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á proposição n. 1•02, reorganizando a Gunt•da Nacional e dando outras providencias. Pags. 80 a !li
c 133 •.
N. 2Gü, :ct.e 19·13, rcdaccão final das emendaR do· Senado
á proposição n. ·17 "· de 1912, rcgulaud•) a aposontadoria dos funccioMri·OS publicas civis da Unilio.,
.Pags. 177 a 181 c 201.
N. 270, de 1913, redacção final :da emenda do Senado· iL
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Cardoso consultor .iuridico do Ministcrio da Viar;ão
c Obras Publicas. ·Pags. 201 e 211•.
N. 271, de 1!l·13, redaccüo final da emenda do Senado iL
proposição n. ü2, do 1913, au.torizando a abcrLIIl'a do
credito do 52 :·GOa$, para pagomei!Lo do 20 guardas do
Alfandega, augmenlados cm Porto Alegre. Pag. 212,
N. 272, de 1913, redàccão final do projecto n. 27, de 1013,
autorizando a concessão de um anuo :de licença ao
Dt•. Belisario Augusto de Oliveira Penna, inspector·
sanitario da Directoria Geral de Saude Publica. Paginas 220 ·e 221.
N. 273, de 1013, ·rcdaccão final da emenda do Senado '·"
proposição n. 55, de 1913, fixando as forcas navacs
para o exercicio de 1914. Pags. 237 c "2•G2.
N. 276, de 1913, redacciio final das emendas :elo Senado
á proposição n. 73, de 1!l13, fixando a despr.za do
Ministerio das Helacões Exteriores 'para o exercicio
do 1911>. ·Pags. 2üf, 262 e 277 .•
N. 277, de 1913, redacção final das emendas do Senado :i
proposicüo n. 75, de 1913, fixando n dcspeza :do
l\linisterio da Fazenda para o exercicio de '1914. Pn.
ginas 315 a 321.•.
N. · 2Sü, do ··1913, rcda·ecüo final do projecto n. 28, de
i!l13, concedendo licenca ao iDr. Wcnceslau Brnz Pe-
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rcirn Gomes, Vicc-Presldente dn Republica, por tempo
indeterminado, para ausentar-se do paiz. Pags. 38ü
e 450.
'
200, de· 1013, redacção final ld'o pro,i ecto n. 20, do
1013, autorizando o Governo a elevar á categoria do
Embaixada a Legação em Portugal. Pag. 1,05.
201, do 1013, redaccüo final das emendas do Senado á
proposição n. 85, de 1013, fixando a despcza do Ministerio da Jus liça pat·a o anno de 1OH. Pngs. 520
a 535.
20ü, de 1013, rcJdl!cciio final das emendas do Senado (L
jlroposicão n. 88, de 1013, fixando a despeza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1D1L Paginas
ü30 a G42.
207, de 1013, redacção final das emendas do Senado ú
:p·roposiciio n. DO, d~ 1013, fixando a despeza do Ministct•io da Agricultura, para o anuo do 1!H1. Paginas
G58 a ü62.•:

Posse 1le Senador pelo EstO:do do Rio Grande do Sul, do Sr,,
Joaquim Assurnpçiio. Pag, 298.
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N. 2ü, de 1913, providenciando sobro a transferencin, para

corpos de saudo do íExercito o da Armada, dos
ol'ficiaes inferiores de tert·a e mar que tenham qualquer dos cursos das faculdades de rnédicina da Republica (substitutivo á proposição n. 23ü, de 1012) .,
Pagos. GD a 71.
N. 27, de 1013, concC:dlendo licenca ao Dr. Belisnrio Augusto do Oliveira Pcnna (parecer n. 100, de 1013) .,
·Pngs. 168, 212, 220 e 221.
N. 28, do 1913, concedendo lieencn ao Sr. Dr. Wcnceslnu
Brnz Pereira Gomos, Vicc-Presidcnte da Republica,
pnm so ausentar do paiz (parecer n.• 275, de 1913) .,
Pngs. 2GO, 324, 380, ;,sa e 450.
N. 20, de 1013, uutorizandll o Governo n elevnr ti categoria de Embaixada n Lesacüo cm PortJlgtil. Png. 105.•,
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Proposições:
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67.
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N. 7 ~. de 1013, prorognndo n sessão legislativa até o din
31 de dcr.cmbro do mesmo anno. l'ag. 30.
N. 25, do 1'013, prorogando o Jlt•azo •concedido ao l\lonl.opio
Geral de Economia dos Scrviclorcs do Estado pura
liquidar a sua divi:da com o Thesouro Nacional. l'aginas 31 c Gi.
N. 30, de 1013, autorir.ando a abertura do credito do
250:000$, para dcspczas com a conservação dos ca·llncs c barras dos rios que dcsaguam na bahia do
llio de Jancir·O. l'ag. 31.
N. GG, de 1013, idem, de ti :430~112, para pagamento de
graWicacõcs addicionacs ao pessoal :cloccnte do Instituto Bcn.inmin Collstant. Pag. 31.
N. ú5, de 1013, fixando as forcas navacs para o exercício
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outras providencias. Pags. 35 a 1,0, 80 a OL e 133.
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licencn a Diogencs Gononlves Guimarães, auxiliai' de
cscripta da Estrada de l'erro Central elo Brazil. Pagina 6i.
, ,., .. , .J
U2, de 10U, relevando prescripcão ao capitão Faustino Henrique Pereira, para reclamar judicinlmcntc
contra o acto da sua reforma. Pag, ü1.
48, de t 913, autorizando a ·concessão de seis mczcs do
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·
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. Pags. 73, 74, 133 e· 195 a 108, 201 a 200.
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Pags. 173· e 174, 221 e 274.
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autorizando a ;concessão de seis mczcs de
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Bt·azil Ludgero Laurinda de Olivcil'a. Pags." 382, 383,
5/d c 6U3.
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ido Estado do Rio de Janeiro Francis1:o Emiliano Baptista. Pags. 383, 384, 5/d c GQ3·,
N. 80, de 1913, autorizando a conccssil.o de um anno de
licença uo inspector s~tn.itnrio da Di1·ectoria Geral de
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5H e Oü3,

.. 1

.

'
\

!NDICE

N. 82 de 1913, auloriEando a aberlum do credito de
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·Pags.· 38'' a 386, <1.95 c 541.
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no desfalque havido no districto telegraphico de Minas,
occorrido cm I!HO. Pags. 427 a 420, 663 c 678.
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paru o cxcrcicio ele '1911" Pags. 51/, a 57li,
a 673·.
N. 03, de 10'13, fixarlcl:o a clespeza do ~linisl,)t•io
c Obras Publicas para o oxor·cicio .do 1011L.
a G22, 662 c 673.

Republica
li23 c üG!l
ela Viação
Pags. 577

Prorogação:
Da sessão legislativa atli o dia 3 L ele dezembro de 1913
(propcsiciio u. 74, de 1013). Pag. 30,
iDo prazo concedido uo illontcpio Geral de Economia uos
Sorvidot·cs do Estado pum liquidar a suu divida com
o 'l'hcsouro Nacional. Png. 31.
Dos orcnmcntos pal'!l o cxcrcicio do IOl!i (cmcndu :d'o Senado tí proposioão n. 62, do 1013). l'ags. 201 a 20li
0·10
O ~
~·

nx:

INDICII
r
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fnlleci~cn.to det Sr... Deputado l'ennal'ort Caldas.
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Da familia do Sr. Senador Francisco Portella, communíca:ndo o seu fallecimento. Pag. ~8.
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PllllS!DllNCIA DO Sl'l, PINHEIRO M,\Cl!ADO, VICE-PI'lESID!IlNTE

1

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sess.ão
n que concorrem os Sre. Pinheiro !\Inchado, F·erreirn Chaves,
Al'nu,io Góes, .Pedro Borges, l\letello, Gabriel Sa'lgado, Indio do
Bt•azil, Lnm·o Sodrú, José Euzebio, Urbano Santos, Mendes de
Almeida, Ribeiro Goncnlves, Pir<Js Ferreira, Francisco Sá, T~
vares de Lyrn, Antonio do Souza, Walfredo J.ca•l, Sigismundo
Goncnlves, Goncnlves Perrcira. Raymundo de Miranda, Guilherme Campos, Oliveira V'UI!ladüo, Bernardino !\!outeiro, Jl:lüo
Luiz Alves, Francisco Portella, Nilo P.ccanha, Stí Freire, Alnindo Guuhabarn1 Bueno de Paiva, ·Feliciano Pennu·, Alfredo
Etris, . Francisco Glycorio, Adolpho Gordo, Leopoldo de Bulhõcs, Gonznga .Taymc, ,Tosó 1\!urti.'nho, Generoso !\!arques, Xnvior dn Silva, Alencar Guimarães, l!'clippe Schmidt, Hereilio
Luz c Vietorino Monteiro (42).
Deixam de C•Ompal'l!cer com causn justificlldn os Sr•s.• Silvcrio Nery, •.refl'll, Arthur Lemos, Gervnsio Passos, Thomaz
.Accioly, Cunha .Pedrosa, Epitncio Pe.ssoa, Ribeiro de Brito,
Gomes Ribeiro, José 1\larcellino, Ruy Bnrbosn, Luiz Vinnnn,
Moniz Freire, Lourcnco Baptista, Augusto Vasconcellos, Bot·nnrclo Mon~e.iro, Bruz Abrantes, A. Al:eredo e Abdon Ba..,
ptista (19) •.. , . . . .
· ·
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ANNAES DO SENADO

E' lida, posta cm discussão e, sem debate, approvada a
acta da sessão anterior.

o Sr.

i' Secretario dó. conta do seguinte

EXPEDIENTE
Ofi'icios:
Dous do Sr. i • Sec1·etnrio da CamM·a dos Deputados, rcmettendo as seguintes proposições: ·
.
.
N. 74- i9i3

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica novamente prorogada a actual se~ são
legislativa até o dia 31 de dezembro do corrente :anuo.
Camnra dos Deputados, 30 de novembro de 1913. - Sabino Barroso, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos Leal,
:1 • Secretario. - Ilaul de Moraes Vciqa, 2• SccretO;rio. - Fica
. sobre a mesa para, de accórdo com o Regimento,. ser discutida,
na sessão•seguinte, por ser materia u~gente..

••

r
I
L

N.• 75-i9i3

O Congresso Nacional resolve:
Art. i.• O Presidente da Republica é autorizado a despender
pelo Ministm-io da Fazeuda, com os servicos designados nas
seguintes verbas, .a quantia de 52.618:843$107, ouro, e de
i09. 143:379$934, papel, c a applicar a renda especial na somma
de 25.290:000$, ou~o, e :1.4.850:000$, papel:
Oa:o

Papel

~ i.; Juros e mais despezas
·
da divida externa. .. 43.500 :526$927
. 2. Idem, e amortizaciio do
emprestimo externo
para o resgate da.s ·
estradas de ferro enoa.mpadas ... .• ...... . 8.264:880$000
s· •. Idem, idem, dos ein. · prestimos internos ..
i0.55S :5i0$000
'4:~ Idem, da divida lnter25.756:084$000
. na fundada . ....... .
, J5 •. Innotivos,. pensionistas
· .. · e benef1olarlos do
: mc:mtepio •~--..:..·.·~·-· :.:. ·:·:·.•.•:•.•1•.•:•:•.• i5.• 592.:.:1.85~785
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6. Thesouro Nacional.
Na verba c Material ,,
sub-consignncão Moveis, compras e
concertos - i 2 : 000$,
·acrescente-se: sendo 2:000$ para cada
uma . das directorias
e procuradoria geral
'
7 • Tribunal de Contas •.•
8. Recebedoria do Districto Federal. ...... .
9. Caixa
.. de Conversão:
Reduzida de 20 :000$,
ouro, e i2 :600$, papel, na consignacão ....
«material ,, passando
' de~ta !1 ~er ~ se6'1l~l:lte ....
Jscr1mmncao :
.
Expediente - Acquisicão de livros; ·pen.: · · · ·
nas, papel, tinta,
snocos impressos e
pu)llioacões, i O:000$.
Moveis, maohinas e
apparelhos, 8:400$.
Diversas despezas:
Illuminacão, 3 :800$••.•
Transporte e guarda
de valores, 2:000$.
iOO$ mensaes para
aluguel de .CI\Sa . aQ .....
porteiro, desde . que
. more niiS proxlmi- ·
. dades do ediflc!o,.

,o o o .• • • • • • ·' .•.• •• ,• •

2.225:215$000
671:450$000

• • o • • • • • • • • •.• ..

648:420~000

••• o ••••••••• o

...
·s·

I

''

i :200$000.... . . . . . . . .

Asseio e dcspezas miodas """" Adeantamen•· · ·
to no· porteiro á ra- ·
zão de 200$ "mensaes. 2:400$000 ••
Enoommcndas de notas e {)Utrns despezas relativas ao
.c11mbio. d.e 27 d, POJ:·
i$, 30:000$000..:

".

'• '

...........••
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•
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·'
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OurD

Elevada de 2: SOO$
na consignação
· iGratificacüo \!}e 1\ a
assignatura .do · noias, sendo: i :600$
para augmentar a
gratificação ao con. ferente .por motivo
de assignatura de
notas e accrescimo
de serviço, e 1:200$
para a u g m e •n. i a r,
pelo mesmo motivo,
a· gratificação ao
•
ajudante do con30:000$000
253 :720$'000
.ferente ~·.· . :...• , ...• ·:·J
i O., •Caixa de Amortização.
557:313$5'00
i00:000$000
H .•: Casa da Moeda.,............
1.034:236$600
12.· Imprensa Nacional c
2.178:280$000
· Diario Of{icial •.• ,.:·:· .,
13.1 iLaboratorio Nacional
'•'
181:660$000
de Analyses.•:• :•:•:•:·:·····:
'14 •1 Administração e cus.
tcio dos propr~os
!nacionaes.· Di minu ida de :1.5:200$,
· pela eliminação das
seguintes v e r b as:.
'4 :800$, ao superin, tendente da Quinta
da iBoa-Vista; réis
8 : 400$, ao feitor e
. trablhadores, e
.'
2:000$, para o cus.
'
.
126 :(ji,0$000
teio o mais. despezas •.
15.· Delegacia do Thesouro
· cm Londres .......
...' , ,
68: 400$00·0 '
' ' '
:ta •. Delegacias Fiscaos ..... ·
'4 .•0511: 482$000
:17.: Alfandegas ..•..........•: ......... •.•.•.• .... :.. ,. 16.703:823$876
iS •. Mesa de Rendas e Collcctorins ........ ~ .. ,:
5.382 :00·3$100
10. Empregados de reparti-.
t1cões o Jogares extinctos · o addidos em
virtude de sentença.
"'
Diminuída de réis
..... ·,, . .... .,, "•• .•. I • •
t

._,.
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''
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H :571$520, pela elimil)acão desta quantia consignada para ~
• llddido cm virtude do
sentença, Francisco
de Souza Motta .......
20. Inspecção das Repartições de Fazenda .. , ..
21. Fiscnlizncão e mais
despczas dos impostos de consumo e de
transporte ........ ..
22. Com missão de 2 o/o aos
vendedores de estampilhas ·............. .
23. Ajudas do custo .......
24. Cratificacão <!)Or serviços temporarios C!
extraordinarios •..••
25. Juros· dos bilhetes do
Thesouro .......... .
2G. Idem dos cmprestimos
do Cofre de Orphãos.
27. Idem dos depositas das
C a i x a s Economicas
e Montes de ·Soecorro ................. .
28. Idem diversos ........
2!1'. Porcentagem pela cobrança executiva dns
dividas dll União ....
30 .. Commissües o corretagens ........ • , .... .
31. IDospczns · oventunes .. ,.
32. Reposições o restitui-

OllfO

,to •.• o ••'o',o o'o o'o o'

O

o 0 O ,O I 0 t O I o O O O

,O O O I

O 0

t

I

Õ

O O O O O

O O' O O O O O I

o

O O I

O O O O O O O O O O I

0

100:000$000
.• • • • '

179 :200$000

··150 :000$000
120:00{1$000

O

O

124:440$073

3.191:500~000

O

••••• o ' •••••••

O f

!) .

•• o •••• ' •

'
46:000$000
50 :·000$000
r,5Q:000$000

....• ......... .

9.500:000$000
50:000$000

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

. 100:000$000

50:000$000
30:000$000

50:000$00()
120:000$000

50:000$000
100:000$000

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

200:000$000
1,000:000$000
700:000$000

325:036$180
Credites cspeciaes ......:
36 •. Directorin· de Estntisticn Commercilll ....• ••••••••••••••
37 ·: Substituições :••••.• ·:·.·.~ !•.•. •.(•.• . ·.·~···· ·.·:· •}

632: I,OQ$000
' 80:000$000

t o o o o

3~.

o o o

O

o o o

'

ções .............. .

33. Exorcioios findos; ..•.•
34. Obrns ................ .

O I

.•

..

6.
.
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Papoi

38. Inspectoria de Seguros.

• ••• o •••••• o • o .

39. Creditas supplementa-

res ...................

• •••••••••••• o

, Ouro
280:720$000

..

6.000:000$000

•

· Somma.·............
i09. i43 :379$934
. . . . ......52.
-. .6i8 :843$107
. .. .
'

. !Applicação ~'renda..e.sp_e_-_ ·..•..

. ,,;~...
I ..

fi..

I
I

•. .:

.

. L· Funâo de resgate do
· papel-moeda .•.... . . . ..... ·. ·....... . 6.000:000$000
2. Idem de· garántià . ao" . . .. .. · ..... .
papel-moeda .. . . .. . i4. iOO :000$000·
3•. Idem .para a Caixa de
-resgate das apolíces· · · · · · · · · · · · · · ·
.
das estradas· de ·ferro- · · · · · ...... .
·encampadas ... · . . . . .. . ....._.... ,......"'..· 4.000 :·000$000 .
, '4. Idem de amortização
· dos emprestimos .in- .....
. 50:000$000
ternos .............. · ·····:· .·... ·~ .. -.
5. Idem do montepio dos ..
empregados publicas,
novos contribuintes..
i O:ooo$000 ·
800:000$000
6.. Idem para as oliias. dE; .....
melhoramento d os
portos • . . . . . . . . . . • • ii.i80iOOO$QOO' (1,000:000$000
..
--·~·-·
'
.
.
.
·
Somma ..... ::::::::: · 2S.290':000$000· · 1'4',850 :'000$000
o'

·-------.

.. .

Ir:·r:;.
..

1
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I" .
,1·:
\ ....o·'·
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1
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•

•

'

--

_ .

!Art. 2.• E' o Governo autorizado:
. ·. •a) .a. abrir, no exercício de i914, creditas supplêmentares,
até o maximo de 6·.ooo·:oOO$; ·ás verbas indicadas na tabella
que .acompanha a pr_e~ente _proposta ... A's verbas- Soccorrça
publ!COS-'- e- iExerOICIOS' . fmdos- .poderá . o.. GOVO!'l\0. abrir
ored1tos supplementa-res.. em, qualquer mez 'do .exerclClO, com- .
tanto que na sua totalidade· computada com O: dos demais cro'ditos abertos não exceda do maximo ·fixado, respeitada, -quanto
á' ·verba...:..:.Exercicios findos- a· disposição. da .lei. n. 3.230,
de ,3 de- setembro ,de i884, art. ii. No maximo fixado por
'este artigo não se comprehendem os ·creditas abortos aos ns. 5,
6, '7··e 8, d'o orçamento do -Ministerio .do-Interior o ns. 'i, 2,
3 e 4, do orçamento do Ministerio da Fazenda; .
. .
·
b)'a abrir, credito até 200 :000$; ·pa'ril. cunhag-em, na Casa
'da Moeda, afim de substituir as cedulns dó Theosuro, de i$ o
2$ ·e· faailltar o troco de. cedulas de 5$. a 20$, onde escassearem
'essas ,moedas e a retirar da circulação as moedas de ·prata e
'
.
···········-··· ········· ,.
'·''
..

'

nickcl do antigo. cunho, e as de cobre, marcando uni 'prazei
razoavcl para sua substituição; podendo cmprcgnr o cobre
recolhido, depois de refinado, na liga de outras. moedas, res~
peitados os limites da. tolcrancia, quanto a impurezas fixadas
na lcgislncão vigente;
c) a restabelecer sem augmcn\o de despezn o Monte de
Soccorro annexo ás Caixas Economicas dos Estados, na fórma
da lei n. 1. 083, de 22 de agosto do 1860, e do regulamento
que baixou Mm o decreto n. 9. 738, de 2 de abril de 1897;
d) a liquidar os dcbitos dos bancos, provenientes de nu"'
xilios ú lavoura;
. ·
·
·
•e) a proceder,. dentro da verba fixada no orcamcnto, a:
· 11ma revisão na tnbcllo. para o calculo das quotas que competem nos empregados das alfandegas. de fórma a tornar a distribuicão mais cquilativn, de accOrdo com a categoria o renda
das respectivas repartirõcs e condições de vida das ·Cidades
em que estão localizadas, alterando para isso as lotações e
razões da tabclla actualmente cm vigor, submcttendo a mesma
tabella, antes .de dar-lhe execução, ú approvacão do Poder Legislativo;
.
.
f) a rever o regulamento para o serviço de repressão do
contrabando na fronteira do Hio Grande do Sul a que se
-refere o decreto ,n, 10.037, de G de fevereiro de i9i3, de
modo a conciliar os interesses do fisco com os do commercio
e da .pecuaria nesse. Estado, sem que dessa revisão resulte
augmento de pessoal ou de vencimentos; ·
. . .. . . .
a) a modificar a cscripturacão do Thcsouro e reparticões
dependentes, podendo a esse fim expedir os precisos regulamentos.
·
Art. 3.• Os saldos qué .se verificarem no correr do exer•
·cicio, nos depositas da Caixa Economica, poderão ser empregados no resgate da divida interna fundada.
·
Art. 4.• As quantias que forem arrecadadas no correr do
anno, por conta dos fundos de garantia c de resgate, serão depositadas, semestralmente, na Caixa do Conversão, para garantir as notas emittidns, sob responsabilidade do Thesouro
em virtude da execucão da lei n. 2. 357, de 31 de dezembro de
1910, e decreto regulamentar n. 8.512, de 1911.
· Art. 5.• A ·disposicão do art. ·37 e seu paragrnpho, do decreto n. 9~2 A, do 31' de outubr.o do 1892, eomprehende nüo só
o caso de pensões cumuladas, como de uma unicn pensão, e
institue .o limite maximo para· o montepio, qualquer que hn.ia
sido ou seja o ordenado. do. contribuinte.
Art. 6.• O exereicio · financeiro comprehenderú de ora
avante o espaço de 21 mezes, a contar de i de janeiro de um
anno a 30 do setembro do nnno immediato. Cinco mc?.es dos
· ultimns nove se destinam ao complemento dns operncões ordenadas dentro do nnno civil e quatro mezes á liquidncão e
encerramento das contas. . .
.
Art. 7.• As rolncõcs ·de dividas de exercícios findos de
que·tratn o dect•oto n. ·10.1~5. dê 5 de·.inncíro de 1889. art. 16
e a lQi n. 1190, de 16 do dezembro de i897,. art." Si, §§ 2' e :3•
<

•

r
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serão enc:uninhndns, antes de rcmcttidns pnrri o Congresso
ao 'Jct•ibunal de Contas. Si csle, no exame elas mosmns dividas
verificar quo houve empenho da despeza além dos limites
marcados nas rubricas do orcamcnLo ou cm leis cspociacs
mnndnrtí cópia das mesmas relncõcs ao proeurndor da Republica ,que fôt• competente, afim de que este promova, execulivumen\e, a responsabilidade civil do ordenador dn despczn
Hlegal.
Art. 8.' Fica elevudn tí classe immcdinta a Alfandega do
Estado dn Pnrnhybn, pura o effeito de sua equiparação tí de
Florian·o~lis, Estado de Santa Cathnrina, quanto ao pessoal
e respecttvns vantagens.
Art. 9." A Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional, ,com sédo
em Senna Madureira, no Acre, tct~í jurisdicção nos departamentos do Alto Acre c do Alto Purús, superintendendo tís repartições ·fiscaes ahi existentes ou que venham a ser creadas o
nos pagamentos que tiverem de ser feitos, ficando os Departamentos do Alto Juruá c Taraúcú, sob n :iurisdiccão da Delegacia Fiscal em Manáós.
•
,
Art. 10. Os cditacs, annuncios c outras publicações que a
Directoria do Patrimonio e as demais repartições fedcrncs
tiverem de fazer a respeito de arrendamento, ou venda de proprios nncionnes, aforamento de terrenos de marinhas, concurrcncias pura obras, fornecimentos, etc., ou a respeito de
qunesquer outros nssumptos, só serão publicados nu integt·u
no Dia'l'io O{{icial.
§ f. • Em um ou mais .i ornaes, não excedendo a tres, do
<lc maior circulacã-o c importancia, poderão ser publicados pequenos avisos, chamando a attencüo dos interessados ·para as
publicacõcs feitas no Dia1•io Of{'icial.
Nenhum desses avisos poderá ser publicado mais de cinco
vezes cm cada .i ornai.
§ 2." l?óra do Districto Federal, o· D'im•io Of{icial serú
substituído, para os effeilos desta disposição, por uma das ,
folhas de maior circulncüo c importancia da localidade-cm
que a ,publicncão tiver de produzir eJ'J'cito, e, si ahi não houver
,i ornai, por ediatcs nffixndos nos Jogares mais publicas.
Art. 11. Póra dos casos expressamente previstos nas leis
ou regulamentos cm vigor•, fica prohibido:
a) ampliar os quadros das repartições por meio do admissão ou nomeação de uddidos, assalariados, collnboradorcs,
diaristas ou auxiliares cxtrnnumernrios, sej um quaes forem os
titulas que lhes doem;
b) commctter a pessoas estranhas nos quadros das rcpnrticões ou scrvicos federnes - ·O desempenho de trabalhos
que, em virtude das leis o regulamentos nctunes, facnm parte
dos encargos das mesmas repartições c este,inm comprehe(l-'
didos entre os deveres ou attribuicões- dos respectivos funccionarios;
c) ,destacar funccionarios, inclusive tJrabn:lhndoros, ser;ventes ou operarias, de ·umas par!l outras repnrticões, sejn
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qunl for ·o ministcrio n que pertençam, salvo ·cnso de nrgnncin
ou nccumulo do serviço, em que podoriill set• designados J'tmcoionarios de uma rcpat•tiçilttl para auxiliarem os de -outras,
por prazo determinado c sem augmento de dcspoza de qualquer ordem.
O i'unccionurio quo desempenha!' tal commissão · nilo poderá ter outra dn: mesma natureza, sinúo depois de um anno
do estagio nn repartição ou serviço a que pertencer.
Não se comprcbendom nesta disposição as nomeações, cm
caracter intcl'ino, pura o preenchimento de cru·gos, cujos scrventuarios estejam privados, por qualquer motivo, de pcrcobct•
os respectivos vencimentos.
Art. 12. Fica dispnnsada nos herdeiros dos contribuintes
do montopio obrigatorio, •cujas contribuições forem descontadas cm folha, a cxhibir;ão de cct·tidão dcssu pagamento,
subsistindo, poré;n, essu cxigcncia para os daquelles cujo pagamento fôr feito por meio de guias.
·
Art. 13 .. Os pagamentos por adeantamcnto só poderão ser
feitos quando nã·a houver repurtiçúo pagadora nos Jogares,
onde os servjços a que correspondem tiverem do ser execulàdos.
Art. 14. Na proposta do orçamento para" 1915 deverão ser
especificadas por ministerios e repartições as despezas com
automoveis e automoveis-caminhões c com o assentamento c
assignaturn de nppnrelhos telcphonicos, reduzindo-se o uso daquolles meios de transporte o desses nppnrelhos ao estrictnmcnto indispensavel ú boa marcha do servico publico.
§ 1.• Emquanto não forem consignados recursos especiaes
para tal fim, nenhum apparelho telephonico será mantido fót·a
das repartições c suas dependencias, por ~anta dos cofres publicas, a não ser nas casas de residencia do Presidente da nopublica c membt•os de sua Casa Civil c Militat·; do Vice-Presidente da Republica, Vice-Presidento do Senado l?edernl e
Presidente da Gamara dos Deputados; dos lllinistros de Estado
c seus sccretat·ios; dos directores geraes das Secretarias de Estado, do chefe de Policia, das autoridadsc policiacs, milititJ•cs,
aduaneiras c do hygienc, a ,iuizo dos respectivos Ministros do
Estudo; do presidente e directores do 'l'ribunnl de Contas o
<lo presidente, ministros c secretario do Supremo Tribunal
l<ederul, a juizo do mesmo tribunal, c dos Secretaries do Prc·sidento da Gamara dos crJcputados o do Vicc-Presidentc elo
Senado' Federal, ·
§ 2.• Nenhuma despezn •Com automovcis c cnrros sol'tí autorizada f6ra dos casos previstos no art. 100 da lei n. 2.5H,
do '• de 'aneiro de 1912.
Art, 15. Continua cm vigor a doutrina dos at•ts. !>7 c os
ela lei n. 2.1•'•5, de 4 de jnneiro de ·1912.
Ar L iG. Aos directores das Secretarias do Senado c dn
Camnz·a dos Deputados, mordomin do Pulncio da Presidcncin
dn Republica e Secretaria do Supremo Tribunal Fedem! serüo
entregues em quatro prestações iguaes, adeantadus, no comcco
das mezes de janeiro, abril, ,junho e outubro, mediante r·cquisicüo competente, ns quantias destinadas no material das mos-
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mas reparticões, incluídas na Jl!'Osente lei o intcgralmentti ns
concedidas em creditas concernentes ú mesma verba -Material.
.
,
Art. 17. Em a proposta de orçamenw para 10!5 deverá
ser especificada a despeza que corre peJa sub-consignação relat.iva ao pessoa! amovível da Imprensa Nacional.
Art. 18. l'ara os ei'l'eilos do disposto no art. 2-1, da lei
n. L144, de 30 de dezembro de -1003, consideram-se despezas
de caracter permanente todas aque!las que se prolongarem por
mais de seis mezcs consecutivos ou por mais de nove mezes
interpolados.
Art. 1'0. Só poder:\ o Governo usar das autorizacões para
abertura de creditas constantes da lei do orcainento, sem verbas
especificadas, ou das autorizações concedidas por lois espéciaes, no se:;undo semestre do exercício e dentro do excesso
verificado soh~· o or<;umcnto da renda arJ•ccadada no primeiro
e por ella ca~c· , ~da para o segundo, emquanto a deste não fôr
•conhecida. Eot.a disposição só não comprehende os credites
supplementares componentes da tabella B.
Ficam approvados os creditos na somma de 2.151.:2-12$112,.
ouro, e 84.005 :92'i$73G, papel, constantes .da tabella A.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario.
Camnra dos Deputados, 20 de novembro de 10-!3.-Sabino Barroso Junior, Presidente. ..- Antonio Simeão dos Santos
Leal, i" Secretario. ..-Raul de Mo1•aes Veiga,· 2' Secretario,
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TABELLA-A

Leis ns. 589, de 9 de setembro de :1850, art. :!", § 6', e 2.348, de
·.
25 de agosto de :1873, art. 20
MIN!STERIO DA JUSTIÇA E NEGOC!OS

DecreVo n. 9.377, de 9.1 de fevereiro de 1912

Abre credíto especial parn pagamento das
despezas provenientes dos funeraes do
Dr. David Campista ......... , ........

.

·'

Í"

•;-

INTERIORES -·

r

'

Papel

•

6 :92MiHiOO

Decreto n. 9.418, de 6 de março de 19-12

Abre credito e:draordinario para despezas
no corrente anno com o augmento de
50 %, 1,0 % c 30 o/a dos vencimentos dos
,juizes fcderaes c substitutos .. ,........
Decreto

162:720$000

n.. 9.7.19, de 28 de aaosto .de 19-12

:Abro croditos supplemontnres ás verbas
ns, 13, 15 o 31 do art. 2' da lei de orcamonto do exercicio vigente.............
I
f .

··

6.000:000$000

I.•
i
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1918

IDécreto n. 9.747, de 31 de auosto de 1912

'Abre credito supplemenLar, para execução da
lei n. 2. 563, de tO de janeiro de 1912,
ás verbas:
l?nvol

-5.. .

o o •• o •• o ••• o o • ••• o o •••

............ ·.........

r~·

o ••

214:200$000
720:800$000

·

035:000$000

Decreto n. 0.776, de 28 de setembro de 1912

Abre credito supplementar ás verbas:
·c Subsidio dos Senadores>
180:000$000
030:000$000
"Subsidio dos Deputados :o
o o
o

825:000$000

'Decreto no 9o776, de 23 de setembro de 1912

Abro credito supplementnr ás verbas:
·.: Secretaria do Senado~..
12: 500$000·
·..: Secretaria da Gamara dos
18:000$000
Deputados :o

''

~;ii!

o o o o o o o o o o

. . '. .

30:500$000

IJJec1·eto no 9o842, de 29 de outubro de 1912 ·

Abre o credito supplementar <!Is verbas:
<Secretaria. do Senado,...
12:500$000
<Secretaria da Gamara dos
Deputados~
18:000$000
o o o o o o o. o o

30:500$000
'

IJJecreto no 9o848 de 29 de outubro de 1912

Abre o· credito supplementar ús verbas:
'«Subsidio dos Senadores ~o
105:300$000
657 :200$000
«Subsidio dos Deputados :o
o

852:500$000

Decreto no 9o886, de 20 de novembro .de 1912

___

Abre o credito supplcmontar ás verbas:
<Subsidio dos Senadores :o
189:000$000 ..
Deputados :o
036 :000$000
<:Subsidio dos
,.
__,_.
o
o

825 :000$000

IJJacreto no 9o887, de 20 de novembro de 1912 .

Abre o credito supplemcntnr ás verbas:
'«Secretario. do Senndo »..
!2:500$000·
·c Secretaria da Gamara dos
Deputados~
18:000$000
o o ••• o o o :.

'·•

r'

30:500$000

·I
l

,\NNAES DO SENADO

'

'

......

Dccl•cro n. 9.9.1:1, de, 18 de dczcmb1•o da 19·12

Abro o credito supp!emcnlar ás verbas:

n..

iS :·000$000

n.. 9.•986,

~

•
~0:500$000.

770:000$000

de 8 de janeiro de .f9.f8

1\brc credito supp!ementar ás verbas 13',
15" o 31', pura supprir a insui'i'iciencia
da nrr~ca_9ncüo do imposto de industria
o prof1ssoes . .....• . , ......• .. , ..• ...... .

L
~

lt07 :581$73.\

Dec1•eto n. 10.09.9, de '26 de feverei1•o 'de 1918

1\bre credito e:Xtraordinario para occorrer
·•is despezas com a installncão dos Con- ·
selhos Municipnes no Territorio do Acre.

Abre credito supplcmentar á verba « Soccorros Publicos, do oxcreicio de 1!H2 .••••.

200:000$000

G0:000$000

li!TNISTF.niO DA MAD!NHA

.

n. ..9,tlfi6,

.

ila 28 do

de 1912

Abre credito extrnordinario
para occorrer no pngnmcnto do despezns oxtruordinurias com · a
munutcncüo da divisão
de contrn-torpodoiros
estacionada no Pnrn-

guny •••.•..•.• , •••.•. •.• •.

Ouro

.. .-...........;
-~···

•

.

..•,.
..
r

i1.1GG :72G$33!,

?JJ.al'no

••
I

Daarefo n.10.11.9, 'cle '12 'de março 'de 1918

Decreto

L

9..94-f, da .f 8 de dezembro de .f .9.J 2

Abro o credito supplcmcntnr ás verbas:
«Subsidio dos Senadores~.
i 7G: .\00$000
«Subsidio dos DeputndÇJs ~.
593 :G00$000
Decreto

I'npnl

i2:500$00~

4: Secretaria do Senado ;o ••
<1 Secretaria da Camara dos
Deputados~ .• ...•.....

Dec1•cto

r-

-

l'npol

1. 000:000$000

t

l•

BM ::1 DE DE)IEMBnO DE :1•013 -

r )3ESSÃ.0

:1.3

Dccl·cto n. 9.549, de .2 de
maio de ·19-1.2 ·

·

I'ovol

Ouro
~\bre

credito cxtraordinario
para attender a despezas com os navios estacionados no •Para-

sua~

:·.· .....•.•:•.•:·.·.·-·······; .. .zoo_:_000_$_000

'1Jec1•eto n. ·o .884, de 2.2 de
·

maio de ·19-1.2

·

:Abre Cl·cdito especial para
pagamentos ao almirante reformado, · José
Candido Guillobel, de
di!'ferenca de sratificncüo como Ministro
do Supremo Tribunal

·Militar ·1.:. •.•:··-·-·:••.•.• ·:· .~

, .:•.•-··· ,._ ..... _•••••
'.'!

I

05:868$838

•

'Dcc1•eto n. -10.093, de .21> de ·
fevereiro de 49-13
··
~\brc

credito supplementar
para pagamento de contas de fornecimentos
de artigos de sobresalentcs para o cruzador. torpedeiro Tarruoyo e o
monitor Pcmambuco e
acquisicão do material
estragado no incendio
havido nas offi.cinas da
ilha das Cobras, ficando
·revogado o decreto numero 10.025, de 29 de
janeiro de :1913 ....... :•

,•

ÕI

... I

o'o''t' I

.......

f

:· 500 :000$(}00
:!.IINISTERIO

o,~

G08:533$G7D
i. 701;:402$51 7

GUEaRA

Decpeto n. 9,594, 'ele '29 ele ma·io de 19·1.2

I'npol

~\brc

o credito especial para. pagamento do
despczus com n installuciío do Collegio
·i\lilita1• do Estudo do Rio Grando do Sul,
ct•endo pelo decreto n. 0 ,307, de 28 de
1

f~ver_eir_o

.

ultimo... ·:·: ..•:·: ..:•:• . •~-.. :··-·:~:.•' :• •.·:·~·. ·:··
'

600 :000$,000

ANNAEB DO SENADO

Decreto n. 9.665, de. /7 de iulho de. 1912
l'•pol

!Abre credito especial para !Pagamento de
despezas de installaci1o e manutenção dÓ
Collcgio Militar de Minas Geraes, crendo
pelo decreto n. 9.507, de 3 de abril de.
1912 o o o o o,o o,o o o o o,o o •.• •.•,•.• ~ •:•'•'•'•'•'••'.o'.o o''

. 562 :515~500

Decreto n. 9.778, de 25 de setembro de 1911
!Abre credito especial para indemnizar a Sociedade n. 160 da Confederacão do Tiro
Brazileiro do valor da metade das despezas relativas á construccão de sua linha

'
11:1.46$930

:de tiro ........ _...· . _. _. _.... :-.. :· .... :· :· . _..•:·: ... ·. _. _.:

Decreto n. 9.892, de 8 de de:embro de 1912
. . . . . . . . . ..
. ... ' ........ .

