
da importancia a que tinha direito para o aluguel do predio
destinado íL residcncia do director, desde a data cm que enl.rou em execução o decreto n. 5.16(), de 17 de marr)o do 190~,
at.il a data em Qil'Cilpassou a •residir no predio reconstruido para
a rcsidcncia do di recto r. á rua Gnueml Caldwell.
X. A ret.irar da circulaciio n.s moedas da prata e do ni.
ckel do antigo cunho, marcando um prazo razonvcl pat•a a .sur,
substituição.
Art. 05, Ficam approvadoõ os crenit.os na somma ile
3.3i5 :267$176, ouro, o ~2.232 :446$·17li, papel, constan•.c~ da
tahclla A, annexa a esta lei.
.').~t. 96. No exercício de i!JI:!, pr.rJertí o nov~l'no abJ'Í!' r.crodU.os supp·temcnt.ares para n' verbas in~luidas na l.nhcl!a B,
annexa :í esta lei.
Art.. !l7. Os operarias, .iornnlniros, rliarJstas o t.rabalhnrlores
da União que compm•ecorcm no tt·abnlho dm•ante todos os dias
ntni.•. dn. semana serão pagos dos salarios rolaLivos nos domingos e dias feriados, incluindo-se as nec•)Ssat·ias vorhas
ll:ll'il o pagamento do quo trata o presente dispositivo.
Arl. !l8. Nos casos de en!'nrmidnrlc romprovnrln com af.l.rst.ado modieo, serão ahonndos, at(• t.res mezos, dous [iJL'COR,
••, nos f,t•r.s mez,!s subscqucnte3, metade da diarin dos opemrio~
IJ•abalharlores o diaristas da União. Qunnd.; se vrl'il'ioar qual~
qnm· acr.idento om sc•rvi~•o, que o inhnbi!Jlc para o trabalho, o
nlwnn so1·:í int.egJ•aJ, pelo pJ•nzo do um a;mo.
Afot.. 99. A disposiciio cont.ida no nrl·. 32 da lei n. 957, do
30 rir dozrmhro dr. '1902, rGJ'nrcntc a pagamentos cffectundos
no Thosonro Nncionn 1, será modificada do seguinte modo :-nos
r!ircctorrs rias Rccrntnrins do SPnadn o da Cnmarn. elos Deputados e mordomia do Pular. ia PI•osi! 'Jt~ial •h Roput;:ica ~el'i'io
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~ntrnguos, inl.ogrnJmnnte, mcdiarto J•,:qui;!iciio comprtent.e,_ as
CJilunl.la~ desl innduB ao « Mal.erml b tl:ts uwsmas r~varLJçoes,
qum· as inaluiclns na presente lei, qU\\l' as concedida·. em cre-

.,

clitos do qnalquer nnl.u1·eza.
Art. ton. Nenhum pagamento do ::w;pnz:t com o custeio de
nutl)movcis o cnt•t•os sm·ú feito sem ·~ue haja consignar;ão orr;nmcntnrin esper,ial pnrn tal fim.
Arl. 101. Fica o Governo autori~lado n de.:;pender alô
5,000 :ooo~. fazendo parn esse fim a necessarin operaciío do
credito, rom a consl.t•ucçüo, rceonstt•ucção ou reparação dos
cdiJ'icios das Alfnnrlogas c Delegacias Fiscaos, assim como
eom a acquisiçiro do material necessnrio no nppnrelhamnnto
dessas repal'ticões c á fiscnliznr,ão das rendas da· União; precedendo os respecLivos orçamentos.
Arl.. !02. O Govet·no lJlandará fazer o calculo das quotn•
rolatirns (t All'anclegu• elo Maranhão, equiparando-o ao da Alfandega de l~orlnlcza, ou se.iam 300 quotns na razí\o de 1,01, %
.;:obl'o a lotncão dtJ 4.000:000$000,
Arl.. !Oa. Ficn o Presidente da Republica autorizado a
abrir o credito espr-cia I de i :333$333, ouro, para pagamento da
dit't'erencn do vencimentos dos funccionn.rios dn Delegacia do
Thcsouro 0111 J.ondres, ern virtude do decreto legis'lntivo nu·
mero z.r,s5, de !ü de novembro do 1011.
Ar·l, 10·1. Conl.inunm em vigor as disposicões do art, &3,
n. !9, e do art.· :J7 da lei n. 1.841, do 31 de dezembro de 1907,
ns elos arts. :35 c 28, da lei n. :!.05U, de 31 de dezembro do 1908,
o as do ::11-t. 82, n. 21,, e do ar!.. n7, da IIli· n. 2.356, de 3f d~
dezembro de !!HO.
.
Art. 105. l\evognm-se as disposicões cm contrario.
Sala das Commissõo.<·, 30 de dezembro de 10H.- Wal·

..

",.
:.;

'','

{l'edo Leal.- Bcn1ardino llfontciro.

TJ\BELLA A
LEIS NS. 589, m~ 9 DE RETEl\IBRO DE 1850, ART. I, §
2.348, DE 2ú DE ,\GOSTO DE 1873, ART. 20
MINISTEniO M

a•, E

.TUS1'1()A E NEOOCIOS INTilRIORilS

Dec7'efo n. 7.97:1, de 30 de abrit de 1010

l'apel

,,,

1'

~I

Abre o credito extrnord inario para pagamento
dfr subsídios ·n Senadores e Deputados
sendo:
'
·Pnra Senndoros ... ,, ..
Para Depu lados, • , , , . ,

'

f
.1

[,

108:(175$000
3(15:700$000

474:375$000

f

,,
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Decl·eto n. 7.974, de 2 de maio de 1910 .•.•
Papel
Abro o credito supplemenl.ar ú verba - Soccorros Publicos1 do exercicio de 1!!10...

I

. !,

000:000$000

'i·r.

Decreto n. 8.0/ii, de 19 de. maio de 1910
Abro o credito oxtraordinario para pagamento
de despc1.ns com impressões o publicacões
de debates:

·.,,I
,,
i·

Do Senado Federal ....
Da Cnrnara dos Depu- ·
tado.s .•.•.•••..•••.•.

.9 :556$451
13:761$290

23:317$74!

•

JJeCI•eto n. 8.2:12, de, .22 de setembro de 1910
Abre o c1•edito especial parn• occorrer ás des·
pezas ~om a codificação das leis do processo civil, commercial o crimiua1l do

Districlo Fodolrnl .. , ......•...........

100:000$001'0

''I,

,' I

Decreto n. 8.261, de 29 de setembro de 1910

I''I

Abre o credito supplerneutar á verba:

'.'
I

Subsidio dos Senadores.
Subsidio dos Deputados.

141:750$00
477:000$000

><I

618:750$000

.:··

Decreto n. 8.262, de .29 de setembro de 191 O

.-

'• '~.···.~ ·~:

'I

'''

I

Abro o credito supplomontar á verba:

••

Secretaria do Sen·ado ..
Secretm·ia da Cnmnrn
dos Deputados .....

.'

·.]i·
,,

12:500$00
18:000$000

'I

30:500$000

'ii

.>

'h
1:

Decreto n. 8.294, de 13 de Olttubro de 191 o
Abro o credito supplementar á verba:
Subsidio do;; Senadores.
Subsidio dos Deputados.

141:750$000
477:000$000

618:'750$000

,..
la

i'

.,.--------1'

]

824.

Decreto

11.

ANNAES PO ~ENAPO

8.295, da .J3 de ontuln•o ele 1910

AbL'C o crcclHo supplcment.ar ús wrbas:
Secretaria do Senado. •
-12:500$000
Sect·e~m·ia da Gamara..
-18:000$000

30:500$00'1

JJem·r.to n. R,:l!M, de 2·1 tle noventbro rlc J910

''

"

Abre os credites supplementnres tLS -verbas:
12.......... ..........
139:058$000
15 .•...... •... o.......

35....................

1..295:043$730

702:215$2Sfl

5.·tan:fH7$019

Decreto n. 8.898, de 26 de •Íiovermbi'O de 191 O
Abre o credi.to supplomentar ús verbas:
Secretaria do Senado..
12:500$000
Secretaria da Gamara..
18:000$000

"

::10:500$000

Dec1•eto n. 8.:1119, tle 2G de novembro de 1910

.....'I

Abl'é o credHo supplementar ús vm·bas:
H i :750$000
Subsidio dos Senadores.
Subsidio dos Deputados.
477 :000$000

018:750$000

DccJ•eto n. 8.4:/7, de U de dezembl'O de 191 O
Abro o credito ,supplcmentar, por conta do
IJXIlreicio do 19'10, ás verbas - Secretm·in do Senado 12 :500ijl e Secretaria dn
Cnmnrn dos Deputados 18:000$000, •••

30:500$000

Dee1•eto n. SA.~8, de, 14 de dezcm.IJro de 1910

.

Abro o credi.to supplementnr, por contn do
oxorcicio do i 91 O, ús verbas - Subsidio
dos Senadores - ·132 :300$ e
Subsidio
dos Depul.ndos - 4'15:200$000 .........

'
1\77:500$000

Dec)•eto n. SA.?2, de 311 ele !lezem.ln'O dr 1910
Allr~

o oredilo ,,11pplommüar :í verba - SocCOl'l'OS Pulllieos - do oxercicio de 1910.

500:000$000
2.390:359$760

''

'''I'

·q:,,

;i
'"

'ii

i :r
I

i

1

ii"

l:l

,.

I

"
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JIUNJSTERIO D.\8 llEL.\ÇÕilS EX1'EI\IORES

Decreto n. 7.818, de Ui de janeiro de 1.910
Ahre o credito extt•aol'flinario parn, occorrer
ús despezas com a instnllacão da Legacão
n:t Norur.ga u na Dinamarca •.•.•.. , ••
De~reto

Ouro
' i·
I

47:000$000

r..

n. 8.1/0f, tle 12 de maio de 1.910

Ahre o eredilo supplemenLar ás verbas ã•
(para pessoal Legnçúes e consulados, tiO: H2~802 e da tl• (A,iudas do custo)
- 87 :000$ do art. 7' da lei n. 2.221, de
ao de dezembro de 1000
o
o
o
f

f

f

I

O t

f t

t

t

t

'

.

t

,,

137:112$892

18.4: 112$8~2
I

lr;

. ,.,.
':·

J)ccrctn n. 8.:1.111, de i.i tle 110vembro ele ·19/11
Papel
Abre o credito supploment.nr ;\ verba 12 Arsenars - aJim de attonder ;\s des.pezas
I'Oill o ausmeu/,o de vencimentos do pessoal !lo Arsena·l rln ,\tm·inha do Rio de ,Janeiro, dn accürdo eom o arl.. ~" do dem·oto n. 2.200, de '' de. outubr·o de JOIO.

I

!.

'!.

120:071$317

Dem·eto n. 8.101, de 28 de novem.h1•o de 1910

••

Ahr•o> o Cl'~d il.o supplcment.ar ;\ vorbn 17 SupePintondencin do Navegação - Pessoal - Directoria rio Pharócs - r•am
flt!flOI'l'AI' no pagamento do augmonl.o do
vom:imcntos dos phnroloit·M·, do ncwlrdo
com o dc.,rel.o n. 2.2G5, de 7 dtJ outuhro do '1 01 O. •.•...•.•..••.•........••
n~''''r.fn

,;
•I

\''

9!t:248$000

.'I

n. 8.ii'i.1, de 22 tlc (et•m·eim til: 1.911

i:

Abr~ o credito
Ars~nar.s -

suptllem!!nl.nr tí voPbn ·J 2 -.
do oxm•cicio do 1910, pnra
pagamento rlo sn,Jnrios nos opornrios dos
Ar•sonans tlr. Marinha dos Estados do Par;\
e de Mntto Grosso . .................. .

54:1119$000
277:468$317

I'

,I

I
•

i: •

826
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ANNAES DO SENADO
l\llNJSTE!IlO DA GUEI\M

Decreto n. 7.11!J2, de H de abril da 1910

Papel

:Ab!'O o credilo supPlemenLar ao urL. 11 da
ve1·ba n• da let n. 2.221, do 30 de dezembl~o de 1noo
O

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

0

0

0

0

696:386$ü6ti

O

Decreto n. 7.96:1, de 22 de abril de 1910

\.

•I

"

Abro o credito especial para' occorrer ao pagamento de subsídio ú Sociedade n. 4 da
Confcderacílo do Tiro Brazileiro .•••••

i0:000$000

Dec1•eto n. S.o43, fie 2 da junho de 1910
Abre o credito especial pura pngumenlo do
subsidio dr. 1o :000* a eadn uma da·S· Sociodados do Tiro do Uruguaynna e Tiro
l 1nrannenso ......................... .

20:000$000

Decreto n. B.OU, de 2 de junho de 191 O
Abro o credito especial para pagamento á
Sociedade 'Tiro FI•iburguenso •.•.•••.. ~

2:957$187

Decreto n. 8.11i2, de 18 de auosto de 1910
Abro o credito especial para pagamento tí SG
ciodade n. 5 da Cont'odernciío do Tiro Brazi\eiro do subsidio do que trata o nrt. i•
dn lei n. U:i03, de 5 do setembro do 1POG •.

J0:000$000

Decreto n. 8.213, de {.~ rle

I

t)·
·'I

I·

ii

II,

iJ'
1'1

·'';
,,.

I,

I'
I
·1·1'.

li':

setembro de 1910

Abro o ~rodito especinl pnrn occorrer no pagamento de metndo dns des.pozns foitns
pela Sociodado de Tiro n. 38 com 11 insta llncuo de sua Unha de tiro .•...•.•

4:668$879

,Decreto n. 8.214, de JG de setembro de JOIO
Abro o credito especial pnra indemnizar a Sociedade n. 27 dn ·Confcderacão do Tiro
Brnzilciro, do valor dn metade dn importancia dns despcr.ns feitas com a construccão do sua linha de tiro ••••.•••

1:2571!1160

Decreto n. 8.402, de 28 de novembro de 1910
Abro o credito especial pnrn pagamento de
~ílldo vitnlicio n tí38 voluntnrios da Plltria ,, ............................... .

336:001$1.

SJ;ss,io

E~ I
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Decreto n. 8,/Hii, de 1 de fevereiro de 1911
Papel

Abre o credito supplomentat· ás verbas
do nrt.. H da lei n. 2.221, de 30 de
dezembro de 1\lO!l, sendo:

ti 8", •.....••...•••
tí 0" .••••••••
o o •• o •

àff 11 , , , , , , ,

••• , , , , ,

ú14" .............. .

iG7 :Oil7$742
000:758$387
H7:GG7$064
1.803 :014$94G

I·
I

I,

2.809:409$039

Decreto n. 8.fi72, de 22 de fevereiro da 1911
Abro o credito especial para indemnizar a
Sociedade de 'l'iro Fidolense do valor do
meLado das despezas !'citas com a construcçiio de suas linhas de tiro •.. , •• , •.. ,.

2:060$000

Decreto n. 8,6/ii, tia 20 de março da 1911
Abre o crodHo supplomentar no nrt. i i da
lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909,
pnrn o pagamento de augmonto do vencimentos dos doeentes dos institutos mi-:
li.t[lres de ensino e pessoa-l civi·I do Grande •
Es.tado Maior do Exercito e departamentos da Guerra (!I" divisão) e da administrnciio, de 18 n 31 de dezembro de

J.
I

w.f:655$953

!910 ............................... .

'

~

.

Decreto n. 8.616, de 22 de março de 1911

Abro o

cr~dito supplementar (t verba 14' Mnterllll - n. ~8 • Transporte de tropa,
do art. 11 da lei n. 2.221, do 30 de do-

zernbro de 1909 ........••...••. .....• ,

350:000$000
4.207:396$058

••

i

>,

MINISTEnTO DA VIAÇÃO E OBI\AS PUBLICAS

Decreto n. 7.827, de 20 de
janeiro de 191 O
Abre o credito extrnordinnrio para proscguimonto
dos trabalhos do meloramenlos dn Quinta da Boa,

Vistn. ..... , ........ , .. ,

•

Ouro

Pape)

400:000$000

••

::. ANNAEB PO BENADI)
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n

Decreto n. 7.868, de
fevereiro de 1910

de

Ouro

Abre o credito extraordinario para a dragagem dos
rios que desaguam na bah ia de Guannb-a·ra •••••••

Papel
2()0:()00$000

Dcc1•eto n. 7.869, de 23 de
(cl!Creil•o de ·1910

Abre o credito exLraordinario para occorrer ás despe7.ns com a Estmda do
Ferro Minns e Rio ......

-

215:000~000

Decreto n. 7.892, de 10 'de
maroo de 1910

Abro o credito extraordinario para occorrer ás despezas com o ramllll de Ita·
curussú, da Es.trada de
Ferro Central do ·Brazil.

400:0110$000

Decreto n. 7.898, de 10 de
março de 1910

Abre o credito extrnordinario para occorrcr ás desper.as com a construccão
do ramal de Snbarú á cidade de Ferros, dll! Estrada de Ferro Cent.ral do
Brn.zil •..•.•.••.•.. ·-· ..•

400:000~00()

Decreto n. 7.894 de 10 de
março de 1910

Ahre o credito exLraordinlirio para ocr,orrm• ás despezaR com a con~Lrucciio
rln linha rio cont.ro da ÉsIrada rir. Ferro r.rml.l•al do
13rn7.il .. , ...• , ......... .

Dcm'eto n. 7.9~0, th~ .~H rla
mm·~ o rlc 1M O
Ahre o r.r•mlil.o <Jxt.mordinario para :\~ dcspe~.ns rlo
... construc~ão da uma ponte

--·

1,00~1100~000

I•

I

II
'

I
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Papal ,

Ouro
sobre o rio Uruguay, no
Jogar denominado Passo
do Goyocn ............. . .
Df!t:l'elu n. 7.9211, de
uwruo de 1910

:u

100:000$000

do

:Abro o credito oxtraordinario para pagamento dos
funccionarios não aprovcil.ados na organização
do Minisl.erio da Agricul. f.l;lra, Industria o CommerCIO •• , •••••

I

128

27:000$000

•••••••••••

Dr:cratu n. 11,726, ílc 31 de
março de -1910

r

'•

1
I

Abro u credito oxl.raodinario para ás despezas de
construccão da rlinha .teJegt•aphica do 1\latto Gro-

830:000$000

so ao Amazonas ....•...

Decreto n. 7.971, de 28 de
abril de 1910

;

'

'

,,

Abt·o o urcdito oxtraordinario para ·custeio da Esf.rada. do Ferro D. ThereZil Christina no cot·rento exerci cio •••••.•.••

:168:000$000

Decreto n. 7.972, 'de 28 de

·;,

'

ab1•il de -1910

• •

i'

Abre o uredilo o:draordimir·io Jlill'il a construcçiío da
EstradUJ de Forro de Cruz
Alta á J'{lz do rio Jjuhy.

DccJ•cto n. 8.0011,

.
251:299$400

r:

de 18 de

'I

maio de 1910

Abre o credito oxh•aordinârio para O· pt•osoguimento
dos trabalhos de melhoramentos da Quinta da

BOa

lVis~tu,

..••.• , •.•• '·" •1

'

Íl

I
I

•I·

I'

:I

.'i'

·.[.·

699:105$000

a-

A.NNAES DO SENADO

8SO

Decreto n. 8.08:1, da :26 de
maio de HJIO

Ouro

Abre o credito oxLraordinnrio pura occo .. rcr no pagamento do p r e m i o
devido á Companhia Mogyana de Estradas do
J!'erro c Nnvcgacíio pela
const.ruccüo cm suas officinns de uma locomotiva .••....••••.......•

Papel

7:000$000

, . Decreto n. 8.048, de 2 de
junho de 1910
Abre o erudito extruordinario para oocorrcr ao pagamento da quantia correspondente ú medição
.dos materiaes recebidos
do estrangeiro, uo correutA anno pela Madoirn11-Íamoró Railway Com-

i. 000 :000$000

pany ••.......••.•.....

Decreto n. 8.068, de 16 de
junho de ·IMO

Abre o credito extraordinurio para occorrer ú:l despezas com o rumai de
Itacurussú, .du Estrada de
l!'orro Cont1•a I do Brazil.

. 500:000$000

Decreto n. 8.070, de -16 de
junho de ·1910
Abre o credito oxtraordinnr_io para ncquisicão da
um tor~eno destinado ao
odificio dos Correios em
Santos ................•

120:000$000

Decreto n. 8.088, de 7 de
julho de 191 O
Abre o credito oxlrnordinnrio pm•a as dospozns de
construcçiío do rumai do
Snbur(t u Fcrl'OS, dtt• Esti·ndn de Ferro Central
do Bl Bzil .............. .
1

·-·

500:000$000

I,
SESS;\o El\1

Deci'Cto n, 8.090, de 7
j!!lho de -19-10
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d~

Ouro

Abro o credito oxtraordinnrio pm·a desobstrucoüo do
rio 1'amcatú, da barra do
S. Francisco ao porto de
Burity ........••.• , .• ,

-

Decreto n. 8.09.f, de u; de
j11lho da 1910

Papel
I·
i
[.

10:000$000

,,'
I

Abr·o o credito oxtrnordinario para •ôCr applicndo om
oJ:.rns contra os effoitos
da sccca no Esto.do do !lio
Grande do Norte .•• , ....

100 ~.000$000

i'·

DCCI'ato n. 8.093, de 111 de
j!!lho de -19/0

li

Abro o credito oxl.raordinnrio para liquidação das
contas relativas á administraoão da Estrada do
Ferro Minas o Rio, no
corrente exercício ...•..•

to:033$557

Decreto n. 8.099, de .f6 de
de j11lho de 1910

Abro o credito oxtrnordinnrio pat•a as dcspezas com
os prolongamentos e obras
novas dn Estrada do Ferro
Ooslo do Minas........

..

Dei:reto n. 8.12-1, de 28 de
ju.lho de 1910
Abre o ct•odito oxtrnordinnrio pum o prolongamento
da linha do centro dw Est.radn do Forro Contrai do

\

·'

'

·-

1.000:000$000

Brnzi·l , ...... , ... ·, .... .

1.000:000$000

Decreto n. 8.127, de 4 de
aaosto da J91 O
Abro o credito oxtrnordinario pnm os t.rabnlhos do
melhoramentos da Quinta
da Boa Vista .......... .

335:060$580

":;

.

~

..:ç:~·:·.·····~·
...

·""''
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D.ecrctu n. 8.182, da I de
sctcm.bl'o de 191 O

A!Jre o 1~rmlito oxlruordinario pura as dcspe1.as da
conslt•uccão da linha telegraphica. de MaLlu Grosso
ao Ama~oruts ....•.......

Ouro

I•apel

. . . 373 :259$7:!0

Dcm:tu n. 8.2iiü, de 29 de
sctcmbl'o de 1910

Abre o credito uxlraordinaI'ÍO para occorret• ás desIJezas com o runm l tlc rtacurussá, dtJ. Estrada do
]!'erro Uculral úo Brazil.

500:000$000

Decretu u. 8.2lHi, do .29 de
.~ctcJII.bi'O de f!JIO

Abre o crctlilo axlraorúinario para dospazas com os
prolousmneutos e obrns

novas da Estrada de Fel·ro Oeste da Minas •• , •• ,

t.Ono:ooo$ooo

Decreto n. S.27ü, de 6 de
outttbl'u de /910

Abre o crcl!ilo uxtraordinario para' os mclhoruuten1.os ila Quiula ua Boa

. 527:660$000

Vista ............... · ..
Decreto ·n. 8.27'7, de 6 de
outubro de 1!110

Abre o ct•cdilo oxll•aordina,.io para a construccilo
~os cdifidos destinados n
Correios " ·Tn1egraphos
nas cidades de Porto Ale-

gre c Nictbcroy ........

Dccl'elu 11. 8.278, de 6 de
uutttbro tlc /.9(0

Al.Jl'C o ermlito cxLruordina-

rio parao occorrcr ao '(lagumcnto, no quarto Lri-

mestl'c do corrente anno,

. . . .. 200:000$000

~E~ti.\0 o.\l :JU IJt:; IJ~W.\JlillO UJ:: 1U11

dos l'uue.eioual'io~ 11 iL o
ap!'oreitados na orgamzacão do l\!inistcrio da
Agt•icultura, I11duslria o
Commercio .......... .

Ouro

833

Papel

,,
'

13:050$000

{,

Decreto n. 8.:1011, de .20 de
ott,tnbt•o de /9/0

"'

Abre o crodil.o uxtraol'dinario para a:; despezas de
consLrucção das linha,;
1.elegraphícus t!UtL•e Porto
Murtinho e u ft·onlcira do
ljai':.tMUiiY ') uu[.rc Goyaz

c Boa Vis lu ........... .