1\hre credito especial _para pagamento de
soldo vitalício a mats 545 :voluntarios da
Patri8. ·.· _. _..• .. _.....• ·:·:•.• _. •·~··-···· ·:··-· ... :•-.:•1•1 .

678_:271$429.

Decreto n. 9.898, de 8 de dezembro de 1912
1\hre credito supplementar ás sub-consigna-'
cões ns. 19 e 28 da verba 14•.......;Material- do art. 18 da lei n. 2.544, de 4 de
janeiro de 1912 .............. ··- ~··:·· .,;:·:

i.240:000$000

Decreto n. 9.894, de 8 de dezembro de 1912
!Abre credito especial para indemnizar a So.
ciedade n. 136 da Confederação do Tiro
Brazileiro de metade das despezas rela~
tivas á oonstruccão de sua. linba 9~ Ji~o •.

3:507$070

Decreto n. 9,978, de 2 de ja'11J8iro ile 1918
~re credito supplementa.r á verba. 10• .Classes inactivas, reformados....,.. do nrt. 18
.da lei n, 2.544, de 4 de janeiro de 1912...

1.• 091 :466$321

Decreto n. 10.101, de 5 de. març~ de 1918
1\hre credito extraordinario para attender a

_desp.ezas urgentes . ...• _......•...•.• .... • .....•.•

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

.'

..

2.179:i21$2H

6.•.866:0-461

SESSÃO EM 2 DE: DllZ&MDRO DE

1913 ·
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M!N!STEI\10 DA VIAÇÃO E OllMS PUlll..ICAS

Decreto no 9o304, de 10 de jane·iro de 1912
l'opo\

Abre credito para obras. no. rio Paraguassú,
mo Estado da Bahia
o o o o o o o o o o o .o o • • • • • •

100:000$000

Decreto no 9.342, de .24 de janeiro de 191.2
\

Abre credito para pagamento dos vencimentos do pessoal da Inspectoria Federal das
Estrada~ ............. _....................•.... ·· ...... .
~Decreto

562:220$000

no 9o361, de 7 fle fevereiro de 1912

!Abre credito para proseguimento dos trabalhos da Estrada de Fero de Cruz Alta
6. fóz do rio Iju?Yo.•.·· .• .. ....... .• .. • ..

1. .• 280:000$000

Decreto no 9o366, de U de fevereiro de 19.f2

!Abre credito para os estudes dos 'prolongamentos e ramnes da rêde do viacüo terrea
.da Bahia_ ..... .... _...~ ..................... :... :

600 :·000$000

'Decreto no 90867, de 14 de fevereiro de 191.2

!Abre credito para os estudos dos prolonga.
mantos e ramc.es da rêde. de viacão cea-

reose

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ·o o o o o o 0 1

.... . . ' . .. ....'
D~c1•eto no 9o88·1, de 2·1 de fevereiro de 1912

300:000$000

'

:Abre credito para execuciio dos prolongamento das obras novas já autorizadas na
: Estrada de Ferro Otlste de Minas. ooo. o
o

800:000$000

Decreto no 90637, de 24. de. abr:i!.de.llifS ....

!Abre credito para os estudos do prolongamento da Estrada de Ferro Central do
Brazil até a cidade de Belém, no Estado
do Pará .............................
:.... .
·,
.
'

Decreto n. 90588, de

24

'

800:000$000

de abri! de 1912 ..

~bre

credito para occorrer ós despezas com
os serviços nas diversas linhas e ramaes
da rêde de viacfio fluminense, de que
trata o decreto no 8.077,de 28 de jUllho
, q~· .i9~.o~~·:·~..:. ~-:·:·~·~ . ·.·t·!.·:·=·:·~ . . ~-.·~-;·~·~-·:-~-:
'

o

2.. ~oo~:.oo"ooo

..:16
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Decreto n. 9.1139, doe

•••

;u de ab1•il de '1M2

Abre credito paro. occorrer ás despezas com
o pt•c•longamento do. linha do centro da
E.strad_a. de Ferro Central do Brazil, na
dtrecçao de Montes Claros .......• .. •·....... .

000:000$000

Decreto n. 9.114-1, de 24- de ab1•il de 1912
~\bro

credito para occorrm• ás dcspezas .com
o o.largamento do. bitolo. do. Estrada de.
Ferro Central do Brnzil a Bello Horizonte
. pelo :vali e cto •Paraopébo.. •:• ...... ·:···:·:···:·: 'L 000:000$000

Decreto n. 9.1143, âe 24 de abril de 1912

Abro credito pm•a occorrer ás dcspezns com
o trabalho de prolongamento do ramal de
Arnxá-Uberaba ú Villa ·Platino. .••.•••• :.:·:

300:000$000

Dec1•cto n. 9.1i44-, 'de 24 'de abril de 19-12
.•

:Abre credito paro. os trabalhos de estudo da
Estrada de Ferro de .Cor<Jatú ao Tocantins.

300:000$000

Decreto n. 9.1162, 'de 2 de. maio de. 1912

:Abre credito para as despezas da construcciío
do prolongamento 'do ramal da Estrada de
ili'erro Central do Brnzil de Itacurussú até
a cidade. d~ Angra.;·:·~·.· ... .... •.·:·:·:·:·~·.·.•.•:·~

Dec1•eto n. 9.1168, 'de 2 de maio de 1912

.GOO. :000$000

'

'Abre credito para occorrer ás despezas de
construccão do ramal da Estrado. de Ferro
Central d<l Brazil, de Sabarú a cidade de
Ferros :......... ···:•.• .;.............·......... ·.·:·.

550·:000$000

Dcc'l'eto n. 9.118·1, de 15 de maio de 1912

Abre credito paro. os estudos dos· prolongamentos e rnmaes dn rMe de vinciío ferron

da Bnhin ... ,· •.•~ ... ·:·:·.•:·:··....,:·.··.·.·····.•.··•.•.•·•.•1 i

..(iOO :000.$000

Dec1•eto n. 9.588, 'de 15 'de maio de '1911!.

credito para a· consLrucciío de um odifi.cio destinado nos Correios e Telegra).lhos na oidad.o .d~ Ij'jcth.~~.oY.·.·.·:·.·.·.·:·:·.·.·:

~\bre

GOO.:OOO$OOe

SESSÃO Eli' 1 DE DEZEMBRO DE

1013

Dccl'ct'o n. 9.589, ·de 22 de maio de 19·12

:Abre credito para a installacão clccLt•ica do
cdificio destinado a Correios c l'clegt;a.
phos, na cidade de Porto Alegre ..•. , ...

48:500$000

Decreto n. 9.638, de 26. de j1tnho de 1912
•

:Abro ct•cdito para attcndm· ús dcspezas com
os scrvicos da Commissüo do Desobstruccão do rio l'aracatú ......... ;........ ..
•

'

I

,·

GO :000$000

., •. ,

Dccl'cto n. 9,656, 'de .JO de julho de '1912 · ·

:Abre ct•cdito para a desobstruccão c limpeza
dos rios da baixada do noroeste do Estado do Rio de Janeiro, municiP,io de Macahtl o Campos .....• .... .- ........ ·· •.•.•.• . ..

•

i 00:000$000

-Dãi:rctó 11: !J,682, de JH de jul/to ele. 1912

Abre ct•edito para pagamento aos furrccionarios da agencia do Correio de Santos, da
gratil'icacão de t,o ."/o sobt•o os .seus vonmontas .. _.............•.. ·:· ~ ..•............ ·

53:074$000

Dcc1;cto n. 9,683, de 24- de jullto de .I!J/ 2

. Abre credito pat·a a conclusão das obras do
edifício destinado a Co!!reios e Tolegraphos na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. ................... .

Decreto n.

9.7·17, de -III

404:272$100

ele aaosto de 19-12

'Ab're credito para a· continuação dos servicos de desobstruccão o dragagem do .rio
llaraguassú ............• ,.• ........ · . ·:

' ~00: 000$000

Dcc!'cto n. 9.7lll, de. U ela auosto de 19-12 '
~\bre

'

credito pura as despozas com .os .estudos do prolongamento da !Estrada ..de
l!,ot•ro Cenll'al d{) Brazil, utó a cidade
, · do Belóm, no Estado do Patú ..• •. • .......

000:000$000

DccJ'Iito n. 9.782, da 21 da. auosto da 19·12
Abro credito pura occorrer ús dospe1.as com
. · os servicos nas diversas linhas e rn~
maes da r~ do ·de viaoã~ ·flumin.onse.•.• .•;
Vol. IX

~

3.• 500.:000$000
2
;

•

:18
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Decreto n: 9.739, de 21 da auosto da 1912

..

·,

Abre credito ,para occorrer ús despezas com
a •consorvacão do ramal dn Estrada do
l!,erro Central do Brazil, do Snbarú ú
cidade de 11'erros ........ ................ .

500:000$000

I

Dac1•ato n. 9.734, de 21 de auosto da W/2

Abre or•edi to para· occorrer ás despezas com
os esrvicos do alargamento da bitola da
Estrada de l'erro Central do iB•razil ú
Bello Horizonte, pelo vallo do Paraopeba.

1. ~00:000$000

Dac1·ato n. 9.743, da 28 de auosto dé_-19·12

Abre credito para Ílttonder ús despozas do
construccão do prolongamento da linha
do centro, na direcção de Montes Claros.

1.200:000$000

Decreto n. 9.744, tla 18 de auosto de -1912

Abr·o credito para oocorret• ás despezas do
construccão do prolongamento do r·amal
da Estrada do .!?erro Central do Brazil
do Itacuruss;l até ú cidade do Angra.. .. . i. 500 :000$000

I1-

Decreto n. 9.789, llc 2 de 011tubro tle ·1912

Abre credito para occorrer ús dospozas com
o .estabelocimentet da estaciio radiographica estrategica do cabo do S. Thom6.

,

HíO :000$000

Dcc1v:bo n. 9.8-14, de 9 de outubro de -1912

Abre credito para completar a imporlnncia
nccossnria. para a. installaciio olectrica
no edifício destinado a Correios o ~l.'elographos em ParLo Alegre .•.... , . . . . . . .

~: 180$020

Dac1V:I'O n. 9.8-16, lia 9 da 01ttubro da l9.J2

Abro credito para os estudos dos prolongamentos o ramaes da rDdc do viação
cca.rcnse ...· ......• ... . ..... . . . . . . . . . . . . . .

I

300:000$000

!•

Decreto n. 9.881, de 4 da novcmb1•o da 19-12

Abre ct•cdito pnra occorror ao pagamento do
premio que compele ;l Companhia. Mogynna de Estradas do Ferro o Navogitciio
por ter •construido cm suas officiuus
quatret locomotivas.........................

I
~

I

•
28:000$000

...

,.
•

SESSÃO EM 1 DE DEZEMDOO DE 1013

Decreto n. 9.860, llc G llc novcmu1'0 lle -191 !J

:1.0
Pnpel

Abro ct•edilo para occorrer ·ás despczus com
-os estudos da Estrada do l!'orro do Santn
Catharina, no corrente oxot•cicio ...... .

200:000$000

Decreto n. 9.861, de 6 llc novamb?'O de ·1912

Abro credito para a conalusiio dos estudos dos
Jli'Oiongumentos c rama·cs da rildc de viacão ferroo. da Buhia .............. ..... ,·

710:000$000
22.281:153$020

liJNISTEniO DA' AGniCULTUIIA; INDUSTRIA E

Dac1'cto

rt,

COM~:IIlRCIO

!J,G41J lle ti de

julho da 19-/2

Ouro

Abro credito para occorrer
ao pagamento das gmtificacões addicionacs a
que se refere Q art. 80
da lei n. 2.544, de 4 do
janeiro do 1912 •.• . . . . .. .•.• ....
Dea1'ato n. 9,669, lle 6 de.

•.

o • • • o . • . o'

l'upul

110:280$000

jttlho de ·I 9-12

Abre credito especial para
dar começo aos servi- •
I)Os e providencias comprehendidns na lei numero 2.ti-13 A, de 5 de
.inneiro o decreto nil. mero 9. 52:1, de :17 do
abril do 1912, concernentes tL defesa eco'nomicns da bormcha .. ,, :· .•.. • , ..... , •.. ·:
Decreto n. 9,702, de 2 de
a(fosto de ·191 f!'

8. 000: 000$0{)0

....

Abt•o credito snpplementar tí verba 3' - Immigracüo o Colonizacão - do nrt. 71, da
lei n. 2.5-14, do 4· de ,
janeiro .do 1912............, 1. 000:000$000