Decreto n. s.:HU,

d1J

ilO :000$000

20 r/1!

outu/Jm de 19/0

,,

Aht'" o <>l'oclilo extraorrlina-

rio pai'U a eonslruccilo da
de !•'erro de Cruz
Alta a l.iuhy ••••••.•...

tI

l~struda

Dect·eto n. 8.:186, de -14 de
novembro de IMO
Abre o credito exlraordinario pam do;gpezüs de construccão do ramal do Itutmrusstí, da Estrada do
Forro Central do Brazil.

• •

Dcct•eto n. 8..fl7, de 7 da
dezembro de 19,10
J\bt·e o ct·cdito oxtraordinaI'io para occorrer !ts dospczns com os estudos PI'Climinnros e a organizacão
do projec~o• de molhommontos do porto do Arncnjú ................. .

:J3ti:000$000

•

1.
I,

:.

·íOO :000$000

25:000$000

Dec1•eto 11. 8.433, da 14 de
de:ernbl'O de 1910

<\bro o credito extrnordinario
para ns despozas do construccüo <lo ramal de SaVI

•

53

''
'I

---

.,

·~
I

i

1
'

Ouro
barú a llenos, da Estrada
do l!'ert·o Central do Bra-

Papel
1.100:000$000

zil ................... .
Decreto n. 8.450, de 21 de
dezembro de 19111

.\ bt·e o credito extraordinal'io para as. despezas do
ramal de Itacurussá, da
Estrada de Ferro Central
do Brazil .............. .

·-

1. ;Wú :0001\1090

-

1.:5901\1466

Decreto 11. 8 •.f86, de 28 de
dezembro de ·191 O

Abre o credito extraordinario para liquidação de
despezas do corrente anno
com os estudos de desobstl'uccão do rio Paracatú.
Decreto n. 8..187, de 28 de
de~mbro de ·191 O

.AIIre o credito extraordinario para .() prolongamento da linha do centro da•
Estrada de Ferro Central
do Brazil . ............. .

1. 400:000$000

Decreto n. 8.622, de l!l! de
março de 191#

Abre o credito supplementar
;\ consignação <Estrada
de Fel'ro Victoria a Diamnntina », da verba 5' do
orçamento de 1910......

'191;:381$510

Decreto n. 8.62:1, de 22 de
março de 19H

Abre o credito supplementat
á consignação <Estrada
de Ferro Bahurú a !tapura», da verba 5' do
orçamento de 1910 ......,

..'
96:840$000

'lccreto n. 8.632, de 29 de
março de .f 911

Abre o credi,to supplementar
á consignação «Estrada
do l~erro S. Paulo--Rio
Grande> da verba 5' do
or·çnment.o de 1010......

f'uro

Papel

746:403$444
.037:624$954 16.771:058$723

.\!!NIS'J'WtiO DA AIJRICULTUJL\, INDUSTniA E COMMllRCIO

/Jt;acto

11.

i;

7.88:1, de S tle m!tJ:I"(Jo de -1911

Abre o cr·cdilo l!special pam dar oxenuc.ão ao
uecL·et.o u. 7.830, do 27 de ,janeiro u·ltimo,
l]uo ercou o «Serviço do Consulta> nr.st.o
Ministerjo .......................... .

,:

Papel

I

I'~

Dccrl!lo ·n. 7.11111. de III de março de WIO

.\brc o credito especial para dar execução ao
decreto n. 7. 848, do 3 de fevereiro de
1910, que reorganizou o Jardim Botanico.

838:325$000

Dcc·,•eto n. 7.1118, de 24 de março de 1910
,\IH·c o credito especial para dar execução ao
decreto n. 7. 8G2, de 9 de fevereiro de

de HHO, que reorganizou o Museu Na-

cional ................................ .

969:554$0!8

Decreto n . 7. 961, de 14. de abril de 191 O

Abre o credito especial para dar execuclio ao
decreto n. 7 .816, de 13 de .ianeiro de
HHO, que organizou o «Serviço de Inspecção, Estntiatica e Defesa AgTicola».

•

427:724$989.

:
1'
"
.,'

Dcc1•eto n. 7 .98$., de 5 de maio de 1910

Abre o credito
decreto n.
que oreou
tabilidnde
Decreto

especial para dar execuctio ao
7. 958, de 14 do abril de 1910,
uma Directoria ·Geral de Con~
neste Ministerio ............ .

·n. 8.025, de. 19 de maio de 11110

Abre o. credito especial destinado ás despezns do fiscalizaciío, ensino e propaganda
ria cultura do trigo e outrae, a que se re--

~}

I

,.

I'

!00:000$00(1

,,

j"

r,.'

.

j'
'

i'

'•'.,

-

. l'

Papel
fel'~lll o:> UJ-ls. 10 e 13 do rcgulmnento
que baixou com o decreto n. 8.00!!, de 17
do marco de HHO ................... .

52;000$000

Decreto n. 8 ,Q82, de 2:J de junho de .J910

Ab1·e o credito especial para dar cxccucão no
dcc.rcto n. 7 . tH 7, de ~.i de 1narco de
1\llO, que ct•cou o JtegisLL·o c Archivo Geral de Marcas pura Animacs ..•..••.•.•

no:o00$000

JJ,;crdu 11. 1!./JS, ti,; IS de auuslu de 1~10

~\l.H'U o eretl ii o e~ pedal parn. atteudct' tis de:;pc~as com a tlit'J'et•cw·a dt! vencimcnl.us
Llu Jlcôsoul utt gscola Ílc Minas •••••••.•
DcCJ't)lu11. 8.1511, de JS tlu uyu1,tludu /910

:Al.Ht~ u t!l't~t.lilo u::;pt!t'.ia( {H\I'U tl:.u·, execw~.ão nu
LlcCJ'I)iO n. H.Oi:!, de 20 de ,junho ]ll'UXÍJJIO
llil:':':i~adu, que ert~uu o ~~cL·víc,:o do Prol.oJJ:~ãu uos Judias e Loculizucão de 'l'ruLulhauores :Nucionuc~.... .... . .. .. .• • . •
Dccrt:lu

'lt.

t.=:oo:000$000

8. 17~. de ~ii tle (toosto de ·19-10

:AL!'O o m·etliLu especial pum ullendcr ao pugamcnlo dos vencimentos, tliarias, passugiJliS
n njmlas de cuslo Lie cinco vete!'inurios,
do accurdo com o decreto n. 8.084, de
7 de ,julho do con·ente ·anuo.; .. ;; ..... ·

::i0:000$00()

Dacl'ato ·n. 8.JU.1, de 1 de sctc!llb·ro da 19-/0

JA.llro o credito especial pura execupão do
decreto n. 7 .i78, de 30 de dezembro do
i 00\l, que dá regulamento ao Servico de
Registro Gcneulogico de Animaos •••.••

Dec!•clo

n. 8 .329, da

at

de

oulltbro de J910

:A.bre o credito espl•cinl JlUl'U dar oxecucão nos
decretos ns. 1:1.2111 o 1!.248; tio 22 de setembro rio '1 010, que rcorgani·t.tlram as
Juntas Comnw.r·cilll e dos Corretm·os ••.•

Decreto n. S..lfi2, t/11 21 de dezcmb1·o de ·1910
'A!Jrc o m·e,!ilo cspeeiul Jlal'tl occorrUJ' ás dcspé?.as com o início dos trahulhos do, jnsfuh , ,

I

::;o :OOO$OOO

38 :f.4.i$6i8

-8:17

·Papel
laçüo do Ensino Agronomico, r.rrndo poJo
prlo fiom·eto 11. S.·.l:l!l, dP ~~~dr ot!i.llhro
dtl HIIO ............................. .

7D·l : !1.::!08000
I'

Decretou . •t~liO, de 2i (/,• dn:mnb1·n de -1.910

[,
,.,

Ahro o credito para al.t.ender no accrescimo
rins dospezn::; ordinarias e üs dcspczas
nxLJ.'aorclinat·ius de insLI\IIaciio da DireetoJ'ÚL Uoml de J"sl.ntisLiea, l'eorganizda pelo
dc~reto n. 8. a~o. de 31 de outubro de
ltllO .......•.................•.......

DCCI•cto n. S.lii5, tle 28 dt

dezembro da .f910

Abre o credito espacial para attonder ás despozas com a fundncíio de urn Aprendizado ,Agricola em S. Luiz de Missões, no
Estado do Jlio Gr·ande do Sul, e com o
pagmnonlo dos vencimentos do um preJlal'Udor-repotidor, um medico e um
pharmaccuLico da Escola do Agricultura
anuexu ao Posto Zooter.hnico Federal de
J'inhoiro ............................ .
Decreto n. 8 .47u, de 28 da

,,'·i:
)''

.:,.

''

.."
156:950$000

'

•

dczembi'O de 1910

:Abre o credito especial para attender no nccrescimo das despezns or•dinarias e ás
uespczns extmordinarias de installacão ·'
do Servioo Geologico o Mineralogico do
J:l!'ar.il, reorganizado pelo decreto n. ij,359,
de ii de novembro de 1910, ..••..••••...

';

51:797$986
5.190:47fi~3.)::1

J\!INIS1'gRIO DA FAZF..NDi\

••

••

,.

Dem•eto n. 7.826, lle 20 de
janelrn de .f.?/0

Abro o credito especial para
pagamento no dosombargndor Agostinho de Carvalho Dias Lima e outros
e juiz de direito Pedro
Au'susto de ~1oura Cari.ió
e outr·os, cm vir•tudo de
sonf.oncn judiciaria •.• , ••

Ouro

Papel

.·

1:

Hi:l :495$1117

S3S
'Dec?·cto n. 7. 8.>0, de 3 de
C11erciro de I 1)./ o

r

!Aln·f: o credito IJ~pecial para
occorrer ao pagamento
devido a Francisco· dE
Paula Dias Negrão, en
virtude de sentenca judiciaria ................ .

i
i'
i'

'Dqcreto n. 7.881, de
março de 1910

~

Ouro

Papel

32:063$136

de

!Abre o credito especial para
occorrer ao pagamento
devido a Francisco de
- Souza 1\lotta, cm virtude
de sentença judiciaria •.•

!.31:242$129

'Dqcr!Jto n. 7 .882, de 3 dP.
março de 1910
I

,',

!Abre o credi~o especial pari&
occorrer ao pagamento
devido ao descmbargo,ilor
Agostinho de Carvalho
Dias Lima e outros juizes
da Curte de Appellação,
proveniente de descontos
indevidamente feitos em
seus vencimentos ....... .

,

6~:531$MO

'Decreto n. 7. 985, de U de
março de 1910

Abre o credito especial para
occorrer ao pagamento
devido a D. Luiza de
.Abreu Figueiredo, em virtude de sentença judiciaria ..•.............•
Decr~Jto n.

7 ..986, de :11 de
•março de 191 O

:Abre o credito especial para
occorrer ao pagamento
de v ido a D. III aria Dor.
nardina de Lima e Silv~
Muniz de Aragão, proveniente do descontos indevidamente t'eit.os nos ven-

13:470$010

Ouro
cimentos de sou fallecido
marido, desembargador
Salvador Antonio Muniz·
Barreto de :\ragão ...... .

Papel

13:790$58~

I'

Daci'C'lo n. 7 ..937, rle 31 de
ma1·ço de 1910

!;

)\bre o credito especial• para
occorrer ú restituição de
imposto sobre vencimentos indevidamente cobrado ao 1'allecido desembargador Honorio Teixeira
Coimbra .............. .

5:892$130
'"..

Decreto n. 7. 938, de 31 de
março de 1910
I

.)'

c'lbre o credito especia.l para
oecorrer ao pagament.o
devido ao capitão reformado da Brigada Policial
do Districto Federal Fernando Alves de Souza
Alão, em virtude de sentença ,judiciaria ...... .

61:645$551

Decreto n. 7 ..9'17, de 5 de
maio de 1910

IAllre o credito extraordinario
para pagamento c Eduardo Horn & Comp., Melohiades & Comp. e outros
om virtude de sentenoa
judiciaria ......... , ... .

••

.,

-

(0:198.440

JJeereto n. 7. 978, de 5
maio de 1910
.Abre o credito ext.raordinario
para occorrcr á restituiollo
de imposto sobre os venllimontos do desembargador Guilherme Cordeiro
·Coelho Cint.ra e outros ...

•'

..

..

-

I

I;

840

I
li
I

I'li

DCCl'0/0

71.