....... :
ti.ú00:000$000
~.

~~~
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Decreto n. 10.125, 'de 19 de
março de 1913
•

Ouro

!Abre credito ,para occorrer ao pagamento da
sratificacão addicional
de 40 o/o sobro os respectivos vencimentos
ao pessoal do Aprendizado A g r i c o I a do
Igarapé-Assú, no anno
pr·oximo passado, de
accõrdo com o art. 80,
da lei n. 2.544, de 4 de
janeiro de 1012 •..•••.

..........• ....

6:907$!1!!4

• o ' o • o o ... o • • • o

27:500$000

Decreto n. 10.-146, de 29 de
março da ·1013

:Abro ·credito especial para
pagamento de auxilio·
do 500$ a criadores,
etc., que construirem
banheiros para expurgo de parasitas qo gado

1. 000 :000$000 13.674 :687$02/t
j~

MINIS1'ERIO DA F,\zENM ·

:I

Dcc1•cto n. 9••104, de 4.1 de
{CVCrCi1'0 doe 1912

•
Ouro

Ab1•e credito supp!omentar
ÍtS verbas 7', 8', 9•, 10',
11", 12", 14'. 17', 18" e
30• do exer•cicio vigente

t

O I O I

I

I

I

I

t

O I

I

I

100:570$350

Decreto n. 9.395, de 28 de
fevereiro tk 1912

!Abre credito para pagamento á Companhia
Cantaroira o Viação
Fluminense, do premio
,p c I a construcciio da
barca Terceira, em seu
'

csta.I.~!r.Q :·:·:~:·.•.•:•. •.•.~.-·:·:

... ·--·

,
~

:•:•:•.•.•.•:· .:.:·:.:·~··i

.. 24:130$000

1

·sESSÃO lllt 1 DE DllZll~IDnO DE 10'1a

2!

I

DIJCl'eto n. 9.45/j, de ;u de
mm·ço de ·I 9/2 ... • •.
Ouro

Abro credito supplementar
á verba 7" - Thesouro
Nacional - do exercicio de i!J:12_ •• ........

l'opel

3:600$000

·~············-···

DIJCl'Cto n. 9..519, de 17 de ·
abri! de J912

Abre credito supplemenlar
. tí ·verba 37' - IEstatisUca Commercial do exercício de i9i2 .•

o o o 10 o O I o o o o o

Dr.creto n. 9.527, de 24 de
abril de 19/2 ·

r

Autori?.a a entrar cm accOrdo CQm o Banco do
Brn?.il, para ···Jiquidar;ão de suas contas com
o Thesouro Nacional •
.na parte concernente á
c a r te i r a cambial, e
abro credito para liquidação do debito do
Thesouro; resultante da
mesma operaçiio .....• ,

•• o • • • • • • • • • • •

Decreto n. 9.1126, de J9 ele
,iunho de 1912

AiJre credito supplementar
:l verba 34' - Exerci.
cios findos - do exercício de i 9·i2 ..........

280 :5%$801'

o

t

19.596 :358.~872

,,_ ..
....

O O I

O O I

I

0

O t

O O O

,o

1.500:000$000

Doeal•cto n. 9.627. de 19 de
junho de /9/2

Abre •credito para paga. · menta de alugueis do
cnsa do ex-director da
· Cnsll dll Moeda, Dr.
Pedro Lu i?. Soares de
Souza, do H de abril
de i 9Qt, a 25 de abril

Oe 1.907_ •.••••. .•. ·:·.·.. .•..• ,._,- •.,-,.............

18:266$6(16 .

'

I

ANNAES DO SENADO

Decreto n •. 9.706, de 7 de
aaosto de ·1912

J\.bre credito cxtrnordinario
afim do occor·rcr ao
pagamento do prata adquirida para cunhagem do moedas........

Duro

~........

Papel

......

1.402:100$294

Decreto n. 9.736, de 28 de.
aaosto de 1912

r

Abro credito supplementar
t\ verba i n• - Mesas
do Rondas o Col1ccto~·ins do exercicio do
10:12

o o o o o o o o o o o o o,o o O

;o 0 O O

1~0

o:o O I o:o O o

5:052$000

DCC1'Cto n••?.7ti!i, de 28 de.
aaosto de 1912

:Abro credito supplemontar
t\ vorbn 34' - Exorcicios findos-do exorcicio do i0i2 ..•..•....•

•.••• ~~···~·~·. 1.500:000$000.

I

Decmto n••?.818, de o/G de
outubro doe 19-12

:Abro eredito .para restituicrw do direitos aduaneiros a Cnmara Municipal do Juiz do Fóra,
de accórdo com o art. 5",
alinea XVII, da lei numoro 2. 521, de 31 de
dezembro do i Oii .... ·-·o •.•. •,• •.• •.• ..

l-

14:115$890
,_

Dec1•c'to n. 9.8-14, de 31 de
outub1•o tl'IJ 1.?-12

:Abro credito supplomcntar
ú verba 3/t" - Exercicios findos-do oxercicio do HH2 .........
Decreto n•.?.884, de 20 de
?lovcmbro de .f 912

:Abre ci'Odito parn pagamento dos veneimontos
o do quantitativo parn

'

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

1. 50>0:000$000

.,
~
r.

~,,'

,j
~]

~~..

~

~:

,I,.,
·,_,

!,•i
"'

"
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Ouro

•fardamento dos vin~o
gunJrdas da Alfandega
do Porto Alegre, cu,ios
Jogares foram crcados
pelo decreto n. 2. ü2ü,
de IS de setembro do
corrente anno ....... .

'

23

t'opel

iG:DG0$000

•••••• o o • o •••

Decreto. n. ·10.003, de 15 de
janeiro da. .19/lf.
.
Abre c r o d i to para pagamento do premio rel'crento (L construccão do
rebocador JuUeta, por
Vicente dos Santos Ca-

ncco .• •.• .. •.• ·-·. ·-·.

o,t .,

5:800$000

• ' · ' • • • • • • • • • -•.•

DCC7•ato 11•. 40.0.f7, lle .22 âe
janeiro de 4918
·

Abre crcd i to supplcmcnlar
..
{L verba Ü" Aposcnsontados - do cxct•cí-

cio do 1012_. ........... - ......... -.... .

Dcc?•cio n. ·10.060, de li de
fevm·eiro de 49-1:1
'Abre credito para pagamcntü do ,premio do
navio frigorífico Salacín, construído por
Emílio Mabilde, cm seu
estaleiro, na cidade de
Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul..

500:000$000

.

0:900$000

'o • • • • o . . . . . -··· • •
~·

. _,

Dac?•eto n. 10.047, de 1.1 da
feVal'CÍ7'0 ele ·19-/ 3

Abre credito supplementar
{L vet•ba 3" Juros o
amortizacüo dos cmprcstímos internos do O.'I:Ol'OÍCÍO de 10•12.,
Dac1•eto n. 10,08.2, de 19 de.
feve?•eil•o de 19-/11
Aln•o credito supplemental':
.
:t verba Q• - Recebe-

·-· • • • • • • o • . • . ' .

2,082:G25~000

'
ANNAES 00 SENADO
Ouro

Papel

dorio. do iDistricto Federo.! - do exorcicio

de 1012 ..... ........ ·.. .

O O

160:8D0$98ü

o I O O I O 0 O O O o I

Dl1cl•cto n. 10.122, ile 12 de
março de ·1.913

J\brc credito oxtraordino.rio para occorror ú.
despezo. com a compra,
cm r"ondres, do 8817
bo.rras de pro.ta para
cunhagem do moedas..

I

.

'

1. H6 :140$4-15

Decreto n. 10.128, de 19 de
· março de 1913

J\bro credito para pagamento a Bo.rbará Filhos pela construccão
do navio a vapor Rio
Grande, de 363 tono!adas de arqueacfio.. .
Dem•eto n. 40.U4. de 2G de '
março de 19111

:Abre credito para. restituicão de direitos ú Camara. Municipa.l de Pas~os, Estado do Minas
Gcracs ............... .

.. . .. .. .. .. .. .
;I

· ··

18 :150il\OOO

.... ··-'"-

.. '
.

5:071$717

7:730$621

1.151 :212$1.G2 28.812:023$1,80

Recapitulação
Ouro

lllinisterio 'do. Justico. e Nogios Jnte)riares ... , ... .
Ministcrio da Marinha .... .
Ministerio da. Guerra. .... ..
l\linistcrio da Viacüo o
Obras Publicas •.••.•.•
Jl!inisterio dn Agri.culturn,
Industrio. o Commercio
Ministerio da Fazenda ....

Pnpol

11.1;06 :726$33i1
1. 701! :402$517
500:000$000
0.366:028$<161
22.281:153$020
1.000:000$000 13.074:687$021,
1.·151 :2:12$162 28.812:923$480
2.051:212$162

I

.'

81,.005:921$736
·,
''
'
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TAllELLA -ll
Verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir
credito supplementar no exercicio de 1914, de accõrdo
com as leis ns. 589, de 9 de setembro1 de 1850, 2.3411', de
25 de agosto de 1873, e 429, de 16 de dezembro de 1896,
art. s•, n. i e art. 23 da lei n. 490, de 16 de dezembro de
1897, e lei n .. 560, de 31 de dezembro de 1898, art. 511, n. 1
'MINIS1'Elll0 DA JUSTIÇA E NEGOC!OS lNTEniORES

Soccm•ros :pubUcos,
Subsid-io dos Deputa!Jos c Scnado1·cs- Pelo

ciso durante as prorogacões.

que fur ,pre-

Secretaria do Senado e da Carnw•a dos De)nttallos- Pelo

serviço stenographico c de redacção e publicaçãO' dos debates
durante as prorogaçõcs.
·
1\l!NISTEn!O DAS RELAÇÕES EX'l'Ell!OliES

E:ct1•am•dinar-ios

no

a:cterior.

l\HN!STEniO

o,~

MAniN!IA

Hospitaas- Pelos

medicamentos c utcnsilios.
Classes inact-ivas- Pelo soldo de officiacs c praças.
Muniçües de bocca--.' Pelo sustento c dieta das guamiçücs
dos navios da armada.
Muniçües Navaas- Pelos casos fortuilos de avaria, naufl·agios, ali,iamcnto de objectos no mar c outros sinistros.
Fretas- Para commissüo de saque,, passagens autorizadas pm· lei, fretes de V·olumcs c ajudas .de· custo.
Even•tull'Cs- Para tratamento do officiaes o,.praças cm
portos cstrangcil'Ds c em Estados onde não ha hospitacs e cn!'ct•marias c para. dcspezas de cntoramento o gratificações
cxtraordinarias determinadas por lei.
··
M!NISTE[IJO DA GUEni\A

Sm'1Jiço da Sattile- Pelos medicamentos c utcn~ilios n

prncas do

pro~ ..

Saldo, etapas e m·at'i{"iaaçüa,~ de m•aças- Pelos quü occoJ•t•cram nlúm du importnncin consignada·.
Classes i?wctivas :_,Pelas etapas das prncus invalidas o
soldo de oJ'l'icines c pmças reformadas.

20

r
1

·~

•

ANNAES DO SENADO

•

•

!l,iudas de custo- .Pelas que se abonarem aos oJl'icincs que
viajam cm commissão de serviço.
.
·
Malc1•ial- Diversas despezas pelo lransporlc de lropas.
MINIS'J'EI\!0 DA V!Aç;\o E OD!t.IS PU!lf.!CAS

Garantia d'IJ .iw·os tis estradas de ferro, aos onucnhos ccntracs c JWI'los- Pelo que exceder ao clccrclndo.
·
!\JINIS'l'lm!O DA J<'AZEiíDA

Juros c amm•ti;açtio c mais dcspc;as aa tt-ivüta c.vtcrna,
.Tu.1•os da di-v-ida lnlal'lla fundada -l'elos que occor·r·ercm
no caso de fundar-se parle da divida flucluanle ou de se J'nzerem opcrnt•ücs de crcclilo.
·
.rm·os c amo1•ti;açtío dos am)n'esthnos inlm~Jos .
.Tm·os tla divida lnscripta, etc. -11olos reclamados, alúm
.do algm·ismo orçado.
lmwti11os, JlC:Ilsionistas a IJenc{iciarios !los m.oniCJJios-:Pela~ aposcnladorias, pela pensão, meio soldo, monlepio e funeral, qunndo a consi;:;rmção não fü1• sufficiente.
Caixa de ;lmortizaçtio- Pelo J'eilio c assignalura do no las.
llccr:bctloria.- Pelas por,ccntagcns aos empregados, c commissões nos CD)!l'Uciorcs, r]uanclo as consignnçücs ~1fio l'ol'Cm
sufl'icienlcs ·:
;llfandcaas- Pelas pot·cctüngcns nos empregados, quando
as consignações excederem ao crocliLo votado,
Mesas da 1v:mlas a collectorias -l'elns porccnlagnes ·aos
empregados, quando não haslat• o cr·cc!ilo votado.
hiSJJCcçtio das 1'CJ1U1'l"içücs de Fazenda- Pelas diarins
(juando fôr insul'ficienle o credito valado.
F'iscali;açúo c rnais tlaspa;as dos im)JOstos d•o. eO!lSttmo c
de transporte -l'elns porcculagens, dinrius, passagens c transporto.
Comm.lsstío nos vcndedo1•cs )Ja1•ticularcs de cstam)Jilhas
-Quando n consignação volncla não chegar para occorret• ós
c!cspczns.
<t_:iudas r/e custo- Pelas fJUO !'orem reclnmuclns, além da
qunnt10. OJ''•adn.
Pon•antaacns j1ela cobrmu;a c:ccculi'va das dividas da Unitio
-Pelo excesso da arrecadaçiio .
•furos diversos- Pelas importancias que forem precisas,
nlüm elas co.nsignuc!as.
·
.htros c bilhetes do 2'hasow·o- Iclem, idem.
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Commissúcs c cm·rctaacns- Pelo que Jur neccssnrio, além
da som ma concedida.:
Juros dos em.JJ/'esti1Jws tio Co('l'c l/.os 01'1Jhúos- Pe:los
quo forem reclamados, si a sua importauci11 exceder ú do
crcdilo votado.
.
Juros tios tlcposUos das Caixas Econom:icas c dos Moulcs
tlc SoccOI'l'O- Pelos que Jorem devidos, alúm do credilo votado.•:
ExcrciC"ios findos- Pelas aposentadorias, pcusües, ordenados, soldos o ouLt•os veneimcutos marcados cm lei e ouLt•as
dospezas, nos easos do urL. ii da lei u. 2.330, de 3 do sctcmbt·.o
de 1881.
·
llc)lDsi(:tíus c rcslitll.i~tics- Pelos pagamentos reclamados,
quando a impm·taneia dclln,.; excede~· (t consignação.
Laborat'o·rio Nacional de Analuscs- Pelas porcentagens
aos cmpt•cgados, nos excrcicios de 1!!13 c 101.\, si as consigna•;ücs respeeLivas excederem ao credito votado.
Gamara dos Deputados, 2!l de uovmnbro de 1013. -:>abhw 11arroso Jnn'ior, Presidente.- Antonlo Sh11.cl1o lloB &uliOB
Leal, J" SccreLnrio.-llan! tl•u MoraeB Vcirra, ~" Secrclut·io.-'A' Commissüo do Finn,ngas.
Tologrammas dos Pt·esidentc do Senado e da Camarn dos
ncprcsenLanLos ela Coi.ombia commuuicundo terem aqucllas corpoJ"a!)ücs itüct'JH'etando a opinião populul.', upprovado um ,protosto eontt·u o dcsmGmbt·nmmllo do l'unamú, levado a cabo, cm
:l.!J'Ü~, sob os auspici-as llo Sr. 'J.'hcodot·o noosovclt, crrtüo presidente dos :Estudos Unidos da Amcrien tlo Norte, Jaelo que,
so!JJ·c rol'lectir voliLica lesiva dos inlct•csscs dos Estudos Latinos Amcl'icanos, violentou a .ii.Jstir.a c a equidade, vcrturbando
a !Jôa am izudc in tcrnaci.onal. - Irrtcirado.
O Sr. 2'' Secretario procede ú leitut·a dos seguintes

N. 250--1013

Os empregados da n!l'cncin do Cot•reio de Poços de Caldas,
no rcqtwrimento que sob n. tiS, de 'LOJ:J, dil'igil'am ao Congl'esso Nncional; solicilmil cquipui'U!!ÜO dos seus vencimcnlo;;
nos dos cm pregados de ielentiea enLcgooria ela Adm in islt'U!!ÜU
dos Cort·cios do Estudo, cm Bcllo Hot•izontc.
Os vcucimnnlos que percebem os pcticionarios são os seguintes:
:l 11rnLicnnLc ....•........•....... ·-· ......... .
i enl'LCii'O . , , , , . , , , .. , , , • , , , , , . , . , .. , , .... ,., ,
1.

sorvcn to .. , . , . , ...... • ..... , ............. , ..

2:200$000
1:800$000
• 3ij\00lí
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Os empregados de categoria idcntica de Bcllo Hoí•izontc,
tecm:
20 praticantes de i" classe, cada um...............
2:800$000
1·0 cartei t·os de i • classe, cada um ..........•....: 3 :.000$000
8 serventes de i • classe, diaria de cada um. .. .
4$500
Vel'ifica-se, portanto, que o augmcnto, embora diminuto, ú
de 2 :3-iü$ por anno.
A Commissão de Finanças não aconselha prcscntcmcnto a
mais leve aggrnvação da despezn publica, c por este motivo
opina Jlclo indeferimento da petição.
Sa·la das ·Commissõcs, 27 de novembro de i913. - Pe·
liciarto Peuna, Presidente. -l.. da Bu.lhúcs, Relator..- P. Gl'Uca·ri.- Fmr1c'isco Sá.- Tavares da L'Ura.- U1•bano santos.A' imprimir.
·
N. 25i-1013

A proposição da Camara dos Deputados n. 57, de 1913,
fixa em G:000$ c 3 :GOO$ annuiics ·OS vencimentos do .secrctaJ•io
•J dos cncarl'cgados de diligencias da Capitania do Porto do
Rio de Janeiro.
.
Pl'cscntcmcntc, ·o secretario da mesma capitania percebe
annualmcntc 5:000$, eonformc se verifica da tabella n. !l
da proposta do orçamento respectivo para o exercício corrente, c os oncnrt·egados de diligencias (dous) g::mllam 2:100$,
ou 3$, cada um, ·diariamente.
·
Para o primcit·o, portanto, fica elevada n despcza de mais
:I :000$ pot' anno, c para os ultimes, de mais 2 :820$; tanto
basta para que a Commissão do Finanças, sem entrar no mcr·ccimento da clcvaçiio proposta, mesmG porque o projecto veiu
da outra Casa do Congresso, desacompanhado do quaesqucr
documentos, negue o seu nssc.ntimento ú proposição.
Sala das Commissücs, 27 de novembro de 1013. -Fcllcicmo Penna, Presidente.- L. de Bulhúa.ç, llclator.- F. Gtucm•io.- Francisco Sti.- TmJm•cs da L'Um.- U1'bano Santos.
PROI'OSJÇ.~O· DA CAMAHA DOS ogi'U'!'ADOS :-1. 57, DE i013,
A QUE SE llEl'ERE O PA!lllCE!l. SUPRA

O Congresso Nacional resolve: ·
Art. :1." Ficam fixados em ü :000$ annuncs os: vencimentos
rio sccrotnrio da CupitanJ.n• do Porto' do Hio do Jnneir.o.
Ari.. 2. • Ficam fixados cm 3 :üOO$ annuaes os vcncimentçs
dos cncnrrcgndos de dilig.cncins, d'n Capil.anin do· Porto do l11G
de .Tnnei·ro.
.
Art. 3. • llcvognm-se as disposições cm conti'nrto.
Cnmnrn dos Deputados, 8 de novembro de 1ll'l3. - Sabbw
nm•J•o.w, Prcsidon~e.- Anton·io Sim.eüo dos Sant_os Lcul, ·1"
Secretario. - Raul da Momes V:eiaa, 2" SecJ·etnno.
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O Sr. Bueno de Paiva - Sr. Pl'esidente, O Pai: vem, cm
seus ull.imos numero~. tratando dns cnusns àlt dewom do servino Ol'"arnenlat•io na Cn,mmt•a. dos Depu·lndos, c, a osso rcsJlÔil.o, fcvo honl.cm com dous illusl.rcs Depuf,ados conl'eron~ias, que ho,ic publicou. Em unm clcssns confct•cncins o illuslt'e Deputado pelo Hio de ;r.uneiro, llol.alot• (]O orçamento da
Ag!'iculluJ'n, ·o Dr. nau! Fel'nandes, sensibili~ado naLuralmonle
,.,,Hn as consuras que lhe Unham sido feitas pelo ,jornal alJu(fido, sohro a demora havida no pat·ocor sobt•e tlH c.mendus
duquolln ot·camenlo, disse o seguinte:
«0 Pa·i; foi pm· demais in,jusLo c nspot'O no seu
·al'l.igo do honlem "obro a rnarclta dos Ol'f;amonl.os, porque, pt·ol'!igando a dcmol'.a dos pareceres dos llelalorcs
!los orçamentos da Agricultura, da Vi.açfio e do TttlcJ'iot•, insinua que essa delonga, aliás repetida Lodos
os annos, visa proposiladnmcntc prcpamt• o terreno
purn que Ludo se valo á ulf.ima hor.a c nlnbálhoadamenl.e, de modo a nã-o pocler.em os Depul.ados mmminar certas mcdidail gt·avosas ao crario c .pJcHcadas
pelos mnis ineonressaveis interesses parlicula.ros.~
·Alú ahi nada de mal. Mas, S. E;(. accrescenla:
«Pois fique sabendo que, desde 1010, quando comecei a relatar o -orçruncnto da Agricui'Lut•a, não se
1)1\Xcrlou nclle nenhum disposiLivo rclal.ivo a conces~ões inrlividuacs nem n outra cousa, a• não sc1· a serviço nessa departamento do Estado. A pro.pria questão
side.l'U'l'S'ÍCU, que tan[o ruído pl'O\'•OCOU na imiPl'CnSa
o na tribuna parlamentar, foi anterior (t minha, es'colha vara nelnlor dessa lei nnnual.»
Sr. Presidente, 101 'flclldor do ot•çamcnlo da As·ricullura
que antecedeu na· Camara ao illuslre rcprcscnlunl.e, do Esluüo
do• nio do Janeiro, foi o orador que ora dirige a palavra M
Sllnado'; ú cne tem lo; 'orgulho ele dizer que, absolutamenLc,
nunca p!eiLeou quer perante n Commissão de orçamento da
Oamum, quer pera.rrlo a Cnmnna, quer pernnLe o Governo,
nenhum inlot·esse individual ou collccLivo Que não fosso pm·
si só. consicJ.rmdo um sm·viço publieo c de interesse nacional.
(AJJO'iados.) M.as, pondo do parlo o engano de S, Ex., que dir.
que desdo 1010 foi elle o Jlelntor do orcamenLo, qt:antlo fni
nosso nnno, ,iusLnmontc, que se aiprr.scntou n nlludidtt emenda
SO!JJ•D SÍdOI'lll'S'illU,
Peco n S. Ex. que posiLivc n censura fcitfl n·• seu nnliJcossot•, Hcl•ator do orçamento d:o Minislcrio da Agl'icultum
cm 1010.
·
Niio demorei n clnhomcüo do parecer sobre ns amrcndas
{Juwesenladns ao m•çamenlo; unt.os Jlrdcurci dnl-o no mais
llt'ovo pt•nzo Jlossivo! o com o tempo ncccssnrio pnt•n que o·~
Srs. Dor.utndos pudessem estudal-as,disculil-as o approvnl-ns
ou re,iotlnl-as com pleno conhecimenLo do nssumpLo que ollus
consubslanr1invnrm
·

•
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A cmcmlfr n que Sil J•oforo o illustt•o DcpuLatdlo foi .aprcsrmlud:t ua scss~o rio 1:2 de dezembro ele l!JJU, o o nclalor do
or•r;.umonto no dill H npreseul.ou ~obro oHn o sou •Jlltl'ccct• quo
foi lido na sessão do dia 17.
Ainda mais: devo lcmbt•n,t· o· modo por que naqucllo
l,em·po, n1ís, os mcmbt.•os {]a Conuni.ssãn de li,jnanQns, procedíamos no estudo ü:1s leis Ol'l:atiH.!l11.aL'iu.s o rcspeeLivns omcn-dnH. O Jlolnl.m· não tlavn o seu p:H·ceot• sobro o nssunwLo, sem
primeil·n ouvh· :-;eus eollcgas 1li1D Cnmnli.ssão. Con.vocava-m;
o Pt'esidenl.o pn1t'll· wnn J•eunião, esLudavam coJledivnmcnto,

cou,juntamenle, loclns ns emendas o n s~·nLites•c d.;;:so c~Ludo,
o l'esullmlo desse l.rabullto, cotttil.itui:t o JlUl'ceet· elo llelalor.
Foi isso o que rm fiz; l'oi isso o que fez a Commissão
de Financ.ns dn Cnnllnrn, qunnl.o· tts Clunnd~ls alH'cs·cuLnKI!ns
ao or~amenl.o ela Agl'icull.urn. Jlot• ,esse molivn, pe~o ao nobt·o
Deputado que JlOSilivc a su:t necusação, quando diz que o
llelal'Dr do orcamcnl.o da Ag·t•icullmn, 1~11 Co.rnmissão de Fina·n~ns, <:oncorren !lill'll rruo essa cmencla fosso npprovada.
A emenrda tev.1: JHll'ccet· J'ai'Ol'll\'1'.1, foi assignad:1 JlOl' toda ·
a Commissfio de Vinmwas da C:unam, diseutida, contestada
o defendida·, c o orardot·, enLão .lloi:ÜOJ.' do ot·~r:unenl.o ela Agricultura, nem siqucr tomou a pnlavr:t ·Jl:n•a dcl'cmiDI-a .
.Tul;:;o, por conseg-uinte, que S. Ex. deve ,posüivnt' a sua
neeusn{:ão, dizer t~m: que o seu mll.uccssot•, HelnLm· dn orl~.a
JncnLo da Agl.'icu\tm·n na Cnnmrn, mcJ.'eeo nR suns 0e·nsut·ns.

Assim, S. Ex. J'adt ,iusl.içn c não deixar:'! pairar sobro o osJliril.o do quem quet• que sc.in que sell antcecssor vroccdou
monos lisnmcnl.o no cumprimento dos seus 'rlo\'rJt'o>, cm um
posto de alia confi:mça d:\ Ca.nml'a.
Peço <lcsculpas ao Scnrido por ter occupado a sua Jll'ceiosa atten(•fio com uma qur.slfio pmnmcn~c. pessoal. O Senado sabe e V. Ex. tambem quo não eslú nos meus moldes
e nem nos meu,; habitas :issim proceder. Creio, porém, que
a probidade individual dn um dos mllmbro~ do Senado inlct•csstt .a toda a corporação.
O Sr. Metello- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. qno
consulle o Senado si concedo ul'gcncia pam quo seja, disculicla
immcdialamcnte a proposição ela Cnmara, que Jll'Ol'O!;a a
nctunl sessão até :H do corrente, visto que ·a ultimo dia da
aclnal prorogar.ão lcrminnrú depois do amanhrt.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador ~ldello acaba do ,pedir urgcncia 11arn que seJa clisculida inimcdial.amcnl.c a !11'0JlOSir;ão tla Camarn que Jll'Oroga a aclunl sessão leg-islaliva al.ri
o dia :H do corrente. Os senhores que approvnm o pedido
feito. queiram levantur-se, (Pa11sa,)
Foi approvado •.
·
Pl\OHOGAÇ,\0 D.\ SESS,\0 !,llGISLNl'IVA

Discussão -uniea cln proposicão dn Gamara rlos Dcpul.atlos,
n. 7''• de HH3, pt·orogando :t sessfto lesislutiYa alé o dia 31
de dezembro do cot•rente
. anuo. .
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Approvadu; vao ser enviada no St·. Presidenta da nclmbl!ca para a J'ot·malidade da Jlllbliea1;ão.
ORDEM DO DIA
FA\'OllllS AO lllOI>I'I'EPIO IJOS SEH\'JilO!lllS DO ES'I'ADO
~" discussão tio projecto do Senado n. 25, do JOl:l, auLor.izando o Pre.~idonlo da Bcpuhlica a pt·ot·ognr por dou~ :nmr.,~
o prazo concedido ao :\lonlepio Ucwl do Economia dos Serv'tdoJ.•es do Estado pai'a cnLt·ar para o 'l'hcsouro Nacional eom a
quuul.in de ~!J2 :1~li$8Dt., de que <i devcdm·.
Approvado •.

Clll'Dl1'0 DE

250 :000$

AO .llN!S'l'EI\10 IJ.\ VI.\Ç.\0

2" disr:ussão da proposição da CamaJ.•a dos Deputados
n. 3!J, do JD13, nutot·izançlo o l'rcsidcntc da Hcpublion a alwir,
ptdo Minisl.crio da Viação, o et·cdito do 2üO :000$, pnt·:t oeoot·rol.', 110 corrente oxot·cieio, ús dcspczas eon1 a eonscrvac-fto dO'El
cannus e lmrras dos rios que dcsagunm na bahiu do !lia de
Juncit•o.
llc,jcilnda; vnc ser dcvolvii.lu ú Cantn.m dos Deputados,
C:llEill'l'O DE

li ;.\30$H2

.

.10 ;\l(;o(IS'l'lm!O !lO I)>•mtl!Olt

3" discussão da proposif;ão d:t Camn:t'll dos Deputados
p, GG, de HH:J, que autoriza o !'residente da Hcpubliea :t abri•t',
pelo Minislcrio d~ ,Int~t·iot•, o ,CI,'êdilo do li ;i,3U$112, pam pa~mnculo de gt·aLtfwn~;ocs addtetom~cs ao pessoal docente do
J.nslil.ul.o Bcn.iamin Constnnl. no anuo d'c 1012.
Approvada; vao ser subnu~LLidu ít sancc;.fio.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a LraLat•, vou Jcvnnla:t· a sessão.
Designo pura ordem .L]o dia ela seguinte:
Conl.imJação ela 2" diseussibO da pt•oposi~;üo da Cnmam dos
Dopulaclos, n. iHí, de 1013, fixando as !'orças n:wacs p:wa o '~X
ot•eieio ele Hl.J!• (rJ0'/11. )laJ'eccrcs das Com:missücs tio Marinha c:
Onara c de Pillllll('as, n{{ercccur/o emendas, c collti'WI'io dv
ambas â tio Sr. Josú ltnscúio).

ConLinuação da :l" discussão dtt. pt•oposição ela Cnmnru dos
Sl's. Deputados, n .. '102, de :lü!O, rco:·gnnizando a GuanltL Nacional c dando outras Jll'Ovide·ncins (com Jlcti'<'CCl' rln Commis~tio r/e Mariuhrt e G'JtCl'l'tt contrm•io ti cmcuda do S1·. 7'a'Va·rcs
de Lura e {tW~J'l'avcl â do S1·. ,ueudes de Almeida).
3" discussão da proposiçi•o da Cumnt•a dos Doputndos,
n. '17·1, de J!ll:l, rcgu·Jnndo a concessão .elo u.poscntadoritt nos
funcciomn·ios publicas civis da União o dnndo outras provi'

I\
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dcncias (com.

Jllll'cccrcs das Commissücs de .lnstit'a c Lcy,:slnçú? e de Fi11aJI('lls, o{{crcccnilo cuwndas jâ UJllJI'OVadas cm

.2"

d/.SCIISSÜO).

~·

II.

'

d iswssüo ·ela rt•oposiuwo cln C'aula!•a dos Dupul.ados,

3ú, do J!H3, autorizando a concussão de 00 dias du licunun,

eom or•dcnaclo, ]lal'a l.rnLamunLo du saLrde, a l!'raneisco Costa
J'og·uisl,a du ~" cin~sc da Estrada .elo Pot··:·o Ccnl.ral· elo Bt•ar.iÍ
,(cum )Jarcccr contrario da Co'I/Hiâsslio de Firumças).

:!"
II.

discussão da proposiciio ua Camarn dos DcpuLados,

1ü, de 1013, autorir.nndo a concessão de seis mczes d·J H-

eom o ordünado, a Diogcnes Gonnalvc':l Guimarites nuxiliat· de u.~cl'ipla da EsLI'adn de PCl'l'O écn~l1Ü do B!•azil '(CU'm
f.'Clll.:.í\,

21!1/'ccc': contrm·io da Contm:issa.o tlc Finant'as) •

LcvunLa-sc a sessão ús 2 horas.,

"

J ü!l" SESS10 EM ~ DE DE:mi,~J13'n0 DE 1013
1'1\llSIDENC/,\ DOS SI!S. PI:NilEII\0 MACH.IDO, VICE-l'l\ESJDilN'l'E, Il

AllAUJ'O GÓES, 2" SEC!lll'l'Al\10

A' 1 liam da tardo, pt'OSI!lll.c numot·o legal, abro-se u sesconeor•t·cm os Srs. Pinheiro Macl1ado, Fcrrcit•a Cha·;cs, Arau.io Gócs, Pedt•o Borg.cs, 1\lct.eJl.o, Gabriel Salgado, At·l.lim• J.emos, J;auro S'odrú, Josú Eusobio, Urbano Santos, Mendes do Almeida, Ribeir·o Gonc;alves, Pires Ferreira, Francisco
Sú, 1'avat•cs de Lym, AnLonio de Souza, Cunha P·Cdl'Osa, Wnlfrodo Leal, Ra~·mundo de Miranda•, Gu.iJhcrme Campos, Oliveira VaJl:ndão, Bm·nnrdino Monteiro, Moniz Freire, ,Toão Luiz
J\lves, Nilo Pccanha, Stí Fr.e.ire,' Alaindo Guanabara, Bueuo dr
l'aiva, llelician{J Pcnna, Alfredo Ellis, Francisco Glyccrio, Adolpho Gordo, Gonzaga Jaymo, José MurLinho, Generoso ~\m•qu.cs,
Alencar Guima·rãcs, F·clippo Sclunidt, Hcrci.Jio Luz ~~ VwLormo
sUo, a que

~lonlcit·o

(30).

Deixam de comparecer com causa jusli:ficnda os Srs. Silvr.n·ioo Ncry, •rcn;é, Indio elo Brazil, Gcrvasio Passos, Thomnz
Accioly, Epilacio Pessoa, Sigismundo Gonr;ttlV~I Gonçal:vc~
Y.'crrcü·u, !1ibciro ·d~ Br.i·Lo, Gomes Riboil·o, José Marcellmo,
Ruy Barbo'sa, Luiz Vianna, Lourenço Baptista, Francisco 1'ot•tr.lla, Augusto do Vasconccllos, Bcl'nnrdo MonLeiro, Leor,oldo
do Bulhões, Brnz Abrantes, A. Azcrcdo, Xavier dtt Silva c Abdon Baptista (2.2) ..
E' lida o posta cm discussílo u neLa da sessüo nnLr,riOI'.
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O Sr. Nilo Peça:111a (') - Anteô que V. Ex. declare ~llr•ro
v.nda a ucl.n da scôsuo de hontcm, cumpre-me dnclurur que si
tivesse chegado n tempo no d·ecurso da oru0m do dia teJ•itt
fL1ito ri.'J'!cxõcs sobre O proj.eclo que dava fundos paJ•a co.n~ei'V!l('ÜO das olll}l<i di! baixada ~o Estado do !Uo. Certo, as
1111nhuti pond~mcucs nua meJ•ccet·mm a alta approvaciio do s·enado, nem Lao pouco o meu valo poderia mod-ificar •a quasi
unanimidade com que foi J'u.!minada esta proposinão ela Gamam. J,imilar-mc-hin, cntrelanlo, cm ncccnlum· ·o·' meu modo
de ver, sobretudo sabendo o- S\Jnudo, como sabe, que a Nacão
jt't gastou naquella obra cinco mil contos c que o actual GoVCl'llO llfrntinúa a gaslat· outros cinco mil na sua execução. Pat'
isso, parece-me razoav.e! <rue se decrclnssem verbas, modcslas,
fJ!nboru, unicamente para a sua eonservaçãp.
nesta-mo o consolo, Sr. Presidente, do que osLn· obm não é
l'CSiounl-é do Brazil, c que a illustre Gommissão de ~'inanr;as
compromclteu-se, no seu parecer, a restnbolcccr a verba por
occnsião da volar;ão do Or0UJnento do Ministerio da Viação. ·
O Sn. Pn!lSIDENl'E - V. Ex. não fez nenhuma rcclmnação
solJre a nela ?
O Sn. NILo PEç,INIIA - Fi~ apenas, essas rcl'lexõcs, conforme. rí de praxe fazer.
O Sn. Pn!lSIP!lN'rE - As observac,ões de V. Ex. seriam ca~
biveis no expcdionlo.
O Sn. NILo PJlÇ,INIU - Sempre se i'izcrum mt discussãp
da t\ctn.
E' upprovuda n neLa•,
O Sr •. i' Secretario dtí eonun· do seguinte

a

,.

EXPEDIENTE

I

1
I

Of,ficio- Do Sr, presidente do Tl'i!Junal de Contas, comrnunicando que foi registrado, sob protesto, pot• ordem do
Sr. Presidente do. Uepublica, ·O contracto firmado ~1Lre o
l\linistcrio da Viacão c n Companhia de Navcgaciio a Vapor
do Mamnhiio,' para o scrvi~•o entre S. Luiz c nccil'e c S. Luiz
c Belém, c S. Luiz a diversos portos do intet•io!' do Estado
do 1\laranhiio, no cjual !'oi'!l negado registro por dclibcracão
anterior do mesmo tribunal. -Inteirado.
Ueprciscntt\r;iio- Da Congt•eciio da FacuJ.dado 'do Medicina ·do Uio de Janeiro, reclamando contra a proposiciio da
Cumarn dos Deputados que regulo. u cou~cssüo de aposentadorias aos J'unccionnrios publicas civis dn União, om discussão ncí'finlmente no Senado.,_ A' Commissão do Finnncns.
O Sr. 2" Secretario declara que n!tb hn p·u·rccercs,
;-:

( ·) EsLc .discurs.o não foi rovislo pelo orador.
Vol, IX
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ANNMS DO SEN.IDO

ORDEM DO DU
!•'ORCA NAVAL P.\1\A IO!il

Contin•tncão da, 2' discus~ão da proposição dn Cnmnrn dos
Dcptlladoti, n. 55, de 1013, fixando us l'orljUS navuus pum o oxcrcicio de 10 t.l,
Approvadu.
E'· annunciadn a votacüo da seguinte
lll'ilEN DA

Ao :ú·t. 1", ~ 2" - AccJ•cscenlc-sc depois da oxpt·cssão •dos
nlumnos», ·O seguinte: •comprchcndidos os ouvintes» ficando
o mais como está.
O Sr. Josó Euzebio (•) (pela DJ'dcm) ~ Sr•. ,P'!·osidontc,
apresentando esta emenda, outro filo .não tive que o do tornai'
bem clara a. disposição do nt•tigo do projecto ora cm debate.
Acontece, porém, que a Commissão de ~Iarinhn c Guerra da
Cumaru Jll'Opoz ao projecto do oJ•camtJillo da Marinha a seguinte
emenda:
•Não scJ•üo admiU:idos, no ·~xcrcicio do 101ft, novos
nlumnos nu Escola Naval, limitando-se o numero aos
que u frequentaram neste •exercicio, como mn.Lriculados
ou ouvintes, nos varios unnos do cut·so. »
Nessas cnndicõcs, Sr. Prcsidcnl•L!, o fim da. minha ,,~monda
é concebido 111!~5'1 ou lra, que foi apl'CR(•nludu nu Cu mura e
upprovadu honlem.
Por issn, pc,;o u V. Ex. quo consulte o Senado sobt·c si
consente na l'f.'lirada da minha emenda.
Consull.ado, o Snnado uwrova .o requerimento.
E' igualmente approvuda a soguinL~:
•

El'ilEND,\ .

Ao nrl. 1", ti u'- Em voz de «800), diga-se: «üOO,,
E' unnun~iadu a votacüo da so!;'Uiulo
EMENDA

Art.
Fiea o .Prosidcnl.o da llopubli~a nulol'izado n
refot·mat• o Corpo de l~OSL!Ilhoit•os Nuvucs, sem uugmoni'O do
dcspozn o ;;ob as ~eguinLcs bases:
a) ~onsLituir o quadro P'C·la mnnoit·n scguin~c:
Um vico-nlmiranlo;
Um conf.t·n-nlmirunto;
Cinco capitüo> de mar o guot•ra;

SESS,i.O llM
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Cinco cnpilücs do fmgula;
Selo capttãea de corveta;
Oito capiliies-luncnles.
b) dividir os eugenheiros por cinco seccões:
1', constr·uccãrl nnvn 1;
211, machiua::i;
3", electricidade;
4", armamento;

5", hydrau!ica;o
c) detcrmmat· as seguintes idades para a reforma compulsor·ia:

J\.DDOi

'
•
•

.•

li
'III

o.

•D

I

I

'11

""-·

...•

....
'I

os
Vlcc-nlmiranto .............................. , ...... .
05
;Contra-ahnirantc .......... ,...... ,......... , ....... .
62
Cupitüo do mar· c guel'ra ............................
GO
Capitão de fragata ................................. ..
ü()
Capitão do ·Corveta ................................ .
00
CU!)itão-tcncnlc ................................... .
d) regular a admissão no quadro c preencher as yagas,.
apt·ovoitando os actuaes engenheiros cstagiarios.
O Sr. Francisco Glycerio (') (Jwla o1•dcrn)- Sr Presidente, trata-se de uma emenda de maxima imporlanciao E'
certo que sobre elia .i ú fallamm as Comm issõos do ~Iarinha o
Gucr·ra c de Pinan~as, cmittindo respectivamente pareceres,
infelizmente fa voraveis,
Fui obrigado, infelizmente, a ausentar-me desta :Capital por
alguns dias, motivo pelo qual não fiz pat'lc da Commissiio de
l<inancas quando esses parocer•es i'ora:m dados, c, portanto,
qunndo esses estudos foram feitos .
o ·Apczato da immensa autoridade das duas •Commissüos e
da 'confüinca que ambas ome inspiram, pc~o liccnca para declarar que voto pelo proJecto, reservando-me para, om 3' discussão, examinar o assumpto de novo.
E' approvada a emenda .
1\EOI\O.INIZ.IÇo~O D,\ GUAI\0.1 N.ICION;\1,

Continuncão da 3" discussão da proposicão da Gamara dos
Dopullldos n. 102, do ·1010, rcorgamzando a Guarda Nacional
e dando outras providencias.
Encerrada.
E' ànnunciada a votacüo da seguinte
~lENDA

Ao substitutivo offet·ccido nos nrls. 26 "c o27 pelas Commissões de Marinha c Guerra c de Justiça o Lcgislaciio, nccresccntc-sc, no paragraphoo unico, depois dns palavras « nio Grande
dq Sul ... ~: «o o. c Capttal Federal~.
(') Este discurso não foi revisto pelo or11dor.

o~
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O Sr. Tavares de Lyra (•) (pela Ol'ilem.)-Sr. Pt•esidentc,
o proJecto da Commissão manda ei·eat• nas diversas rC!giões es,quadrõcs de r:avalluria, abrindo mwep!.lüo apenas para os Estaclos do Hio de Jancit•o, Param\ c Santa CaLhai·ina, onde manda
crcar regiuwntos ...
O .Su. Pums FErtnEinA- Corpos.
O Su. 'l'A \';lllr:s og I.Yn.l -'A minha emenda manda crcar
coi'JlOS de cavnllaria na Cupilul Federal, onde a po[lula•;ão é
de centenas e centenas de milhares de lmbitn:ntes .•.
0 Sn, S.\ FIIEIIlE- :\luilo bem.
O Su. '1'.\\';\IlE~ UE LYH.I -- ... e carece d~ um corpo ele cavallaria.
·
E' simplesmente isso o que manda miHha emenda.
'

( '

O Sr. Mendes do Almeida

(pela ordem)

-Sr. Pt·csidcnle,

a razão pela qual na proposição c no parecer da .Commissão

homo contmricdade li ci·ca,;rw de :eot•pos ele cavallat•ia nesta
Capital, foi porque qualquet• ~oi·po dessa m·mu que se pi•clcnda
formai' passai'Ú pelo l'iclieulo ele o não poder conseguir pelo
seguinte motivo: não lm cavallos para Laos corpos.
VOZEti-Üh!
O SI\, •ro~v.IIIES UE Vt'IIA- Não lm cavallos no Exercito'/
0 Sn. )I gNIJilS DE 'AJ-)tlliD,\- Perdoe-me OS honrados S~nadOl'f!S; os cavallos pura o seJ•vir;o do Exereilo c das insLiLui•;úes
auxiliares locar•s são I'IJI'III!ciclos pela União ou pelos Estudos;
para o Lia Guat·da Nucjonal, devem ser fornecidos r>elos projH'ios
guat·clus.
:bi' uma disposição legal.
OI·a, manclnt• r.slabeleceJ• J'egimcntos ele eavullaria onde
não lm .eavallos nem para o servi~o parliculm·, ,; um erro, c
uu1 OITO impei·cloavcl.
Ti\'c a hom·a clll eommamlat•. aqui a Guarda Na~ional cm
tempo de guei'J'a c do paz. De como com mandei JlÚdc diwr o
·Governo, Posso, porém, gaL·anLit• que nunca me J'oi passivei,
apczm· ele toda boa voutucle minha c csfor~os dos dii!'IIUS I!Olllmnndanles, n)eus camaradas, oi•ganiznr os cOI'pos de eavallal'ia,
que ficaram sempre limitados aos ol'ficiaes, rnuilos elos quacs,
mesmo. nrto tinham nem t.c~m cavallo. Alguus nem conbece.rn
cquila1;iio !
Pol'que, quando se ·quer fazer uma ret'oi·ma d•~cenle, ~on~
vcnicnLc n honesta, estabelecei' um regimento de eavnllnria t\I1lli,
quando nito se pôde OI'fmnizur nem um esquach·üo'?
·
Em todo mtoo, s~rin passivei pal'u um esquadrão, i'u~endo
so o J'ecrutarnenlo do pessoal enlt•e os cidadãos que mais
elementos tivelscm ele possuir cavullos; mas, desde que que~·emos !'uzct• uma r~t'OJ'ma cabivel, regular, nüo hn justificação pura semelhante medida.
.
'

(·) EsLo discurso núo foi l'evisto pelo m•udor,

.'

SESSÃO E• .! 2 DE DllZEMDnO Dli1 1013

37

Po1• isso. o proj~clo supprim.iu cm. lodos os Estados csscli
corpos de cnvnllnri;t, deixando apenn~ os esquadpões c c•Ol'pos
d0 ll'nnsporte ~. rws Estados pastoi'IS, a faculdndc do organizar esses corpos,
Não ha vantagem, portanto, na Cl'cnci'ío do corpos de ca.vallnrin, como muito bem disse a Commissão de Marinha o
Guerra,

•

•'

...••I
'11

O Sr. Pires Ferreira ( •) (}Jela o1•dcm.) - S1•. Prcsidcnt~.
quando se tratou da l'Corgnniznçüo da •(;.ua1•da Nacional, hn.
clous ou t1•es nnnos, foi esse um dos ponLOs muito discutidos
na Commissúo, rc.ioitnndo olla por completo a crcn1;ão do
corpos de cavallnria na Capital Federal. A impossibilidade ú
]latente.
Dizem os nobres Senadores favoraveis a essa medida que
ha cnvallo,~ para o Exercito c para a Policia; mas esses envalias são pagos por bons preços e com maior clispenclio eust,Jndos polo Governo.
Si nestn reorgnnizncilo, que me Pnrecc rell'Ulnr, nos fos;a
nm•mii.Lidn aconsclilnt• n nppl·ovnt•ão dn crcação de corpo~ ou
r,squndrõcs de cnvnllaria ncstn Cnpilnl, com certeza o fnrinmos,
Mns não qum·emm crcar o que se nos afigura impossivol,
pnrn que posso hnvcr umn l'olOrgnnir.nção regulnt• dn Chwrcla:
Nncionnl.
Eis n razão por que demos parecer contrario li emendO:
elo nobre Senador pelo Rio Ül'nnd·c elo ·l\Ol'te,
E' re.icítndn n emenda.

o Sr. João Luiz Alves (J>Cla D!'dr.mr - Sr, Pl'csídcnle;
emio quo n occnO>ião de nprcscntnr-sc mn rcrrncrimcnto ú
quando se votn >O ar!.. 'l' do Pl'o.iccto.
Eu requereria n V, Ex. que eonst1Hnssc no Senado sr
r:onscnte nn divisão do nl't, 2" cm duns partes.
Diz o nrt. 2•: (l..O,)
Eu pcr;o, 81•. Pt·esiclcntc, c nlhís crn intuito cln Commísf.ito de Lcgislnci\o c .Tusticn nprescntnt• emenda neste oenl.ido,
o que não fez por inaclvcl'Lrncin, que esse artigo so.in dividido
em 'luas pnt•Lcs, sendo a primcirn nté n~ Jmlnvrns Consl.iluição Fedcrnl, c n segunda nt6 o fim do artigo.

""
""
"'"

...:
....

O Sr. Mendes de Almeida (JJala. Dl'r/am) ...,_Sr. Pt•o,identc,
o serviço devido pela Guurdn Nncionnl dimana da lei de tSiiO
que reorganizou n Gunrdn c .que foi l'~con•hecídn pcln Constiluicão 'Federal l'efel'indo-~c á Guarda Nacional, ,ii\ existenlc no
Jrm1p0 du pt•oclnmncão da Repnblicn, Na Constituição nua so
diz em que caso~ se deve moliiliznr n Gtuu·dn Xncionnl; mns,
rlcsdc ~uc J'oi n lei de 1850 rcconhccüln peln Con.>til.nicuo .
o nincla roslnbelccicln. nos seus prinr:ipnns 'iltms prlo drcrolo
n. 116, do 1806, do Governo do 81•. PJ•udr.ntc rle ~lot•ncs, fi-

( ·) Este disc\ll'so 11iío foi revisto peJo ornclor.
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r.nrnm üstnbülecidos os casos üm que sr. devo mohili?.nr a
iml.iluiçüo, isto ó.: nos ele guürrn, .r, nnt111'nlmont.c nos de ostodo de silio. sedição militar, rovolucõ~~ civis, nltorncõcs,
cmfim, ela ordem publica.
Parece, rcnlmcntc, uma rcpcticão a segunda pnrt.o dL'
artigo; não hn, porém, mnl cm conscrvnl-n. Imagine-se um
motim, nuxilinõo ou protegido por um •los Governadores dos
Estados: que fazer··"?
Difficil serfi, nn hypothose, si· não houver guarnição feiJernl suffici-cntc, manter n ordem,
Ora, neste cnso, não estando o Governo npparclhndo pnrn
mobilizar n Guarda Nncionnl, de que servirá cssn milícia,
npe1.ar de completnmento exercitada c orgnnizndn ? E' natural
que o Congresso dign alguma cousa cm rülação n este ponto,
que é imporl.nntissimo.
E noto-.sc que o pro,iccto não contem nenhuma novidndü,
·tnnto é certo que n lei d·e 1850, que rogo n Gunrdn Nncionnl, o
mais tnrrle o decr-eto expedido no tempo do Sr. Prudente de
1\!orncs, reconhecem essa direito no Governo. O que se pretende é fazer entre nós o que se faz nos Estndos-·Unidos e em
outros pnizns.
·
A Guarda Nacional, reorganizada pela proposicüo que· se
vnc votar, .será um elemento indiscutivel de ordem. Não deixemos quc ella continue como está, sacrificada pelos proprios
que lhe devem dar o alento, n energia e a vida de qu.c clln:
carece pnrn renliznciío de seus intuitos.
Aproveito o cnsc,io para declarar que estou do nccOrdo
com a sub-cmenodn dn Commissão de Mnrinlin c Guerra (L
.minha emenda no art. 1.5!! dn proposicilo.
O Sr. Adolpho Gordo (•) - Sr. Prcsident;e, o pro,iecl.o
dispõe no nrt.. 2" que n Guarda Nacional, ou milicia cidadã,
podcrú .ser mobilizndn pelo Governo da União, niio só nos
casos provistos pelos nrts. G" e 48, § 7", ria ConstiLuicüo Fcuerni, sinão cm todos nquellcs urgentes, necossarios c furtuitos, em que estiverem cm ,jogo n ·ordem o n trnnqui!lidnàc
publica.
Ora, quaes são os casos do art. ü• ? São os contidos nos
numeros· 1, 2, 3 c 4: isto é, os de invasão esl.rnngeirn ou do
um Estudo cm outro, o dn mnnutcncüo dn fórmn rcpulliicnnn
federntivn, o do reslnbclccimcnto dn or.dcm o dn trnnquiliidade nos Estudos, a rcquisicão dos respectivos governos, e o
dn exccucüo das leis o scnt.encns fcdcrncs.
·
E qual o caso do nrt. t,s, § 7" ? O cnso .de umn guerra.
Ora, f6rn desses cnsos, pergunto n V. Ex. como pergunto n. todo o Senado, quo outro caso hnvcrá cm que o Governo posotn mobilizar a Guarda Nncionnl ? I
Approvnr o pro,iecto, tal como ostú, 6, como muito bem
disse o homado Senador pelo Espírito Santo, pOr nns mãos
do Gov.erno um insLrumcn.lo que poder;\ ser convertido em

(•) Este discurso niio foi revisto pelo orador.

'
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nrmn formitlavol de violoncin o opproRRão. Estou de pleno
accórdo com esse requerimento. Votarei peln primeira parte
do nrt. 2" e contrn n uHima parle.
O Sr. Presidente - Opportunnmcnlc submclterci n votos,
o requerimento do Sr. Senador .Toüo Lui~ Alves, no sentido
do Ror n votação do nrt. 2' feita por parte.
São npprovndas ns wguintes
EMENDAill

ncdija.-se n·ssim o pnrngrapho unir.o da ~mcndn dn Commi5são:
.
«Pnrngrapho unico. Nas cnpitncs dos Estados do Paranil,
~anln Cnf.harina o nio Grande do Sul, n orgnnir.acão das forcas
obcdeccr(t (t estnbclccidn para os demais Estados dn União;
mn.s, ·nas circtlmscripcücs do interior dol\es, os regimentos
serão 111ixtos, formados de corpos de infantaria c de cavnllnria,
tendo estes a orA'nnir.ncão dos do Exercito.•
Art. 125 ---< 'Supprimn-sc.
Ar' L 12G - . Supprimn-se.
E' nnnunci;ndn a. votação dn seguinte
EMENDAS

Ao nrt. 159 - Accrcsccntc-sc, depois da pnlnvrn •aptos»,
<de ncc.Ordo com o art. ti5 da proposir;iio).
O Sr. Pires Ferreira (pela nrrlem)•- mostra quo pela

disposici~o

do projecto o Govcr.no J'i~avn sendo o m·bitro para
decidir sobre as condições de aptidão do official para coatinum· n sct•vir. A Commissão de Mnrinhn c Guerra com a sua
emenda manda que se fncn rCI'ercncin no artigo que trntn das
condições para n admissão dos officincs.
,\ssim, os ncLunlrS officir~:es ficam sarnntidos ·~ o Governo
tem Lambem a sua nlçnda sobr•;, cllc>, mns dentro dn lei.
E' approvndn a emenda.
O Sr. Presidente - Vnc-so votar o rcqu~rimcnto do Sr.
Senador .Toiio Luiz Alves, pnrn quo n: votncüo do nr~. 2' do
nro,icclo se far;n por partes, conforme S. Ex. explicou dn tribuna. ·
Approvndo.
O Sr. Presidente - Vou submcttcr a votos a primeira
pm•tc do m•t. 2', q1w di~:
.•1_\rt. 2." A Gun1'lln Nacional, ou milicin cidndii, podet•n ser
molllil~adln pelo Governo da Uniüo, nfio .~ó nos cnsos previstos
pelos nrls. li" c 18, ~ 7", dn Constiluiçfio F·eQet•nl ... )
Approvadn.
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E' Nljcilndn rt scgnndn pn.J'to do art. 2', que assim dispõe:]
c: •• ,sinão cm todos nqucllcs urgentes, ncccs5nrios c fortuitos, cm que cs•Livcrcm cm ,ioga a ordem c n trnnquillidlndc
publicas.:.,,

o Sr.

Presidente- Os Srs. que nppmvnm o projecto, cm
terceira discussão, com as emenda·.", queir.mn levantar-se.
(Pausa.)

.Foi npprovndo e vne :\ Commissão de Hcdacçiio.
AI'OSE'Ii·T.ADORIA AOS FUNOOIONARIOS I'UDT,ICOS

3' discussão dn proposi~iio dn Cnmnrn dos Deputados,
n. 174, de Hll2, regulnndo n concessão de nposcnlndoJ•in. nos
fuuccíonarios publicas civi.s da União c dando outras providencias.
O Sr. Pires Ferreira -

Peco n palavm.

O Sr. Presidente - Darei a palavrn n V. Ex. cm tempo,,
Agora estão sendo lidas as e!ll';mdns.
O Sr. Pires Ferreira --Receio ser prejudicado pela leidas emcn(lns
·

tu~a

O Sr. Presidente- V.. Ex. não pódc ser prc,iuclicado,
O Sr. Pires Ferreira - V, Ex. vcrít.
Siío lidas na l\lesa, apoiadas c postas coujuncLamenLc em:
Cliscussiio com o projecto, as seguintes
EMENDAS

N •. 1

'A' emenda subsLi tu'Liva do n. 3, do art. 2•; diga-se
assim: .
«Em qunesquer rcpnrticõcs ou servicos fcdernes, como
Clinristn, e nas officinns e arsenacs dn União, como operaria,
desde que conte o tempo mínimo de sc~vico n que se ,refere a
lettrn A do nrt. 1•, em cnrgo em que s·~ possn aposentar>.
Snln -das sessões, 2 de dezembro ele 1913,-Gabl•iel Saloado.

N. 2

:A'o nrt. s•, lettrn C - nesl.nbelecn-se o dispositivo dn proposicruo.
:
Sala· das sessões, 2 de dezembro de 1913.- Fe1•reira
Ghtives.
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N.: 3

Onde convier, accrescenLe-se:
Os funccionarios pubHcos c.ivis ou militares, só pódem ser
a.póscntados ou l'cfo~mados cm um só cargo, aqucllc de que
anJ'c~irem maior vantagem.
Sala dns sessões, 2 de dezembro de 1913,- Glycerio.

N. 4
Onde convitr, nccrescente~sc:
Art. - Os vencimentos dn aposentadoria s6 poderüo ser
os do cargo que o funccionario estiver exercendo desde dous
nnnos pelo menos, caso seja effeclivo no momento de requerer
n npo.sentndoria.
No caso contra!'iO, serão os do ()nrso anterior. Igual disposição se observará quando ha,ia ausmento de vencimentos
por tnbella posterior á nomeação.
Snln dns se,,,qões, 2 de dezembro de 1913.- Glycerio.
N•. 5

On.d·a convier:
Os funccionn.rios publicas poderão ser aposentados com
todos os vencimentos desde que contarem 35 nnnos de serviço.:
Snln elas sessões, 2 de dezembro de 1013.-llfuni: Freire.

N. G
On.d~

convier:
:Art. - Nas nulorizncões dadas no Poder Execulivo para
reformar ou crem• serviços, não po.derfio ser nltc!'ndos os pt·eceitos desta lei ..
Snln das sessões, 2. da dezembro de 1913.- João Lui:

'Alves.

N. 7
Ao art. 1', subsbitutivo do Scnndo, nccrcsccntc-se:
~. !,,• Nenhum funcBionnrio publico, comprchendiclo!
os dns duns Cnmaras do Cons!'esso c dos T!'ibunncs Federaes,.
podorá ser rel.irndo dn actividade de seu cargo n titulo de dispensado .do serviço - por tempo indefinido e com. todos
o~ vencimentos, l'icnndo abolida n praxe aló agora seguida de
r,raencher-se vnsns consideradas abertas po!' nqueHe motivo.,
§ 5.• Aos funccionarios que nn clatn dn presente lei
contarem mnis d·a dez nnnos de scrvi,,o, c cuja invnHdcz fôr ve-.
ril'icuda, tica usscgut,ado o direito de se aposentarem, em qu·al-.

42

ANNAES DO SENADO

quer tempo, com as vantagens n que houverem feito jús pela
legislação antdor.
Sala das scssõ·~s. 2 de dezembro de 1913.- Oliveira Valladlío.

N., 8

Ao nrt. 8.'
Supprimnm-sc as pal-avras: estadual ou municipal.
Ao pnragrnpho unico do mesmo artigo (substitutivo do
Senado) :
Supprima-sc a ultima parte: si fô~ estadual ou municipal,
durante o cxcrcicio cffectivo.
Sala das scssõ·as, 2 de dezembro ile 1913.- Oliveira Valladão.

·

N. 9

Ao art. 13 c no pa~ngrapho .ndditivo do Senado: substituam-se pelo seguinte:
Art. 13. -A reforma dos militares de terra c mar c bem
assim a dos officincs do Corpo de Bombeiros c da Policia do
Distr•icto Federal será rcguindn po~ leis cspcciaes o uniformes,
com n condição, porém, da que, a partir desta data, os vcn.cimcnlos da inactividade jamt\is poderão excc.der nos .do posto
effectivo que o ofl'icinl occupar no momento da reforma.
Sala dns sessões, 2 do dezembro ele 1913.-0livaiJ•a ValladáJo,

N. 10

Art. 1", fi 3"- Depois da palavra- accidcntc, diga-se: ou
molcstia.
Art. 2", n. 3 - Supprimnm-sc as palavras - desde que
cm um c outro caso pertençam aos respectivos quadros.
Art. ü", n. 5- Supprima-sc.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1913,- Francisco Sá.
N. 11

Considerando quo nn legislação publica não existo um'n lei
que ~cgule a contagem do tempo de servico dos funcciomwios
publicos cm casos cxcepcionnes, como sejn o de nccumulo de
servir;o diurno c nocturno no mesmo cnrgo, mcdidn essa de
que nüo cu.rn igualmente o projecto orn cm discussão;·
Considernndo que lal lacuna r! insubsisi.enle por .dolorminnr· odiosn clcsigunldadc do siluncüo entre funccional'ios,
·umn vez que, emqunnto ·U'!ls prestam ao Eslaclo o concu:•so da
sua nclividnde durnnte cinco horas, apenas, outros são abri~.

SESS,\0 llM

2

Dll umm~mno Dll 1013

43

gnr!ns, pm· fOJ'(;n rlns rogulnmonLos dns ropnrLicõcs cm que sorvem, n prcsLnl-o durnnlc sei.~ ou oito;
Considemmdo que o excesso de esforço dcspcndi.do pot·
estes roprcscntn maior gasto de vida, sendo, pois, do presumir que mais precocemente qu·" os demais cllos attingil'ão (L
invalidez;
Considc~nndo, cmfim, que é de toda a equidade, i'l visln
dos fundamentos expostos, seja lovndo cm conta o serviço cxtrnordina~io destes servidores do Estudo, a exemplo do que
se pratica na municipalidndc, resolvemos npre~cnLar a S'êguinte
emenda:
Onda convier:
Art .. - Os func~>ionnrios civis administrativos da União
que, por forca do regulamento das respectivas repa~tir;õos,
forem obrigados a lrahnlhnr cumulnlivamcnte em serviço diurno c nocturno, conturiio este pela metade para o· effeito da
aposentadoria.
Saiu das sessões, 2 de dezemh~o de 1913.- Alcindo Gua-

nabara.

N. 12

Supprimn-sc a segunda parle do nrt. 13 do projecto.
Sala .das sessões, 2 de dezembro de. 1913.- Gabriel Sa!-

oado.

N. 13

Ond·a convier :
Os funccional'ios c1v1s da União que na datn d ;sta lei
contarem mais de 1u annos de oxercicio effcciAvo larüo direito
a se aposcnl.nrcm cm qunlquc.r tempo; de nccil~do com ns disposicücs das leis anteriores.
Saln das sessões, 2 do .dozcmbro de 1913.- A!C'indo Gua-

nabara.-. Sá Frcil•c,

O Sr. Pires Ferreira dccll!rn-sc snl.isfcito por lhe ter

sido gnt•antido que nüo scrin prolc~ido nns observncõcs que
vno J:nzcr.
·
·
'Nüo m•n.sem rnzão que p~clen.din apros·anlnr um rcquorimcnlo, pedindo n suspensão dn discussão por l.res ou r]ual1•o
rlins, uttl quo fossem publicadas as emendas ;\ p!•oposiciio da
Cnmnrn, o su'hstil.ul.ivo rio Senado, o ns emendas npprovadns
om 2" discussã•o, nfim de que pmlcsscmos torJos fazm· um
estudo mn is dela!hndn sobro o nssumpt.o.
•
nopuln de Ln! t•olcvnncin n pro}JOsiciio, que se nnimn n
:equcr~r ndinmcnl.o dn discussão, por isso que houve em tudo
1sso mu1ta p1•cssn e lomht•n quo, perguntando no nclnlor quando
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entraria cm orailni ao din o Jlrojocto, S. Ex. declarou quê
certamente não entraria já.
:
Do qun.lqw:t• fó'rmn, porém, n verdade 6 qLl'O o p1•o,iocto
sem a publicação .requerida não pódc conscientcmcnlc ser
npprovodo ..Por isso vne mondar á Mcsn o seu requerimento,
esperando o 1!CI'crlictum do Senado.
Vem (L Mesa, é lido, npoindo c posto em discussão o SIH
guinte
nEQUERIMENTO

Requeiro que a discussão dn proposioiio dn Cnmnrn dos
Deputados n. 171, de 1013, sc,in ad,indn pm• cinco dins, afim
de serem impressos •ns emendas c distribuldns porn estudo.
. Snln das sessões, 2 ele dezembro de 1013. - Ph•cs FC!'"'

1'eJ)'Q,

O Sr. Presidente- O Sr. Senador Pires Ferreira acaba
de apresentar um rc,querimento, que vou su1icitnr ú dcliberncão do Senado.
O Sr. Tavares de Lyra -- Sr. Presidente, eu pediria no
honrndo Senador pelo Piauhy que retirasse o seu requerimento, porque, pelo Regimento, as cmcndos que não !'orem
nprescntadas aqui o poderão ser poronte a Commissão. E, como
a discussão terá do ser suspensa, o honrndo Senador tcr(L
tempo de redigir .ns cmendns quo fiz~r c apresentai-as (L
Commissão.
O Sr. Pires Ferreira nttende tís considerações do seu collcgn o pede n retirada do seu t•equcriment.o.
Consultado, o Seundo consente nn retirada do requerimento.
O Sr. Pires Ferreira pede a ntlenciio do Relator dn Com~
missão de Finnncns pnrn o nssumpto que ·o ievn (t tribuno,
visto ter do combater uma informação que n Commissão do
Finanças prestou no Senado, o que, n seu ver, niio trodur. a
verdadeira justicn que deve ser distribuid[L entre lodos os
funccionnrios publicas dn Republica.
Quando. se discutiu a pt•oposioüo, cm 2' discussão, i'oi pro•
ler ido nn npt•csentncão de omcndos no nrt: ·1"1 porquo não
Ol!Viu nnnuncinr a discussão. O barulho dos vehJCuios nn t•un,
as convorsos nos corredores c mesmo nas tribunas c cndoiPns
do recinto não dei:<ünrnm ouvir n 1\lcsn nnnuncint• n discussão
deste o!•tigo, c por isso deixou do nproscnl.nr ns suas cmcndns.
Voo clir.or n razão dollas c pedir n atlcnçüo ela Commissüo.
O orador nnolrsa então n nnm•chia cm ·que l'icnm cmpregodos do um mesmo ministot·io, como o do Exterior, depois
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do aposentados, recebendo um seus vencimentos em ouro. o
outros cm papel; pot• isso manda as seguintes emendas:
«Art. 2", § I". - Os vencimentos dos J'unccionat·ios do
Co·rpo Di(llomaLico serão calculados c pagos como si fossem
fixados um papel.
Al't. 3." - Substitua-se pelo seguinte: •Os J'uuccioual'ios
que se inutilir.urem cm sot•vi•;o, por desastre occot•t•ido no desempenho de suas l'uuc•;õus, serão aposculudos na J'úrmu acima,
qualquer que seja o tempo do sct•vi•;o, não podendo nunca t•eccber quanLiu maior do que n que recebe como gt·nLiJ'icaçüo~.
ML. 3", letra a: - Substitua-se a palavm «Governo~ por
•Presidente da Hepublieu~.
Uma dns emendas da Commissüo manda dat· no cmpt·ogudo civil, quando so inutilizar cm sct•vif·.o·, lodo o vencimculo,
sem mesmo cogitar do tempo. EnLretanlÓ a lei manda dar aos
militares mot·los no campo do Jmtalhu somente o soldo· por
inteiro. O empregado civil inuLilir.ado tem lodo o vencimento
o ao militar que se inutliza manda dat• o soldo. E' Jll'Uciso sel'
justo, mandm· amparar as viuvas, dando-lhes o veucünunlo
que leriam seus maridos, si vivos fossem.
Ji'oi por este motivo que apresentou a emenda. i'iüo convem logislat· para srupo..s de classes, sem ver o que csttt legislado para as oulms classes, principalmente pum as clussçs
armadas da Republico. E, si não houver essa gal'llnlin de direito, não sabe quem qucrcrt\ ser militar nesLe pair..
A emenda é sobt•c o urt. 1" do subslilulivo da Comnüssüo,
:c para este ponto chama a allcnoüo do nelaLot·.
•' \ O art. ,! ", lc'Llru c.• diz: •Si contarem tmtis de 30, com o
ot•dcnado c mais '' "I'" do mesmo orclenndo, cort'.:Jspondenlcs
a cada utlllO que exceder de 30, não podendo, JJOrém, ser a
pensão do inactividade superior aos vencimentos recebidos
no cxr.t•cicio ·"I'J'ecLivo do cargo, descontadas as Sl'llLiJ'icacücs. addiciouacs, a]Jonadas u qualquer titulo, as quacs, cm
bypolheso alguma, se incorpot•at•ão tíquclla pensão~.
Apt•cscnla o orador uma sub-cmendn mandando que, cm
Jogar de 4 •1• do ordenado, diga-se 8 •i" da gl'Ulificacão, o
a J•ar.üo desta sub-cmcnda é CJLJC os vencimentos no funcoioualismo publico csltí dividido em t1·cs partes, sendo duns
de ordenado c uma de gr.aLiJ'icacüo; mas, ha funcciOJllll'ios
que toem !lrnO~fica~•iio menor de um lerco llos seus vcncin~enlos e outros que t·cccbom de gratiricar;üo mais do um f.m·•:o
lllandn,ndo-sc clm· .\ 'I" solH'C o ordenado, cort•c.spondentes a.
cada anuo QUI! exceder de 30, dumnlo os dow ::umas o meio
CJUe n lei exige pnm complelnt• os 1,2 c meio, commctlct·-sc-lm
mna in.iuslicn clnmo!'osa.
Para que esta arma elo dous gunll's CJUC n twopt•ia Commissüo adoptou, mandando dm· <1 "I" do ord8nado, ou 8 'I" dn
g~·ntil'iea~·~o?
·
Pnrn ovilnr a desigualdade, é que. u sun emenda mnndn
'dar 8 "I" dn graLii'icnciio, cm ver. do .\ •1• do ordenado.
A ultima emenda é sobre os Ministl'os do Supl'crno 'l'ri)lunnl. P1•etendia o. orador, em 3" d'iscussüo, uprescntm• ~ss11
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emenda ao ar L 5', 'o' procut·ou Cts carreiras, npnrat• o golpe,
quiJ so quorin aLiljat• n ;essa c.ot•porn<;üo; uma ·Bli'enda mandando respail.ar os direitos auquil'idos dos Ministros do Supt•cmo ~rribunnl ~lililur. Não lm rnzüo para se l'nzet• uma reforma dessa ordem, sem Ler nas disposicões l.rnnsiturias, uma,
resgum·dando os clit'lliLos. ndquit<idos !los nctuacs Min.ô.slros
.iCio Supl'erno •rribunal :Mililar.
Apt•eseutad uindn bul.ras emendas nu Commissão c cliscutil-·ns-lm uma pot• uma no plcnar·io.
E' o que tinha a dizer.
Vem L\ Mesa, são lidas c postas coiijuntamcnto om discussão com a proposicão as soguintes
EMENDAS

N. 14

nrt. 5' :
Ficlam re.salvados os direitos .dos uctua'çs Ministros do
Supremo T't•ibünal Federal.
Sala das s~ssões, 2 de dezembro de i 013. -Pires Ferreira.
·J\0

N. 15

Ao art. 1" do substitutivo da Commissão, lcltra c:
•
Em Jogar de !, "I' do ordanado, dísa-se 8 'I' da gratificucüo.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1913.-Pires Ferreira.
N. 16

O ~ 2' do art. 1•, substitua-se pelo seguinte:
Os vencimonlos dos funccionm•ios do Corpo Diplomatico
~ Consular serão cnlculn<los c pagos como si os referidos
ViJncimenl.os ·fossem fixados cm ouro.
O 3" do art. i", substitua-se pelo seguinte:
O J'unccionat 'o que so inutilizar cm conscquencia do desastre ou nccidemo occorrido no desempenho da fm\ccüo de
seu cargo, será aposentado na f6rma acima, qualquci· que seja
o tempo do serviço, não podendo nunca r.oceber quantia me.,
nor que a gratificncüo do dito cargo.
Sala das sessões, 2 do dezembro de i 913.-Pires Fen•eira.

*

N. 1.7

Caso não seja approvado o substitutivo do § 2' do art. 1",
emenda a osso pnrngrnpho:
·
Depois dn palavra - dia - substitua-se P'illo seguinte:·
com ·OS domais funccionarios que p~rcebom vencimentos
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cm ouro, se proceda como pura os i'unccionurios do Corpo Diplomatico.
SuJa das sessões, 2 de dezembro do 10!3,-Pires /l'crrcira.
O Sr. Gabriel Salgado - Sr. Presidente, uttendcndo á
importuncia du muloria que se discute, julguei prudcnta trazer cscriptas ns considot·acües que fiz a respeito da emenda
quo npt·esentoi 110 nrt. 13, c que passo u ICr.
A emenda diz: •Supp!'im(l.sc n scgund•a parle do nri. 13
- porque o projecto ora cm discussüQ r·aattla a UJJusuntadurW.
dos {ttrwciantll"irAs jlllúlicos civ-ts da Uniüo, e não a .rc{unna
tlos militares, conforme se võ cto mesmo urtigo nó qual leio :
-- {ICU'f/1 CXCl!!idos das diSjlOSiçúC',s dc1rta !Ct Os rnittlares,
Não tlbstunte, a estas palavras, u meu ver dcsnecossarius,
como todo o al'Ligo que 11s contém. scguem.sc estas outras: c.uia r•e{orma, vortlm, nüo JlOdct·á )o'll1' .wncadtda con~ ·venci.
mantos maiores do qwc os ve·rocb'idos na ef{actividada do JIOsto
fJttn ocaupat•crn rw momõ"'tto da re{orrna.
·

Estas palavras alteram por completo as du proposit;ãc. rcmcLtida ao Sanado peln Mesa da outra Casa ·dO Congresso,
aliás, desnoccssarius, lambem, o quo emm - cttja ·ra{ot'ntll.
pot•étn, ntio vodcrtí sm: concedtda com vencinfertto8 maiores do
qua

'{JCI'ceb'iclos na c{{cctivülade do j)Osto da t•c{orma.
Ora, si os militares {i,c,an~ excluidos da lei em projecto,
().s

que ora se discuto, como 6 que. na seS"Unda parte desse mes.
ma nrt. 13, que os declara deHa excluídos, se dispõe sobre
a s.ua reforma de acMrdo com u co,rriucnd'a que o 1" Secrctano du Gamara enviou no Senado c, com a qual so !ll'Ctoudc
rev.ogar sinffo Loda a legislncüo reguladora dessa rc!'or·ma, uo
menos uma parte, a que diz 1•espcito ~tcts vencimentos dos officiues quo a obtive mm nos termos, creio ·cu, dessa mesma
legislat•i\O, quo dispõe lambem que, tendo o ot'ficiul mais do
35 annos do servic-os. roful'ma-sc no posto immcdiato c nosto
com a graduacãu do subsequente, si o ·numero de nnnos
fôr maior de 40. Em quulquer dos casos, com o soldo correspondente no do posto dn reforma, garantido cm sua plcnil.udo pelos arts. 73 c 711 da Constituioão d~ Republica, por.
tanto. ctlm as Vllntngcns inherentes í1 patente que lho fOr
cxpcdidu de accõrdo com n;; leis vigentes.
Essns vantng~ns ou recompensas - posto de nccesso (\
grnduacüo no inunodinto - do que gosnm secularmente us
militares, nem o J•ogimcn decnhido, com a sua conhecida pnroimonin para com elles. pensou siquor om lhos tirar, c estou
que nüo se quot•ct•á ho,io cnssal.as. tanto mais qum\t.o n Conslituiciio dn Ropublicn dou ás forcas do torra o mar (ExcrciLo
.c ,Mnrinha) caracter cxcopcionnl. dcclnrou.as institu1çõcs nactormcs jJermancntas e submcttcu-as, como no reg1men mo.
nnrchico, a uma losislacüo todn especial, como quo fazendo
cxccpçútl t\ gm•al ou commum applicavel 11 sociedndo em .s-cral, ordenando-as, por nssím dizer um Estado no Estado.
Ou o projecto de lei cm discussão ó pnra civis o mili.tarcs, e nesse caso regulo-se p,or completo o conJuntnmcntQ
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a aposentadoria dos funeeionarios civ•is e a. reforma dos mili.
iures, ou ti sómonte para os primeiros, e, ·nesse ca·so suppri•
ma-s9 a segunda parle dnqucllc artigo. a meu vai· dosncces.
sarin, nois a maleria sobro que versa c·sltí. regulada c com
c!l!!_ a d~ <iu~ tr,a.t'\ o paragrapho unfco. do ml. 3' ,da prupo);tct~o. aluí.s Jtí reJetl'adu, cmde deve ser, tslo é, cm lets t•oferctltcs ao Exército o ú Marinha, não docorrcnlcs do urt. 75 du
Consliluicüo. cmbom os seus lct·mos gc·rnes pareçam o contrario affirmar, mas sim, clós arls. H. § 18 do art. 34, urts. 73,
,7·1, 7G, 77 c seus parngt•aphos, nrt. 87 c seu ~ i". •
E' certo que ultimamente maximé no p~riodo presidencial correnll', surgiu a thooria de que a reforma dos milita-.
J'es nada mais é do que a aposentadoria a que alludc o art. 7ti,
devendo-se, portanto, regulai-a, , tendo-se pm visto íüo súmcnlc os lermos deste mesmo arLJgo.
!'iria mo julgo cm condições do poder mostrar com argumentos lirados da propria Constil.uicão que não t! tanto as- ·
sim, mas nem por isso devo deixar de expor o meu pcnsumento a resp<:ito, Lanlo mais nccessario qunnlo, embora no
momento cxcrc;a um mandato popular, rric nüo soja possível
abstrahil' da minha qualidade de miliLnr, sou, portanto, suspeito para tratar do a5>5umpto, ou, melhor, interessado. Mas,
não importa. Si bem que os lermos aposentadoria ·c reforma
~cjam synonímos, perante n nossa lcgislac;ão nüo se confundem, .significando precisammtc uma c a mesma ~ousa ou maneira du oblcl-as, ou ainda definindo siluacão identicn dos
funccionarios pulJ!icos civis ou não, pal'U cntt•m·om no goso
das vantagens da aposQntação, cada um, porém, conforme
prescrevem as respectivas leis reguladoras das cspecie&.
A reforma, que ó a aJJOScntaclori·a do militar, not•quo fa~
parle de uma organização toda especial, cuja base é a disciplina, elemento primordial ·C essencial de bom exiLo, qua.ndo
chamados a o!lerarcm aquclles que a compõem, obedece tambclll a uma lcgialaclío loclu especial, como Ludo mais que diz
respeito á forca armada, da ~uni o ofJ'iciul, como o soldado,
é. um dos elementos componentes. c, sem duvida, ncccssario
o de acção decisiva.
Si sob o ponto d~ vista da nposenLadl'in, civis c militaroa podem sct• cm tudo cquiparadoa, cxcusndo é 11 ·cxistcncia
de lcgislac;õcs diversas: uma pum os prin:ei,ros o outra pnt·a
os segundos, obedecendo cada uma a pt•mcJp!Os, rcg-t•as ,o proceitas divel'tiOs, conforme se verifica do proprio projec[.() cm
discussão, nlú mesmo no que é concernente nos .funccionnrios
civis. Essa diversidade ue fegislac.ües, como qup :cnracterizando-ns, melhor ncccntua-sc, na l)arte relativa á a~quisi
CJÜO do )lCS~oal pat•a o exercício das funccões não só milítal'()S
como ctvis - sc,jnm cllns administrativas,· ícchnicus, da mngislrnturn, do mngistcrio, diplomnlicas, eLe., nas reguladoras
de pt•omociio ou uccesso aos cargos o postos immediaíos, lí.cençus, etc.
,!
O militul~ l'cforma-sc, ou·, si .quizerem, nposentn-sc,

•
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adualmenle, no mc,mo posto· en1 que se acha, no immediato,
ou ainda nestrJ eu111 a gJ·ariu:u;iiu do subtW!JUeJ!Le, ·conl'Ol'me os
anno~ de se1·vir;o que le1n - é u !JLW di~põJJ a Iegislaoão rcgulatlot·a tln J'eJ'unuu. Eui.J·r~l.auto, o funceionario publico civil
HDOtreJ.Jl.a-se, ou, si pJ'e'I't!l'it·t:m, l·el'orrnu ... :;e, jul.Jila-~c ou ó
d1sprmsado do "JI'vir;u (us J'uncciouat·ius das ·seJJt'tJLarias do
Con;;Tcsso), uo eun;o que exrJt'cc, desde que, como o militar,
para oblcl' sua J'efm·mu, salisJ'u11a as condiçücor eslatuidas na;
!'t.'spcclivu~ leb, liecot•J•enltJS do ~Hado aJ·I.• 75.
Salvo incornpreheusão minlw, ou, na phraso lio ·crnineuto
SerwdoJ· lluy Barhosu, •a ausrJnoitL tle srmso .iuridico em que
fui eduendm•, :r I'OJ.•r;u :n·Juada (R:<.:~L'tJilo e ·~lurinlw), isto é,
O~ individuo~ t.)Ut! 11. COUl)IUCill, si bem QUO, IJOU!O ll IJ'C!lCl'ali•
rlar:lo dos eidudãus "sl.e,jum lmnllem .5ob a ucr.:ão da Consti·
tuir)fto ~~ leis que della tlimanurn, nltenl.u a sua missão social,
l'Speciul. exceJwional, inconJ'undivel com qualquer· ou~ra, não
podem de ixur de obcdcct:J', cornLl, com cJ'fcil.o ora so dá, o
nfio sú enlt·e nús eomo en1 toda a parle, u. uma Jegislar;fto uão
~:~ti sollt't! J'cl'nt•IJm ou apusenludo!'ia, si ouizercm, ei:Jmo ~obr3
t.udo o nutis, Lambelll uspeciul, exe.epeíonal u inconfundivel
eum u eivil ou eummum.
OJ·u; a J'el'ol'llm du rnilitaJ', ·segundo sr.• verifica da legisla·
•:fio bt·a~ileiJ•a, qu.:• nesso e demais pontos não ri a unica,
ol.led1~1~u a pl'l!Sl!l'ÍPCÜes divorsas cln:-; reguladoras da apo~rcu
lat.loriu dos fuur:eional'io:; publieus !li vis.
J~ssr! J'aelo r], stJIIl duvida Jwnhuma, mot.ivmlu pela razão
llu que ao decJ•tJlal-a, allumleu:-se para. a natur·e~a dos S'tll'·

vit;.O:; r1ue s'~ t•xigem 011 impõem no miliLm· .e para a. 11rcsLtH;ão

do qual rJslú ellc n Lodo o instanl.e da sua vida acl.Jva vrom·

I> lo al.rí o saeJ•i l'ieio ~i n tanto exig'il.' o mornon~o.

J:;:;tJ ,jusLifica us vantagens e~pr:eiae; que as leis lhe gn·
ranlum ~~ silo ,r~llas vcrdadoiras eonquístas ulcnncudas gra..
Uunlmontf~: ~~ que si süo usen:;siva$, ·se.iutn t'eduzidas. cor•rigin ...
rlt:Hf! a. ltd J'J•speel.ivn no qur, diz re~pcito á purccpr;ão d!J v~m
tagen:-; t:rH'I't.~spondenle:-; no nosto da J•eforma, Lcndo-~e em Vh!LtL
o liJJJIJe:·c, dr! :uJnos e Hut·vi~o rio oJ'fieial, ma; um logat• upro,JII'imln e não enunaranhaudo-ns eom disposicões a)Jplicuveis
a ouLJ'O:; fnner:ionurios r: que amuuhii. serão outt·os tantos mo·
1.ivos dn duvida, in LeoJ•pJ•etaçfio, o pt•oLr.llaçÕf!S, scmprtJ. noeivo~
i'is _pal'Les t! nmn e~empl'·u fa\'ot•aveis no T'hu~ouro.
Acl'e:;cJJ C]UB as J'm·,,as l'edet·acs t.le Lol'rn. o mut· são Inslilllir.•j,,l ·JJacimuws JWI'tna'll'rmtes. destinadas :1. defesa da l'aI.J·iu 1Íu Bxle!'iaJ' tJ :i manulenr;ão das leis no inte!'ior.
IJosL,n di~pOJslçúr~ '!~uscilu'r:ioual dec()th•o logicametl.w R
l't!t:OnlloeJda, JJnpJ•esclJJ!llvcl c uun~a. conLesludn ueccss1dade
tHwante o:o, l.t~r·mu~ d:~ musmn Gons 1 LiLuit~ão, do se dat· a cs:;n:;
ful'~~ns, iuslilu1~~~;.í!,~ nachnwes JH:tmmw,ÍI.tcs, uma orgunizncfio
'()speeial, som similm· eui.J·e ·as oulras previsl'as tm nlludirla
Constilu ir;üu, oomo que J'azeudu execp"iio á ilrgunizur;üo gcml
social ou poliLicn tla Nar;fto. can1 o seú ,fúro, 1l'l'úce;.,,·o, juizes.
cu e/i UO• /i't/J!!II(J/, !tli'uti li i 8II'II~'<ÍU, CCOIW'IIIl,ca, diSC {Jlll/1 a, Ulll
\'ol, IX
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~ummn, com a sun legislucão loda especial nssenlattdo tudo nn
Imperiosa neccHoidade da munulcnofto du disciplina, sem a qual
~mpussivel ci a cxisleucia uus mesmas forc;us; ~cnJ que, .por
,Isso, escapem os seus mumiJros ús prescrip~õcs das leis civis
ou communs. l!pplicaveis á uollectividndo ou á g-ettet•ulidadc
dos cidadãos. quando nollns ineidam, não obstante a siluacão
ent fJ!JO os co!locou u propriu Constituição, duudo-lhcs fOro
cspecwl.
·
Si n refot•mn do militar é prccisamertie a .nposcnludori;t
do funcciUtllll'lo publico, si osla expressão. isto é, funccionat•ios publicas, umpt•egnrln uo uri. 75 da Constiluicão comtn·chcnde rnililut•cs. l'uncciouurios dvis da adminsitracão, da magislrulut·u, do mllgislcrio, e outros. confundíveis Lodos sall o
ponlo de vista du nposenlllc;.ão, por que l'oi onlücr que o legh,;lador, t•ogulundo a c:onccssão du aposentadoria dos i'unccionn.
1•ios publicas. no decreto n, H7, de 4 de novembro do '18U2.
dispoz quo siio oxcluidos d11s disposições do mesmo docl'Cilo
os funcciunat·ios ·cuja aposentadoria é regulada cm lei especial, como os mngisLt·ndos, professores c militares· de lol'l'a c
mar, c.omo o 1'11z o propt•io projecto que se disculc'l E os lo~
gisladorcs do 1802, que votaram esse decreto, foram os mcs.
mos c;uo cstnbc.lccct•am. dcct•cturam c promulgaram a Constilui~ão da 1\cpubliL''a. JDstavnrn, portanto em mclhot•cs condicões do que os uctuncs de trurluzit•em cm leis os principius
nclla contidos, susccplivois .de serem regulados ou rcgulamcn.
tatlos; cru Lt•abnlho seu. conhccinm-n'u na SU'a lellt•a. c cs!Jit•ito. sem duvida nenhuma. melhor do que nós. Eu, pelo
menos, pcmo assim.
Si scJ cotntlnrnt• quanlu disnõc u logisl11c;ão que regula n
situação dos !'unccion:n•ios civis cm geral, com a rc'fcrenle a
militar·cs, ulú mesmo o projecto cm discussão. •com o seu
m•t,; 13, ver.&c-hn quão tlitrcrenlcs süo cllns. Blli·antindo a dos
militares, nos \ll't'icincs desde 11 data U(J decreto que os !l'l'Ornovc, lodu~ us honras, privUeu'ios, L-i/Jm•lludes c: iseuçiies que
tllrcctr~mcntc: lhes jle.'l'lcnccm. i'11clo esse quu so não realiza
com o l'uncl\iómu·io civdl, soja clle qual i'ôr. senão depois de
sua invcstidlll'u no cat•go.
' A necessidade tlu se dat·, na aclualidadc. como u rerorm11,
aos militut•cs tlc lel'l'a c mur. uma orgauizacão lúdll cspeciai,
como jú fieou dil.o, decorro Jogicumcnic do nrt. H c ~utros
da Conslilui•;üo dn mesma mnneim que se impunh11 no regímen pnssadv. cuja Conslilui~üo, c.omo a actual cm nenhum
dos seus nrl.igos fazia referencia oxplicila á !•erormu do militar. Enlt•elnn Lo, na suu vigcnda, purnllelnmen te t\. nposonlndnria dos fnucc:ionarios DUblicos u civis que se invalidavam
no servico da Nac;üo, existiu essa ·t·c'forma, sem C]lHJ ningucm
pcnsussu cm coul'undil.l\ c:om n aposentadoria duquelles funocionurios ou r·egulnl.ns cm leis a alies referentes, ou por
c~se meio all.crnl-n,
Não obslnntc esse silencio du Consliluiciio do Imporia,
,lcgislóu.so scpnrndnmento sobro I!S espccics, Assim se fnz,
•••• -
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Huu urL .. '150, que dizia :i
u Ol'ganizncüo do Exel'cil.o
do l3t•aúl - HUa fJJ'omocãu, soldo u disciplina assim como da
i'Ot'Qa ua vai», SeJJJulhun temente, 'JO que, pai· outros Lermos
mais grJJll'l'icus, c!nJ'"H u· fli'Ccisos, dispõe o arL. 87, da Conslituir;iío vigoule.
Esse Exul'cil.o do Bl'azi], bem como essa forca naval que
scl'ia, t:omo, com eJ'J'cilu foi, 'l'oguludo por Uirm ordcnancu ospedal, 1'iguJ·a 11u Cllnslituicüo actual, no seu nl'i. H, sob a
dcnomiuuciio de fot·cus de Lül'l'a u mar cúusLituiudo, institui.
cüus uuciouacs pi.lrm"Jnenles, dUii ,ruacs,' uma lei fcdel'ui determinat·ú a ol'ganil.ur;üo gora!, conformo .se vô no referido urL. 87.
o do numero 18, do urL. 3q, que uLtl'ibuo ao Congresso Nacional !eg·islar sobt·o u organizacão do ExcdciLo o Ma!'inha o por.
conseguinte, SObro l'CJ'O!'llla C domais partes do que SC C0l11"1
pünm essas tnsl'ituiçljcs uacionues parmanentes, como sejam
o t·ccrulurnonlo do HCU pessoal, u composir;üo dos seus quadros, u promucão dos seus oi'J'iciaus, o soldo, u disciplina. a
,ju~Li\:a. ulu. '.l.'m!o isso se fez u su tum feito cm luis chamadas
mil ilmes e niio nuqucllus de caructor civil, •corno a que ;o
LJ•ul.a de decretar.
mis porque mo parece que como foz o legislador-iiüo
l}slabolcecu, dee!•etou c Rt·omulgou u ConsliLuicão c do cuja
compctuncitt me nüo ú iciLo duvidur, LruLando de regular a
concussão do uposcnludorias aos funccionarios publicas civis.
cm (}0Jlscquonciu do . dispO'IILo no art. 75, da nossa Cousti •
cão, se ,julgou dispensado de, nu mesma lei, consignar prin"
cipios reguladores da reforma dos. militares .
Esta eslava provista nas disposicüos rel'ercnlcs ú orgnnir.acrw da forou uJ·mad•a. por ser dolla parte integrante o Qs •
scncial, corno r! o soldo, n Jll'Omocão, etc .. devendo ptlr isto
J'i:;ut'i.ll' em leis relalivas a militares pilt•quo os caruos publtcos
c-vis on m'ililarcs (isl.o ú, os c'argos publicas desempenhados
poJ• fun~eiouarios civis, ou os cargos publicas desempenhados por J'uuccionarios militares), súo acccssivcis, ele .. etc ••
c.Ql!J'ormo se I() .do urL, 73 da Constituição - sepat•undo uns
dos outros J'unccionurios. A rol'ormn como n aposentadoria c
a ,iubilacüo, ú a isoncü·o definitiva do' scrvico; ~~ primeira conccdir!n aos militares ou pot• incapn.cidadc pbyska, ou por ter~
alLingiLio :i idade limito dn lei r:ompulsol'ia, ou ainda por teLa.
pedido volunlnl'iamentc,_ eonscrvando o MU posto, ou sendo
pJ•omovido M immcrlinlo úquollc que Linha, som ou com u ·
A'J'uduar;fw do su!Jscquonic no .da J•orormn; cm ·quulquer dos.
casos, cont'm·me o numoJ·o do annos do scrvico, mnnLondo o
soldo ou parte dol!c, concedido como premio peln diuturnidndo
o bons .scJ•vicos J.ll'oslndos un nclividude do mesmo modo que
SC 'faz •COm O funccionnrio .civil, ll1US SClll fll'OmOCÜO fi cargO,
imrnodinLo .
.'\. J•oformn do mililnt• tnl como existo entre nós devo fi..
car onde cslú. Si r!ofeitos tem - o cu nüo ,os· nego - n!Lore.
so. r.ol'riJa.se n t·ospcuLivu lei; mns quot·or confund!HJ. com
n dn nposenLudoi·iv. do fuucciunurios civis; altor.ul-a por .uma

lei relativa a esles, parer:c, não sr.t• de mcllior alvitre, tantt.J
mr;nos acertado quanto 1;or u!n ar~ii!"O do tJ!'uj~eto eu1 .di~cussão
:rclcrcnle aos mesmos htuccJonai·ws se lll'elende mouil'ictil-n
As J~e.sm<ts razoe~ Ljl\C ,iá pr_cvalei.!.Ol'Ulll rara SC!' pelú St~:
nado retmtdo do JlrOJecto em d1scussao o ,arl1gü t'Cfer~nlc a
magistrados e rejeiladn a emenda l'~lativa ....
. 9 Sn. T.W.\~Es DE LYnA- Não f~i ~estacado; foi ~up
prlmido para detxat• os magistrados. E tslo contra o meu
;voto.
·
O Sn. GADm~ec s,u.a;~!lo · - ••• aos J'unccionarios da·s Sccrcl?.L'ias do Congre.~so •••
O Sn. 'l'AYAIIES us LYHA- Essa emenda foi rejeitada pela
mesma 1•azão, JlOI'CJUo esses 1\mcciunarió~ j(i 'Jôluvtlm comtn·e.
llcndidus no pl'imeiro al'liH'O lia lei.
O Stt. GABlllt>r. S.ILG.IDO - ••• n eu,ju:; llPUô'JUI.udoritiS a
Comtituição ta.mbem .~e não rereru U;"Pitcitmnen~e, não püll'!
IJ rwm ébJvu dcJxnt• de fll'eVttlceet• mn iluvor do.; mtltlurcs . .1~:;
:Les, si não são um tio:; Lt·us pouere.~ reconhecidos pela. Got~~lt.
tuicão, são. no cmlanlo. o snleulnculo de lodos ·ellcs, sãu
:partes intcgl'aulos ele ·uma Instif:u.trúa 'll~tdonat 1l!JI'IIt.wwnte.,
J•cconlwcitla o pt'ticlurrwdtt pela mesma Consü'Luiçfio, regendo.
!Se por uma lcgislnt,iío loda osnerJhll, repilo com o :;cu furo,
1li'OGesso. jni;tJs, corliuo. ll'i.lmnal. lllbn.tnistru('tiu. tHJUIW'IIIia.,
,clt:,; ludo obuducontlu ft il!l]l'Jriosa Mccssidade d:t munulcnçiio Lia disciplina, sent a qunl impossível é :1 cxistcncin da~
fo~;a~ a!·mad-Js, o [Jill':t o fim que se us m.atlleeru t~ tia pt·<;l~
P!'la ~O~lNlade; além do r1uc. tto uos~o r:aso, c .pela proprta
Coutif.itll i~ãa, c lia é. o é lo unicu qur,•, tem por missão manLcr·
>J' iulo~rit.lttde da J'edcJ.•;u•.fío, n o!·dcm interna e ruzet• a defetia
dn PaLl·ia no cxlcl'iot•. •
Excluem~sc os magislrudos do Jll'o,iuclo •:m. tliscussãcl ..•.
O SR. T.WAIIJ~;; tJB LYnol - Não esl:io excluídos. A lei é
p;u';l lodo~ o~ J'unccionarios. Sú se ':xcluit'tllll os mill.aros.
O Sn. GAunmr, S.lr.G,\DO - •..• pot• t!llO'/ <EnLretanf.o, na
eJ>'[)\'CSSfíl) -

(u·I!Ctrt01/lll'ios pll.blivUs, do

lll'L.

7G tln. G6usl.itui-

ção. comprdwndem-sc os ntllA'istrndos, U·OS· quae~. ele.»·, con.
fm·m•> sn vü elos lcJ•mos dos accúrdúos do Supt·cutu 'l't·ilmua·,
J.'rJderal u. 1.410, du ~ d() ilewmbro de tnOi. o 11. l.SIO, ti~>
2!l de abril de 1008 l't!:l'e·rido na noLtt HJ3 da CuuslltJI.li;úa Fc·
dera/. e constilltiçõc's das Bstculos, ú,11Ug. G!;, elo Dr. !lodl'isucs
Vianna.
·
Dir-so-ha: Rim. oxclucm-~e-oti porque a uposení~tdol'ia
(lesses runer.ionat•ios nublit:t'"' ~. ou. deve ~er regulada Pot: lo i
üSj)QJliHI, atteni:L ll nalurcza UO SC!'VI~O (jltc Jll•eslam. ll1COll!UpdiveJ ·~om ·O rlc nclmini~tl'Uçiu1 que. dcsumpunlHtnl os dunmtH,
incluidos os dus Sr.crclnrius rlo Congresso, t1uc nli:o são aposentados c sim. ll'i:rpcnsOU.rJs.
· Emfi1u, por tarJas estes motivos tl que peco :t sunpr•cssiio
da segunda pm'lc do t~rt. t:J di) Pl'OjccLcr cm discussão, sem

deixm•, eomtudo. do reconhecer· quo n. mnterin do que LrnLn,
car·oeo de estudo pnrn ser melhor regulada, do .quo ·O •í nrt legislur;fio militar :wLuul. E' possivel que nesse ser1Lido se· l.ivoRsn ugido si o mesmo pro,jecLo tivesse dado a honra do sua
passagem p~la Gommissão dq Mnrin~a e Guol'rn,. Esta', m~ part~co, podorrn Lambem ler sr.dn ouvrda a l'OSllCtl.o do !.ai rrro.
jocl.o - om!Jnr·n não se,itt olln. compqslrt de jul'isconsu!l.os 11
nem siquel'. no menos, ele r·nhulas - mns, nem por· isscr. monos
~usc•:nl.il'ois os seus membros de damm o sou pur•ecer sobre
a mntor·iu conLiel:r, sinfio cm todo ollt:, ao menos cm nlr;uns du
sr.~us arl.igos.
·
E.•sa Gommissão,, l.orin, nfl'irmo. ehamaclo a aLt.enciío do
s.mnd•l' pnl'a os se:;urnte:; pontos, ao meu v•1r, nlguns. pouco
ncnrtnrlos e outros até iller,rnos e quo, M ~mtnnLo, vão lendo
úxeeucfio :
:L", conferir-se roformn voluntnria nos ol'ficines, .dando.
se-lhes ns mesmas vanttr:;ons que. nos nl.Lingidos pela. compulso.
r·ia, nr.gnnflo-so.ns. no entr•ctnnto, :\quelles que silo' inuLili?.aCios no scl'viço 011 a obteem po1.' incapacir.lado physica, vel'iflc~da cm inspecofín r.le snurle e não l.eem os annos dn lei para
a. pereepr;ão de outras vnnt.nr;r.ns, que não se,in o soldo ou
pnrle rlclle que llres g-arante a sua pntenLe;
2", refor!11':H'em.se ns .officiaes cm postos supericrres nog
ria hior~rehin do prspect.ivo !JUOdJ•o nu orA'anizn~iio. Assim o~
medicas. eu,io ull.irno posto é cr do general de brigadn. rel'ormnrom-se r.omn g'l)nernl elo divisão e em certos casos, mais de
40 ann•~s <Ir. srrvieos. nl1! eom :1 grndunção de marechal, postos
quo ni'ín rxisi.fm1 nn rnspr.cLiYn hiornr.chia do quadro. O
nwsmn S•! .dando ••nm os phormnccutico~, no dn gone·ral de
bPigndn c, rlados os seus unMs de sreviço, com ':t graduncão
de ~cnornl de divisiío. snndo. no cmlanto, de· coronel o ultimo
posto do srn !JUU!lro. c isto, nüo só no· Exercito como nn Ma.
I'inhn.
Nrsl.n, nincln nns .r]cmois eh1sses nnnexns. nl.iJ no ele patr•ür.s móJ•rs, torlns "om um posto do ncccsso, ni<!lll do ultrmo
do seu quadro e conl'or·m·o os anno~ do sorvico, no ~uhseJ
qunnto.
·
·
. Fnt•nm.se ossns eorrigentlns e ouLI'.ns nn lo i rcspecl.i\~ e
o nug·mcnr.o consirleravnl !ln dr.spezos com inncl.ivos do
1\xor<li l.n o 1\1nrin hn, po lo menos, tnrú cot•r<Je Li\•o seguro.
A nfio serem lomnrlns medidas n. respeito, n.ffirmo: Ql.lB
nndn lr!J'Oillos ndinnl.ndo. (Muito bem.; 1111rito bem..)
O St·. Tavares de Lyra- RI·. <Presirlnnl.o, dr nceôrdó com
o., lrl'nl<•R do Rri:imnnto, o pro,ircl.o l.crá de vo\l.nr rí CommisRfio pnl'.n• qun rlln inl.orpnnhn pnr•rc01· ás emnndns np!'nsnnl.aclnR.
Hn"'l'l'o-mr pnm dr.pois do t•onhertn a discussão, nm 3"
lnrno, rlnr resposln n lodos M orndores que-se occlipnrnm de.slo
ugsumpl.o,
SUL'Jiunsn n discuo1súo M'im de sor ouvida o Coml)lissão dei
l~inancas sobre ns eml'ndns apresentadas,

'

,\NNAllS DO AF.NADO

!,!CllNQA A FMNC!RCO CORTft:

2' llisoussão dn proposioiio da Cnmnrn dos Dcpulndos.
n. 35, dn. 1913, nutoriznnclo n connossiio do !lO dins de liern1•n,
com orclcnnclo, pnrn trnlnmcnl.o elo snudo, a Fmncisco Cosl.n,
1'oguistn de 2" clnsso dn Est.rndn de Fcrr·o Cent.rnl do nr·.nzil.
Encor•rncln n dis1mssão.
O Sr. Presidente -- Nilo hn mais numero no recinto. Vou
mnndnr proceder (t chnmndn.
.
Procedendo-se :'L chnmncln, verifica-se n nusencia 1los Sr·s.
Lam·o :'\odrfí, Arl.hnr J~omos, .TOSIÍ Eusobio, Pii'·OS Ji'err•cil'n, niboii'O .Tnn~uoirn, li'r.uwisco Sr\, Antonio rl.1 Souza, Cnnhn Pfldl'osn, Guilho'!'rno Cnmpos, nomnrclino 1\lontoiro, 1\loniY- So'drt\, Nilo Peçonha, Alcindo Guanabara, S:í .Fr•oiro, Hurno eh'
Paiva, Airrrclo Ellis, Ji'rnnci.•co G\ycerio, GonznJ::n .Taymo, 1\lotello, Alcnc~nr Guimnriíes, C:onct•oso lllnrques, !:Iel'Cilio .Luz IJ
Victorino l\lonleiro. (23).
O Sr, Presidente - nospondernm 1í chnmndn npcnn,s· 17
Srs. Sanadoras.
·
Não hn. numero; ,fico ndioda n votação.
I,ICENI)A A D!OOENES GUIMADÃllS

2" discussão dn proposicão da Cnmnrn dos Doput.ndos,
n. ~G. do 1013, nutori?.nnrlo n concessão do seis mcws do liCo1nQn, Mm o ·Ordonndn, n. Dio~onos Gonçnlvos Guimnriirs, nuxilinr ela oscriptn dn J];strndn rln l!'erro Contr•nl do nrnzil.
·
Adindo n votacüo.
O Sr. Presidenta - Nndn mnis havendo n tratar, vou lo,_
vnn Ln.r n s:ogsão.
De,sõgno para o!'clom elo dia c)n sogninl.c:
Votncão, cm 2" discussão, da proposição dn Cnmnrn rios
noputnclos, n. 35, de 1013, nutori7.n,ndo n concessão de 00 clins
elo licença, com ordenado, pnrn trnlnmonto do sn.ude, n. li't·nneisco Costn, fogu is ln do 2' elasse dn Estrnrln elo J!'orro Ccn l.r·n I
d(l nmzil (com, parnccr contl•m•lo da. Oomml.ç,lúo de Finançm);
Vot.neão, em 2" discussão. rln proposiciio dn Cn.mm·n dos
Depu l.nclos, n. .~o, do 1!li :3, nu torizn ndo n concessão do sois
mozr.g de Jiecnr)n, cnm o ON\onndo, n Diognnes Goncn lvr.s Gu imnriics, nuxilinr do cseripln d:t Eslrnrln rio Fm·ro Gontr·nl do
Brnzil (rmn )JnrcccJ• cnnt1•nrio da Comm:issúo de F-inrmçn.~);
. 2' cli\~!lussiío dn proposiciío dn f!nmnrn dos Dcpulmloii,
n; 112, do Hl li, ~uo releva n prcscripciio em que tcnlm incor·!'ido n direito rlo l!npitiio li'nusl.ino Hcm·iquo Pcrcir•n, Jllll'a l'oelnmnl' .iudieinlmcnl.o nonl.r·n n ndo do Governo ~l!IJ n rel'or·mou nosso posto, nn qunlidndn do ol'l'icinl dn lkil':ndu Policial
<lesLn Cupilnl (com parl!f:m• contrm•·io da Cnmmlssiio ele Fi?Wnças).

S llSS:\0 E:\~ :l DE DEZE~1ll00 DE '1'013

2"

,•li~rlJRR:io

rln ,nroposí<;iio rln Cnmnra rJns Dnputndos,
·1\H:.i, nultwJznndo n eoneos~~n dr ~ei::-; TnN'.I''~ flr li-

11. M~, f.IP
~~~~~u~n, t"ilill o:; vnrll~Íllli"~nfn~ flllr.