7 .97.~, (lo 5

maio de 19-10

'

e/a

Ouro

I

Papel

:Abro o credito ext.raordinnrio
pnra pagamento ~. Cnmarn
Muuieipal de llnguahy, no
Eol.ndo do nio de ,Janeiro,
em virtude de ~entcnr.a
judiciaria ............. ,

'JI!;
"I

·: I

'Decreto n. 8 .067. ela 16 de
:i unho de .f 9I O
!Abre o credito espcci:ü para
occorrer Íl rcst.i t.nição do
imposto sobre vencimentos ao Dr. Enéns Gaivão
e outros . .............. .

,,,,
•'

28:228$015

Decreto n. 8.080, de 2:1 de
;unho de I 91 O

!Abre o credito cspecia~ parn
pagamento do despezns
quo ainda Wm de ser feitas com n installaoiio da
'Caixa do Conversão ...••.

51:600$000

Decreto n. 8.092, de 15 de
ju.lllo de 1910
l~bre

o credito ~vt.rnordinnrio
pari\ pagamento de despeloas feitas pelo Banco do
Brn7.il com a instaHac~o
do Banco Central Agrícola
do Brazil . ............. .

11

i

}

I\

:1·

I

,I•

I

~ I

I'

li

,ii
'I

'·ii

li

1:1
i<

.,

',,

.!I
'1:

i

. 'li!

i

f
I
I

l'

!!l

2!'i:!l211!\007

Decret~ n. 8.093. de 1ô de
julho de 1910

!Abro o credito especial para
para pagamento de vencimentos do 2" escript.urn!'io da Alfandega de Para.
naguá Francisco de Paula
Dias Negriío, devidos em
virtude de sentenca ,indiciaria. ................. .

-

-

~I
I

i
I

Vccreto n. 8.130, de
auosto de 1910

~

de

Ouro

1\bro o credito eRpecinl para
or·rm•rrJ• no. pn~:nmrnfn
tlHVido n .lnnquim MnJ•tin~ da ~ill'a, rm virl.udl'

1RI$üGO

de senlcnr.n .indiro.inrin .••

Decreto n. S.U7, de .fi

Papel

d~

ayosfo de /Mil

i\brc o credil.o supplemenlar
;i verba 3·1 - Exnrcicios
findos - do orçamento do
vigente exercício.. . . . • • .

150 :noo,ooo

1. ooo :000$000

Decreto n. 8.1 íO, de 2ii de
a"osto r/c 191 O
~bre

o credito especial para
pagamento <ln quantia de
:!00$ pnrn fardamento n
cada um dos guardas das
mesas de J•endns nlfnnde-

12:800$000

gndns •....••.........••

,,
·'

Decreto n. 8.1.90, de 1 de
setembro de 19/0

o credito especial para '
occorrer :\ restituição do
imposto descontado dos
vencimentos do Dr. João
Gaivão da Costa Franca,
como ,juiz do Tribunal Civil e Criminal e desembargador da Côrte de Appellncão . . . . . . . . . . . . . . . . •,,

•

~bre

•

•

-

5:!123~357

'''o

Decreto n. 8.19-/, de 1 de
setem.bro tle 11110
'Abre o credito especial para
occorrer (L restituicão do
imposto descontado dos
vencimentos do Dr. Manoe) Jo~ó Espinoln como
dosembnrgador dn CMte
do Appnllncão .......... .

...

(
I
o'

t2:403$i7.'1

,

.........

=

~---.~--.,....-·-~--

.

i

I
I
I
I

.- .

'

1\

ANNAES DO SENADO

Decreto n.· 8.192, ile 4 de
setembro de 4.910

\\
q"'

:Abre o credito especial para
pagamento ao capitão
Henrique José Vieira Filho, em virtude de sentença judiciaria. , . , .. , , .

!,\
"

~~

i·'·

Ouro

Papel

7:2361\1485

"

!· ~

'Decreto n. 8.209, de 8 de
setembro de 191 O

,,

1\bre o credito especial para
restituição do imposto sobre os vencimentos do
Dr. José Casario de Mi~
randa Ribeiro, como juiz
do •rribunal Civil e Criminal e desembargador da
Côrte de Appellacão, de

'I ~

':~\ .
'ii

l'iI
',\I

·i.'lii

1891 a 1907 •• , •••••.•.

l,,
/i

I·.

Decreto n. 8.221, de 15 de
setembro de I!11 O

i

•I

hI

J\)lre o credito especial para
pagamento a Otto Simon,
1m qualidade do presidente da Empreza de Construccões Civis, em virt~de de sentenca judicia-

::I

I ii1:

',r
·ri

. ' )I

i:

rla. ................... .

11

"

'Decreto n. 8 .222, de. lll de
setem-bro de 1910

ih

ii
,' I. ),,
,r\ 1\t:
I.

:Abre o credito especial para
pagamento a Antonio Maria Teixeira Coelho, em
virtude de sentenca judiciaria ................ ,

I;i.

1''

,1,'

1\ I 1:'
l:tli
··.,,
';

~661\1800

IIiI'

.,

I

~~:

Decreto n. 8.223, de 15 de
setembro de 1910

. ' IIII.

I•

~I

,.
;,··

'··i'/

I! I

~I

I

[,

''

. 'l,li'
1

I

I:

•·:

I· :!1 \
'
'

743$720

i'ti

r'

'i

13:624$510

'

Abre o credito especial para
pagamento a Manoel Es·
teves de Gouvêa, em virtude de sentonca judicia·

ria. ......

o •• o •••••••••

~98$860

'Dem·eto n. 8. 224, de lli de
.vetem.bro de 191 O

!Abre o credito especial para
pagamento a José Ferreira dos Santos, em virtude de sentença judicia-

ria .................. .

Ouro

Papel

696$100

'Decreto n. 8. 225, de 15 de
sete~nbro de 1910

!Abre '0 creàito especial para
pagamento a Joaquim Pereira Bernardes, em virtude de sentença judiciaria ................... .

640$800

'Decreto n. 8.226, de 15 de
sete~nbro de 191 O

Abre o credito especial par
pagamento a Otto Simon
na qualidade de presi
dente da Empreza de Con..
struccões Civis, em virtude de sentença judiciaria ...•............•..

116$300

Decreto n. 8 .227, de 15 de
sete~nbro de 1910

Abre o credito especial para
pagamento a Manoel Tavares de Almeida Flores,
em virtude de sentenca
judiciaria ............. .

558$700

Decreto n. 8.285, de 22 de
setembro de 1910

••

:Abre o credito especial para
pagamento a José Pereira da SHva, em virtude
de sentença judiciaria ...

,,
601$000

Decreto n. 8 .286, de 22 de
sete~nbro de 1910

'Abre o credito especial para
pagamento a João Manoel do Valle. em virtude
de sentença ,judiciaria. , •

...,,

·

262$620

'•

-·-

I

I;Wt

._.,;~

...

:..:.·-~·····

t:C~

.. .....,.., ..

--...+·· -.•-·-.

Decreto n. 8.237, 'de 22 de
setembro de 1910
:<\brr o credito r.•prrinl pnrn

pagamrnt.o n cm·los Gnndi.,-Ley, em vil'turlr• do
senf.PIH;.a ,i ud ir in1'i n. .... .

Hl3$8GO

DccJ•eto n. 8. 2:18, de 22 de
~ctem.b1•o de J9 I O
'Abre o credito especial para
pagamento ao Dr. David
!\loreira Uego Junior•, em
virtude de sentenr;a judi-

ciaria ......... - .. .

I
I

'

,I

li

ii,.,

l~

i!I
~I

l1i

'i

I~
, ~I

·~i

i,I
I',I

,,

li
1\l

i:

I

Dem·cto n. 8. 2311, de 22 de
setem.b·ro de IlHO
Abre o cred iLo especial pam
pagamento ao Dr. Antonio
Gour:nlves Pereira da Sil-·
va, em vil•tude de sentença ,judiciaria ....... ..

Decreto n. 8.2~0, de 22 de
seternb·ro de IIII O
Abre o credito especial para
Jlagamcnto a D. Emilia
;\ugusta, em virtude de
sentenr;.a judiciaria ......

Decreto n. 8.24·1, de 2.2 ele
.~e tem b'l'o 11 e ·I 11 IO
'Abre o credito especial para
pagamento, em virtude
de sentenca judiciaria, ao
Dr. David Moreira Rego

,Tunior ...............•

~

Decreto n. 8. 26~, de 211 de

j<
II,,
I:'
,. I

Abre o crodito especial para
occot•rer t\ restituicüo do
impoRto RObre os venci. mentos dos dcsembnrl!adorcR da •Côrte de Appel-

i\!

I
li

,I

'57~500

set~m.lwo

de I III (I

203$200

,,

-·-

lu~ilo

Henrique João DodHwort!J e José .Alves de
Azevedo Magalhães ••.••.

Ouro

l'apel

l3:873$207

Decl'clo u. 8.2/ia, da 211 da
~ctcmlrl'o

de .JY-10

)\!Jro o credito especial para
pa:;amcnto de custas devidas a Augusto Jo:;ú
l-cite, em virtude de scnlew;a j udidaria .•....••.

J:OGU$660

·u.. S .1.80, de ü de
outuúru de. -19/0

DuCI'do

AIJro o ct•edilo especial JJUI'U
pagamento de vencimentos de thesoureiro da AlJ'andega do Jlio de .Janeiro
devidos a Joiio Baptista
lloml.Jo, cm virtudo do
sonLcuca judiciaria ..... .

15;835$530
•

de 6 de
outubro de .J9/0

Decreto n. 8. 281,

Al.Jro o ct·cdito especial para
]mgumeuto tlo custas dovidas tl •Companhia Luz
Auet• Hraziloira, em virlt,Jtlu uo seutencn ,i udicial'Jil

DeCI'elo

o o o o

O

o o o o

O

n. 8. 282,

OtthtÚI'U

O O I

I

da

O I

o o

I

O

6 de

de ·/9-/0

Abro o credito especial para
Jlagumonlo do nli'cros do
Exercito Leopoldo Disnnr,
cm vü·tudo do scntenca
judiciaria .. , . ~ ........ .

•

••

20:228$829

DCCI'C/0 n. 8 .28i/, Üa 6 de
ou:t1tb1'0 de ·/.910

•

Abr·e o credito ospociul para
pngamonto do Dr. Joiío
Braz do Oliveira Arruda,
em virtudo do sontonca
judiciaria. . , .. , , ....... .

•

7i472$5f4

'

,. I

·-· --··-'"· . 'M•c··--·r•·o

•
,\NN.\1~8

llO SllNALIO .. ,

Decreto n. 8. 284, de 6 de
outubro de, 191 O
Abre o credito especial para
pagamento de ·custas devidas ao Dr. Christoviio
Pereira Nunes, em virtude
de sentenca judiciaria ...

Ouro

Papel
'i

301$7i0

Pec1•eto n. 8.28S, de 6 de
outubro de 1910
Abre o credito especial para
pagamento devido a Gon..:
calves Zenha & Comp.,
successores de Jilaquim
J osó Goncalves & Comp.,
om virtude de sentenca
judiciaria ............. .

h

~
I,
'

1:854$740

Decreto n. 8.316 A, de 6 de
outubr,o de. 1910

3:791$i6tl

...;·.

'

286$67!1
Decreto n. 8.317, de 20 de
out·ubro de 1910

Abre o credito especial para
restituicito de impostos
descontados dos vencimentoR do Dr. Jorge de
Azeved<• Segurado, como

•

- ;;--:---~":_':J:';::-·:""~-f-~:;-~ -:"~.::.~~-

·-~-:· ·~

I~

juiz do Tribunal Civil e
Criminal, no período de
1892 a 1903 ........... ..

Ouro

Papel
li.,;,'Z64$133

Decreto n. 8.377, de 12 de
novembro de I 9# O
Abre o credito especial para
occorrer á restituição do
imposto descontado dos
vencimentos dos juizes de
direito das 4' e 5' Varas
· Criminaes, Drs. Antonio
Angra utl Oliveira e
Edmundo de Almeida

Rego ................. .

643$998

Decreto n. 8.378, de 12 de
novembro de 191O
Abre o credito especial para
pagamento devido a «The
S. John d'El• Rei Mining
Company >, em virtude
de sentença judiciaria ...

,,
5;6808!559

Dec1•eto n. 8.379, de 12 túJ
novembro de 1910
Abre o credito especial para
o pagamento a c The
London & Lancashire Fire Insurance Company ~,
em virtude de sentença
judiciaria ............ .

t:988$2fí0

Decreto n. 8.381, de IZ de
novembro de 1910

"

Ab1•e o credito especial para
pagamento de custas devidas, em virtude de sen.
tença judiciaria, ao capitão de corveta Pedro
Cavalcanto de Albuquerque •..........•.••••..

176$995

Decreto n. 8, 395, de 24 de
novembro de 1910
Abre o credito especial para
ocoorrer ao pagamento
,,

,,

:.

_,,

~~-8

... ,

.:\1\~;.\l~t:; lJU ~mN.\UO

ÜUl'O
devido [\ João Silvoim
Avila 1\lello, em virtude
de ~entenca judiciaria.;.

·'

i

Papo!
277$760

Decreto n. 8 ••196, de .24 de
1!0V()'IIIIn•o de 19W

Abre o credito especial para
occol'l'Ol' ;i. restituição do
imposto descontado do~
vencimentos do proeurador geral do Districto l•'cdoral Manoel Pedro AI\'es ~!oreira Villaboim, no
periodo do 1891 a 190U •••

.',i

!i
\1

1'

'ti

'I',[
í!

,,:I
'

16:340$878

DcC/'cto n. 8.:1117, tlc 24 de
·11ovemú·ro de HH O

Abre o credito especial para
occorrer ao pagamento do
premio devido o, D. Frnncisca Gomes Leite, viuva
do João Nunes LeiLe, prov!'iolnrio do hiate nacional Nunes Leite • .... , •..
Decreto n. 8.42-1, de 7 de

-

11:G92$000

-

ti00:000$000

cle:e1núro de ·1910

Abre o ct•edi to supplemeutm· á
vcl·ba--Exercicios findos
- do vigente exercício ..
Decreto n. 8.427, de 7 de
deZC'ITIÚTO de ·/9·/0

:Abro o credito especial para
occorer ao pagamento de
vencimentos do ajudante
do guarda-mór da Al~andega do Rio de Janeiro
devidos a Francisco de
Souza Mottn, cm virtude
de sentença judiciaria .•

:!
I'

li
. 'l'
i

~ Ii

' I'
,'i

'li

, I

··~,,

:·,
'

;

lJeC!'etO ll·. 8, ~28, de 7 de
tle:embi'D de 19/0

:Abre o credito especial 11ara
occOI'l'Ol' á rostituicão de
direitos pagos na A\fan-

to:s62essz

,,

:

...
ÜU!'O

deg-a tltJ Sanlos pela Camara Municipal do Eslado
de S. Paulo ........... .
Deerelo u. 8.42.?, de 9 de
tlezeutbro de 191 O

J\Lre o credito especial para
rt~:correr :\ restit.uicüo do
imposto descontado dos
vencimentos do Dr. Bento I.uiz de Ol íveira Lís]Joa, desembargador da
C<'>r·tr do Appollacão .••.•

-

Dce;•eto n. 8 .oi:J.J, de U de
dezcmb1'D de 1.?10

'.a

"'

ALrc o cmdito especial para
vu,;ameul:o a Beer Soulwrírr•L' & Comp. do prin.
cipal, Juros u custas, em
Yil'tude de scntenca judicial ................ ..

8~ :094$7tl4

lJCCí'eto n. S. 432, de U de
dezemb1•o de ·1910

•

Al.Jro o credito supplementnr á
verba n. 11 do nrl, 37 da

'·

lei n. 2.221. de 30 de der.nml)!'(J de HlO!J, para oc.
eorrm· :\ despeza com o

nugmenlo dll voncimenlos
dos empi·cg-ados 'da .Caixa
de ;\mOt·tizaç.üo .•...••••
/Jc,rcto n. 8 .4.10. rlc 2l de
de:cmb1•o
·I .?lO

•
"

..

..

9:276$177

da

.,

Abt·c o credito csr>cr:ial para
pagam<'nto a José ForroiJ•a doR Snnf.os, om virtudll do sentença ,iu<liciarJn ..........•...••..•.

',

li7D$420

~''

Der:rulo n. 8 . .f.11, dr~ 2/ tle
rlczr:mbro de 19l O

I:;

al.Jrr

I ,

t) el'edil.o nspneinl pnm
pagamento 11 So!'aphim "'

i':

I ,

Vol, VI

''

',)

i

:,1

ASO

~·

ANN.\IlS DO SENADO

Ouro
Clal'e & Comp. c <lutros,
em virtude de sentcnca

judiciaria ........... ~.

Papel

29:470$085

Decreto n. 8 .4~2, de 2-1 de
dezernbm de .Jf!IO
:Al.Ji'e o Cl'edHo especinl pai'II.
;JccorJ•er ao pugumonl.o
devido ao conlru-almiranl.e Dr. José Pereira
Guimarães, cm virtude do
sentença judiciaria .•..•.

l.3i:li15$427

Decreto ·n. 8 .•f.I:J, de 21 de
dezembro de 19JO

:Abro o m·edi to especial para
occorl·er ú restituição do
imposto descontado nos
vencimentos do Dr. Bclllarmino da Gama e Souza, como ,iuir. do 'l'ribunal
Civil o Criminal. •.••.••.

Decreto n.

8.4-1~,

4:~23$458

de 21 de

dezemb7'0 de 19-1 O

:Abre o credito especial pam
pagamento a .áiüonio José
Gomes Pereira Bastos, em
virtude do sontenoa ju1

,i

Decreto n. 8.:163, de 28 de

IliI

'Abi'e o credito especial para
occorror ú restituição do
imposto cobrado, no periodo do 1802 a 1900, sobJ•o os vencimentos do Dr.
1\lanool llarreto D1mtas,
como ,juir. do Tribunal
Civil Criminal •••••••..•

dezrmbi'O dr 1910

I

';·
'

Decreto n. 8. 46-i, de 28 du
de:embro de 1910
:Abro o credito especial para
pagamento a diversos credoru~ po1• dospez~s feitas

'

:i '
I•

'• i
I

40:669$245

diciaria .............. (

I

;!

-

3:i07$SQ8

---- ·----

l!St

SESS,\0 E~I 30 DE llEZEMimo llE i OH

com u i ul.roduccüo de unimne~ produdorcs, nlú 31
de dczemlJI'O de 1900 ...

Ouro
H/ ::!5U$.Utl

,. __ .............._..........~ ...

Papel
tí3: l91$H5

[J(!IJJ'clo 1t. 8 ..ftiü, do 28 de
dc;cm/rro de HJIO

A!Jrc o ct·cdito especial pura
iHH;atuento a li,rancisco do
~:'t. Dl'il.o, cm vil'Ludo do
scnl.onr;a judiciaria ...••.

2tí:62io~400

JJccrdo 11. 8 .411(1, de 28 de
dc::;l1'mbro de .J910
,\lJm o eJ•cdilo especial pura
l>il!l'illiiCnLo a Joronymo

til: Qlll'it·oz, cm virtude do
>enlcw;a judiciaria ..... .

,72 :545$920

Decreto 11, li. :í88, de 30 de
tle;cmbl'o de 191 O
ALrc o <!rct.lito especial paJ·n
pugamcnl.o ao Dr. João
Vicim de Araujo, em
virLuúo de sentenr.a jutlicit\I'ÍI\ .............. .

/
•

12:663$000

Dc"rcto '/1. 8. 4911, de 30 de
dc;emhro de ·1910
Abru o cJ·edilo especial para
vaganwnto ao conlra-almimut.e At·istidcs Mont.oi1'0 rlc 1' i ah o, cm vir tudo
tlc sentcnca judicial'iu •••

•• •

14:700~270

Dr:ct·vto ·n. 8. ii09, de 11 de
j111WÜo de -19-11
.
Ahl'll

o erctlilo supplementar li

voruu- All'undegas -do

cxcJ•cicio do 1010, para
pagamento do gratil'ica\:·ões, na fórma do art. 46
da lei 11. 2. 221, do 30 do
dezemb1•o do 1000 •••••••

2.308:295$250

•
\

·---...........

.--~

,,~·~

,\NNAE~ DO SENADO

8S2

JJec1'elO n. 8.iiliii, de 15 da

fevereiro de. 1911

Papo!

Ouro

Al.lre o ct•cdilo supplomentar li
verba !i' - Aposentados
- do exercício do 1010 ••

io

li0:000$000

Dce~·cto

n. 8 .567, de 15 de
fevereiro de. 1911

<\br~

o crcdHo supplomontar á
vct·ba 10" - Caixa do
Amortizacão - do exercício de 1010 ......... ..

3:0tí7$000

'Vcerctu n. 8.575, de 22 de
fc·vcreil•o de. 19H

,\brc o credito supplementar á
verba - Alfandegas para o pagamento de dospeza com o pessoal da Alfandega do Rio do Janeiro.

283:499$985

JJccrcto n. 8. 625, de 28 de
·ma1•ço de 1911

L.O,brc o credito supplementar á
verba - Alfandegas do exercício de 1010 .....
JJccrdu n, 8.1129, de 29 de
mai'('O de 1911

'Abre o credito para pagamento de 50,288.516
grammas do prata adquirida cm 1910 • • • . • •

100:294$6il6

..

''\'-

1,46tl :971$000

•

....

Dect•cto n. 8,11811, de 29 de
'/I!UI'(IO da 1911

'Abro o ct•cdito supplementar á
verba - l..,:Jfandr.gas do exercício de 1910 .••.•

4U:295$t7!1

Decreto u. 8. ti.N. dtJ 29 da
marr-o de 191-1
:\lJL'e o ''l'liclil.o supplcmt>rrttn·

(t

verba - ,:\,lfandcgns do exerci cio do 1910 •••••

'I'
I!

''
'J
.

100 :802$üGI

--

·-·--

J)e,rt!lo u. 8 .MI, de .10 da
março d~ .J 9/1

:\hrr. o m·edito supplementrw
:í verba- Alfandegas
--do m.:m•r,icio de :I !i lO

·--~--·. -----~·----

---,

Papel

Ouro

7 42:195$559

··~···'

s.11.12, de :/11 di!
·m.nr'.'O df! ·/.?11

nr•!!j•etn 1/.

Ahre o crodilo supplcmcntnr
:í, vrwha 28,. do nrt.. 37
dn lei n. 2.221, do 30
de rJewmbt•o de 1009 ..

,, ..

22:0ll!J$97fl

ncm•eto n. 8.649, de .111 de
marr,o da 19-1/

Aht'•' o credito supplementnr
(t ver)Ja 19"- Mesas de
!lendas e Collectol'iasdo exerci cio de HHO ••

•

,'•·

•"I

420 ;R.IR$303

n.. 8. 6.f.f de .11 de
março de 1.?-11

nem·~ to

Ahm o ct•edito supplementnt•
:í verba- Recebedoria
do Districto Federal do exel'cicio de 1910.,.
n~m·eto 1!.

8 .6.fii, de

.u

42:286$8!o7

de

de ·19U
Alm> o credito ~upplementnr
:í verba- Alfandegas
-do rx~rcioio tlr 1910

'

m.ai'ÇO

194:626$98!1
2 .123 :ii29$:130

nECAPITULAÇXO
nrinistcrios
Ouro
.Tu.~tien c Negocias Inl.rwiores.
Jlol~r)ões Flxl.rJ•ioJ•es ......... ,
184:112$892
i\larinlm ...............•...
Guerra ................ , .. .

. ••

.

•

fl. :l:l!í :flRfl$996

.Papel
0.390:359$7C.O

.
'

277:468$3:17
-1.2!17 :39G$01iR

Vi!!l!fio c Obras Pnhlir•ns •••.• 1 ,037:1124$0~!, 10,771:058$723
1\g-rirmllm·n. Tnrlnslrin o Commei·cio ..•............•
(i, 1!l0:476$aft3
Fn?.ondn ................... 2.123:u20$330 o.33u:oso~noo
3.3.\5:267$176
Rio rio .Tnneiro, 4 de janeiro de 1912.
•

·12.232:HO~'I07

J:rancisco 'Antonio de Solles ,,

'·

.. _.., I'

~

!
,:.
I

'

i

:.ljl

k

'

AN·NAES DO SENADO

TABELLA ..,... :0
• II

Verbas do orçamGnto para as quaoQ o G!IVDl'UO pol!orá a)lril1
credito supplementar no exerciPII! dp ~012, l!e acc6rdo com
A~ leis us. 589, de 9 de setembro ~e ~8~0, 2.34ij, l!e 25 do
agosto de 18?8, e 429, de 10 de dezembro de 1896, art. u ,
11. i, e art .. 23 da lei n. 1>90, de 16 de dezembro de 189?, e
lei 11. 560, de 31 de dezembro de 1898, art. 54, 11, L

,.'
I

i'

' 1\'

"liNIS'rEHIO DA ,TUS'l'l()A E NllGOCIOS INTERIORES

81lf1fiQ1•1'0s publicas.
Srtbsüi'io~ aos Depnttlr~os c Scnado1•es - Pelo quA for preciso dm·mlf.e ns JH'orogaçoes.
Secretarias do Senado c da Camm•a dos Deputados - Pelo
~()l'I'Ír;o sl.rmo,grnphillo o do redacção o publiouono dos debates
durante as prorogações,
:lliNISTllRIO DAS IIELAÇÕ~S EXTERIORES

<.