Jhr. f'Oillfll'l.il'rrn n rm TWnl'(l-

~;n~ão, a Antonio FcJ•nnnrlr·R nibciro .Tnnior, praticnnlc rln EstrnrJn de Ferro Cnnl.ml rJo Brnr.il (com. parr.ccr contrario 11~

Uomrnis,l•io llr. Finanças);
0
- 11n propOSIC!LO
. - <I.n; C• nmnr.n dos Depu lados,
~ " 1I'1srussno

n. 50, de ·f n13, eonecdcndo !lO dms de

l~ecnçn,

com o ordenado
a .Tos•l l\fnrin Ilc!lo LiRbon, tclc!l'rnphistn dn T!lsl.rnda de Ferl'fi
ConlJ•nl •lo Br·nr.ll (eom ]Inl'cr.r.r (a1!m·avcl da Commisstio rle

F'inrmr;ao~)

;

·

2" discussão dry proposição' dn.:, Camnrn dns Deputados,

n. G!l, fie ·! 01 :l, nul.omnnrln n ennecssao de um nnno de licença,

R•)m vcllr.lmenlm, n Gndof1·edo Passos, oonductor teelmico da
F.strndn de FoPrn Oeste do MinnA (com. prJrcccr contrario da
Com.rnois.wío r/c F'inan('as).
Lovnnln-se n soRsiin ús 3 horns e

/jQ

minuto9,

•
170" SESS,i.O, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1\113
PnES!DENCIA PO SI\, P!NlllltnO MACH,\DO, V!Cll-PI\ES!DENTE

A' 1 hm·n <ln I nrdr., prcsonlo numero legal, nbro-se a:
sessão, n quo coneoJ'!'nm o.:• Srs. Pinheiro Machado, Ferreira.
Chaves, Af'nll.ÍO G•',l's, Podro Borgos, Mntollo, Gabriel Salgado
Jndio do Brn~il, Laul'n Sodré, .Tosé Euzcbio, Urbano Snntos,
~lllnrh;.~ 1ln Alnwidn, niboiro Gonçalves, Pires Ferroirn. Frnn·
eiscn f;:í, TnYm·os ri•• L~·•·n, Antonio de Souzn, Cunha PedJ•osa
Wnll'rcdo f.rn I, S igismundo Gon•;alvos, Rnymundo dr. Miranda,
Guilherme r.ampos, Oiivcii'n. Vnllndfl.o, .Toiio Luiz Alvos, Frnnciseo Pol'l.clln, 1\'ilo Po•;nnhn, St\ FI•eirc, Bucno do Pnivn, Feliciano P••nnn. All'l'rdo Ellis, Ft•nncisco Glycorio, Adolphr
Gordo, LoOfiOifi,J do Bulhúes, .To.;:.ó Murtinho, Generoso M~l'
qucs, Xnvi0r fia Siil•n, Alencnr Guimarães, Felippe Schmtdt
Ile·J•cilio T,m o Viclnl'ino Monteiro (38).
Dnixnm dr. eompnr·ocel' com cnusn ,justificndn os Srs. Sil,.~rio Nn1•;•, 'l'nfl'<l, Al'Lhm· Lemos, Gervnsio Passos, ThOf!lU~
:Aecioly, Cunhn Pnd•·osn, Er>itncio Pessoa, Goncnlvcs Forretra
Tiiheiro rln Bf•ifo, C:o1ilt'·"- Bibeiro, .Tosó Mm•cellino, Ruy Bnrl!o,;a, Lu ir. Vinnnn, Bo•·nnNlino l\font.oiro, Moniz F•·oil•c, Lou
1•r.nco llnpl.isl.n, Au~>;n~to rio Vnsconecl!ns, Alcindo Gnnnnhnrn
Bemm•<io ~lonLnii'O, llt·n~ Abrantes, Gonznga .Tnymo, A. Aze!'edo c Ahtlon Bnr,f.isl.n. (2:'1),
E' lidn, po;;tn r.m di'nmsiio n, sem rlcbnlc, npprovada li
nctn .do sns>ão nnl.orior,
.•

!

,\NN.-IF.R no RRNAPO ·

O Sr. 1" Secretario

d~clarn nun

nlío ha nxpl),r.J.inntP,

O Sr. 2' Secretario dr!r,Japa rpw não hn

pm•cr:eJ·r~.

O Sr. Francisco Sá (')'-Sr. Prr~idcnLe, lnst.imo lei' chc·
gndo honirm rlrpoi~ qnr• n horn do i!Xpcr.licnl.r o~lm·n finda'
por n~ln motivo l'alt.<!i a clovr.J•ns fJIW qni~nrn lN cnmnrit:!o
immrrlinlamcnl..,,
O rwimnii'O dr>sl.n;; i'• n. r.xplicnl)fío n que mo o!wignm n·
pn!nvra,, JWOI'<>J'icJn, 1111 r\i~Jmssfío <l'n nel.n ]101' mrn nohre nmi~
;lO s,•, Sl'l\IH]OI' Nilo P•·r:anhn.
~~o~I.J•on-sn S. Ex. mn~undo por hnveJ' n Scnndo, rJ,)
ncr,(IJ'(!o 1:0111 a sua Commis~iio dr Pinnncns, recusado J'ccur~
~os pnJ•n 1:onservn~fío ria~ ohms que se rRifio fn~nnrlo na hnixnr!n flnmincJw•.
BnstMia pnJ•n l'o•()onhr.cr,r que essa npPccinr;ão !'rsuHnvà
rlc um Nfui\·,wo, 1.<;1' ,.,;,•il'ica.do qnr .fui eu a nclni.O!' deRso
pnl'nr,rl'. Ro!'ia 1111111 r~o11sn ·pm•n. merece!' rslrnnhe?.a quo nos
Pnr,oniJ•aswmns 11111 <'•m f'aeo do oulro, o 111o11 omínrnln clwl'e Bo ui !.imo rins seus 'anxilinJ•os...
·
O Sn. P1nr.s Fllnnmn,,
Ullimo, nfín npoiado, .um dos
fJI'i !Ttn i I' OS,
0 ~n. FMNI.! RCO f;,i - , , , 110 governo n CJIIC S, T!:X. ]WC•
sldin rom !.:mio fu.>l.r·r pn1·n seu nnmn r lanl.o pl'ovcitn pnrn o
pai~. 1~ 111nis rosi.J·nnhn ninrla. que o !Nrcno dcs~n di\'OT'P:rneia
sn l'oJ•nJnssn pl'fn;; iniN<•sses rir. umn ohrn f\l!o pm·a aqnrll•l
Governo l'ni " ;;en nwlhnJ• rJe;;vnlo e que é um J.cp;il.ímo mntivo dn nfnnia do P!'csi'l"nl.e Nilo Pecanhn r PnJ'a cu,io rrsultndo rn fH'r.sl.r.i n S. g;,:, o coneuPso mais delicado.
Nfío hm1w. rni.J•clan:lo, o raelo ({JIIl rlel.m•miJwn rt mngnn mnnil'eRI.nrln pr•ln meu illusi.J•r nmigo. Ao contl•a.J•io, o
que n Commissiin di' Finnnçns ppormJ•on crnhnrnçar :roi um(l
mnniJ'rsl.n desnJ•rfr•m f'illunclliJ'n e ~~oneot'l'lll' pnl'n r{IW a nllr:t
.fosse cusl. .. nrln pülo' meios J'eRulnJ'e" o Jegnr.s.
O GnVf'J'Ilfl lmvin ~n\i"iLndo um eJ·edito no Cong,·rsso Nar:íonnl pap,J eon.'<·J·vn(:iin do..; i.J'U'bnlhns qur• so estilo 1'1Jnli1.nndn.
sngnnrln o "fllllJ•:wl.o 1'r!il.o pnlo GO\'~J·no rln nnhJ•o SrnndOI' pelo
l\io de .Tant'·it·o. O Oovot·no não dr~vfwin Lei-o fnil.o; não dcvrq·ia
1.m· J)l\(lido rossu '~''"rfi!Jl, 'l'J'ni.nvn-sc rir. 11111 soJ•vico not·mnl, oJ·rlinol'io, I"'J'I'Illliii~IILr•, d1• um sroJ•vir;o que lom dr. se J•r.nliznr l.oclns ns
ilnllOR, Jllll' "OIIS"lflWIIt.in de lllll SI~I'Vi~O fl\111 rJnvr. SC!' "\JSlendo pnJ• nwio dr. J'PI!Ur·sos inclnirlos nn !ri Dr'l;nmr.nLfl!'in.
:'i fio plldn hn ""'' mnn i 1'1•sl,noiio ma io1• r mn i~ lasl.ima I' OI
de nnnr·!Jhin f'innJll'r•iJ•a tio qun r•sl.u de su osf.nJ' l'n~.t·nrln 111'1:·11mnnl.os r.IP rlr·~.pnzn. I! vol.nllrlo I!J'rtlil.ns rxi.J·noJ•rfilln!'in~ papa
rwcnnrl' 11 nui.J•as dnspozn;;, qno rlovinm t.<•J' sido fH'f'Vislns nu
loi nnnua qur• ''' vnl.n pnJ·n ~ssrr l'im, C1•rio qnr. isln rí nnm
man il'<l~Lnr:fin dr h,I'JIIli.'J'iHin, qtw ,·. o mn iot• vieio que s•; pMe
1rt•nl iNH' nn fi!nbnt·at.:flo ria~ lt•ís <lo Ol't~tlmontn.
.(') Este

discurso

niio 'f'oi

,rcvislo pclo·orador.

'

•

A1lAAÃ0 1lM

!1 Dl'. Dl\?.m.rnno m: I OI~·

O Sn. N11.0 Pll()AKfl.\ qnr, i'''diu n el'r.rli t.n.

Muito bem! Mas roi

n (:nvrrno

o Rn. Jln.\1\f:w:n R.\' - E' ,justamente por isso que mi
r~lou· f'l.•!lRIII'IIntlo o r:ovel'll'l: po1: l.nl' peclido o •n·edito 1! 11

Cnm:tl':l u~l-o t~OIIl!f!llii!O.

Tndo~ nqnnl\t!s flll'~ r~nnhf'eon1 üFil.ns eou;;;n~. ~nhnm qnnnl.o
~n i'~l'nr•,:am o Congri·R~n u o Govrl'nn ·nnl'n. orttulrhrnl' o or~a

mrnto, ,.., Pl\l.•·••l.nnLn, quando se Ynl.n n le• da dospczn, lnnrJo
nm l'tu:n n !ni 1la l'i!CI•ila, \'nl.nm-sn pm·nllelnmrnte OJ'I;nmenlos
RII h l.r!i'l'a llf'I1S •
• Ainr.ln ha pnnen o Mini~l.r•l'io da Viação ll[l!'OSC\li.0\1 n i<P.ll
l'l!lnl.n!'in, r\flf'.JIIll,ml.o qnr• fn~. honr(\ :'i. sua sineot•Id.ndfJ e pnl.r·iot.if.irlln. l1nt• N~:-.;p -r•nlntol.'lO sn VI~ qno no oxr.r·err.Jo pnssnrto
!-li! chw:,·nLnt·itJll ~~r·PdiLnR I'XLI'nor·dinal'ios na imnor·Lnncin. ,((o !Ir,
mil ennl.o:<. qunsi n imr"wl.nnl!ia l.ol.nl do nJ•r:nmenl.n rln dr.sprz:1
dnqnrll•! ~lini~t.r,.·in.

Como qunt·

qtH• ~f'.Í:l.

o novoJ•nn podiu

oRSú

)\t·erlil.o.

n

Cnmllf'n voLnu-n l.ãn. LnJ•dinmenl:r que, tnnclo siclo o r.n·r.rlil.o sn'Ji,ql.nr!o pnc·n fll't:Oi'l'''~ n dr•spm.ns rh.ll'nnt.r todo n rxr.c·ni••in, clln,.

1·rcouiH)I'NHln

qw~ fl:"ll.ü

tHio podül'ia ser votado i-;Íniio no

~r

!(l!nrlo ~•·nw~l.c·r• rln ''XI!I'eir·io, l'i!dnzin-n cí mr.lndn. Tarrlinmnnl.n
f•.l!r,gou n Jll'f]il\n ri,. r•J•orliLn. no eonlweimcnl.n do Senado n rhJ

mni~, oh·o~Oll r.lr~ncom
pnnltndo rio;; Psr•lnJ·rr·imcnlos indistlonsnvois pnrn hnhilitnc· rssr~
c'nnuni,;;;ín n dtll' u ;r-11 vul.n c·nnMirmcinso solwr. o n~sumptn.
Qunnt.lo ,.::; . . nR P::wlnt'(•t·inwnLn~ cllegnr·nm, vcn·Hieou-Ro qne n
eJ•cdiLn st'1 pnrlo'l'in ~rr voLndn nn mr.z qnn ClOI'I'ú, qnop diWI',

:·ma

Commi:-~s~n

1!1• Fimlnc,:ns,

,~,

nindu

quo o c·.,·r•rliLo Jl!ll'n wsLr•m· srJ·vii)OS do r.xcrrlieio soJ•in voLnr.ln
no snu u!Limo mrz, qunndo não JlOdm·in mais sr.I' npc·ovoit.nrl,l.
Jlnl'l.:ml.n, RI'. Prrsidrntr,, seria lrvncln :'L eulpn. dns OJ)I'ns dn
haixnrln 11ll1n closprzn dr (Jt\1' olln nitn i'll Lr.J·in nprovci1.ndo. ·
Jlnc·Lnnl.n, nrlvnguei n inl.ol'cssc rlessns ohrns. rccnsnnrlo
r;;;;,, rc·rrlitn. fJLll' l'nl'in •·m·gn rir nmn clcspeza qur não ter·in.
,;ido ulitiznrln !)Oi' Pila~ .
pn•·l.nnl.n, o meu nnlll'e nmigo fil!C não l'iz ~inflo J!OJII.innal' aqui n r·.ollnhrll'n•;fín nh;wuc·n que nu llw pl'nsl.ni rlm·nnto
n
h1·i I hn nl.r~ goync·nn.
O Rn. i\'u.n flEÇ.\:"il.l - r.ollnbnrnciio ext.I•nm•rlinnrin.
O Sn. Flt\I':G!Rr:o S.\' - Bm lodo o enso, o nssumplo lm
rir RPI' l'i!solvido na lei rio m·c.nment.o.
Onll'o rlnvnc•, S1•. l'l'f•;;ir!r.nlc, que eu qni?.ern. L•~r· r.umJll'idn linnl.t•m ,: o rln "I'Pi'n· I!O!ll.nstur)iio n. um !liscn!'so pn :·a
n qnnl, nQ rni.l'lll' lli!i'IP I'IWinl.o me :l'oi ehnmnf!n n nLLrnL•iir.>
•' fJiil' l'oi !1i'nl'nl'ltln nn l:nmac·n prlo Drpnl.nclo Mm•cil'n oln
1\nelin.

. v,;
"''11

Nfío di::~t·HI.il't'i n~ n}H~fiJ'\'fH:ücs J'citns pm, nssc nJ'flf\nl.~ J•r ..

Jl!'Osl'n l.unJ.I! cln ,;iinnç:in c'r!\·nlucionnr·in qun optwinw ,1 Gen!'(t.
JlON!Ur• nuo IW• Pni'f'l!e sr1• este momento o nppoPI.unn.
F.nlJ•rl.nnt.o, l'oi-ml' pn!'l.ir•nlnrmnnl.r nssignnlndo um lronllll, no qunl sr mn l'nznm r-r l'oPcneins nomilt~"H ,, lfti(' p•:f.'ll
n V..F.x., Sc·, Presidente, licençn pnrn lêr.
·

ANNAllR DO SENADO

Di7, n

r-1·.

hrp11fnrln pnln Crnr·:í:

nmi~losns r·craTor•rcs Homem com o Sr. ·Coronel
cm uma das confallulacúcs, o !\cncr•al
1'or•r•.,s Homem, l.t·nennrlo irl•íns sobre n mancir·n de evitar.· ,nquellns n~il.nçiíns eontin,u~dns, <'l!lht·o~ a tJUliVCl!i;
C!Jt:llr de nslirml.nJ• nn reolcu;ao elo :SJ.•. · l•rrmclsco Su,
<!omo melo dr. modil'i.,nr· a nLI.il.trde !.lo r;•~nN'.11 l'lnileli'O
Mnehado, i<Olll IJ que não 1!1'0 pnssivé•l J>Dr' lill'mO olljüdla
siluncitn.
mntiro o pr'I'Sidnnl.c do Estado· disso f)UC n r·ocloi~ãn dn 8r·. Frnneiseo S:'t não podia ser nssonLnda, pol'quc o mr!smo senhor, ligado :í J'amilin Accioly, estava
ineompalibilizado eom o Coará, e dumais não podia
nerer.lilm.· que o Sr·. Mar•echal Hermes visse f!Olll bons
olhos essa r·rrlric;.i'Jn, pois que nquclie Senador havia
alaeado do mnnrir·u insolente c rcpcf.idn nn tribuna do
Scm~do al•! u hom·a do Rr·. Marechal PrcsidcnLe.»

•Mnnl.inllnrn-sr., Sr. Presidente, as

~iíns rlo general
Br·un~o '11allello, c

Pnssm•ei scibrn n ,r::r·ossol'in elo modo com fJUC aqui r, qualificudn n minha ni.liludo. Prefiro nLtribuil-u a um
descuido rlo que r't fnlf.tt de educar,ão pnrlnmenlnr· c de halJitos do sor,índnde Bom fJ1lC Rr 1\0st.umnm explicar insolcncins
desta nattll'ezn.
Não pi'OI'.isnpirr, nlir'rs, de oppilr nenhuma contrndicLn ns
al'l'irmnr:iies inexni!l.::s qnr nqni sr eontecm., Com el't'cilo,
ncudín rí •·onf.esl.n~ãn, n ull.imn dcllns, n mm\ illustrc amigo,
o Sr·. Dcpntnrln PrNlrrico Borges, eom o seguinte aparto:
<Tsto nüo ,; C\Xnoto: n Sr. Francisco S(L ó incnpnz de
tünr,IIT' n honra rlo qnrm qucl' quo se,in, c muito menos a
do Chol'r ria Nnoiw >.
A ~Rse meu nnht'P llOmpanhcit•o .e no., illURl.ms DcpuLndos
os Sr·s. Fon~r.l!li TTr.r'lllfli\ o Flor·r.~ rln Cunlm, qur\ o al\nmpnnlrnrnm nossn eonlcsLa~.iio, ou devo oxprimir immecliaLnmenLo o
1!1<JU reeonhrcimonlo pela ,iuslien que fizornm no meu procedrmonLo.
I~'-mn muito ngpndnvrl vor assim oncnrceirln n estima
com qno mr lronl·a n Sr·. 'Vier-Presirlonto do Senado, velha
nmisarlc, f)ue ns vieissiLurles politicn.s nito· conseguiram nhnlnr. ~lns lrf'll1 f;, Ex., nem 1'11, pcrmiLt.iJ•cmos qunlqner negocia~·ão l.cnrln por• nlr.irwlo n minhn rcclciciio e menos o nsscntimcnl.o n cstn rln .fioi'Pl'llnrlm· elo EsLndo.
·
Alir'rs, o SnnnrJo ,:, l.cslemunhn: do que nnncn, ~sqneci o
l'C·spoif.o ,qun rlevn n osltl l.l'ilmnn, qunnclo purlosso trll' osquecido o qnr n mim mesmo c!ovo, nl.ncnndo a Jronm do r]ucm que'!'
q \1 o ,s.,,j n.
Fiz a r' I' ii.i"n cln pol ii. ilm o dn nclm i n isl.rnr;.iio Llo GovcrnnrJm·.
Pos~() tul-it l'nit.o r•m tormos volwmontes; IIU!lr:a, pnr•,\m, eu
trouxe ao l.IJt'I'Cilo do rlohnLo n pcsson do Si'. ·Presidente dtr.
Ilcpublica, nr..m u riJspoilnbilic!nde 'do seu nome,

SESSÃO EM 3 DE DE?.R~mno DE 101~
F.~sns nfl'irmntiins rln 81·. ])ropulnrln I!IH\l'OTJRr Ro rJnparclhnm ''nm n l'nnlaAia lf\Jf' RP mwonl.m no sou diRelll'sn. Por
mais que não .queira discultil-n, nm 1.odo o caso devo nssignalar
<JUO clla~ ll!rTTI Rido ob,iclll.o de largo i.lcbrlle na Cnmnm. .
Alli sr procuJ•a l'a~rJ• UJlrodil.aJ' quo n!is, os :ulvcrsnr'ios
i.ln lyrnnnin fJUC csLú dominando o Cem•á, csl.nmos· procm·ando
c soliuil.anrlo a inlcr·vmwilo dn O:ovcrnn l~rdernl paJ'il. J'Csolvcl-n,
o se -npf'osonlu como 1ir•ovn dos.~n. intorvenoão ou como acto
cm qqc ollu se r•enli~a a nU.iLudo do S1·. goneral 1'oJ·rcs Homem.
Ora, todo o mundo sniJc, c o pr•oprio Sr. DcpuLnrlo 1\!oreirn d:1 noehn. diz cm seu dlseurso, que n prescncn do Sr. gcnoml •.rm·J·os Homom 110 Ccnr:í J'oi prnvomula. poln Govcrnnrlot• do J~slado.
11\sl.c, tcnrlo imaginnrlo nm plano, qnn dizia csl.nr mnchinndo fllll'll drpt,l-o, n \1l'imrir·n eousn qm fe~ foi eommnJJicur
(':lse plnno :w i11RJJ<lel.or rJn Hogião Militar.
Di~ l.exl.nnlmrJJ\.1• n Drpulnclo a que mo refiro, 1'\r. i\!orcira
da noc•lla •fj\lC, 1\est!Ohri'IO o plnno, o Sr. Govornadot• do Estado scienl.il'icon immndialnmrnl.e em um longo o subslunciado
toler;rnmma no inspcclor !.ln !l" região. o SI'. general Torros ·
Homem, no Sr. Minislt•o 1ln Guerra c no Sr. Prcsiclcnlo dn. nepublica.
Si a nltilude do in.~pector dn 9' regiiío sc pódc intcl'pretnr
·como uma inl.rrw•ncãn; nssn i nl.crvenr;iío uiío foi so li r! i tadn
por nós, os ndvcrsnrios rlo Governo, mas pelo proprio Govnrnndor do Estado,
O quo occot•t•cu no Eslado quo tonho n honra do rcpre~cntnr, foi fs.f.o: o St•. general Torres Homem, chegando no
Ccm•t\ onde ali:ís não o nr,ompnnhn.m ns 11ossas sympnl.hins,
mns, no contt•nt•io, n no>~'a nn.t.urnl prevenção, verificou quo,
de facto, n;; r;nr·nnLin~ const.il.mdonnes cstnvnm nlli supprimicln~. quo ns loenlidndcs 1lo interior estavam entrc::;u()s ·no domínio do verdndcit·os regules c quo, n pr•olcxlo do buscn elo
:l!'mamunl()s, se r.s1.nvrm1 rlnndo pm,;;cguicücs ns mnis violonl.ns
om cnsns do oenhOJ'ns r!ornlcs, obr•igando-ns n se rol.n·nJ·em.
Tudo islo não ,1 nmn inl.et·voncão, P. um trstmnunho c lostemunho 1los mnis valiosos. qno nli(Js .eonsLn cln JH'opr·in ot·dnm
do din do grnm·al 'l'orrn;; Homem.
Dovo rleclnrnr• n V. Ex., Sr. Presidcnt~, quo nós, opposioionislnil 1\. sil.nneiio nrrnj'llhicn quo osl.(t dominnndo o Cont•Jí,
não qum·omos n ln~Ol'VI!JlÇ~O illo~nl do Governo dn ncpublicn.
Snbomns qno o Govot•JJJHIOI' quo h\ o~I:Jí não foi clcilo, •) pnr•ccomo quo no~l.o l't't.:imon umn nulor•idndo que não nnsoo dr.<~n
tMA'fll1l 1ln ehJi~li\o (• umn nuloridndc usm·pndm·n. O C:ovnt·nndot•
tio Cont•J\ l'ni l'NIOllhl•tddo nm umn nssomhlt\rt. do 30 SJ•s, D'liHll.:ulos, Jllll' I~ Dopu\.ndos,' qunndo n lo i oxigo n mnim•ifl rio sons
nHilllhJ•os paJ·n wnhrt~''l-o. Isso JIOJ1Ria dn neln nsRignalln fiO!'
Hf)Uellt'S f)lH' vnl.nJ•nm llt'ln l't'COllhecilllCillO do Rr. Ft'l\111!0 nnbello. PnJ• l'lli1Hr~uin1.••, ,, uma nul.or•ídnclc illcgul, inennsl.itucionnl, quo cnllnl'ou o Cnnr•:'1. l't'l!'n da nepublicn, J'ór•n dn Constiluiciio c J'Mu elo l'c[limon l'ildol'Ulivo.

\0

~-

F.

,\:-;N.\Rfl

nn

REN,\00

mni~ nindn.: no cnv,Js rio que oui.J·o~ .~nlvndol'r.s npro-.

gonn1 da sua {JI'"P''h :w'.':io, quando. rli?.om (Jno e,/.ão snlvnud,,
o~ F.si.:HIOfi dn rJr•so!·•IPm nllminis!.Pnl.iv:t e :l'iuaw~e'ii'U l~m qun o.~
t•IU!IJllll':tL'illll, :tn t•ll\'t~ ... dis~o. 1':-lf,;í I~IHtí'.ando nu E~tado n mniot'
rlt~S).!'I'flr::t adu!ini:o;I!':Jfi\·n r• j'j.llil!H:P.il':t ()UI! f·.;t.• i!Ollilf~I'!P,
.
J~m wn _K-;/ndc'l ll,•(tllnno t•lüvnu o crwpn dt~· poliein. n .2.onn
liO/Jil'll.' .. l:í "''·'l'''"d''" iii/Pg·l'a/nwnlc o., 1.200 ~:on/.os qun r.n"oni./'rt/1 no 'l'lli•SOlli'O r. .i:í di•sponl!m! o. l)!nfli'C~I.imn l'i'nli?.:lfln
[lfiPn n..: rdwn:oo f/P :-u.:·,w .:; P r":gn!OS, (jllr' .'!(~ P.'li.IÍO rt:•:llilrtndn Sl'ffi
I 'N! l.lt 'S O•
!H~dinws intm•vr.w1fio cltl ningut~t11.
rlnqur~nto e impm·io:.;a da !Pi, o tnomt'ni.n
1(1\\lnl o ~~·.H im}WJ'io.

.:\'p,..;fa sil u:ltli"tu, nrí ..; Hill)

P'lpr•r·nmn~
t•rn qut~ a

a sítuat:irr
h•i

l•:l'a n fJ\Ir< 1'11 li11i111 a 1/ir.P1'. (Muif,, ''"III: '111/l'iln lwm.)
O Sr. Bue11o <le Paiva ( .., - i;,·, P1·m;i1h~nt.n, ,·,
~.<wnrn· f\\lhlii,O~ n:=- 1\1<'11:-' a~J·:Hit•einwn!nl'i :í. lW~·~t~·~.a.

nwn rlr\'r.r

(:tnn C[Ht~ o

JllnRI.J'I1 :::>1·. !)np!llndo i\:11!1 Fr•J'IHJI!lir' all.r•nrl<•n a mn11 PN.Iido,.
••xplil'nnl/n n., palan:h fJ(II' t•llr• fli'OJ'()!•idn;. na rmlrr.viRia (Jar.la
n n1n n!'gn.o "'' flliltli,·itl:ttlt! d,;,;f.n Capi/.al.
~. Ex. 'I'PJ~oniH•c•t•ti ~'' pi'tlrdnrnon dnsdn log'O a ,in~t.c.·~n do nlilll
llt•Pr•l\n, qllt)
I) 'J"II'ifll(•ii'O :t

~~i ju~lil'ir'lllJ

pn1' liiYW nmi.'i.l.iftO.

~'lllr.

R.

J~x •

.foi

ln:-;l irllill',

s. Kx .. d:llltln-Jn" 11/lla .. xplinnçfio, nll•·Jid'''" nn nw11 nppc•llo t~ n /'t~z 1'111 !dll':hW:-i 1nn ,t.nml.i:;, quo rnc.• sir11.o dPf.lvanr~eirJo
i' I f'll' nfi flll Jd i ('(I.>; n..:; IIII' l L.'i · :IA'I'it d N! i rn r~ nI 11~. :1 A' I':t·flNd ln NJI OS IJI H~
I a rnJwrn I tii'JI(t t•xl Pn ..:;h't'J.-: :Jft ,Ífll'lln I q 111.• pu h/ it•.on P:'!l n nrHJ•o ..
\'Ís!.tt. rt!IP J'ni o (ll'itnoir·n a \'ir· J.ir•:tt· dn Stlh/'1' 11111 :--iPuador• da
Ht (ll!hJi.r·n :r .-:tJf-i(JPii.H t'[IIP ni'lt• Pl'OPI'io !li'A'Í~n lm\'in lt~\'nntntlo •

.F!r·nrn p,.;.;ln:'i n.-:

pt:~tlindo

pnln,·r·n~ cnw ·dPsu.i:n·n rlil'i~ir• no f-;•Hmrln,
Vf1i'.· dni·wnlpnf:! IHW lf1 J' lr·n!.ndn dn.~l.r n.o: ...

rnnL;.; umn
.'l!i11pln. 1.1/uilo /1Nn: ·nulilfl lunu..)

O Sr. Tavares de Lyra (') - f\1'. P!•e,irlrn/.1'. nn 'r"iio
ril! hmilt•m, ~1/tllldo 11/',Wn o iiiiL'j''f! ~l'n":Hlnr prlo Amnznnns
~~·. Gnln'irol Snlgndf\ a pr•opositn fln, l(•i CJtll! J'B~.\'Iiln :l npo ...;r•lll-:1 ...
dol'ia do' l'tllll'ldnnal·in' fHillli"o;; 1·ivis. ou live or.enslrto tln rh11'

fliVPJ'.~ni-i ílp:li'LI'.;; n. ~. Ex. T1·~~ do~sr~ npnr·to~ fo!'tun npnnl1n~ln.-.
pt•/ns ::;,.,, lnehy~,·ai•hlt.<: r.,lan, mil'fllanto, pull/warlos eom 111,.rwrrf•eiif• ..;;, f{LII! ..~rr mt• npJ•n:.;~o P/11 vir• I'Of.d.il'ic•nJ', pOI'Cf.llP rllH:"l
t!/1\'oll'i'fll l"lnlns rlt• yi,;ln ti~> rlou/.rina dP ,qno ,j1i /i·n/.<'1 /onf(nrt'umlt• f 11lt PHI'I't~r·r'fl.-., qur npt·r~rnf.r-I no Rennclo. •
.~
() pl'imdJ•o .~ r~ ln: Qnnnrlo ~ . .lEx. so pr.fr.l'i1!1r :t 1/l!f!n~~rtlnc.lP
dl~ l'f!l.!.ldnl' Pt!l lt.oil-1 ~·:o;pl'r'irws n npmwntnrloJ·in r.lr Cl(IJ'I.a~ e1n~~;,;···i'l
(lt 1• t'ttnt·l~iumu·io;-;, dt.and11, t'CJ/1111 Ul!Hl da ..; ~~Xf 1 PI)I.traf.1ns pol·n HP-:
mulo, n dns tlm:;::i:·:tt~ndos, 1'11 d1!i a ~. J!:x. Pslt> npnt·h.•: «Niío l'nt
<ln~/nr,nrln .•. » (l'rn;:n,·n ,;, /•:x. 11111' l.ivri'ilfJ sido rlesl;nr,~rlr• prll·n.

l'fln.~ti/.ltÍI' l'l'O,it'elll t'lll ~l.'jti\l'ilf!O.) «.. , foi, Sl.l[lf/l'Jillldll f.lfll'll
f!d:\::11' n~ 1\IU;..!;ii-lt!':Hio:-õ na t•ug;rn eftrnrnurn, '~lo eontrn o meu

---.volo.»

( • \ IMe discut•so não !ai

l'GI' isto

pelo orador.

úl

Enl.relanlo o uparlr• tJsl.:i pul.tlieudo 11e"l'~" ieJ'IIJU:,: ,. Fni
éUJ.i]JJ'iJJJldO Pill'i.l r/•-~i.'\111' 1.1.-.: !tJi/il.:l/'l!::i J.ta 1'•'!-!l'il t.:UIIIIIIUIII.:)
O ,-;,~;..:-undo ilfHII'It~ r···l'•.·r·,.-:-;~' no~ nrilii.;H:•~~ . .E:-;I;'r. JlU/JiictHir.J
l!t'::il.•!~ kt'JJJU~:: \~:-),_i ft.IJ'iltll t'.\•·luidus d;t Jd u." rui!Hur·~~. n i:;I•J
Cúllll'll U 11/Cl/ \1)[(1.0:•
U JJJ•·u t.rpitt'l-'! fui u

~~~;;•r·i11tu fi J!;x.
pl'ftjtd-t~ t'JJJ dlscu~:-oilo, '·'

dizia: ·:·.Exdw.•trr-·:•J.

os maghlr·adu.i du
c•u dü;:;•~ em aJHtl'le:
<.'ífío esl.ito esduidus. A h·i ,: p:IJ•a l.oJo,; os ftllltJciumu·iu.,,»
Eu! J'•!I.:IIILO, llil pulilica~·iiu l'eilil· rru !Jiatiu do Cuuai'•}Ssu, Ira
e~l~ ill!l'l't~~eilnu: 'd~xelrlir·anr u.-; rnilitiH't!s nl!d.r·i.l n ur•~u \·ufu.:~
J·:~fil flill'it~ t'tl'••l't.'-~1' nu pl'iJtll~ir·u :qmr·L•·· tJU~'. ·~11 Uuln1 •httlu
a ~.Ex. quando ll'lÜll\'il ti•· rnagb!.J'adu~ '! 11:iu de wilil.i.ll'•~::i.
El'u IJttL'n fazer e::; lu r·•!t'U l'iew~.flo qw~ cu JH.!Lli u pulavt·a a

V• .Ex.

Votw:ii~".•. •~III :!'' dbeu~.-;fu..1, dn Jll'upn~kti.o dn Cil!Uéll'íl do;;;
D•~puludo~ u, :;~,, til' 1!11:1, aul.oriwnrJu a euu~e,siíu de \1/J di<~'>
de Jie•~ll\:a, et'IJII •wdeuuth\ par·u I.J·aLamento tk ~nudc•, a Fr·!lul.'!~t~(J Co.~La, J'ut;u i:o-lu d·~ :.!" ~~lu:;~t!. du E.-;Lr·atfa. de F•!t'l'u Ct~uLral

(j(J Bl'UZi I.

·ne.ieil.ada; \':lP :->PI' dP\'nlvidil ;i Cnrnar·a tfu~ IJPpUILJtlP:'.
v.Jtiu.:ii 1,l, 1'/11 ~·· di~etL"':-ifiu, da prujJOtiid'io d:l Ci.!llli.ll'a du::;
]JepuLadns 11 • .\ti, d··· Hll:1, iiUI.ol'rznut.lu H ~~unce::;;o;ao Ue 6C._11:i
lJI!!~es de li~en•.:n, t~UIJl

:t:!:l.l'fí""·

n ur·dunadn, :t Diu;;t!tlc:; Guru.~aiVt!."i r.:uJ-

auxíli:11· tJ,. ,;,.l'ipla tln 8;tl·ntla de Fe!'l'O Ceulnd tio

llmzi I.
~HcjcitaUa;

dt~\·r.dvhla

\'ae :-it!J'

ti l:aJrmr·a

llt:LEV.\)!E:oi'l'U UE PHE~t;ll!l'Ç.~I.I A l·'.IVU/l DO
PEIII>lltl

do~ Ut~JHdildtt~.

t;Al'/'1\iu

l•'AUS'l'!NO

~·· di· . . ,~u:-;~iio da pt·opu~i,::iu dn Cnawt·o dt)~ IJr!JJUiadu~
11. J 1:!, t.l1! /!)[I, qlte l't.!lt!\'il ii fll't!SCJ'ipt'iiu t!lll qLII! t•!lllia inenJ'1 ido u dit•l•ilu do •~apiliin f.'nustiuo Helll'ique l't~l'eil'lt, fJ\If'H. ,.,~ ...
t•/nulill' .illdiei\IIIIH'IIL•• ~~ulll.J•a o udo do Uovci'IIO qLw u l'l!t'oJ·~
ruuu m•,;;, pu:>Lu, !la IIUlllidHdl' diJ ufJ'ieiul da Uri;;·adn l'uli~ial

de,ln Cnpil.al.

·

~n('jciLmlu; \'ilt! ,..;,.,.

devulvidu :i

Cunuu·n

do . .

Dt•puta•.)•J~.

J..IC:ENÇ.\' .\ .\N'i'O'NIU FJ::ItN.\NUJ::$ .lUNiult
~~ di~eus:-~iio du pl'opn:~;i~·.;iu du Ca111 !l'il· dos Dt~putadu:-~
'li •. H:;, tl•· ln 1:1, autor·i~i!lldu u f!Utu:c~:-:;üo de seis JJW~e-.~ dn li-

l:t'lll.:a, t'('IJI o~· Yclwimi!lll.o~ nue lhe eompeUI'Pill
;;a~.:iu,

'J wn pl'tJI'o-

a Antonio Ft•J'IlnJJdf'., llihoiJ'O .Tuuior. Jll'ULienulo da .Etilrndu tio Fm•t•o C'•!llll'al do Brnzil.
'llcjciludu; I'UC "~t· dcrulvidu ú C:alllaru do; lJt•puludo:~.
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.<\NNAI~S

no fiEl<'ADO

LICENÇA A JOSJ! MARIA DELLO L!SBÔA:

2' discus~ão da pr·uposioüo du. Camrwa dos :Qepulados
n. 50, de tu 13, eorumlendo UO dias de licenou, com o ·ordcnndo,
a ,José rllnr•.ia Helio Lisbou, lclagraphislu da Els,truda do Fer·ro
Central 'elo Bru~il.
All[Jl'OI'Ud~.

I"ICEN()A A OODOF!IEDO PASSOS

2' diseutisf~o da pi·oposicüo da Curnaru dO$ Deputados
n. G!l, ele J OJ ~. aulot•rztmdo a concL\;s[io do um armo de licençn,
:::.:m veneimculos, •ll Godol't•edo Passos, conduclor Lechnico da
Eslwda do Forro Oeste do ·!Vlinas.
:Rc,icitadu; vuc set· devolvida á Camaru dos Deputados.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levnnl.ar a sessão.
·
Designo para ordrJrn do dia da seguinlc:
Discussão uuicu do parecer da Commissilo do :mnanças
n. 250, de 101~, opinando pelo :indoforimcnlo do requerimento
ern quo Manuel Argentino do Maltas c outros, i'unocionarios
r.la agencia dos Correios do Pecas du Caldas, podem augmento
de vencimentos.
.
2' discussão r.la proposicüo da Camaro. dos Deputados
n. 57, d0 H!J 3, quo fixa os v:enoimentos do Secretario e do
rmcar'I'·'J!llldO do diliguucias da Capitania do Porto do Rio de
jJ,nneiro (com Jll!recc1• ponlrw·io da Gomrn;issão da. Finanças).
L·.Jvanta-so •a sessão ús 2 horas e 10 minutos.

J71" ..,;Est;;;í!O,

E~ I.

.\ DE DEZEMiBRO DE 1013

PIIESff)gNCIA DO Sll. PINHilll\0 MACII.\DO, VICil-Pi\llS!DilN'I'E
~V ·l . 'JJoJ•a da tarde, presente numero legal, abre-se o.
sessão a ~uo eanr!ot'I'Crn os St•s.: Pinheiro Machado, Ferreira
Chaves, Al'nu,io Cit\ns, Pr.dt·o Borges, ,~rotello, Gnbrlcl Salgado,
Indio do J3l'Uzil, Laura Sodr•ó, Josú Euzcbio, Urbano Santos,
Mendes de •Mmnldn, Rihoir•o Goncalvcs, Pires Ferrcim, Fmncisco .S1í,. 'l'av:tt•cs do Lyt•n, Cunha Pedrosa, Walfredo J~cal,'
Siglsmundo Oon~nlves, Guillherme Campos, •Oliveira Vnlladüo,
Moniz l?J•eil·c, ;roüo Lulz Alves, Francisco PorLolln, Nilo Pecnnha, Bueno de Pnlvn, J?clicinno Pennn, Alfredo Ellis, Frnneisco 'Glycm·io, Adolpho Gordo, Leopoldo do Bulhõos, Gonzaga
Jayme, Josú Mlll'Linho, Generoso Marques, Xaviot· da Silva,
Alencar Guimarães, :i!'clippe Schmiclt o Horcillo Luz ('37). . .
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Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.: Silverio Ncr~·. 'fcl'l:é, .\l'lhul' Lemos, Get.Yasio Passos, 'J~hornaz
J\ccioly, Antno.io do i:iou1.u, EpiLaeio Pessoa, Gonçalv~s l?erreim, Jli!Juit·o du Bl'it.O, 1\uynJUndo do i\lit•andu, Gomos lliboil'O,
Josfi ~lat•uollino, 'ltuy IJal'IJOsa, Luiz Viannu, Bernat•dino Monteil'o, Lout•ollf;.o UJapLista, .Sá 'Freit•e, Augusto do Vasuoncellos,
AI cindo Guunu!Jura, Bom urdo Monteiro, !Braz o\bruntes, A. Azorodo, A!Jdon Baptista c VicLorino J)lonLolro (21<).
J~' lida, _posta u!n discussão, c sem debato approvada a
acta da sussuo antertor.
O Sr. 1" Secretario dú conta do soguinLo ·
EXPEDIENTE

'
Ot'ficios:
Um do St·. ·!" ScGI·ctarío da Gamara dos Deputados remellcndo u seguinte proposição

N. 7G-lül3

O Congresso Nacional resolve:
At•t. 1." O Prcsidf'Jtlo da ftcpuhlica ó autorizado a despender, pelo:· l\1 inisterio da illarinhn. com os serviços designados nas seguintes vet•bas, a quanLia de iiOO :000$, ouro, o a
do 11 ,1(;11 :853$628,. papel:
Ouro

1. Almirantado •..•. : . ..
2. Tnspecloría do Engen'linria Naval. ..... .
s: Auditoria ......... ..
4. Corpo da Armada o
ulusscs anexas, podendo o Govorno retirar, desta verba,
·como das 23' o 26•,
a importnnci·n. nocessaria para matrioulnr, mediante concm·so, nns escolas
risl.t•nngei!ms, cl ou s
· orricines subalternos
dn >Armada no curso
de consLruccão naval
Royal College em
Greenwich,. destinado nos alumnos estrangeiros; CJ u a t r o

officlaes subalternos

Papel

••••••• o ••••••

1.173:261$000

••• o ••••• o • o ••

26:660$000

•• o ••• o •• o • o o o

73:200$000

:. ANNAES DO SENADO '11..
PApo!

0Ul'O

e seis engenheiros
rnachinisLus uJ'J'iciaes
subuHcrnos. nas escolas ue cleelrieida1 ele·. clous
oJ'fiuiaes
.
'
subaHernos
da. Ar, muda, mts escolas tlc
aviuc~o; dous mcdlcos, off'ieiacs suball.m·noH nas escolas do
uwdicina e lw~;lunu
naval. (Augnwnlada.
de 715':000$, para
p a g a -rn eu Lo dos
2~~~
Lencntes plwr111 a e eu I. i e o s, que
pereebiam, quando
eont.radarlos p e I a
verba- For•;a. Naval , u, tomados effect.ivos •~m vit'l.ucle
de lei, passam a perr~eber pela veL'bade Corpo ria •Armada
c classes aunexas) .•
5, Corpo de M:arinhciros
:'\tWÍOIHII.'S (diminui-

'"

i,
a
'

.

I

O O O O O O I

O

o I O I O

pt.·e:;~ües

r~

i2. SJO: .[ 99.$975
p

lia tle !10 :IJOO$ na clol.a~.:.fio
pal'a fat·damcntn rna.l,eL'ia 1wi ..
ma rh1 Cousignaçüo

maLorial) ........... '
G, .Balalhiio Na·vnl (diminuída de llOO:j;, no
clotacüo pam im-

..

O O O O I

I

I

O

I

o o

I

J,

O

2.381:9'.)2$6213

OJ!eador.·-

UU<)Ões 'da iConsigna.

~~fio

mnLcl'iu'l)

o o o o • •••

de Ot•umeLe~
o Aprundizcs: (au~·mmüada de r~~ is
70 :300$000) • """
8. Arscnacs, inclusive réi~
I :SOO$ pat•ú pagnmenlu dn uial'in rle
ii$ ao nnLJ•üo-mót· do
AJ'Rcnnl do llio de
;runciro (diminuida
du 132;DDli$000) ....
7.

O 0

O

Si O:23iJI!l.OOO

o I o O I O O O t t I

Escola~

,O O O O O I

I

I

I

O I

I

I

t

I •.[63 :G00$000,
I

:• I tI I I 1,1_1.1:1·· t I

a. .Stíl.: i31$üB7
.

'

,,

'
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Ouro

Capitanias de Portos,
inclusivo 13 :000$ para pagamento dn diariu, a mais, de 5$, no
pntrão~mór o de 2$
aos 1ü remadores da
Capitania do Porto
da Bahia (diminuida
·de 10 :1!>0$000 .... ,,
Depositas navaes (diminuida de ró is
28 :015$000) ....•..
Forr;.n naval (diminuida de 287: 400$) •
Destacada a importnncia do 27:000$
para pagamento de ,
vencimentos aos tres
nuxilinrcs do auditor ............. ,.
I:Iospitacs . . . . . . . . . . . . ............. .
Pharócs (diminuida do
307 :f29$000)
o"o
o!
to o o
Escola· Naval: (dimi- · ·.
nuido. do 12 :,8410$000) · : ·•• : • ••••••••••
Directoria da bib!ioCheca e museu (diminuida de r é is
O O ,O

:10.

o

O O O

o

O O

o o

O

o

o O o O o t t t 0 t 0 I t O

H.

I

12.
13.

O 0

14.

:15.

O t

O

t,t t

I

tI t

t

3:000$000) ....................... .

:16, Classe ·inactivas (augmen tnda de réis.
OOü :17ü$485) .,.• , . ,
17. ~\1•mamento e equipamento (diminuida de
<100 :000.~000) •. ' ....
o
18, ~Iunicões do bocca (diminuída <lo réis
!tOO :000$000) ...•.•
'
Hl, lfunicões nnvnes (din u i d a de r ó i s
. 000 :000$000) ...... '
20. Material de construcr.ão navnl diminuida de 500 :Oú0$000) ,, .......... " .. .
21. Obras, sendo 11000:000$
para as despezas .de- ..O O O O t

I

"'

·,~·

·',\

'

O O I

I 0 I

I

t

O 0 O t

t

O t I t I

500 :71-5$000,

•••

51:335$000

3.429:614$000
267:700$000
:!,432:860$000
5:16:460$000

87:000$000
3.200:000$000
300 :000$000 .
7.079:189$400

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

:1.100:000$000

'

.,.

l'apol·

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

·- _.....

Vol, IX ' · ·
':

t t

I

6~
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correnles da execução de contractos
de rcconstruccão de
Arsenal do Rio de
Janeiro: (aus:mentadn de 500: 000$000) .
22. Combustivel (diminuida de ·3100: 000$000 ..
23. Fretes, passagens, etc.
diminui.da,; d.e
70:000$000) •.••••.

24. Eventuaes (diminuida
de i20: 000$000 .....
50. Directoria do Arma-

' '
• • o •••••• o ••••

i. 5()0 :000~000

• •••• o •••• o •••

i.500:000$000

• • o •••• o • o •• o •

300:000$000

• o •••••••••• ' •

150:000$000

.... •......... .

mento .. _............. . .
26. Commissões no estran•
. geiro (diminuída de
50(} :0(}0$000) ......

578:500$000

500:000$000
5(}0 :000$000 44. 6i:l. :853$628

!Art. 2.• O Presidente da Republica é autorizado: i',· a
dar baL"'a aos navi os da esquadra que já não tenham valor
militar, nem possam ser applicados a servicos auxiliares. •raes
navios serão vendidos em bata publica e o producto será
escripturado como receita especializada para acquisicão de
materiaes necessarios á instruc·cão pratica que devem ter os
alumnos das Escolas de Aprendizes Marinheiros; para reparos
de proprios ou para concertos de navios ou outro material
fluctuante; 2", a mandar praticarem a bordo dos navios de
suerra estrangeiro 25 off1ciaes e i5 machinistas· da nossa
Marinha, obtendo para isso a ·devida permissão dos respectivos governos; 3', a realizar contractos, por prazo nunca
maior de cinco unnos, quando versarem sobre : a) algueis de
casa; b) construccões navaes ou acquisicão de armameD,to,
de accOrdo com a autorizacão legislativa especial e dentro
!(las verbas orçamentarias decorrentes desta.
··
:Art. 3. Não. serão admittidoséi no exercicio de i9H, novos
'a!mnos ú Escola Naval, limitan o-se o numero dos mesmos
;~os que em i9i3 frequentaram, . como matriculados ou como
ouvintes, os varias annos do respectivo curso, exceptuados
os. que o concluirom ou os que forem excluídos de accOrdo.
com o regulamento.
·
'
:Art. 4.' Fica revogado o art. i 7 do regulamento processual criminal militar.
Camara do$ Deputados, 3 de dei:'embro de 1913.- Sabino
:Barroso Junior, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
11-.~. S,!l_qretario. -Manoel Reis; 2• S!lOl'Jltario inter!n!!,
~·. . -

L
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Outro da mesma procedoncia, communicando Lor sido
approvado o enviado á sanccão o projecto que concede liccnca, sem vencimentos, ao Dr. João Nery, inspector sanitario
da Directoria Geral de Saude Pulllica. -\Inteirado.
Diploma de Senador e::.:pedido ao Sr. Dr. Joaquim :Aususto de Assumpcão, pela Junta Apuradora do Estado do Rio
,Grande do Sul. -A' Commissão de Poderes.

•

I

•

o sr .. 2• Secretario declara .que não ha

P.ar~eres.

·

•
ORDEM DO DEA

y••

VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS CORREIOS DE POQOB DE CALDAS

i

Discussão unicà do parecer da Commissão de Financas numero 250, de 1913, opinando pelo indeferimento 'do requerimento em que rMnnoel Arsentino de Mattos e outros, funccionnrios da agencia dos Ce>rreios de Pocos de Caldas, pedem
ausmento de vencimentos.
Approvada.

li

I,....
I

..
1'.1

i,.

•

"'

""'

CAPl'rANIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

2• discussão da J?,roposicüo 4a Camara dos Deputados
n. 57, de 1913, quo ilxa os venCimentos do Secretario e do
encarregado de dilisencias da Capitania do Porto do Rio de
J aneire>.
·
··
.
'
Rcj eitada; vae ser devolvida á Camara dos Deputados.

o Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le;vnntar a sessão.
·
.
Desisno para ordem do dia da seguinte:
3• discussão da proposicão da Camara dos Deputados
n. 55, do 1913, fixando as forcas navaes para.o exeroioio de

1014 (com )Ja!•eccres das Commissões de M•arinha e Guerra
e de Finanças, offerecendo emendas, já approvadQc em ~~
discussão) ;
·
. 3' discussãe> do projecto do Senado n. 25, de t9t3 auto•

tiznndo o Presidente da Republica a prorogar, por mais dous
nonos,· o prazo concedido ao Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado, para entrar pnra o Thesouro Nacional
com a quantia de 292:426$804 de que é devedor (ofterecido
p_ela Commissão de Finanças) •
;L~vanta-se

·

a sessão ás 2 horas e tO minutos•

.

- - ....... ·-
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A' -1 hora da ·tarde, presente numero legal, abre-~e a sessão a que conco.rrcm os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Chnvcs, ArauJo Gócs; Pedro Borges, Metello, Gabriel Salgado,
lndio do Brazil, Lauro Sodré, Josó Euzebio, Urbano Santos,
Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, 'l'nvm·es de J..yrn, Antonio de Souza, Cunhn Pedrosa, Wnlft•cdo
Leal, Sigismunclo Goncalvcs, Guilhet·mc Campos, Oliveira Val'lndüo, .João J..uiz Alves, St\ :Freire, Feliciano Penna, Alfredo
JWis, :Francisco Glyccrio, G<mzago, .Taymc, .Tosé Murtinho, Genct·oso Marques, Xavier l.la Silva, Alencar Guimarães, Felippe
SchmíciL c ITerei! io Luz (32).
Deixam de comparecer com cau-sa ,iusLificadn. os St·s. Silvcrio Nct•y, 'J.'cl'fé, ArLhur Lemos, Gervasío Passos, Francisco
Stí, 'J.'homaz Accioly, EpiLacio Pessoa, Goncalvcs ForI·cira, Ribeiro de Brito, Raymundo de Miranda, Gomes Ribcil•o, .Jos1í Marccllino, lluy Barbosa, Luiz Vinnna, BcrJmrdino ~lont.eiro, 1\loniz Frcit·c, Lourenco Baptista, Francisco
PO!·Lella, Nilo Pccnnha, Augusto de vnsconccllos, Alcindo Guanabara, Bucno de Paiva, Bernardo MonLeiro, Adolpho Gol'Cl~,
.Leopoldo de Bui!Jõos, Bt·nz Atmaolos; A. Azcrcdo, Abdon Baplisla o Viclorino Mon\.ciro (20).
·
E' Jidn, posto. cm discussão c, ~som debate, .approvada
neLa da scssiio untcrior.
··
: , O Sr. 1.• Secretario dú. c"ón(a do seguinte

'•;''
•.,,
·'

,,:·.

..,
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•I
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EXPEDIENTE
.... Ofl'icios:
- ., ., '·
Urri do St•. -1" Sccretni·io da Camura dos Deputados, reme LLendo u seguinte proposicüo:
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N. 77- 1013
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O Congresso Nucionnl l'CSolve :
·~. A!'tigo unico. Fica o !'residente dn · 1\opublica t\ULo!'izndo
a abrir, pcl<l 1\Jinislerio dn JusLícn o Ncgocío,s Interiores, o
ct•oc!Ho de ·17 :000$, supplomentnr tí verba s• - Secrotat•in da
Cnmm·a dos Deputudos-«Mntm·inb-do nrt. 2' do. lei n. 2.738,
do ~ de janeiro do HH3, pura occort·m· no.pngnmonto de dcspeza com a ímpJ•ossão dos Documentos Pw•larncntares; rcvogndns ns disposições cm contt·nrío.
Camtu·a dos Deputados, <1 do dezembro de 1013. - Sa1Ji11o lJm•roso hmio1•, Prosiclento. -Antonio Simatio elos Santos
'Leal, 1" Sccrotm·io. - lttvanal Lamm•tinc de Faria., 2' Secrc~
.tu rio. - A' Commissão do Finuncns.
· · .
. . , ....
'
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Ou i.J'O 'do Sr. Ministro rlns nclnçücs ExlcriOJ'CS, lrnnsmit~
Lindo n. mcnsn!,;em eom que o SJ.', PI·csidente da ncpublien.
rcst.il.uc r.lous dos nulogpnphos da resolução do Congpesso Nacional,. sanceionmln, que nhro o eJ•cdilo de 500 :000$; desti~
nndo a ntlcnclm• i'ts despc~as Pcsullnnl.cs com u nequisir;ü.o dn.
biblioLhecn do bat·ão do !tio l3runco c com os seus funcrncs.
- Archivc~sc um dos nuLogt•nphos c communiquc-se ú Cu~
mnrn, remcLlcndo-sc-·lhc outro.

. ·.
........;
-~(

~.

...
..~

O Sr. 2 Secretario procedo ú leitura dos seguintes
~

~

-

... ,

.

J?,\nECllnES
·'.•

N. 252-1013

-"'

:1

·-.

v

•

'"

..•

_

A proposição da Cnmnrn dos Deputados n. 23ü, de 1012,.
mnndn i.rnnsferiJ• parn os corpos. do saude• do Exercito c da
Armada, com ns honras de segundos tenentes c os vencimen~os
que tenham nn época de sun trnnsferencia, os officiaes inf·e-riores de terra e mar, que Lenham qualquer dos cursos das
rnculdndes de medicina dn Republica, hon conducla civil o
miliLnr e, pelo menos, tres annos de prnçn B um d~ servic.os
Tll'OJ'issionneH em •esLnbelecinnenlos militáres, bem como npro~
voitul-os como officines cl'feetivos dos ditos corpos, indepcn~
dentemcntc de cur~o, á medida que f1lrem occorrendo ns vagas
do Jlrimeil·o posto, nos quadros pura. que esteJam hnbililndos,
l'espeitados, porém, os diveitos adquiridos.
·
EsLudndn n. propos•ição com a. devido cuidado, pensa a
Oommissão de Marinha c Guerra que a sua idiln. capital merece
ncoeiLnção, porquanto, sem preJudicar o serviço militar, nu~
o:menLn1· :a dcspczn publica. ou alterar processos vigentes1 que
di~em cóm o recrutamento de orficines pnrn os diversos qun~
tiros de que se compõem os corpos de saude, pMe-se abrir no
futuro desses infcri•ores uma vnlvula de esperanças ás suns
,iusLas nspiroções d·e moços patriotas, fazendo-se nas disposi~
tivos da proposic;ão as modificncucs que ndcnnLo Rfio indicadas,
No regímen decuhido c nn Republica ntó o nnno de ·1897,
rs inferiores do Exercito tinham deanto de si o quadro do of~
ficin·es n<ns armas comhnLentes. A npprovaciilo cm exumas, cm
que demonslrnsserh o conhecimento pratico dessas armas1 ora
o sufriciento pnrn lhcs permittir o nccesso no gráo de official,
Ho,ie, as cousas se pnssam differontemente. Ninguom mn·is
pódo ser elevado n tnl categoria, sem que ha.in ·cursado as os~
~~alas militares. c fni~o o estudo completo, thAorico e de ~'PPli
r.nciío, dns disciplinas quo formnm o curso sci·entifico ,e, pratico
dn at•ma em que. vne servir,
Dos que, porém, nlmejnm t\ matriculo. nessns escolas,
muitos nilCl conseguem o intenbo, e duhi n pt·esoncn de um certo
numero do inferiores aptos pnrn os cursos superiores das nossas ncndemins.
Os de •nnimo mnis forte, do mais pronunciada inolinacwo
pnra os o;~,t.ndos superiores, perdida a espernnca dns escolas
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militares, nprov•eitani:lo a folernocin do frcqucncia ,q-ue lhes
faculta a lei do ensino, procuram nquellns ncndemins, com prcl'erenoia as de medicina, c empregam no estudo das especinli<lades de mais rnpido tiroainio ncndemico todo o tempo do
,folga que .lhes pódoe deixar o nrduo siJrvioo militar. ·
Para estes, que se apresentam assim, dignificados por
·admirav~l exempl·o de amor no trabalho ó que a proposi<;iio
vem, acertadamente, dar ingresso nos quadros dos corpos de
~aude, mas o faz, crenndo-lhes uma situacíio de excepção in~cceitavel, quer quando os transfere, como pracns de pret, para
eorpos, cuja organização IÍ exclusivamente de offici,acs, quer
quando os dispensa do concurso, que n lei estntue, como condiciLo de seleccão necessaria, da qual não so eximem, aliás,
os demais candidatos nos mesmos quadros.
Sem o en:terto desses dous dispositivos, o primeiro .dos
tJUaes tem ainda, a!6m do inconveniente apontnd·o, mais o de
f•brigar n um augmento de despeza decorrente do pveonchimento dos claros que a tvansferencio. fo.rú nbrir nos quadros
dos inferiores, póde a pl'oposicüo, devidamente modificndn, assegurar de modo efficnz o effectivo ingresso dos ditos infoI·íores nnquolles corpos.
Basta, para tanto, que se permitta o ooncurso aos que d
requeiram e se• dô o direito de preferencia nas nomeações no
primeiro posto, aos que forem cln~ificados, e. mais, que em
Jogar de transferencia, como quer a proposição, se determino
quo os mesmos inferiores sirvam nos ditos corpos como auxiliares do respectivo serviço.
A prefcrencia, neste caso, niío ·importa um privilegi-o pnr:i
'I!SSes candidatos, mas sim, em reconl1•ecer nelles maiores morccimentos por servicos militares ·e profissioD!aes já prestados,
e em aproveitar vantagens quo ati~erem os proprios corpos de
saude, recrutando para o seu servico individuas jú nffeitos ti
disciplina e ti pratica de suas especialidades.
A segunda modificnciío é quasi um corollari·o da primeira,
porquanto, adoptada esta, ó de grande conv.eniencia que fique
desde logo auxiliando o servico de sun especialidade e se aperfei~oando na respectiva pl'aticn, quem parn tal serviço terá de
·ser defi!litivamente chamado em curto prazo.
Pelas razões e"-postns, e mais, porque as nlterncões fei~as
110 art. 1• e seu § 1', deixam, sem motivo de ser, os dispositivos
do § 2" e do art. 2" da pvoposicão, é a Commlssüo de Marinh•n
r Cíuerra d(J parecer que deve apresentar á oonsidoracüo do
·Senado, ·cm Jogar da proposicilio, o seguinte
•1
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. ·N. 26-1913

O Congresso Nacional decre~!l!:
Art. 1. • Os inferiores do Exercito e dn Armada, com qual~~ucr dos cu·rsos dns faculdades. do medicina dn Republica,
bon conduct..'l civil e militar, e, pelo menos, tres nonos do prac11
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c uíi'l'dc serviços nrofissionacs em cst.nbelccimcnLo.~ milil.nres·
servirão nddidos nos corpos de snucle driqucllns corporacões'·
r.omo nuxilinres do respectivo serviço, desde que sc.iam appro~
vados em concurso n que o Governo mnndnrà submel.tcr os
r1uc. o requeiram.
Pnrngrnpho unico. Esses inferiores serüo ·aproveitados dà
'preforcncin n quucsquer outros coneurrentes ·nus nomcncõos
ao primeiro posto, n medida que forem occorrendo as vagos
nos quadros para que se hn,iam h•nbilitado, observando-se nas
r:omcncões ·a •ordem do sua classífíca:r;ão em concurso ·C o direito
•lo nreeedencia dos candidatos ,iá habilitados em concurso nn-<
tcrior ainda sub~!stentc.
Art. 2. o Revogam-se as disposições cm contrario.
Snln dos Commissões, '• do dezembro de 1013. - Piras
Ferreira, Presidente.- Falippa Schmidt, Relator.- A. Indio

do Bra:il.- Lauro Sodré.

·

PROPOSIÇÃO DA CAMAM DOS DEPUTADOS, N. 23G, DE 1.9~2; A QUE SEI
REFEREM O PARECER E SUBSTITUTIVO SUPnA

..•

O Congresso Nacional decretn :·
Art. i. o Os officiaes inferiores do Exercito c da ArmndO:
r.om qualquer dos cursos das faculdades de medicina da Republica, e boa· conducta civil e militar, ·r. que tenham, pelo
xoenos. tres nnnos de prnon o um de serviços profissionnes em
estabelecimentos militares, são trnnsfevidos para o corpo de
8nudo do Exercito e da Armada ()Om ns honras de· segundos
tenentes.
~ i. o Esses inferiores, classificados conforme seus postos
~ .ontiguidnclr• de pracn e rcsp·eitndns ns datas dn trnnsforencia,.
serão aproveitados nos quadros jXlrn que este.inm habilitados,
:\ medida que forem ·occorrendo ns vngns. independentemente
de concurso. respeitados os direitos adquiridos.
fi 2. o Emquanto não forem aproveitados nos corpos de
'audc, ~ssos inferi•orcs perceberão os vencimAntos que tinh'nm
no tempo d~ transferencia.
Art. 2. • Aproveitados o~ officiaes inferiores de que trata:
o presento decreto, n admissão no corpo de saude continuará:
'' ser regulndll poln Jegislacüo cm vil\"or.
.
Art. 3. o nevognm-M ns disposições em contrario.
· Cnmarn dos Deputados, 25 de dezembro de 1912. '-- Sabinii
nar1•oso Junior, Presidente.- Antonio Sim~áo dos Santos Leal;
1. o Secretario.- Alfredo Octavio llfavianiar, 2' Secretario interino. - A' Commissão de Finnncaa.

....

,,'
. ·,

..

N. 253- 1.913

A Commissüo dQ Finnncns, tendo em vistn ns informncõeli
que no RcJntor fornm ministradas. reconsidera o seu parecer
nn~ci·Ior, sobro n proposicüo dn Cnmnrn que autoriza o Sr,,
Presidente dn Ropublicn n conceder no baohnrel Augusto dos
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Passos Cm•doso, consultor ,jurídico do Ministcrio dn Vincão e

OhraSI Publicas, ·um anno de Jicencn eom o ordenado, para ncr,oiLat• a. emenda do Sr. Senador Pir~:s Ferreira, redu?.indo n
Geis mozos o prazo da Iicenca.
Sala dus Comm'issõcs, 5 do der.embr·o de 1013. - FcUciam Pcmw, Presidente. - Tavares ele Lyra, Relator.
Fmncisco Glyccrio. - Sá Fr·circ. - JOão L11i; Alves. Ur•bklno Santos.
F.:I!IlNDA .{PROPOSIÇÃO DA CA111AM DOS DEPUTADOS N,
A QUE SE REFERE O PAfiECER SUPR,\

47,

DE

1013,
.

OndG se diz - um anuo - diga-se: seis mczes.
Sala das sessões, 28 de novembro de 1013. - Pir•es Fer1'CÍ1'a. - A imprimir.
N.. 254 __, 1913

.A consLruccão-de um edifício para n instnllacão dos Correios e Telegrnphos em Porto Alegre foi autori?.ada poJa lei
·n. 2.356, de 30 do dezembro do 1910 (art. 32, n. LIV) e contractndn pela importancia de 724:000$000.
No curso da Gxecucüo dn obra verificou-se a nece&sidade
de trabalhos complementares, que, com o estabelecimento ela
illuminacão e a ncquisiçiio de moveis .e utensilíos, eleva o
.preco totnl n 1. 085:927$020. Desta somma ,já sa despenderam
888:ií47$800. 1'orna-se nccesSIUrio gastar nindn 203:135$820.
Para isso, o Governo solicitou no Congresso a nutori?.açüo
de um credita daquella impot•tanoin, em mensagem de 3D do
,julho de 1013; {! n Cnmara dos Deputados o approvou, pela
proposicão n. iíS, deste anno.
Em vista do cxpo&Lo, da despeza ,h\ realir.nda e da neccssidado de conclui!' a obrn cncetndn, n Commissão pensa quo
deve sat· appt'ovndn aquella proposiciío.
Sala das Commissões, 4 do dcr.ombro de 1!!13. - Feliciano Penna, Presidente. - PranC'isco Sâ, Relator. - João
L11iz Al1!es. - Urbano Santos. - Stí Freire. - Leopoldo' de
JJulhúas. - Fmncisco Glucerio.
', '·.
PROPOSIÇÃO DA CAl\IARA DOS DEPUTADOS N. 58, DE
REFERE O PAR~CER SUPRA

1913,

A QUE SE

O Congreso Nocional resolve:
:Artigo unico. Fica o Presidente i:ln Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Vincilo .o Obras Publicas, um cro. dito ·extrnordinnrio, nu importnncin de 203:135$820, para oecorrer ás despezas com n conclusão do edifi.cio destinado n
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Cort•r.ios ü 'l'clcgt•nplJOs r.m Porto Alegre, no Eslndo do Rio
Grande do Sul; rovor;ndns ns disposir;ües cm cot1l.J•ario,
Camat•a dos Deputados, 8 d(l novembro do 1013, - Sabino JJm•J•oso Jum:ior, Pt•esidr.nl.e, ~ Antonio S'irncúo dos Santos Leal, 1" Scc:t•elurio. -Jlaul de Mol'ltcs Veiaa,,2" Sccrotal'io.
- A imprimir.
·

.' '"
.. .'J·'

N. 255- 1\li3

. Em virlude do disposto no decreto legislativo n. 2. 620,
de 18 de setembro de 1012, foi elevado de 20 para 40 o numero dos guardas da Alfandega de Porto Alegro, mns, não ·tendo sido consignada no orçamento vigente n quantia corrcspondiinlc no nugmenlo, porque foi apenas consignada n importancia restt•icln para occot•t•er no pagamento dos vinte guardas
antig-os, o aclual Sr. Minisi.J•o dn Fazenda fez neste senlido
uma exposição ao St•. Presidente da Republica.
Dnhi n ot·is-em da mensagem, abaixo transcripta, com n
qual concordando a Cnmnr·a dos Deputados approvou a proposição n. 02, deslc nnno, autorizando a abertura do credilo
de 52:600$, supplementar li verba - Alfandeg-as - pnrn pu.
ga'mcnlo dos vinte guardas augmentados.
Esta Commissão, examinando a proposição, ú de parecer
que elln seja approvada.
Sala elas Commissões, '' de dezembro de 1013. - FeUdano Pcnna, Presidenle. - L. de Bulhúcs, Relator. - João
Lw': AZ11cs. - U;•bano Santos. - F. G!ucc;'io. - Tavares de
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LUJ'tt,
:I!.ENSAGP.:Il A QUE SP. 1\P.l'El\E !l. PAI\ECEn SUP!\A

Srs. Membros do Cong-resso Naciomil - Transmittindovo& a inclusa exposicüo do Sr. Ministro da Fazenda, sobre a
necessidade do credito úe 52:000$, parn occorr.et• (t d6spezn
com o nugmenlo de guardas nn Alfandega de Porto Alegre,
peço vos digneis nutorizat· o Governo n nht·ir o credito ·em
questiío pnrn realizar o pagamento 'c!e que se trata.
' . Rio de .Taneit•o\10 do julho do :l\l13, 02• da Independencin o 25• da Repub icn.. - Hermes ll. da Fonseca.
P!\Ol'OSIÇ.\0 Do\ CA:I!A!\A DOS DEPUTADÓS, N, 62, DE '1013, A QUE SC
1\CF!l!\E:It O MllECilR E A :I!ENSAGCM SUI?!\A

O Congresso Nacional resolve:

ArL. 1." E' autorizado o Presidente da Republica a abrir,