E:vlram•ilmm·J~s

·no exterior.

MINISTERIO DA MA!i!Nl!A

Jlos}Jitnes - P~los
Clrt.~scs 'ilwctioas Jlflln'i~tír?s de !Jocca -

medir.nmentns r.• t]lcn~ilios,
Pelo soldo de {lfficlaos ll prncns.
Pelo sustento e diot.a dns gunrnicões
dos nnv i os ria At·mndn,
.
Namir,rt111s na-rJal's - Pelos cnsos fortuitos de avaria, nau1'!'o~[o~, a!i,jnmcutq de n}l,joctor ilo mur c outros sinistros.
Jlrr.les - Pnrn commjssü(l cjp snQU~, passagens nutorizudns
por· Il'i rr.·otos do volumos e uJudns do custo.
Evrml11aes - .Pnl'n t.mtnmento de offlciaes o prnr;ns cm
!lfii'ILl~ osi.J'flll!'fciJ•os o r~m Estudos onde niio hn hospit.nes e onfl•z·mnriq~ n ]lnl'n (lpspe~n~ rio enterramenlo o !!l'nlil'icncílos
fJXI.I'/Jnl'll illtll'ins dotel'minadas por lei.
MINIS'I'EnlO !lA qUERnA

,Serviçp de Satule ~· Pelos medicnmen!<Js o ttl.ensiJ.ios a
prnoas 'de pret.
·
Saldo, 11lapa c m•ati('ioaçües de pmças -- Pelas que oocor.
rorom nlém dn importnnciA cpnshmnqq.
Clap~e~ if!I!Ctjvg$ ,... felns õtapas das prnoas invalidas e
soldo de offioines e praças reformados, .
· ··
·

•

SESS,\0 lliVI

30 nE

DEZE~!Ili1D DE

101!

8111

;l;iu;elns rir. cu..1to :- Pelas quo so abonarem nos offioi~es
de serViÇO.
M!tlerial - DivoJ·sns !lesner.a~ pelo t.ransporte de t.ropns •.

.l]UO Vlll,/Uill Bill COUlllliSSÚO

~UN!R1'EIIIO DA INDUS1'RIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Gamnlüt rM .itwos ás estradas de {erro, aos enaenlws cen-.
tracs e JIOI'Ios - Pulo I]LlO oxoodet• do doere tudo.
·
!YJ:INIS1'EIUO D,\ FAZENDA

hwos ela divida interna fundada - Pelos que oocorrerem
no ea~o de l'undnr-so pur·~o da dívida i'luotunnte ou de se fa.
zt·mm optH'n~ócs uu et•edilo •
litros da divida in.1cripta, etc. - Pelos reclamados além
do nlg:u·ismo orçado,
·
;tposentados - Pelas aposentadorias quo forem concedidas
aJ,~m do credito votàdo,
Pensionistas ~ Pela pensão, meio soldo, montepio e fu-.
num!, quando a nonsignaoiio niio for suffioíente.
Cai,11a de .1mortizaç<io - Pelo feitio e assignatura de notas.,
Jlocobrelwia - PoJas porcentagens nos empregados e commissões uos oolwadoros, fJUando ns consignacões nilo forem sufficiontes.
Mftmdo(Ja,ç c Labm•atari11 Nacional de Analyses - Pelas
porcflnl.nguns aos empregados, quando as consignacões excodr•t't•m no et·orJito votado.
Mesas ele Rendas c Colleetorias • - Pelas porcentagens ao!l
cmPl'IJ!!ados, quando não bastar o credito votado.
Fí.vl:nliza(•iio c mais despezas dos ·impostos de consumo e
tle (1'1!11.91101'111 - PoJas pot•cuptagons, diarias, passagens e tran-.
sporlo .
Cmmni,çsücs aos vcntledo1•cs particulares de estampilhas Quuuuo a consignaoão votada nllo oho!;tll' parn oocoJ•rer ás

•

•
••

I

•

dfJS{lüWS,

.
,•

'

•

'

:Aj1tdas de ·cu.çto - Pelas que forem reclamadas além da
flunul.in orçada.
l'm'Nmln(J<!11S JWla cobrança r.xr.r.uli'na elas cliv'ifla.v da União
,_PoJo mwnsso iln nri'IJI!IHincíío.
Jm·os lliiiU!'SOs - PoJas impoJ•Innoina que forem preoia~s
ulém dus consignadas .

Jlú•os de b'illlctes do Thcsouro - Idem
tdem,
.. . . .

I
I

8!l6

I

' "

ANNARA DO RF.N,Ino

Pelo que J'or ncccssnrio além
·
Ju.·ros do.~ f!1/1.1ll'l:;~tirnos do Co(!'C rlo.s Or)Jhãos - Pelos que
for·c1m reelamados, SI a sua Impol'i.ancta excedBr á do credito
votado.
J1wos dos d1:pnsitos das Caixa,y Econornicas c dos Montes de
Sor:~•orro - l'r!los fili" forem rleviclos além do cre'rlilo votado,
E:cm•r.ieios f'iruln" - .P0.las aposentadorias, pensões, or·denarlos, >H>Idos " outr·os vene1mcnto~ mamados cm lei e ouLms
1!<o.spezas, nos easos do m·l.. H ela lei n. 2.3:Jo, de 3 de sel.cmCom.w:issüAs c cOl'l'l:tn(fcns -

aa somma concedida.

I

·I

"'
'

I

I

'i
'

"
'

hi'O de JSS.l,

·I

li
li

llepo.,içri1:s " 1'eslitu.h:úes - Pelos ]1ag·amr.nlos rcclmnado~,
quando a imporf.nncia dellas exceder á consignacão.
Sala dns Commissões, 30 de dezembro de 1911, - 'Wtll(l'erio Dml,- Bm·nardino Monteiro,.

I

'

São nppl'ovadas as redncücs finaes.

li
li

'

ORDEM DO DIA

·~

1:

'

' ..

r.!\IWWO AO MJNIS'l'ERIO O,\ VJAÇ.1lO

:J• aJscussão da proposição da Camara dos Deputadcis,
n. 180, de 1911, que autoriza a abrir ao Ministerio da Via()ão
(~ t'üd i tos uspce inr.s att! :2. ~GG :G!}Gl7\.180, par.\l· lornal' orrcc~t.ivas as
rlesappropria1;ões das terras c aguas das bacias dos rios Xerém,
i\lant.iqucira, S. Pedro, Uio Grande, Camarim e Covanca, eto,
.~ppl'ovadn, vae li sanc~ão.

''

f:RIIDITO p,\RA PAGAMENTO Do CORONEl, CJ.ODOAJ.DO DA FONSF.C.A

3' discussão da proposicão da Camarn dos Dcpu\f,ndos, ·
n, 117, tio 191 i, autorizando a aborl.m·a do crorlil.o ele r, ;GOO$,
pam ptl~·amcnlo no eO!'Oncl Clodoa!do da l!ionseca,
.Approvnda. vae á sancção.

2" rliseussiío ela J1l'Oposicüo ua Camar·a dos Dopuliodn~.
n. 181, de 1!H1. que n.uloriza a abrir no Minisl.oJ•io da Fazenda,
o m•crlilo nocc~snJ•io, at.,; o mnximo à e -133:320$, para nlt.imar
a clt~snrll'OJll'in~fin dt~ pl't•dio~ flllP mnn1~·innn, decd:nados dn ul.l1idaclo publica.
Approvado.

11
'

I
!

'

,.

•

R!i7

•
CREDI1'0 AO MINIS'J'Jllll(l DA MAIIINHA

:2• diseuseão t.la prflposif:,ão d:t C~unara. dos Deputnclos
n. 18~, de 19ll, que aulmiza o Presidente d:L Hej)ublica :i
:Jbl'il' ao Ministt•rio da l\lm·inha o <!l'erlito supplement:w rio
n. 1Rú, de l!Hl, uul.ol'iznndo a nlii•J'i.UJ'U ao ~linistnl'iO ria ~la
l'inhn. do et'<!llilo <'XlJ.•nm·rlinnrin do ~:l.'J, :llüO~OfJR, num. pal'fl
pnr;amr.nf.o dn foJ•necimtml.os l'i!iln., na Elll'opa, 110 "Xt\I'I'Í"io dco
J\IIIJ, ao t'.Oili'n<:.ado Mhws Oe·l'ne.l, nos eru~ndoJ'C!\ flah:ia o Rnr-

''nsn.

Approvndn.

'o

CREDITO AO l\IINIS'rERIO DA VIAÇÃO

2.• discussão da pt·opoHieiio n. 1Rfi, de l!llJ, alll'indo lll'Crlito ext.raordinm·io ao )linistmio da Via<;ií.ll ,. Olll'ns l'uhli,•n,, ,r,
1,.1 :l:iü$R~!l, para pagamento de g'aranl.ia fle Juros :í. Compnn!J ia
Hio rio .J:uwiro City Impronmrnts.
Approvada.

•••

CREDI'ro AO l\!JNJSTERIO DO

r:ol'l'ERIOR

2• discussão du Jll'O!losição da Camara rlos Deputnrlos,
n. 187, de 1911, autorizando tL a!Jr;rl.ma ao Ministerio do Tnteriol' do credilo de ·I GO :357$7%, snpplemcnl.at·, sr.ndo: ..•.•
rl::l2 :GflS$018, para as dospezas da eOJlsignneão - Aloimr•nl.ru;iin
o nomhust.iv<;l : 18: H 0$77 8, t'a m a dr - M''ri ir: a meu tos. d l'Og·ns,
el.c. - do Hospital Nacionrll, e 1!l :CHO$, para a de - AI imnnl.m;iio e dietas da Colonia de ,\licnados.
Approvada.
Cl\llDI'J'OS .10 ~'IINIS'mniO ll,\ PAZENOA

2' discussão da

p"roposi~iio fia Cnmnrn dos Drpnlndos,
:1 alll'l'llll':l ao .\TinislroJ·io da l•'n-

n. 18!'1, rl<' 1!111; anl.ol'izanrln

zntúla do I'I'Cfiil.n dn !,:J8:0't7$00!i, ;;uppl<!lll<•tllaJ', afim rl<• 0<'-

•

'

•

corrllt' ao allb'lllrtlio de fiespezns r"sulluute rln nl'l .. s:; da ld
n. 2.35fl, de :.11 üe dezembro di! tO!fl, ;;nndo: S0:71i:i~.\!llô (L
Vfll'hn. ·1:2 11 , '7-:llSG$,
fL YArbu 10'.

(l Vl'l'!Jll

·17 11 ,

:1-íH:O~W$

:í

\"t~l·hn

IH 11 PI

:'!tij.~:ítlll

•

Approvnrla.

•

PP.NAÃO .IOR 'HERDEIROS IlO AJ,MJ11,\N'rF. RIRRnR.I

•
~·

r!is"ussiio dn pt•oposir:iio da

•

•

Cnmtli'H

dos Drpudnllos,

H.iri, c) ti HH '1, t~Oil0(l(.lrnclo uma. PPilSÚO 'r}p HOO$ lllPJ'IR:W.'~ :i.
vinvn. ,, :í l'illm do alllliJ•nnl.ll F.lisi:ll'in H:u·]iosn, "Jnqunul,o
n.

vivm·om.
:Appl'ovada. vnfl tí sancr;fio,

.•
\</

••··~
'.'J

ANNA!lS DO SF.NADO
PEJ'\~i.~O :\ YJifV;\ 0En1\'IJ\NO HASST~OCHER

:r" rlisenHRfin dn pr·npo:;ir.:fi,o ria Cnmm·a rioR Doputado.s,
n. J.lfi, dP J!lll, t•otWt~dNHio nma ]JOUsüo dn noo* rnca~ans t't
vi!t\'il I' :'t "J'ilhn do i H'. Cinnnnuo l!u~~\or.ltm•, nmqnnnJ·.n viv1·!J'Pnl.
A 1'i' r·oyn rln, \':l" :\ s1rneção.
Pl::~:-~.\o :\I!R 1/t·:IIOEIItll:-1 nn EX-fq.;S,\J)Oil fi.\~'\'f;\ g MF.LT.n

~· tlisens:;iio rln prnpnsir;iio da Cnmara dos Deputados,
n. fi 11, rir· I !III. r:uneedendo a pensão mensal, reparLirlamcute,
.J,. ::Ofl~: :'r \'iii\':\ 11 nos l'illws mnnm·cs rio ex-Senndor Antonio
.-\li'l'••rl" rl:1 n:una n i\lello.