p()lo Ministcrio dn Fazenda, o credito do 52:000$, supplementur
tí V()rbn ~l'fandegns:o, do orçamento vigente, pnrn o fim do
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pn;;nancnlo de 20 guardas de nlfnndegn augmentndos na :AI.J'anclcgo. de Parlo Alegre.
Art.. 2." Revogam-se as disposições om contrario.
Camarn dos Deputados, 8 de novembro de 1013. -Sabind
Barroso .Tunior, PJ·csidonlo.- Antonio 'Simeão dos Sa·•1tos
Leal, 1' Sccrclnrio. -llaul da M01•aas Veiqa, 2' Secretario.A imprimir,
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N. 256-1913
A' proposi~fio que regula as aposentadorias dos funccio·
:narios publicas rcivis l'omm apresentados cm 3' discussão

varias emendas sobro as 'quaes vem n Commissúo do Finanoas
intorpôr seu parecer, nos termos do Regimento,
N. i

«•Os funcciono.rios publicas poderão .ser aposentados com
todos os vencimentos dosdo ·quo contarem 3-5. annos do serviço.~
- Mnni: Ji'reire.

Esta emenda ó reproduccúo do uma outra sugerrida pelo
Relator cm seu. primitivo parecer n quo não logrou o assentimento da maioria da Commissão, quo continú'à a pensar dever
ser clln rc,jcitada.

'

N, 2

• Ao art. i' do sub_stitut.ivo do Senado:
'§\ 1.• Nenhum funccionnrjo publico, comprchcndidos eis
âns duns Cnmnrns do Congresso o dos Tribunaes Fcderaes,
podorú ser retirado da actividade do seu cargo a titulo de
dispensado do serviço por tempo indefinido o com todos. os
vencimentos. ficando abolida a praxe até ':agora seguida do
preenc-her-se vagas consideradas abertas por aqucllo :motivo.
§ 5." Aos funcciono.rios que na data dn presento lei contarem mais do 10 aimos do serviço, o cu.in invalidez fôr
verificada. fica assegurado o direito do se aposentarem, cm
qualquer tempo, com ns vantagens a que. houverem feito jús
pela legislação anterior. • - Oliveira l'alladão.
.
l<\ maioria da Commissão opi,na p~Ja rejeicüo da emenda.
Quanto no § /1', por desnecessnrJO, v1sto ·n lei complehendor
todo o funccionnlismo publico civil; e, relativamente ao 5•,
por não concordar em que sejn'm resalvados direitos que não
existem.

N. 3

.
l:
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(!Ao art. i • do substitutivo da. Commissllo, lettrn c:·
Em loA'nr do t. % do ordenado, diga-se 8 % da grntifi cn·cii.o. -Piras Ferreira. •
Sob o fundamento do quo lm funccionnrios, cuja gratificacão não .correspondo exactamente n um terco dos :venol~
J,

'
'
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mentos, o honrado Senador signatario da emenda propõe a
modii'icncõcs della constante. O facto allegado é verdadeiro,
mas constituo excepcão. ·
A regra gemi é Justamente o contrario, isto é, que a
gratifirraciio corresponda oá terr;n parte dos vencimentos ou
muito se approximc della.
Accresco que a emenda, si acceila, corrigiria um inconveniente para crear outro, .quando se tratasse de funccionarios cu,ias gratificacões fossem muito maiores do que o terco
dos vencimentos, como succede, por exemplo, com alguns do
Acre.
'
A Commissüo propõe, por isto, a sua rejeição.

N. 4
«Ao § 2' do art. i •: Substitua-se pelo seguíiitlí:'
Os vencimentos dos funccionarios do Corpo Diplomatíco
c Consular serão calculados e pagos como si os referidos
vencimentos fossem fixados em ouro.- Pires Ferreira. :r>
10 paragrapho que n emenda manda substituir é este:
«Os vencimentos dos funccionarios do Corpo Di![llomatico,
observado o disposto no § i", serão calculados c pagos cm
mocdn do paiz, feita n conversão ao cambio do dia. Quanto
nos demais funccionarios que tambem os percebem cm ouro,
o mesmo calculo c pagamento serão feitos como si os referidos vencimentos fossem ·fixados cm pnpel.:r>
· 'A' primeira vista parece que se quiz crem· uma situacilo
'do favor pnr"r~ os membros do Corpo Diplomatioo; mas não
·ha tal.
A razão ó que os vencimentos dos funccionarios do Corpo
Diplomnt.ico não são divididos, como, por exemplo, os dos
.consules o do pessoal da Delegacia do Thesouro cm Londres,'
cm duns partes: orrlenndo o grat.ifioncão; ruas sim cm tres:
ordenado, grat.ificaçiío e roprcscntncüo para os ministros, ordenado, gr:;Lificaciio nddicionnl por tempo de servico e s'ra~
tifioncão de residcnoin para os scoretnrios de ·legação. E,· desto
que, na inactividade, os vencimentos süo· calculados npcnns
de nccórdo com o ordenado o a gratifioncüo, er:~ necessnrio
ussegurar-11\cs umn pequena compcnsacão pnru não· se dar
o fncto de ficarem com vantagens inferiores ús dos consnlPs
ou de empregados snb'nltcrnos daquella delegacia.
I

N. 5

'c Caso não seja npprovndo o substitutivo i:lo § 2• do art. i',·
·emende"so essse paragrapho:
Depois da palavra « diu, substitua-se pelo seguinte:·
c com os demnis funcciorrn_;rios auo p.crccbcm vencimentos em
our0 se procr;r!n. como para os funccjonarios do Corpo DiplomattCo ~.- Ptrcs Ferreira.~
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A Comm iRR~o. de nccôrdo com o que cxpoz no parecer
sobre n cnmcdn do n. t., nconsclhn n l'c.ieiçúo desta.
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«.SubsLiLun-se Jielo seguinte o § 3' do •nrt. 1':
«10 funccionnrio que so inutilizar cm consequoncin i:lo
desnstl'O ou accidcnto, occorrido no desempenho do. funcciio
de seu cnrgo, se~ú aposentado no. fórmn acima, qualquer quo
se.in o tempo do servi·co, .JlfiO podendo nun~a receber quantia
menor que n grntificaçúo do dito cargo.~- Piras Ferreira.~
~\: Commissão acceitn n emenda, assim redigida:
Substitua-se poJo seguinte o § 3' do art. 1':
«O funccionario que se inutilizar cm conscqucnci'n do
clcsnstre ou nccidento, occorrido no dcsempen~lO da funcção
de sou cargo, podcrt\. ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver menos de 10 annos de servi.ço, c com o ordenado, si contar monos .de 30. Si contnr mais do 30, nos
te~mos ·ao mt. :l'.)
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N. 7
'

",;'

'

'

« •Ao art. 1', § 3' :

·-"

!Depois dn pnlnvrn acciclente, diga-se ou moi estia.)-

.l :-'"
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Franclsco Sú .

~ maioria dn Commissiío, aLLcndendo a que o dispositivo
da proposição, aliás redigido de Mcõrdo com a lcgislacão cm
vigor, podia continuar n prestar-se, como se tem prestado .n
graves abusos, propoz, om 2' discussão, •Que a sua redacção
:ro~se modi.ficndn. E, nind·n ngorn, ante as obscrvnoüos feitas
pelo illusLrc Sr. Senador Pires Ferreira, acceita. com alterações, . a emenda /Uprescntadn por S. Ex. Não p6de, portanto,
nccoitar a do honrado Sr. Senador Francisco Sú, qug abriria
uma porta larga nos mesmos abusos que se pretende evitar.

l( ''

N. 8

'"

'A' emenda substitutivo. do n. 3, do art. 2', 'diga-se assim':
«Em quncsqucr rcpnrticões ou sorvioos federnes, comei
diaristas e nas officinns c nrsenncs da União, como opernrio,
desde que conto o tempo .mínimo de serviço a que se refere'
n Jctf.rn n. do nrt. 1', cm cm.rgo cm .que so possa aposentar.,-

~'

~~·.:

~

~- :
'

Gabriel Salaado.

'

!"-,•·

maioria da Commissiío nccoitn a emenda.

SESS,\0 E!vi

5

DE DEZE:VLDaO DE

i'.H3

77

I yr:T 1•.,

: I'

. N.; O. "-··"•'·

1.1

«Ao nrt. 2", n. 3: Supprimam-sc as palavras: desde que
cm um o outro caso pcrlencnm nos respectivos quadros.~
Francisco Sâ.
_ •Prejudicada, cm vista do parecer sobre a emenda anla-

·nor .,

·'

N. i•O

Ao art. 3", lcttra c: nestnbclcoa-se o disposittvo aa proposJcão. ~- Ferra'im Chaves.
O dispositivo que a emenda manda restabel~Lccr determina que na !iquidaoüo do tempo de servico não se desconlar(L
ao l'unccionnrio o tempo de intcrrupcüo pelo desempenho de
serviço aratuito c obriaatorio por le·i .

•11. maior:rn da Commissão não concorda com a approvacão
da emenda.

N. i1

I

I

=

«Ao ar L. G', n. 5: .Supprimn-sc ». -W'mneisco Sá.
E' esta a disposição a •que se refere a emenda:
«Durante o intcrvnllo das duns inspeccões, assim •como na
l1ypoúhcse do ter Jrnvido recurso da pcricia medica, o funccionario é considerado licenciado, com direito apenas á percepcão
do ,J•espcctivo ordenado, até que seja dada solução no seu pc.
dido,. de
»
,.
' n!)osentadoria.
.
·~~ maioria da Commissão não acceita a emenda.
'

'

N. 12

«"\o arl. 8': Supprimam-se as palavras ·estadoal ou munl-

CÍJlal.

••

--

:,vo parag-rapho unico do mesmo artigo '(substitutivo do
S'cnado: «·Supprim•n-sc a ultima partó: si fôr ostadoal ou municipal, durante o oxcrcicio ef!'ectivo. »- 0Uvc'i1•a Valladüo .
~\: mniot•ia da Commissüo, coherento com os seus pareceres anteriores, pensa que a emenda deve ser ·rejeitada.
Ns. 13, 14 e 15

-

lr Ao_art. 13 c M P!lrngrnpho additivo do Senado: Substituam-se pelo seguinte:
. Art. 11. reforma dos militares elo terra e mar e bem
assim dos ofricincs do Corpo de Bombeiros c da Policia do
Dislriclo Federal, set~í· regulada pot• lois ospccincs c uniformes, com n conclicüo, porém, de ·que, a partir desta data, o~
···-~.
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Ycndmcntos da inactividade jámais poderão exceder aos do
posto eJ'J'cctivo que o ol'ficinl accupar no momento da reJ'orma ~.

Oliveira Valladüo.
« Suppr~ma-se a segunda parte do art. :13 do projecto.:.....:.
.Gabriel Saluado .

.«Ao art. 13: .Accrescente-se:
«Exclui dos os officiaes que contarem 35 annos de effectivo servico militar e os que forem reformados pela lei da
compulsaria obt•igatoria. » -Pü·es Ji'err:eir,a.
..
A Commissão continúa a opinar contra qualquer modifi.cacão do art. :13 da proposiciia.
· ·
;N,.; :1.6
o: Ficam resalvados os direitos dos actuaes ministros do
Supt·emo Tribunal Federal. ~ -Pires Ferreil'a.
o~ maioria da CoÍnmissão não dá o seu assentimento a esta
.emenda, por motivos que já são conhecidos do Senado.

N•. :17

" Os funccionnrios civis da União, que na data desta lei
contarem mais do 15 •annos d~ exercício effectivo, terão direito a so aposentarem em qualquer tempo, de accõrdo com
as disposições das lois anteriores.» -Sá Fre,ire .. -Alcindo

.Guanabara.

'"- maioria da Commissüo aconselha a •rejeicão da emenda,
pelo mesmo fundamento invocado no parecer contrario á segunda parte da emenda, sob n. 2, isto il, por não .concordar
.em que scj am ·resalvados direitos que não existem.
·
N. iS
~'Onde

convier:
Os funccionarios publicas, civis ou .militares, só podem
sot· •aposentados ou reformados cm um só cargo, aque!le de
,CJUO auieril·am maior vantagem.»- Francisco mvcerio.
A maioria da Commissão ncceita a emenda.
'•

N. i9

Redi,ia-so assim o additivo da Commissão

:~pprovado

em

2' discussão:
«Art. Os vencimentos da aposentadoria só poderão ser

os do cargo que o funccionario estiver exercendo desde dous
annos pala menos, caso seja effoctivo no momento de requerer
LI inactivjdade. No oaso contrario, serlio os do cargo anterior.1

')

I
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Igual disposicüo se observará quando hn.iu augmenlo. do ven.
cimentos por tabclla posterior á nomeação.)- .li'ranç1sco. Gluce~·io.
·
A Commissão acceita a emenda.

N. 20
( Onde convier:
Nas nutorizacõcs dadas ao Poder Executivo para reformar
ou crcar servicos não poderão ser alterados os preceitos desta
lei. , -João Lui~ Alves.
A Commissão acceitn a emenda, assim redigida·:
«Utilizando-se do autorização que lho forem dadas para
organizar ·ou reformar serviços, o Poder Executivo niío poderá alterar os preceitos desta lei, salvo o caso de disposição
.expressa nesse sentido.
N. 21
.

.

Considerando que na Iegisl.acão publica não existe uma
lei que regulo a contagem do tempo do serviço dos funçcionarios publicos cm casos cxcepcionnes, como seja o de nccumulo
de serviço diurno c nocturno no mesmo cargo, medida essa
de que não cura igua!ljlente o projecto ora em discussão;
·Considerando que tal lacuna é insubsistente por determinar odiosa desigualdade de situação entre funccionnrios, uma
!Vez que, cmquonto uns prestam no Estado o concurso de sua
actividade durante· cinco horas, apenas, outros, são obrigados,
por forca dos regulamentos das repartições cm que servem, a
prestai-o rlur·anto sete ou oito;
Considerando que o execesso de esforco despendido por
estes representa maior fllnsto de vida, sendo, pois, de presumir
que mais precocemente crue os demais elles attingirão á in~
:validcz.
·
Considerando, cmfim, que ;é de toda a equidade, á vista dos
fundamentos expostos, seja levada cm conta o serviço extraordintLrio destes servidores do Estado, a exemplo do que se pratica na Municipalidade, resolvemos apresentar . a seguint~
~menda:

rOnde convier:
L<\rt. Os funccionarios civis administrativos da Unil!o
que, por força dos regulamentos das respectivas repartições,
forem obr·igados a trabalhar cumulativamente em serv!co
diurno e nocturno, contarão este pela metade para o effe!to da
aposcntador·in. - Alcindo Gutmabara.
!A' Commissão não parece acertada a approvagl!o desta
:emenda.·
,
Sala das 1Commissões, 5 de dezembro de :!913.- Feliciano
:Penna, Presidente.- Tavares de Lv.ra, Relator.- João Lui;
til.~~',...., F.. !Xlv.cerio.- Ur.bano SantO!,- A:. limP.~lmlt.

.
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t

llcdacetio {iual das e·mendas do Senado d P.l'OllOSição da Gamam
n: ·102, de 1!JJO, 1'Coraani;ando ~ Gua1'da Nac'ional c dando
outras 1l1'ovldencias

'

Ao art. 2" ~ Suppt•imam-so as palavras «não sh Q as que
se seguem, uLó final, depois das palavras « ConsLiLu~cüo
~,cdcmi:l ».
,
Onde se lü « milicia cidadã», diga-se: «milicia civica ~.
Onde se diz «·§ 7" », diga-se: « §§ 7" c s• da CcmsLituicüo ),
·lledij am-so assim os arts. -i', 5' c o•:
c~\rL. !," O territorio da Republica set•tí dividido cm 22
regiões da Guarda Nacional, sendo cada região subdividida
em circumscripc;üo; de accOrdo com o resultado dois qualificacões respectivas.»
•
• A:rt. 5.' Pat·a o effeito do disposto no urtigo anterior cada
Estado, o Districto Fedem! e o 'l'erritorio do ·Acre passarão
desde já a constituir uma ·região».
·

'

v\rt. 9.' ~ iGuardn· Nacional se compõe:
I. do CO)llmando;
•
H, dos serviços;
HI, dás armas. »

-

. '.

Os arts. 10, H e 12 redijam-se assim·: "
ctb, comm~ndo da Gunrda Nacional <COmprehenderM
>· .. ~encral·· cffectivo ou reformado commandanto da Guarda
Nacional da União;
Generaes de brigada reformados do Exerêito ou coroneis
da Gunrda Nacional commandnntc .da região.
•...

· Ucdijnm-sc os arts. 12 o 14:
• 'ATt. 23. O corpo medico comprchen,do: ..
t coronel medico c'hefe:
t tenente-coronel medico sub-chefe;
., .. ,
22 majnrcs medicos; ·
Tantos capitües medicos quantos forem os regimentos con~
stituidos;
.
Tantos primeiros tenentes medicos c segundos tcncnf.cs
phnrmnceuticos quantos forem os batalhões o os esquadrões
do cn'>'nllnrin c compnnl!ins de transporte de cnda arma.
. ·
Parngrap·ho unico. Todos estes officincs devem ser nro~
fissionacs legalmente hnbilitndos. I · . ·. . .
·
··
•

•

•

R

•
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Ao art. -17, JcLLra a:
Onde se diz «gcracs », di.S'n-se: «geral~.
J
LeLLrn d:
as duus ultimas palavras, accresc'entc-se :· «ii,,
.....Entro
' . . . .. .. '
Rcdij!llm-se assim os arts. 19, 20 o 21:
« Art. ·aa. Os regimentos são unidades administrativas c
tacticas c compõem-se de trcs batalhões de infantaria da actiVII,
secções de trcs esquadras cada uma.
.
Art. 34. '0 batalhão de infantaria compõe-se de trcs comJ'lanhias; as companhias de trcs pelotões c os pelolõe§::::dc tres
sccr•õcs
.
•
Art. 35. Os regimentos serão numerados successivamente,
por ordem de organizacüo ».
Os arts. 20. c ·27 rcdijam-.se assim:·
«O regimento c o esquadrão de cavallarin c as companhias
do transporte terão· organizacão .identica ás do Exercito.
Paragrapho unico. Nas canitaes dos Estados do Paramí,
Santa Catharina c Rio Gt·andc do Sul a orgnnizacão das i'orr;a~
obcdcccrí1 tí estabelecida para os demais Estados da União;
mas, nas circm'nsct•ip.cõcs do interior delles os · regimentos
sct·ão mixtos, formados de corpos de infantaria c de cavall~ria 1
tendo estes a organização dos. do Exercito.
· ·

...

,.

-

..

,.

..

; ": .

-

~

Ao art. ·29:
Em vez de: « sub-~hefe », diga-se «coronel da Guarda
Nacional, com honras de gcncrol. de brigada (quiini:lo tivm·
serviços do guerra, interna ou externa) chefe do Estado
i\laion;
,
·
No cslndo-mnior do commando regional, supprimnm-se·:·
« um. general do brigada, um capitão-secrebario ·c um 2' tenente ajudante de pessou;
·
No· cslnclo-maior do regimento, diga-se: «i"' sargentos»;
Nu 2' alínea, diga-se: « 2"' sargentos,;
N·n 3' alínea, diga-se: «ll" surgentou:
No csta~o-mcnor do batalhão do artilharia, onde se diz:
« 2 amnnuenscs, nccrcscente:se « 2" sargentos», o J'ncn-se o
mesmo na 4' c 5' ulineas.
·. ~o estado-menor dos esquadrões de l}'tlvallaria ê da companllla de tmn~portc.: na s• alinea accresccnle-so « 2' sur·gonto ».
·
.

'

''

'

. '·,
· ...' -:
'~'

.•,·
'

,:

.. '

"

'

..''...
o' ;

: .....

-.):o
'

' ""'

. ';.

-

"'

Rcdij n-se assim o urt,' 30 :
Art. H. O chefe do Esbndo-Maior 'do commando geral ó
o responsnvol para com o oommandanto gorai pela bon execucüo
do todos ·OS sc1•vicos do :quartel ·gcn9rali d9yendo ·.ct:naminnr
~~.~

'

6

'
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"
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todas as .questões que 'devem ser affectns no mesmo.ilomm:mdante, afim do poder prestar-lhe os csclarec_imcntos necessarios.
iDe modo geral incumbe-lhe:
a) transmitti~ e executar ou faze~ 'executar as ordens quQ
recebe sobre todos os If.l;mos do scrv!CO;
b) dar nos chefes dos differcntcs scrvicos as instrucções
que lhes forem necessarias; .
a) entreter rclacües com os chefes do serviços O· OS commandantes das diversas unidades existentes na .região, nfini
de conhecer stm situacão cm todos os detalhes; ·
·
cl) substituil.• o commandante geral cm suas fa!Las c impedimentos mesmo momcntancos.
Redija-se assill! o at•t. 30:
«Art. 30. A Guarda Nacional da Uniüo. ú o ·conjuncto de
todas as tropas da milicia cívica cm actividade, no tempo do
paz, ou cm pó do guerra, ~unndo mobilizada o uLilizada pelo
i3ovorno, comprohendcndo,' neste ultimo cnso, os contingentes
da sua 1•eserva. Essas tropas serão do infnntaJ•ia, artilhada do
posicão, esquadrões o cnvallnria e compunhi~s do transportes,
obedecendo os seus quadros IÍ mesma composição dos do
Exercito. :11
Redija-se assim o art..43:
L\:rt, 28. L-1: intcndcncia geral Lerá o seguinte pessoal:·
Um coronel illtcndente, u:m Lcncnte-eoronel sulb-inLonrlcte, dous mO:jorcs chefes de seccão, um capitão secretario,
dous c.apitücs, primeiros officiacs, dous 1" tenentes, segundos
officiaes, quatro i" sa1•gento~ ajudantes c quatro 1" sargentos secretarias.»
·
E o -14:
« A!'t. 29. o pessoal das sub-intendenci.ns ·:constará do seguinte quadro:
Um tcnentc-col'oncl sub-intendente, , um capitão adjunto,
um 1" tenente secretario, um 2" tenente sub-socrclnJ•io, um
1' sargento ajudante o um 1' sargento secretario),
:Ao nrt. 48:

Em vez de: ((qualquer», diga-se:· cum:o:
SupprimJam-se as palavras posteriores a «Exercito». '
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Ao art. 50:
iQnde se diz «sub-chefe), 'diga-se ~ iJhefc do estado maior
do comrn:ando gemi; chefes do estado maio!' dos commandos
das regiões),
Ao art. 51:
Onde se rJ iz: « sub-c'hel'e, diga-se: «chefe do estado
mm or»; .c onde so diz: « dos commandnntos ~. diga-se «dos
commnndop; c onde se diz: «3 ~. dign~se « 10 ~.

,,,.

I

~

-

t•

•"

"\:o at·L. 53 :
rQndo se diz: «geral do commando », diga-se: «do
unando ger:al ~.

com~

Redija-se assim o art. :iG:
«k~rt. ilü. Nenhum accesso ou promocüo so darit sem quo
a praca ou official provo, em requerimento ·por cllo feito c
assignndo; estes requisitos indispcnsnvcis:
a) robustez physica;
b) optima conducta mot•.al c civil;
.
c) hnbilitacão tcchnica relativa ao posto do accesso;
tl) rcsidencia no districto do corpo. . ..
IParagrn:pho unico. Estes t•equisitos deverão ser atles~
lados pelos commandantcs de batalhão do candidato.»

"\:o nrt. 50:
Supprimu-sc «genot•al de brigada».
'

.

Redija-se assim o art. 58:
« Art. 50. lOs accessos de cabo a sargento serão providos
JlOl' ordem gradual o succcssiv:n. pelos commnndnntcs do bata~
lhüo, osqundz•üo c companhia do transporto, proferidos os ,quo
domonsLrnrcm maior apLiciiio, gosto o mtelligencia pal'U o ser~
viço, decorridos trcs mczcs do antiguidade, pelo menos, no
posto da ultima graduncüo ~.
:Ao art. ()0: depois dns palavras: «por decreto», diga-se,
cm· substituicüo, no restnnto: «dentro de ao dins para preenchimento das vagas que occorrérc111 ),
~\o

:u1·t. 01 :

Em vez do: «e rclncüo do sot•vico obcdecerüo ),
« cm rclacüo ao sezy ico obedecerá». .

-

diga~se:
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·Só

''~o a1·t. 02 :
·Substituam-se as palavras depois do termo «conciso» por: ,
<servindo de modelo as ínslruc~.ões do Exercito».

Ao art. 01,:
Onde se diz: «Os mesmos uniformes, Ds quaes se'rito
apenas cliffet•enles pelos'», diga-se: ~:uniformes da ~nes1n.t1
côr, aos quacs se adaptarão».

-

Ao a1;t. 70: Suppt·imam-se ns 11alavras seguintes n « cffeclivos », substituindo-as ]lcJ;ns tmlavras: «do Exercito». ,,
nedija-sc assim o arl. 71:
«Arl. 115. O servjc.o da ,C:uardn Nacional ú obt•igatol'io
c pcssoa.l c será prestado :.
a) pelos guardas qualificados ·qur. niw forem sort~ndos
para o servico do Exercito ou da l\t•maclu utó attiugirem 1,0
annos do idade.»
,

···························································
ci3." ·11. guarrht dos edifícios publicas c dos quarteis da

anilicia ou do Exet·cito, quando a's circumstancius assim o
dctrmin:n·em, »
nedija-se assim o art. ,713::
• Al'L. 120. Em caso de mobilizaoão c de eoneenl.l'nci'lo para
a guel'l'n, o ·~linislro dà Guerra requisil.nL'tt do dn .Tustica o
}Jessonl cm numero .que .iulgnL' necessurio, de nccórdo com o
t]ue fót• t•esolvido pelo, Governo~.

11,

Ao nrl. 77:
diga-se: «na lei
Onde se diz: c na citndu lei n, .G02,
. . ....
. .. ... ~•.-1(.':w.f
.
.. ., ..

ü02».

'

'

'

'

~ ~

·Ao nrt, 81:
'
Onde se diz: c Commnndantc get•nl ), diga-se: c Commandante de regiito ».

· ·;~o ar!.. 82: Supprimam-se ns palnvt·as ~geral ou,, dn
primeira phl'llSe e depois da pnlavrn «coronel» supprímnm-so
us ·Jlahwt•as: «do Districlo Federal, ou».
Ao at:t. '8!1: Em vez do c2• linha» diga-se «i' linha 'o
.sua reserva».

·-

••
=
•

I

Ao ar L. Sü, letti•n a, onde se diz: « pbysic!!,. ou mental»,
dis:n-sc: «P'hysicn ou moral»;
No. lctlrn b, d.c_pois da palavra « armada», accrcsccnlc-sc:
«alistados, sorLcadQs que .vslivct•cm fazendo parle do mesmo
Exercito na suu -!• linh<'l. c respectiva reserva> •
Ao nrt. 80: Suppt·ima-sc a tlnlo.vra « pnPochos », com ceando o a1•Ligo com a puluvru «as»; accresccnte-se :1 pnlavrn
«os» entre « pol it:iues c empregados> .
tA o nrt. n1: Supprimn-se as pultrl·rus: «geral ou», depois
da 1mlnvrn « commandnnto >.
u\o nrL. ·92: Stlpprimnm-so as ualavms: «geral c», depois
dn paln\'l'a «eomm:undnntes »; c onde se diz « arts. 9G c U7 >,
diga-se: « oo c 0-1 >,
·

-

Ao (lrt. 03: SubsliLua-sc «o com mandante geral c •.. >,
pela palavra «os».
Ao nrL. 01!:
Onde se diz: «apenas que eslej•nm », dign~sc «apenas CJUQ
.. 111io estejam».

-.

Ao arL. Oll :
Onde se diz: «baixa do posto>, diga-se «perda do posto •:
J,ctlra ú: suppt•imnm-se as tlalnv.rns or com rcsislencia
illcgnl ),
..
' ' ci • j '· ' !
Ao ar L. !li:
«geral>.

-

Sullstitu~m-sc

as palavras: « cm chefe», pot•
..
· '
··~
''1:~

-

-

!Ao nrt. ro;;: ·a 'i' pat•tc serCt componente do nrl. 104; n
2' parlo seJ'{t cntuo do nrt, iOu.

«
-

Ao nrt. 108: ·Onde se diz: « indicnclon, dign-sc «indiciados»,
Ao tart. 109 :
Onde so diz: «corpo do regimento», diga-se:: « co1;po, do
regimento ». ·

.

!A'o nrt 111··'
Onde so diz « nqui >, disn-sc
.

·ao

nestn lei»,

nrt. 'i H:
;onde se diz: «bnixn >, dign-se «perda ,-; onde se di~
c n. W2.», dign-so: ·urt. ·96 :..
. .. , "
• .:.1
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.

··'.•
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;:·
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Redija-se assim o art. 1'15:
« Art. os. ,Qs conselhos do guerra o do investigncfio sorüo
feitos do accôrdo com o formularia adoptado m> Exercito,
observadas lils modil'icncües que so seguem:»
E no § 1', onde se diz: «a sua :veZ», diga-se: «por sua
:vcu.
Ao art. 110:
Depois das palavras « Comm:anclnnto Geral», su!Jstit.unm-se
as restantes pelas seguintes: « 0s commandnntcs rcgionacs,
os commnndantcs elos regimentos c os das fracções cm cada
nrm:n ».
1

I

~~

''

' "'!•,

·.

...·;,· ·'.
,•'

,,,

'

''.

•

Aos nrts. 125 c 126- Su!)primam-sc.
G\o art. 128:
Substitua-se pelo seguinte: «As grn.tifictl!cücs que devem
perceber o Coinmandantc c o Chefe do Estudo Maior do Commando Geral, os commnndantcs de .. região, os secrcl.arios c
outros funccionnrios dos r.ospcctiv.os comm:andos, serão designadas cm lei orcnmcntaria ».
iAo nrt. 130:
Onde se diz: « offi.ciacs inferiores», dign-sc: « officiacs,
inferiores».
Ao art. 132:
!Depois dn paJ:avrn «inferiores», diga-se: «praças c quacsqucr outras '[lcssoas ».
nrt. i H:
IOndo so diz: « immcdintamcntc », dign-sc: «cm seguida».
~\o

!Ao art. HO:
Depois dn palavra «expediente~. ató a pnl:nvm «comm\lndou, substituam-se pelas scgunntcs: «Do Commnndo
Geral c dos»; supprimn-sc as palaw·as: «n. 002, de 1850 »;
cm vez de « instiluicücs », diga-se: «substituições»
L<\:0 art. 1<17:

Substituam-se as palavras depois da palavra « pcrccboriio »,
por estas: «:apenas os vencimentos ,quo ora lccm como rc'l'ormnclos ».
Ao art. 1<18:
Depois àn pnlnvrn «cargos», diga-se «j1i fixados cm lei,
ou que forem àc cnlüo cm clcnntc ».
·
·.,· .

."·'

i

t
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:Ao nrt. 11,9:
!Onde se diz:
I

5 DE

DEZE~DRO

.. '
~magistrados,,

-

81

DE 1913

diga-se:

·/· '
~ magisterio ~

art. 155;
Em :vez de: «"'-os corpos», diga-se: «A's grandes uni.dndes »•
.· :Ao art. 157:
'Onde so ·diz: «gcraes », diga-se: ~geral ».
~\.o

•

E~1

. !''

art. 159:
Redija-se assim: «Nenhuma nomeacüo ou promocão de
official serú feila antes do aproveitamento do todos os officiacs aptos, a juizo do Governo, de accOrdo, l)Ol'lím, com o
art. 5ti, da proposicüo, c até hoje nomeados para cada uma das
rcgiücs ou Estados~.
Emendas de nu.mcracüo dos :artigos:
'Arts. 11 ~ 12, supprimam-se.
~<\rt. 30, d1ga-sc: art. 11.
L<\rt. 31, diga-se: art. :12.
'Art. 32, diga-se : art. 13.
~\rt. 33, diga-se: ~art. H.
'Ml. 34, diga-se: art. 15.
Art. tH, diga-se: art. i 7.
Art. Gil, diga-se: art. 17.
L<\rt. 03, diga-se: art. 18.
Art. 37, diga-se: art. :19.
Art. 38, diga-se: art. 20.
L<\rt. 39, diga-se: art. ~i. ·
Art. 13, diga-se: art. 22.
Arl. H, diga-se: art. 23.
Art. :15, diga-se: art. 24 .
L<\rt. 1,0, diga-se: art. 25.
!Art. 41, diga-se: art. 26.
Art. 42, diga-se: :n•t. 27.
'Art. :43, diga-se: art, 28.
Art, 44, diga-se: art, 29. ·
Art. 30, diga-se: nrt. 30.
IArt. 35, diga-se: art. 31. .
Al't. 20, diga-se: nrt. 32. ·
Art. 19, diga-se: art. 33.
!Art. 20, diga-se:' art. 34.
~<\rt. 21, diga-se: art. 35.
't\r~. 22, diga-se: art. 30.
:Art. 23, diga-se: nrt, 37•
.Arl. 21o, diga-se: m•t. 38.
Art. 25, diga-se: nrt. 39.
h\1•t. 20, clign-sc: !U•t, 40.
~\o

.
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At•t. 27, supprima-se.
i\rt. 28, diga-se: art. H.
:Art. iG, diga-se: nrt. 42.
\Art. 17, diga-se: art. 43.
:Art. 18, diga-se: nrt. 44.
""rt.. 78, diga-se: :nrt. 45.
·· · -Art. 45, diga-se: art. I,G,
Art...\0, diga-se: nrt. 47.
l~rt . .!7, diga-se: art. 48.
Art. 48, diga-se: art. 40.
Mt.. 40, diga-se: art. 50.
IArt. 50, diga-se: art. ú1.
Art. 51, diga-se: art. 52.
J\,l't, 52, diga-se: nrt. 53.
ii\'rt. 53, diS'n-se: nrt. 54 ..
L<l.rt. 5-4, diga~se: art. 55.
Art. 5fi1 diga-se: art. 50.
:\rt.. 50, diga-se: nrt.. 57.
'i\l't. 57, diga-se: nrt. 58.
Art. 58, diga-se: nrt. 50.
!Art. 50, diga-se: nrt. GO.
!A!'t. 00, diga-se: nrt. oL
Art. 70, diga-se: :art. ü2.
Art. so, diga-se :· a1•t. G3.
Al't. 81, diga-se: art. (>4.
1:~1·t. 82, diga-se: àrt. G5.
:1\rt. 83, diga-se: art, G(i,
Al't. 81,, diga-se: art. 07.
Art. 85, diga-se: art. ü8.
!Art; 80, diga-se: art. üO.
:Art. 87, diga-se: art. 70.
Art. 88, diga-se: art. 71 •.
Art. 89, diga-se: art. 72.
l~rt. 00, diga-se: art. 73.
:1\rt. 91, diga-se: art. 74.
Al't. 02, diga-se: nrt. 75.
11\,rt. 03, diga-se· art. 76.
!Art. 04, diga-se nrt: 77.
!Art. 05, diga-se nrt. 78.
Art. 90·, diga-se nrt. 79.
Art. 07, diga-se nrt. 80.
Art. 98, diga-se nrt. 81.
L<\rt. 99, diga-se art. 82.
IArt. 10Q, diga~se: art. 83.
!Art. 101, diga-se: art. 81,,
:Art. 102, diga-se: nrt. 85.
Art. ·1:03, diga-se: art. 8ü.
. Art. f04, diga-se: art. 87.
l<\rt. 105, diga-se:. art. ·88.
:1\rt. 100, diga-se: art. 80,
Al't. 107. diga-se: art. 00,
IArt. 1OS, diga-se: nrt. 91.
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.Art.
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l~rt.
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Art.
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I 00, diga-se: ar L. 02.
HO, diga-se: arL. 93.
iii, diga-se: :arL. 94 •
H2, diga-se: arL. 95.
H3, diga-se: art. 90.
I H, diga-se: nrt. 97.
u 5, diga-se : art. 98.
HO, diga-se: art. 99.
117, diga-se: art. 100.
118, diga-se: nrL. 101.
HO, diS'n-se: arL. 102.
120, diga-se: nrL. '103.
121, diga-se: art. '104.
122, diga-se: art. W5.
123, diga-se : arL. iOü.
124, diga-se: arL. 107.
125- Supprima-se.
120- Supprima-se.
i2ii, diga-se: arL. 108.