AIIIII'IJ\':ldll'

::;~

pJ·opo~it.~no

di:wtL';f.lniJ dn

dn Cnmnl':l

d~s

Dcpnf.adtos,

11. l;·,s. rir• 1!111, r:IIIWr•rir:lll]n 11111:1 pr•usiin lllr•usn! dr! :JLIO~ ú
D. :11:rl'i:1 l':.<i.<'[lirnnia DrdJ'ol'l. Vieirn o filhas.
:\pJH'fiYndn, Yno l't

i-i:nwofín.

PENR.~O .-\. VlfTVA OAVID C:\1\·TPTR'r:\

:lu

disr·n.:.;,~fin

dn rn'npn:sieão cln C:nmm·n rlo.::; Dr.put.ad)O~.

11. l'r::l, ri" 1!111, r·nrll'r·drttrln :'r]), ;rovif.a Maia Campista, vim·u
rin ll1·. ll:tYiri :ll111'"izn11 r::1mpisln, I'IIJifll'l.id:unr;ntr; r·om suas
'lll:lil'" rillr:" 1\ll. Ol~a. L111:illa. J)o,.n r• F.lzn, a prmsüo annuul
ri<• K:Oilll$111111,
.
.
AppJ'I'I\':111:1, \'nP :í

snncr}no.

::" rii.<i'liS~iin dn. Pl'opqsir:iio rln r.amam rVos Dopntados,
n. t::~', riP 1!111, ~~onr~ndnndo ttmn. pPnsfin dr~ :100$ mnJJsnes ú
Yilll':r " J'ill11>.< drr r·x-IJr•JIIIi:lrlo 1'11'. ~l:tr1n"l rin 1\lol.la Monleiro
LupP."'i, Pltli[JJ:mlo viVt!l'PJll.

AppJ'oYndn, v:w

:'1

snncefio.

I'I·:"R.~fl .Í

11, llfi,\7.1T,IA PlllES

:1" r!i,;<·nsRiin r!n prnpnsir;uo da Cnmnm li<Js Dcpnf.ados,
\IIII, dr· 1!11·1, r·nnenrJ,,rrtlo a ]ll.'nsiio nnnual de 2:~00$ a
n. ll1':1zilia ri" 11111.'11" l'i1·<·<, vir.l\'11 do eapiWo l[rmriquo ,·\wl'l'do Pir•·s.

n.

Approvalla, vne ú sancçiio •.

•
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•
PI\NR:\0 ,t ll, ISADJlf, MAllURE!nA

:1" rJi.<~•rr'·"io dn pr·oposil.'iiO da Onmnrn dos Deputados,
ll. lrdi, d.• J\111, qtH' •natH!a entJel'r.ltH' urun Jli'II:•Hio mun:ml d11

:;o,;ç;,

sl'lll pr•,.irrizo do rnonl.t~pio rleixado JlOIO sou J'allo~ido
"·,:.r·ido, di'St'tillliJt·~:rtlor· :rpos,rrl.ndo .Jusl.inimJO J~upt.islu J\lnduJ't•Jt':t, :1 J). l...;nill'l dt' J::tt't'ns J\l:tdttt'r•it·n, nJiiP do pnl.l•inta, Jml'il:t/'1'1 .\II'J·,•do d" H:rJ'J'Oti :llnduJ•eiru, pnssando poJ• sna mort.~
:'r ''"" í'illrn .<oll1•ir·a li. 1\l:rl'ia ls:rbr! do Hl\l'!'OS Mudureim.
jii!'J'(J\'tHln, vne :'t snrworw.
1'1\:\HÃil .\OS JJJmnto:rnoS DO Dll. CAflDOSO Dll CAS1'RO

•

3" ti i'J"J,,siin ri :r pt·oposição ela Onmara dos Depuf.adds,
dP I \III, qttH I'OJII:PdP, I'I~PHl'tidatulmi.P, n n. Mar·in. 'J1homé
t ::11·du.;;o dP f::rslt·n t' ,'-Õf'tl:; f'illto.-; nwnocr•s a JH~nsfio nnnmd do
/1, J(j;·,

J:

:tiiiJI.~IJIIII .

•I JIIH'II\'Hrln, \'a e :i sancção .

•

f.ll:f.~f.:.\

AO 'l'lll,ROf!lll\1110

/lOS COftREfOS no AMAZONAS ,TOSJÍ FAn!AS
GJ~S'rA

:v• diRcussfio da proposi1;fío da Gamara dos Deputados,
,, • I:!\!, ele 1\1 U, c·out·.urlcndo ao I.Jwsoureiro da Administração
dos t:IIJ't'r!ios do Estado do Amazonas, .José Farias Gesta, um

nJJn(J rJ,~ Jit~r·.rH.:n, I'Otll nl'(Jnnndo, pm·~1 !.r·nl.:ll' df• stlfl ~atldt..l, ondn

J/w

f~lliiViOI',
~\ppr·nv:HJn,

vnr :í. sancc.ão.

f1l'Oposir)fio ria .r.amara

::" dii<l'lli<.,iin da

dos

Deputados,

n. 11; I, d1• 1\111, J:onel'di!Jido uma pensiio de aOO$ mensaes (t
·1 i III'" 1.' l'ill111< dn I'X-Deplll.ndo DI' ..Tos{: TsidoJ'O Martins Ju-

•

JJit"lt', ~~rnqtranto

·.:\PI JJ'O\'HdH,

.,

••

•

Yivercm.
vno iÍ. Rnnet~ão.

:~~~ tli:.:;r·n~~nn !ln pr·oposi~fio da .Clamara dias Deputado~,
n. ·I\ I. d1• 1!111, conecdnndo a D. Mnria. de Oliveira .oruJg,

ritr\':t do Dr·. l.11iz Cl'llls, t•X-!'lN.•J't• dn. enllJtlli~:-~fin dP limites

f'llil'" "

HJ·azil n n Ho!il'in, a pensfío mensal do :300$000.

Aprwuvndn, vtw

•

:'L

' l\E\'I·~IIH,Íil Jl.\ 1'1\:"'SÃJl ,\

snnccão.
l'AVOll

]lg

JIERDillllOR DO llfMOll !'RANCEI;•

T.INO OA!llJM,

:1" dbtms.<fio <ln Jll'oposiçlio du Cumura dos Deputados,
n. :Jt\, elo 1DOi, quo aulorim o Pmsidonte du Republica u pagar
monsulmenle, nR Srns, DD, Clotilde Aust.ribcrtn Vnllo Cabral,
. - - . ---· ····· ..
"·

'

B60
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<\nn:t Adolp!iiJ.m do Vali? Cnbr~l, Mnthilde :Adn!gisa do Valle
Cai)J'n! c Bt'<!Z!!Ina AmcJ.1a ,do \alie ·Cabral, repartidnmonte, a
IJII~HLm do üO~. IJilP; porcc~m do 'rhcsouro sen fnllccirlo irmão
ma.JOI' lwnOJ'Ili'JO .1• J•nnecllmo do V alie Cabral.
AppJ•ovndn, \'nc 1t snnr!,'ão.
·

2' diSI)llSiiÍIO rln J)I'Oposi~fio un. .Cnmnra rios Dnpntados,
u. 1K8, de t!l li, J'Olli)Cc!Pnr.lo ao mn,ioJ' gr•arlundo reformado Valnrin Angns/.o rle AnwJ·im Cairias l'Of'orma na ol'J'ectividadr: 'o
posto rio major,

AtlPI'OVarln.
DJREC1'0rl DA' ERCO!,A NORMA!;

,,

Discuôsão unirm do ?Jcto do. prefeito, n. 7, de 1011, ft
dn f:onsr·lllo l\lun icipal que drl.crmina os vencimentos
do rliJ·eelm· adrlido da Bscola Normal.
finjci/.ndo, vne Sül' rlevofvido ao prefeito.
resolu~ão

T.!CE>:(:.I .I ,TOSI~ G,\ll:'iEinO ll!o CIJNH.I

:l" r! iôcussiío dn proposioão d:t Camarn, do,q Deputados,
n, I, O, ele HH 1, autorizando o Presidcnt!l ela Republica n conm•deJ' a .TnRtl 'l'homnr. C:nmr•it•o ria Cunha. :Jo oscript.um'rio dn
Alfanrln::nt rio mo 1!0 .Tnneii'D, um nnno de licon(;n com orde-

nnr.lo.
A]lfwovndn, vne i't j;ancoão.

••

J,!CRN()A A J,UJZ QUIRINO DOS SANTOS

3' disnussiio da proposicão dn 1Cam:tm dos

Dopnlndo~<,

n. 1:11, tio !nt I, nulorir.nndo o Presidente dn Ropuhlica. n conc~rrlt!l' mu :~nno, de! 1i1!f!JH;a, eom ordenado, pnl'a 1./'n/.nnwu/.n cltl
snndc, ao Dr. Lniz Quirit•O dos Santos, procurador rln Mpubliea nn Esi.:Hln rln llio do .JnJII'iro,
AppJ•oYadn, vr,:: :í. snncc.ão.

r:oT.u:mo rmmo

vae

(L snnc~ilo.

•

11

3' discussão da proposicão da. Gamara dos Deput.ndos,
n. !l l, rln Hll'l, quo onnipnrn, pm·a 11s el'fnil.ns dn Yil·~liJdi•dnrl''·
os :wtuncs propnrncfores elo Exl.ernal.o do Colle:::io Pedro. H
nns propnrndoros das l/acuidades de Mõilicina da Repubhcn1
QtHI ,i1í :;ozam desla vantagem, de accôrdo com o arL. G• da lua
n. 2.8!íG, de 31 de dezembro de 1910,
Approv~dn,

I

•

•

•
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•
SECREl'ARlA DO SENADO
Di~cussão unica tla indi~acão n. 7, de 1011, equípar·ando
os vmwimeutos dos vortciros, ajudantes e serventes da Secrctal'ia do Senado aos tle egual categoria da :C&mar;~ dos Depulado>.
:Approvada.

f,ICENÇA A AN'I'ONIO

LI~L\

BMGA

3' iliscu•·· ·, da p!'O!JOsicão da Camara dos. Deputados,

u. H!l, de 1011, que uulol'iztt o Presidente da 1\opublica a con-

• C!Jder uuve uwzes de Jicouca, com ordenado, para tratamento
•le saude, a Antonio José da Cunha Lima Braga, escrivão do
Juiw .l!'ederal no Estudo do Rio de Janeiro.
Approvada, vae á sanccão.
o

o

,\POSEN'rADOIIIA Á JOSÉ BARBOSA

3" tliôcuosüo da proposição da Camam dps Deputados,

11.

li O, de 1010, que autoriza o Presidente da Hepublica a con.

cedm· aposentnclor.-ia a José Burbosa, ex-set•velltc do 'l'ribunal
l.ie Coutas, com os vencimentos do seu cargo, desde que seja
pJ•ovada a sua invalidez.
Appt•ovada, vae á sanceiio.
CON'l'AGEJI! UE

•

~'EMPO

A OFFIC!AES DO

'

EXERCI~'O

E' mumuciada a 3' discussãv da proposicão da Gamara,
de 1011, que faculta aos ofí'iciaes do Exercito sem curso,
1/Lte coutarem mais de 25 annos de serviço, requot•erom a I'C·
fot•ma com as honras c vantagens dos reformados no posto
inunodiatnmcnle superior, c dá outi'IIS providencias.

11. 1~!1,

•

•,.

,,

'

O Sr. Pires Ferreira - O Senado sabe do interesse e do
cal'inho com que sempre trata todas as questões militares
agitadas no Congresso; penitencia-se mesmo pot• ter 1'0\'adu
,. talvez muito longe o seu esforco em prol dos interesses da
classe, levado tnuilns wzes pelos sentimentos de solidariedade
o afl'ecto.
·
Esta contlucla, eutrol.anto, impõe-lho o dever de indeclinavellealdade vam com o Senado, que tão attencioso se tem mostrado aos seus appellos. E', pois, cedendo a esse dever quo
(lisculirtí o IJI'O.iecto agora apresentado ao Senado.
Quando. lia 10 nnnos, propoz nosta,Cas!l quo j'osse l'IJduzida
a idade para a reforma ·compulsoria, para os offioiaes promovidos, logo upós a revolta, som o curso thoorico das respectivas
ai'JlHtH, isto é, mais iliJ ~. 000 ofl'icines que conquista mm :• primeiro posto selll que tivessem prcouchido as formalidade du
lo i, _quando Ill'O[lor. Iai mcdidu, provando ao S.enudo que, com

'•\
)

•

··'

.I'
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clla, o Gov·erno prestaria dous se1•vlcos - J'ciimndo das fileiras do Exercito ol'J .Jiuc~ quo não tinh&m instruccíio mililar,
o ouü•o J'nzondo uma economitt de 10.000:000$- lutou muito
a J'uvor tlossu muctidu, mas os seus csJ'orcos foram vãos.
Agora, ú ultima hora desta sessão, appar•ece o projoolo da
Cumu.m mandando reformar no posto i:nmediato, pela tabella
vigente, com ns vantagens que eHa concede, a todos os officiaes
som uurso de armas. Entende que é um absurdo e tiio evidente
quo dispensa demonstrncão.
A esses ol'J'iciaes, 11l'Omovidos depois da revolta, proporcioHm'um•su meios e modos partt ectUipat·al-os em âlt·eitos nos
ofl'iciucs do curso; adoptou-se ató o curso chnmado do vintam,
dispensou-se ·l'Xigencia tla idade, tuuo se fez por fucilitaL'
uma cquip<truciio regular, inclusive a de dar aos officlaes matriculados nus escolas uma !lt·rttificacíio melhor que nos arTe~
gimcntados.
Hespoudenrlo a apartes tio Sr. Victorino Monteiro, diz que·
c~sc acto, qual ificndo tlc iniquidade, foi propoJ;to por ollc
omdor, que entendia ser de justiça auxiliar os que aperfeicoaVl\111 o~ seus conhecimentos para bem servir ao paiz.
Infelizmente nüo se conseguiu regularizar a situaciio c isto
por um unico motivo: porque a generosidade, boa vontade o
estorcos dos poderes da Republica não J'oram correspondidos
sillfio por t:ma pequena parte daquelles officiues.
Que direilo toem pois esses officiaes para pretenderem
agom Hovus vantagens c em taes condições que l'icariam, não
hi equiparados cm dirciLos aos officines de ·curso, mas evidentemente em situu~üo muito mais favornvel?
EsltL convencido do que o Senado não dará approvaciio a
osl.u Pl'OJJOsiciio, niio só porque olla ó iniqua como porque acai'l•eLa grande. ouus purt~ o Thesouro, sem :vantagens pa1·a os
scrvicos da Naciio.
·
'l'emos cerca do 600 officiues sem curso, os quues, por esta
proposioiio, teríío direito t\ reforma depois de 25 annos de servico.
Elles siio mocas ninda, validos o capazes de um esforoo
J!llL'a molhorm· a sua situaciío polo estudo.
Com ns vuntugens que agora desejam, serão ~~f'orm~(fos;
abril'iio vugus, onerando, portanto, o 'l'hesouro no custeltl de ...
dous exorcil.os, um da netivtt o outt·o dos r·eformatlos.
.
Declara que ouviurt\ li 1\lesa uma emenda, para o ofíe1~0
do suspoudor tt discussão do projecto. Mas a uma pouderacao
do Sr Presidente, do que a emenda neste momento não terá
o offolto desejado, !'eljUOl' eutiio O adiamento da diSCUBSÍÍO para
quo possa sor o ussumpto devidamente estudado. (Muito bem;
muito be111 I)
.

'

o Sr.

Presidente - Níio ha numero no recinto, .Vou mandar Jli'Ocodcr t\ chamada.
Proeodcndu-8e t\ ch_amada, vm•ifica-se a ausenci11. 'dos Srds.
Jom\ihus Pedrosa, Gabt•wl Salgado, Urbano Santos, M.endes e

,4
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1

•

•
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8õ'l

âlmeida, I'h•es Fcr·reira, 1<'. Glycer io, Leopoldo Bulhões, 'A. A~li
rcdo c 1Jns8ÜH!D do Nascirwlllto (0) .
O Sr. Presidente -

•

Hesponder·am ;í chamada apenas 22

Srs. Sormdores.
Niío IH:t lll!lllO!'O,
l•'ica adiada a votação.

•

O Sr. Presidente- Convido os Sra. Senadores a comparecm·cm amaultí\ neste mesmo cclil'icio para a 80lemnidadc do
eucct·r·nmcnto da oc:;:;fio legiôlativa. i:lcja-uw licito apwvcitur
a opportunidudc rtaru agradecer uo" meus honr·ados collcgas
a l.waevolctwia com que durante todo o pcriodo da sessão me
homarum com o seu auxilio para o bom desempenho das
funccücs que me rm·am cotlferidas pela sua generosidade.

--' ...

·'

Levanta-se a sessão ás 1O horas c

~O

.'
"

minutos.

•

•
'

•
o

•

•

'
•

o

o

•

••

•

r

•

•

CONGRESSO NACIONAL
•

...

, ...

Sessão solemne de encerramento da terceira sessão ordlnarla
da setima legislatura do Congresso Nacional da Republica
dos Estados Unidos do Brazil .
PREBIDENCI.\ DO SR. QUINTINO BOC.\ YUVA, VICE-PRESIDENTE

DO SENADO

A' 1 hora da tarde do dia 31 de dezembro de i!JH, reuni-~-•7
dos no recinto do edificio do Senado os Srs. Senadores e
Deputados, tomam assento á mesa os Srs. Senadores Quintino •· ·
·
Bocayuva, Vive-Presidente do Senado; Ferreira Chaves, 1• Se- " • •
cretario do Senado; Euzebio de Andrade, 2• Secretario da Ca•
mara dos Deputados; Candido de .Abreu, 4" ~ecreta1·io do
Senado, e Baptista da Motta, servindo de 2• Secretario da
·camara •

•

••

•
•

'

"~

'

o

•

•

'
1

•

O Sr. Presidente - Está aberta a sessão.
Srs. M'embros do Congresso Nacional - Abriu-se a 3 de
r.:;a.io, na data constitucional, a sessão legislativa que hoje se
.encerra.
Apenas installados, o Senado e a Camara dos Deputados
procederam ú eleição das suas commissões permanentes e
deram comeco aos seus trabalhos ordinarios, que precisaram
PI'orogar quatro vezos para deixarem completa a sua tarefa
primordial, a de votarem as leis da receita e da despeza, e pai'a
ultimarem a elaboraciio de outras, importantes tambem e reclamadas pelas necessidade; dos serviços publicas.
Tendo vist.o seriamente embaraçados os seus trabalhos
orliamentario e temendo, justamente, ficar impedido de cumpi"ir
o seu dever constitucional de dotar o Govel'no das leis de
meios para o excvcicio financeiro que amanhil se inicia, foi o
Congresso !ovado a lnncar miio do recurso extremo de, por uma
resolucilo sua autoi·izar o Podar Executivo a prorogar para o
oxorcicio de 1912 os orcnmcntos quo vigoraram no de 1911,
Felizmente, porém, a votaciio del'initiva das leis orçamentarias, nas quaes o Senado, embora com grande esforce, poudo
Vol, VI
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este anno collaborar de alguma fórma, tornou de nenhum
eJ'feito mais aquella medida de caracter excepcional.
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••
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Tendo, no comcco do armo, !•enunciado o seu mandato de
Senad(H' pelo Amawnas, o Sr. Jorge de 1\Ioro.es, foi eleito para
substituil-o o Sr. General Gabriel Salgado dos Santos, que
foi reconhecido a 20 de agosto e tomou assento a 30 desse mez.
Pura preencherem as vagas que se abriram no fim da
sessão passada, em consequencia de haverem os Srs. Leopoldo
Jardim, Francisco Salles e Domingues Carneiro renunciado os
seus mandatos de Senadores pelos Estados de Goyaz, de Minas Gcraes c do Ceará, "'espectinmente, foram eleitos os. Srs.
Leopoldo de Bulhõcs, Bueno de .Paiva e P1·ancisco Só..
O primeiro foi reconhecido e tomou assento a n de m11io e
segundo a 11 do mesmo moz. o Sr. Francisco Sá foi rcconllecido a 'iS de maio e tomou posse a 18 de setembro.
Na Camat•a dos Deputados foram reconhecidos e tomarnm
. assento, jlrecnc!Jcndc. vagas que ali i occorrcram, os St•s. Aarüo
Reis, pelo Pará; Democrilo Brandão GI'acindo, por AlugOas;
João Mm.:imiliano Pereira dos Santos, pelo Hio Gra11rlr. do Sul;
e Eustac1Jio Garcüo Stocklcr, por Minas Geraes.
Já. no ultimo mez de sessão uma vaga se n.briu no Senado
a do venerando Sr. Oliveira Figueiredo, que renunciou o seu
mandato de Scnn.dor pelo Estado do !Uo de Janeiro, pot· haver
acceitado a nomeação, com qnc o distinguiu o Governo, paro.
o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Antes dessa, no mez pr·cccdcntc uma outra se abrira, pro.
duzindo nes$a Camarn., como em todo o paiz, a mais funda e
dolorosa magua. Hefiro-me (I que resultou do l'allecirncnto, a
1\J de novembro, do Sr. Joaquim Murt.inho, em quem a Republica contava um benemcrito servidor c o Brazil um do
seus filhos mais not.avois c eminentes.
'rambcm a Gamara dos Deputados soffreu a perda de
alguns do seus mui distinctos membros, com o i'allecimonto
dos Srs. Germano Hasolochor, Deputado pelo Rio Gruncle do
Sul; Balthazar Bernardino, pelo Rio de Janci~o; Generoso
Ponce, pelo do Matto Grosso e Francisco Marcondes Romc~o,
pelo de S. Paulo.
O Senado celebrou quatro sessões secretas: na primeira,
17 de maio, approvou a nomcac.[io do Sr. Domicio dn Gama
pnra embaixador do Brazil cm \Vusi.Jingion; na seGUnda, u 26
de junho, approvou diversas remor;õcs, promor;.õos c non1eacões
de membros do Corpo Diplomatico; na terceirn, a D de dczcmhro, tt·tüou da nomeacüo do Sr. Oliveira Figuuiredo para ministt•o do Supremo 'l'ribunal Federal, c na quurtu, a 10 do
mesmo mez, approvou essa nomeacüo.
l•nrn adc•v.ntamcnt.o c conclusüo dos trabalhos orcamentut·ios, a Camara dos Deputados teve necessidade do realizar
novo sc:;sõcs c.~xtl'll.Ol'Üinnrio.s o o Scnudo duus. tendo aqucllo.
cclcbt•ado no decurso do anno 182 :;essüos ordinarins e este 'l85.
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Durante a sessão legislativa grande numero de projectos
teve andamente nas duas Casas do Congresso. sendo que a
Camara enviou á sancção 39 e o Senado 116 desses projectos,
que se tornaram resoluções legislativas. Sómente a duas destas
o Sr. Presidente da Republica oppOZ o seu veto.
Além dos que orçam a receita geral e fixam a despezu
para o proximo exerci cio, não poucos se contam entl'e aquellas
resoluções, de real importancia, entendendo os maiores interesses do paiz.
IN o numero dos actos legislativos da sessão que hoje finda,
avultam os que autorizam a abertura de creditos supplementares, extraordinarios e especiaes, cuj a cifra total só com
mais vagar se poderá obter, attento a que uma grande parte
delles foi votada nas ultimas sessões da Camara e do Senado.
Concluindo esta summarissima resenlla dos trabalhos legislativos do corrente anno, tenho a honra de vos dirigir Srs.
Membros do Congresso Nacional, as minhas respeitosas sauduoões e declaro encerrada a 3' sessão ordinaria da 7' legislatuI'a.
Levanta-se a sessão solemne.
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