128, diga-se: arL. 100.
12•9, diS'n-se: art. HO.
ü9, diga-se: art. Hl.
70, diga-se: nrL. 112.
71, diga-se: art. H3.
72, diga-FD: arL. 114.
73, diga-se: art. U5.

Art.
ArL.
•Art.
Al'L.
:Art.
ArL.
Art.
Art.
iArL.
'Art.
Art.
:Art.
Art ..
Ar L.
.Art.
!Art.
"\rt.
ArL. 74, dign-se: nrL. 110.
Art. 75, diga-se: ar L.' 117.
Art. 7ü, diga-se: nrL. H8.
Art. 77, diga-se: nrt. 119.
ArL. 011, diga-se: art. 120.
'Art. 05, diga-se: art. 121.
l-\rt. oo, diga-se: art. 122.
lArL.. 07, diga-se: art. 123.
Art. 08, diga-se: nrt. :124.
Art. 130, diga-se: arL. 125;
'Art. 131, diga-se: ;n.rt. 12G.
ArL. 132, diga-se: arL. 127.
'A'rt. 133, diga-se: art. 128 •
.Art. :134, diga-se: arL. 129.
:Ar L. 135, diga-se: art. 130. ·
L<\.rt. 136, diga-se: arL. 131.
!Art. 137, diga-se: a.rt. 132.
:Art. 138, diga-se: art. 133,
Art. 139, diga-se: arL. 134, ·
~o\rt. 140, diS'n-se: nrt, 135.
:Art. 11d, diga-se: art. 130;
:Art. 142,. diga-se: art. 137.
:Art, H3, diga-se: o,rt. 138.
Art. i-14,. diga-se: art.. 139.
Lo\rt, 145, diga-se: art. HO.
IA:rL, 140, diga-se:: a~t. 141.

'
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Art.
Art.
Art.
:Art.
Art.
'AI-L.
Art.
Art.

diga-se: nrt. 142.
diga-se: ar L. 143.
diga-se: 1u,rL. 144.
dign-sc: art. 145.
diga-se: art. HG.
cliga-se: art. 147.
W3, diga-se: art. 11JS.
15-1, diga-se: art. 149.
~\rt. 151i, diga-se: art. 150.
J\rt. 15G, diga-se: art. 151.
Art. 1G7, diga-se: art. 152.
Art. 158, diga-se: art. 153.
~>\rt. 150, diga-se: art. 15-1.
Ml. WO, diga-se: art. 155.
Sc,inm assim redigidas as epigrnphes. dos tiLulos o dos
capilulos:
Titulo I -iDo commando- Capitulo I_. :Oo commando
- art. 10.
-- Capitulo I I - !Do Estado-Maior o secretaria do commnndo
gcral-A!'Ls. H a 15.
;Capitulo III- Dn corrcspondcncin .do servico- :Artigos 1G n 18.
1'ilulo I I - Dos serviços- Capitulo IV -'.Da ~>\uditoria
Geral da Guarda Nacional-:Arts. 10 n 21.
Capitulo V -Do Corpo de Snude-Arts. 22 n 24.
Capitulo VI- da Intcnclencin Geral c Sub-inLcndencia''.a.r l s. -ü
9" a .Qn
·
. v.
Titulo III- Das armns- Art, 30.
Capitulo V•II- iDas grandes unidades- 'Art. 31.
1qapitulo VIII- Do pessoal o seus quadros- Art. 32 o
substitutos.
Capitulo IX- Dos ·rogi!nontos- Mts. 33 c 3•5.
Capitulo X- Dos batalhões do artilbnrin do posicüol>\rls. 30 a 38.
Capitulo XI- Dos regimentos, esquadrões .de cnvallarin
c companhias de transporto- Al'Ls .. 30 n. H.
Capitulo XN- Do quadro cxtrnordinario do sorvico activo
- Arts. -12 e 1,3,
Capitulo XIII- Do quadro cxLranumerario da' ·resorva!\rL. ft-1.
.
tCapHulo XIV- Da ·I· os erva- AI•t. 45. ·
'l'Hulo IV- iDo pessoul, nomoacõos, hiern.rchln, qunlificnciio, honra o pcmis- Capitulo XV -!Do csLndo 'dos o!'l'icincs -ArLs. ltO a -18.
CupiLulo XVI-Das nomancõos, promocõcs ·o nccossos'\rts. .\0 n G1.
·
Capitulo XVII- Da qunllflcncüo o cllstrihu,tcüos dos
gunrclns- Arts. G2 a 7G.
. .
Cnpitulo .XVIH-Os crimes, ·ti·ttnsgrccõcs cln disoiplinn,
ilonns o seus !inillcs- Arls. 77 .n 10G
·
147,
148,
140,
150,
151,
152,
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Titulo IV.~ Da ndminislrnçito, Instrucção o uniformesCapitulo XIX -Da parle -udministrativa e Xinnnceira- MUges '107 a HO.
Capitulo XX.- Da instrucção o serviço da Guarda Nacional-Arts. 1H a ·HO.
Capitulo XXI- Dos unil'ormcs- Arls. 120 a 124.
· Capitulo XXII- Das instituições instructivas o .recreativas- Arts. 125 a 12\l.
.
Titulo V- Disposir;õcs gcrucs -·Arts. 130 a 151.
· 1.riLulo íVI- Disposições transitarias -IArts. 152 a '155.
Sala das Commlssõcs, 5 de dezembro de '1013. ~ Gonzaaa
Jaymc.- 0Uvci1'tt Valladão.- Wa!{rcdo Lca!.

Fica sobre a mesa pura ser discutida na sessão seguinte,
'depois de. publicado no Dim•io do Oona1·csso.

•
•

O Sr. F. Glycerio (')-Sr. Presidente, geralmente costumo ser sob1•io cm cxplicucõcs relativas a netos que se refci·em ú minha pessoa; c assim pt•occdo em geral, pelo .respeito que tenho t\ opinião publica, deixando-lho a mais plenn.
JiJ)crdado de julgamento da minha conducta como homem
publico.
.
Mas, Sr. Presidente, os ,iornaes desta mall'hã, referindo o
que hontem se Jlnssúro. na Commissão do Financus, disseram
que cu, fazendo a critica dos vencimentos dos membros du
commissüo do limites com a Boliviri, me referira '1í circumslancia do cslat• o chefe dessa eommissão passeando na Europa,
Os .iornacs nesta parte foram mal informados. Nüo fir.
nenhum:~ rc!'ercncitl pessoal no Sr. almirante Guilhobel, chcfo
daqucll!l commissüo. Não cslat'iu isso mesmo nos meus Ulllllilos. Abstenho-mo sempre de i'uzer referencias pcssoaes,' muximó t1•atando-se de um almil•antc da Armada nacional para
quem cu nüo l01•i'11 nenhuma expressão menos respeitosa.
Assim scncio, ó claro que os jornacs foram nesta parto
mal informados, c lüo mal informados andnrmü que deram,
por exemplo, a pessoa do V. Ex. como presente t'i discussão
do orçamento da lt?azcndu, .quando ú certo •quo Jogo ·uo ontrm·
om discussão no seio ela Commissüo esse mencionado orçamento V. Ex. se rctirarn, não tomando nella u minimu parte.
Fiz a critica severa elos vencimentos elos membros du
commissão do limites, como me cumpria, porque rcalmcnto
os vencimentos siio cxaggerndos· o mo referi então t'i circum•Stancia clcllcs não terem uliits sido taxados pelo Congresso,
· como ú de expressa disposição constitucional.·
Fiz uma exnosiciio geral a respeito do or~.umcnlo do Ministorio das !Relações Exteriores. ~\. discussão gyrou neste
terreno, sendo pJ•opostos o ncceitos muitos c6rtcs, do accõrdo
com :t1 mnioriu çla Commissão; mas disso niío so lavrou ainda
parecer,
.
. · '

..

.('.) Este cliscurso nüo. foi revisto pelo orador,

ANNAES DO SENADO
Mantive n minha emenda supprim-indo o augmcnto do
vencimentos para o consulado de Bremen; não .porque mo
parecessem, pot·venturn, cxaggcrndos esses vencimentos, mas
porque o que estt\ cni·actcrizando 1a. nccão dos ·homens publicas
no ,Jlnt•lamcnl.o, actualmente, é n tcndcncia irresistivel 11iu•n
não se augmcntnr ncnüum vencimento. ,4ugmcnlados, ·como
se pt•clendc augmenlar, os vencimentos do eonsulndo de Brcme11,
esse rnclo aulot•izat·ú outr•os augmontos.
·
.
rO Sn. Jo.~o Lmz Ar.v~s- Quando forem justos c neccssnl•íos.
' ·
O Sn. FllANcrsco GLYCEnro1-E' certo que a Commissão,
nn sua quasi totalidade, fez pondcrncões muito s~rins,'. cmhora não coiivinccntcs, tis quacs cu fui obrigado a prestar as
homenagens do meu respeito. ,~pctXas dous mcmbt•os da Commissão votaram pela suppt•essão do nugmento dos vencimentos do Consulado de IBromen, o •que deixa de trnnsparccct•,
assim me cxprcmindo, que· a qunsi totalidade dos meus colJcgns na Commissüo votou cm sentidó diverso, isto é, m:nittcvc
a proposicüo da Camnrn dos Deputados. · .
.
Não nego que se,in passivei que a razão esteja, não do meu
lado, mns do Indo opposto, tanto mais qu:anto .com o Indo
opposto cslú a maioria da Commissüo c, com a devida vcnin
do collega que me acompanhou, a compctcncia n:a·ap!•eciat;ão
dos negocias publicas.
1\lns, cm summa, repilo, não fiz nenhuma referencia nn
Sr. nlmirnntc Guilhobcl, ele cuja capacidade faço o mais elevado conceito ...
O Sn. Pm~s FEnnEll\A- Apoiado.
O Sn. PMNCtsco Gr.YcEnro- .. ~ c cujos scrvicos :í
minha pntt•in não mereciam que fossem tratados· com rere.rcncins menos respcftosns da minha p:nrte.
. São estas Sr. PI;esidentc, as dcclaracões que eu peco
Jwcnr.a Jlm·a fnzet• constar do cxpediwte dn sessão de hoje.

-

(Muito bem.; muito bcnt.).

..

. ...

O Sr. Presidente- .Contin(In n hora destinada no C::t(llidiente. Si não ha mais quem queir(\.. usar da p:nlavrn, passo
:í ordem do dia .. (Pausa.)
. ·
·
·
.• _.
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Continuncão ela 3' discussão da proposiciío ·da Cnmarn
dos Deputados n. Gil de 1'0•13, que fixa n forcn .nnvnl pnrn Cl
exercício de HH·!o.
Si niío IHI quetil queirQ. •usn,; cln palnvrn, .declnrnrei cnCCI'I'ndn on. <liscussiio. (Pausa,) Não 'lm numero pa:•n se proceder (I VOtUI)ÜO,
.,'J.~.iJ

S8Ss,\u E:ll

o Sr,

5
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Francisco Glycerio- Qual foi n mnterin que V. Ex.

decltu·ou encerrada ?
O Sn. PnESIDI~N'I'B - ti. 3• dlscussü:o da proposição dn Cumura dos Deputados, que fixa u força naval pa:·a o exercício
de lOH.
o Sn. FnANCisco Gr.Yr.ElliO - ·lllus eu me t1nvia insct·ipto
va1·a fallnr sollrc esta proposir;ão,. ~l.'enho uma emenda n nprcsenlur, emenda que V. Ex. conhece, porque lh'a mostrei,
O Sn. l'I\ESIDEJ.'(•J'B -não fui informado da inscrip~.ão do
V. Ex.; sei pot•ém, que V. Ex. Lcm uma emenda a ap:·c~•m
tar, c que podertí mandai-a tí Mesa.
O Sn. FnANCJsco Gb1'CEIIIO - Perfcilnmenlo. Não Lenho
mesmo que discutil-a, ou ,jusLifioal-a; meu fün é sú mnndal-tl
{t Mesa ..
O Sn. Pmiis FEnnEU\A - Mas a discussão jiL cslá Ctlcct•rada.
O Sn. PnllSIDilNTil - O homado. Senador pot• S. Paulo
não pediu a palavra no .momcnlil cm que cu declarava em
discussfto n pt•oposição, sem duvida pot• não Lct·-mc ouvido
annuncJial-a, Lnnlo que immcdiulamcnlc reclamou, c neste
. caso não era jus lo Jll'Clerir-lhe o direilo.
O Sr. Pires Ferreira - Peço tt pultwt·u pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra pela ordem o llonradG
Senador.
O Sr. Pires Ferreira (JJela OJ•clcm) - Desde que o honl'.udo Senador por S. Paulo, no. envcz de deiltar a cm•mdu so!Jrc
u Mesa, lévou-n comsigo, não ha motivo que juslil'iquc ttgortt
o reeobim'enlo por parle da Mesa desla emenda.
E nssím jtí procedeu n Mesa cm relação íts emendas que
nnt·cscnlci ao pt•o,iccto sobre aposenlndot•ins. Pedi a V. Ex.,
Sr. Prcsídcnlc, para uprcscnlar cssiló' emendas, c V. Ex. me respondeu que, estando cncort•ndn n discussão do at•tigo n quu
ellas se referiam, niio podia muis reccbcl-ns.
•
A emenda do illustro Senador devia ser sujciln tt lciLurn c discussão conjunlnmcnle com n pronosir;ão.
O SI\. Fno~N'cJsco GLYCBI\Jo- Mas a verdade é que it Mesa
Levo conhccimonl\1 dn minhn. omcndn.
·
•
O Sn. J>m&s JfEfil\EIRA - O que desejo rcgislrm· é quo com
essa rosoluciio se .lJrelcndc esLnbelccm• um múo Jll;cccdcnLc.
A omoncla podin ser conhecida do Sr. Presidente, mas nüo cr11
conhecidn do Senado.
O Sr. Francisco Glycerio - Peco n palnv!•n poln ot•dcm.
O Sr. Presidente - 'rem n pnlnvrn poln ordem o honrado
Senador.
·
·
.. . .;: ..:,;;s•
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o Sr.

Francisco Glycerio {Jwla ~l'flam) - S1:. Presidente,
nnlcs de <tbcrln a discussão apresenlct u Mesa n rnmhn emcnc~1,
o quo fJUCl' dizer que elln. l'pi npre~entnd!_l cm tempo. ,N_,!-!0
ouvi, porém, V. Ex.. unnuncrnr a cltscussap cln propos1cao,
razão JlOl' que mandei u emenda ú Mesa, fiCando cu apenas
· prejudicado 110 clíreilo de ,íustífíenl-a.
Agora, vc.inmos qual o pr~.iuizo que deste facto result!\
parll o nobl'C SenadO!' pelo Pwuhy.
O Sn . .PmEs F1mnEmA - Deste facto não resulta nenhum
prejuiw para mim, o si r·oclnmei foi porque dc\lo poderil
surgir um m(IO prcccdcn te, pois, como ó de _praxe, n emenda
de v. Ex. não foi lida pelo Sr·. 2" SecretariO, untes de cncm·rat• a discussão.
·
O Sn. FnANCisao Gr;:.:an:mo - Qual o prejuízo que rcsulln
para o honrado Senador pelo Pinuhy, do facto do não ter sido
Iidrt .a minhrt emenda? Nito houve prejuízo nenhum. Si a discussão fosse prc,iudicnda, bem; mas a nprcsenLncão da emenda
suspende a discussão c voltando tudo no cxnmc dn Commissão, reabre-se depois n ·discussão.
.
O Sn. l'mEs l!'!mfiEI!\,\ - Não ú disto que so trata. Conheco tudo isto, todo este mecanismo, mus V. Ex. não mo mostm nenhum artigo do regimento que pcrmiLln que uma emenda
scj a lida depois de cnccrrndn n discussão.
O Sn. J!'n,~Nmsco Gr,Ycllmo - De que il'atn n minha
emenda ? Trata da rcducão do dcspezn c ó contrn!'in ú emenda
nprescntndn Pelo honrado Senador pelo Piauhy, que eleva es~
sas dcspczas.
O Sn. PmEs FEnuEll\,\ - Niío sei do que trntn a emcndn
~~h

.
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O Sn. FMl."Cisco GI.Ycn:mo - S. Ex. tinha cm vista im:
pedir .fl discussão dn minhn. emenda, para manter n dispo~
siciio Stlslcntadn por S. Ex. conLrrt interesses gorucs do 'rhcsouro. l'crdõe-mc usar desta frnnquczn.
O Sn. l'm!ls li'rmnn:mA - Não hn frunquezn. Não conhoco
os Le1•mos da emenda de V. Ex. V. Ex. estú so queimando,
parque o regimento se oppõa ú nprcscnluciío do sun. cmcndn

.

asam.

O Srt. FrtANCisco ÚLYC!lmo - V. Ex. conhecia n n1inhli
emenda, porque cu lh'n communiquoi.
O Sn. l'mlls FEnnEIM - Quando ? ·.,
O S11, l?nANCISCo ÚLYCEmo - JlonLcm. Desejo muito
que o honrado Senador oxcrcn, com n indcpondencia digna
d~ s.cu curncLcr, o sou mundnto; mas S. !EJX. nggrodiu o mau
dn•oJLo, n oxecucüo do mou dever, com umll. S'l'Uvo injusLicu.
O Sr, Presidente -·Como va o Sonndo, polns oxp!icncõos
quo acnbn d~ dm: o honl'ndo Sonndot: po~ S. ].>nulo, o, 0mondn,

f
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sobm n qual se trava o dcbnlo nclunl, foi npJ•cscnlnda por
S Ex íL Mesn. S. l~x. foz nló menção dos lermos, omborn. rlopois do moslrnl-a, a tivesse levado pnm juslii'icul-a
da lri!Junn.
'J~um razão o honrado Senador pelo Pinuhy, quando nllega
fJUC a emenda devia seJ• lida, mas, ~i não _foi, n culpa recnlw,
cm pnrlo, na l\losa, quo declarou Immodmtamenlo encerrada
n discussão, por isso que, do facto, ninguem pedira a palavra,
mas esquecida lambem de que o illuslre Senador lho mostrara
a. emenda para npresenlal-a. ·
Sendo isso verdade niio se podia preterir o direito do
Sr. Senador por S. Paulo do apresentar a emenda, como jú
o tinha feito.
Vou, pois, mandar pJ•oceder ú leitura da emenda para
que o Senado della tome conhecimento. (Mu'ito bem; rrmUo

.·..

'

',,,

'

,·

..

'

bem.).

'

O Sr. Pires Ferreira - Peco a palavra para uma cxplicncão.
·
O Sr. Presidente - DaJ•ei n palavra a V. Ex. depois de so
proceder tí leitura da emenda.
·
· Vem ú i\fesu, é lida, apoiada o posta eonjunctamente cm
discussão com n proposição a seguinte

·'

'

'

"
'

EMENDA

Em vez de:
1 v.cc-almirnntc.
':t Cl•ntra-nlmirnntc.
5 cnpitães do mar o guerra.
G copitües do fragata.
14 C<tPitiies do corveta.
28 capitües-toncntcs, diga-se:
Uonsnl

1 contrn-r,lmirnnte ...•
5 cnpitãos d~ mar c
guari a . ..........
5 ·capilãn~ do fragata.
<I capitães de corvetn.
8 cnpitür.~-Lenentes ....
Snln dns sessões, 5
Gluccrlo.
·

,.

Annunl

~·otnl

:1:000$000 22:800$000 22:800$00(1
1:450$000 17:-100$000
1:200$000 14:400$000
050$000 H :400$000
750$000 0:000$000
de dezembro de 1013. -

00:000$000 '
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GS :ft00$000
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Fmnctsco

O Sr. Pires Ferreira - A Mesa, felizmente, t1or intormodio do V. Ex., Sr. Presidente, confessou que cu Linha rnzüc:,
isto ó, que n emenda, não tendo sido Jidn, o jtí estando cn.,
ocrJ•nda n discussão dn proposicüo, não podia ~or mais nccoitu,
O Sn. PnESIDENTE ...:. A ~f.QS!\ cliss~ o contrario.

.

'
'

\lil
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O SI\, P1m~s FmmmM - Fica oslabolccido o prcccclento.
Mas, não é isso o quo me tt•nz á tribuna, c sim der.lnrar no
nobt•e Senador por S. Paulo, que perguntou qunl o intcrcgsl)
que ou lmhn nn emenda, que não tenho nenhum.
Não r.ci quncs os lermos da emenda; não tenho interesso
nenhum na orgnniznçíío do corpo de engenheiros nnvnes, n
uão s~1· que se.in feito cm Jll'OVoilo da Marinha. J~' o qu~
JlOsso di:t.N' no nobre Senador. Vei·emos, na discussü(). a rnzii)
que dctcl'minou S. Ex. nprescntnl-a.
·
O Sr. Presidente -0 negimcnto do Senado é providente. De maneira que, nlé nesta questão. os direitos do
discussão do ittustre Senndot• pelo Piauhy não serão prctm·•~los, pois que n discussão vnc ser suspensa, c a proposiçãn
H·ü. 1:•!m t'. emenda ú Conunissão respectiva, pnrn sobre clla
emtLlll' pm•ccor.
Suspensa n discussão afim de ser ouvida a Commissão de
l"innn~ns sobre n emenda apresentada.
·
•
1·:•\\'01\ES .10 ~lON'l'EPIO DOS SEI\VIDOI\ES DO ES'l'ADO

·.

3' discussii,o do projecto do. Senado n. 25, de ·10131 nulo-

l'IZntHio o PrCSidcnlc da nepubhcn n prorOg'lll' JlO·r llll\IS dous
annos o prazo con·ccclido no 1\!onlcpio Geral de Economia dos
Servidores do· Estado, para entrar pnrn o Thcsouro Nacional
com a quantia de :'!02:426$89.1 de que é devedO!'.
Vem ti Mesn, é lidn, apoiada c posta conjunctnmentc cm
discussão com o ,projecto n seguinte
E~IEND.\

Substiluncso o urtigo unico pelo seguinte:
unicO<. Fica o Ministet•io da Fazenda autorizado a
rccc\wr, em, liq\1idação do debito do Montcpio Gcml de Economm dos :set'Yidores elo Estado pm·n com o ThesoUI'o, npolii•C5 dq divida publica, no par; revogadas as disposições em
conll·arlo.
Sala das sessões. 5 de dezembro de 1013. - .-!.llolJiho
Arti~;o

Gol'!lo. -

Alfredo
. Ellis.

.

Suspensa a discussão afim de ser ouvida n Commissão
de Finanças sobre n emenda.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo n tratai·, vou
h~\·nnlar n scssiio.
.
Designo pnm ordem do dia da seguinte:
3' discussãO< da proposição da Cnmnrn dos· Deputados
n. 59, de I 013, concedendo no lelegrnphist..'l de 2' classe da
Estrndn de Ferro Cenlt·nl do Brnzil .Tosé Ma1•ia Bello Lisbôn.
no,·entn dins de licencn, com o ordenado, pnrn trnt..'lmcnto de
anudc (com parecei' (avoravcl da Commissiio de Finanças).
.
I.evnntn-sQ a ses!iio tis 2 hol'as e 5 minutos.

.
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PllESIUllNGI.\ UU Sll, I' I!> !LElllO l\!AC!!AUO, VICll-PllllSIUEN'l'E

._\' I liut·u da tunl•:, r•rcti•mle uunNJ'O Jc~;al, u!Jt••:-;•: a ti•:f.1siio a IJLI•J cOIWIJl'l'l:lll o~ Si•> •. Piulwit•o Muchtu.lo, Ji'crt•ciJ·t~
Cb~vc~, PctiJ•o • .Borges, GaJwieJ i5ulgado, .\rlltlll' Lemos, Laut•o
Sodré, IJrbauo -Santos, ~leudc~ de Almeida, fliiJciro OOUijlllVI!ti, l:'ir·cs Fcr·reiJ•a, 'Yavm·e:; de Lyra, Cunha Pedt•osa, 'Vat ...
frcdo T.eul, Sigisrnumlu Guuçalvcs, Guilh•:rm•J CttlllJlOH, Oiiv•dt·a Valludão, Júlio Luiz Alvc..,, Hcl'lll'll'do Mouleiro, F•:liciawJ
Pcuuu, Ft•aw:isco Glycct•io, Leopoldo dr: Bulhücs, G•JJII!l'o~o
l\larqul.!~, XaviL'l' da Silva, Alcw:tu• Guimm·ães, F•:lippc SclunidL
c I-J<m:ilio Luz (2ü).
Deixam ue comptll'cccJ.' con1 causa ,iuslificada os St•s .,
Arau,io Góc~. Mclcllo, Silvcrio Ncry, 'l'r:ff•l, Indio do Bra~il, ·
,To~é Euz•~bio, Get•vusio Pa~~os,. b'ranci,eo Sá, 'l'hotnaz Accioly;
Antouiu t.Ie i5uuza, .Epitaeio Pessoa, Gouçalvr.:.> Ji'r;l.'reit•u, !ti..:
ueiro diJ Hl'ito, llaynmuúo li•J Mirttndu, Gorn•Js llibeit•o, Jos!l
)!aredliuu, lluy BariJo:;u, 1"-ui~ Viaunu, Uel'l~t·diuo Monteiro;
llf<:luiz Ft•f!irc, Lóurenço BupLisla, Fr.nucisco PorLcllu, 'Nilo'
l'•~•Janhu, 811 F1·•~il·•:, Au;;uslo de Vusconr:ellos, Alcindo. Guanabara, DUI!llO de Paiv~. Alfredo Ellis, At.Iolpho Gordo, Bt•ar,
A!Jt·aulr:>, Gonr.ur;a .ruym•:, A. Azm·edu, Jo"é MurLinho, Abtlon
.Uapti,lu e Vic.lrJriuo Montcíi'O (35) ~
g• lida, posta em di~cu,;üu •!, s•:m debal•:, upprovada à
acta t.la sessão unt•Jrior.
O Sr. 1• Secretario dü conlu do scgu intc

EXPEDIEN'rE
Officio do St·. l" Sr:ci'etario da Camat•u uos Deputauos,
communícunolo tcl' sitio t·e.idLu.da a '.!m<mdu t.lu l:;cnado á proposição que concedrJ c~u·La. de engenheiro gr:m;raplJQ aos
nlumno~ •tnr!coucluit•en! os cut·sos t.las Escolas do Estado-)!aior
do Ex•:l·cito - A' Gonuui;;:'ÜO tl•: ~!~trínha c Gucrm.
·

O Sr.
pa rCCI!l'CS.

s•

Secretario (.w:••ciudo

c/~

2•) ur;clara rJUC nãu Iui

E' uo,·anHmle lida, posta ew üiscu:;são, que ti•! 1!11CI!L'1'i.L.
sem debate, ficando a Yola•;iio adiada por faliu dr: uuml!ro, :.t'
. redaccfio final das emend,iiS uo &!nado á proposição da Camat':L
dos Deputat.los n. JO~. uc H110, t·corgauizando a C:uarua Na.:
cioual e li ando· outras J•t·o,•idencías.
OnDEM DO DL\.
LlCll:"Ç.I .\ JOSé :.rMU.\ llELl.O LISDO.I

3' di>cussão da pt·oposi~ão da Cama1·a do,; Dr:Jml:tuo~
n. 5!!, de Hll3, conc~dcuuo uo tclesr·apliista de ~· cla~oc da
w.~

'

r
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Estrada de Ferro Central do Brnzil Josó Maria Bello LisbOa
90 dias do Jicencu, com o- ordenado. oura tratamento do
saude.
Adiada a volacão.
o Sr. Prosidonto - Nada mais havendo a tratar, vou le:Vantar• a sessão.
Designo pura ordem do dia da seg~into:
Yotncão, em discussão unica, da t·edaccãb final das emenClas do Senado á proposicüo da Camara dos Deputados n. 102,
do 1010, J'corgumznndo a GuaJ•da Nacional, c dundo outras
pro vidoncia~;
Votncüo, em 3" di~cussão da JH'oposicii:o da CumaJ•a
()os DopuDndos n. GO, do 1913, concedendo ao tclcsruphista de
2' classe da Estrada de Pcn·o Ccntrnl do Brazil Josú Maria
BeiJo Lisboa 00 dias do llcencu, com ordenado, para tl'lllamenlo d() saude (com 11Ul'accl' (avora·vel du Comnâ~são elc Fi-

nanças);

f•

l

ff

•

Continunciio du 2" discussão da proposltião da· Cumara dos
Deputados. n. 47, do 1013, autorlznndo a "onccssilKJ do um anuo
de liconou, sem vencimentos, no bucbarel Augusto dos Passos
Cnrdoso, consu·llor .jurídico do 1\linistorio da Vin~·ÜO (com pa-

~·ace1' (avoraval da Commissão da F·inanças á crncnela do Sr.
Piras Fal·rC'i'I'Cr;) ;

2' discussão du pt•oposicão du Cnmnru dos Doputaao~
n. 58, do 1913, autorizando o l'rosidentc d:n. fiopublicn a
abrir, poJo l\!inisteJ•io du Viuc)ÜO, o crcdíLo· oxtruordinat·ío de
203:135$820, pura occor·ror• uo pugumonto das despezus com a
conclusão das obt·us do cdificio destinad•o •aos Correios o 'l'ctologruphos cm Porto Alegre, Estudo do Rio Gt•amlc do Su•l

i(com pa1•cca1' favol'avel ela Commissúlo da ll·inanças);

2' discussão da pt·oposioiio da Cumnru dos Deputados
n. 62, do 1013, uuloríznndo o l>t•esidonLo du . llepublicn. 11
abrir, pelo Ministerio d•a: Fazenda·, o credito do tí2 :üOO$, para
occot•t•ct• ú dcspozu com o augmenlo do 20 guat•das nn Alfundcgu de P•orlo Alegre (com 2JaraccJ' fa·vol'avcl da Comnrissão
de F·inanças);

Continuacüo d1t 3" discussão du pt•oposicilo du CumaJ•n dos
Deputados n. i H, do 1012, rcgu,landG n concessão dn nposontndodn ~os !'tmcclonm•Jos publicas civis du Uniüo (aom 2la-

!'cccl' da Cmnmiss,.a de F·inanças,J'favomvcl a ·ttrnas e cantl'al•lo a outras elas cmerulas aJl1'll~cntaelas).

Lcvanlu-se

11

scssüo ús 2 horas

~.

'10 minutos.

--'

•

' SESSÃO EM

8

DE DEZEMBRO DE

1'J13

A:CTA, EM 8 DE DEZEMBRIQ DE 1913
PRESIDENCIA DO SI\, ALENCAI\ OUIMAIIÃIIS, SUPPLIINTE, SERVINDO
Dll Pl\llSIDENTll

A' 1. hora da tarde ucllam-so presentes os Srs. Alencar
Guimarães, Oliveira Valladão, Sá .Frei;ro, ;GaJJriel Saiglado,
Arthur Lemos, Mondes do !Almeida Ribeiro Goncalves, Tavares do Lyra, Cunha Q>cdi'osa, Guil'borme Campos, João Luiz
Alve~, Bcrna!'llo Monteiro, Alfr•etlo Ellis, Francisco Glycerio,
Josó Murtinho, Generoso Marques, Xaviei' da Silva o Folippe
Schmidt (18),
•.
. __
. Deixam do comparecer com causa justificada os Srs. Pinheil·o Muchado, Fcrroit·a Chilvcs, Araujo Gócs, Pedro Borges,
~retello, Silverio Nory, •.rorrú, Lauro Sodré, •Indio do Brasil,
Josó Eur.obio, Urbano Santos, Pires Ferreira, 1Gervasio Passos,
Francisco Sá, 'l'homaz Aooioly, Antonio do Souza, Epitacio
Pessoa, Walfrodo Leal, Ribeiro de Britto, Sigismundo Gonçalves, Goncalvos l!'Crl'Oira, Haymundo do Miranda, Gomes Ribeiro, Luiz Vianrm, Josú Marccllino, Ruy !Barbosa, B•ernardino
Montcil·o, Moniz :Freire, Nilo Pooanha, Francisco Portella, Lourenco Baptista, Alcindo Guanabara, Augusto de Vasconcellos,
Buono do 1Paiva, U!,olicvano IPcnna, Adolpho Gordo, Gonzaga
Jaymo, Leopoldo do Bulhõcs, Braz · AljrJ~ntes, A, :Azcrcdo,
Abdon Baptista, llcrcillo Luz c Victorino Monteiro ,(43).
O Sr. Oliveira Valladão (supplenta, servindo da 1• Secretario), declara que não ha expediente.
·
•··

o Sr,

Sá Freire (servindo de. 2• Secretario)

tura dos seguintes

p~oced~

á lei-

PAREClll\llli.

N. 258-i913

'A Commissiio do Financas examinou a ·nroposioão n. 75,
do corrente unno, que fixa as dospezas do Ministerio da Fazenda para o cxercicio de 1914, verificando que ella é infer•im• à proposta do Governo cm 3!l :571$6210, p·apel, c 20:000$,
ouro, pelas rcduccõos feitas nas verbas o• ,( Caixa do ConVCI'siío), '14' (Administraciío c custeio dos proprios naoionaes)'
c.10' (JDxLinctos c addidos).
·
Essa economia, por6m, dcsappareccrá e a· despeza !i!lar1\
augmenLada demais 1<00 :000$ si prnvalecer a autorizaÇão dada
\Uo 1Govcrno, no arL. 2', lottra b, para· abrir credito at6
200:000$, afim do cunhar prata na Casa da Moeda.
A propost11 consigna '173 :·7 40$ parn o material desta reparti cão e niio encontr~n a Commissüo motivo para duplicai-o.
O rostaboleoimonto do Monte do Soccorro annexo ás Caixas
Economioas dos EsLados (nrt. 2•, lottra c), é medida que
p,odel'll ser adoptada, quando se tratar de ref.orma des~as insti1

lOD
t.ukõcs reforma que pende de deliberar:ão da Camai'a ôos Depu-

tado~. Foram ~upprimído~ os •Monto de .Soccgrro que davam

e uão J~tll'Pce eoltveníente sejam restaurados e aunexos
ás Caixas EcouonJicas que 'funcdonam uas delegacias fiscucs.
l\: reforma da esct•ípturacüo do '!'-h~sout·o e. renat·Licões dcJJendentes (art. 2", lettra o), e bem assim a alteracão do período do exercício (art. ü"), süo providenuias que devem set•
adiadas para quando se discutii• o projecto do Codigo de Contabilidade, sujdto ao estudo de uma Commissão Especial da
Cantara.
.
.
·
A importancia de taes medidas reclama estudos e debates
que a angustia do tempo não permitte e que prejudicariam a
appt·ovacão do areamento.
São evidentemente salutares as disposições dos at•ts. 7',
-t :, e 17, mas pensa a Commissüo que devem ser modificadas
p11ra que fique assegurada a sua execução.
·
.
A Commissão apresenta as seguintes emendas:
A' verba H • -Reduza-se a consignação pa1•a diversoa
Clll!il'CS'ados da Fazenda de Santa Cruz u 10:000$000.
·
A ve1•ba 16'-Eleve-se' do 6:000$ a ·!IU:OOfr$ a co!lsig·nação
]lara expediente da delegacia de Curityba.
A' verba 17' -Reduza-se de 10 a ü":OOO$ a eonsignação
para expediente da Alfandega de Paranaguú.
, · "\' mesma verba- Incluam-se no cjuadt•o do pessoal da
'Alfandega !io nio de Janeiro os conferente~ de .,Capatazias d~
1• e 2' classes.
.
.. A' meam~ verha- Alf(ludega da Parahyba- accz·escente-ac:
_
.
i
de(ícít~

·.·.

·,

.

'

-

..

,,,.

Qnota;

2 -c·onft:z,en Les .•.••••.•••••••....•• , ••.•.
! 1o osc·ripLU!ritrio .......... ; . ; ..... ~· .. .
'I
!i.

Qo

OoJ

d't
10

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

1 fiel ....... ,. -.............. ; ........... .

ü:000$000

2:l00$001i
1:600$000
I ;.100$000

15'

JJ

8
8

238 quotas na razão de 2 u o/o sobre a lotacão do réis

000:000$000.

' !· •·. .

'.

!.:,:: ·,

-

I',,,

'

'

"
',.
·~ .

>
\•

·.

'

A' verba !9•-Aoll'resccnte-se para. pagamento dos vencimentos do 3" escriptururío, addido om ví1·tmlo d•J suntcnr.a
l 1edro Hodrigues de Carvalho, 5:400$000.
·.
Ao art. 2', lettra B- Su}lpi•imam-se «s paitlvra~-. abrir.
credito ató ás palavras- afim de.
Ao· mesmo artigo, lettra C- Supprima-sc.
Ao mesmo at•tigo lettra F -Aocrescente-se: submettendo
u ~ou acto á approvaolío do Const•esso.
·
·
Ao mesmo artigo, lctlt•a G- Supprima-so.
~\»,'L. 7•- Sulistitua-so o fiuul dtJsde -nwudai'Ú · <JóiliUI
c&c., pelo seguinte: 'relucí<Juat•tí estas divida~ cm SOlltll'ado l<
mandar·n cópia 11 Camara.
:Art. s•- gupprimu-sê:
,\!rt. 1'5- Substitua-se T!Cio seguinte:·
«Os opernrios, jornaleiros, diat•iatns o tr«ball!adoros d11
,União que comparecerem ao Ll'abalho durante todos os dias

RESBÃO mir. 8 ng nmm11rnno nll

•
•

~.n 13

~01

ut.eis rln s()lnann, serão pagos dos snlariM, r•eln\.ivns nos domingos e dias J'criauos. Nos ensos de onrermidade eompPovndn
com nLI.csLndo modico, serão nhonadns, até Lt'QR mr.zes, duaR
torças partes, o nos tros mozes subsequentes, mctndo da dinria
dos operarias, diadstns c trabalhadores. Quando se verificar
qualquer accidente em scrvico que os inhabilitc para o trabalho, o abono será integral, pelo prazo de um anno ~,
Ar\.. 117. Em vez de «deverá», diga-se: cseri'L especificada
a despeza, etc,»
J\!rt.. Fica cedid:~ no EsLr~do do Espirita SanLo a ilha do
Príncipe, sila no !10l'l.o dn 'virtorin, rmqnn·nto rôr nlli mnnt.ir\n
o llospil.n\ do~ isolamento.
At·l.. l'nra ns vagas que occorr•et•em nn qundro dos cmpregado~ do Pnzenrla, o PodüL' Executivo uomea•rll\ os que
cst.iverem nddidos, cm 'virtude rio sentencn .iur\ieilirin ou cm
consequencln ele neto lcgislntivo,
Sala dns Commoissiies, G de dezembro de 1913. - F'clir.iano
Penna, Presidente. -L. de Bulhúes, Relator, ~ Joüa Luiz
A7.1Jes •. - Dl'bama Santos, - F'. Gl.ur.erio; - T11vares de Lvrrc.
-·Firanci,qco Sá,
.
'PROPOSIÇÃO DA QA'!.L\Il.A DOS DEPUT,\009 N, 75, DE 1.913,." QUE SE
REFERE O PARECER SUPRA

O CongroJsso Nacional resolve:
.. ~\r!.. ·t. • O Presidentn da Repnhlicn I! autorizado a d~s
pcnder pelo Mio isterio rln Fazenda, com os servicos designados
nns seguintes· verhi\s, n rttHmt.i:i do 52. nts :81,3$107, ouro, do
iOn. v,a :370í1193i,, papel. e n npplicnr n i•cndn especial n sommn
de 25,290 :000*, ouro, c H, 8fi0 :000$, papel;

•

l'a~•l

Onro

1, .Till'os c mnis dcspczns
riu rlividn externo.,,
2. Trlmn e amorti?.acão do
omprn~timo ' ext.arno
pnrn o resgate das
est.rndns de forro en-

cnmpndns.

·~···

...... .

r.~.r.00:526$027

8,2fllo :BS0$000

3, Tdcm, idem, dos em'Jll'~st.!mos interno~, ..
•J0.5!5{f:ril0$000
4, Tdem, dn divida int.m·.·
nn !'undnda ....... . ··· ····· ...... 25,75fi:OS~$000
ú, Tnncl.l\1os, pansionist.ns
e b o n e ·1 i clnri os do
monl.opio ...... , .. . '·
15' 592 :·185$785
'
G, Thesouro Nncionnl.
Nn verbn 4: MnLerinb,
s u b -consignaci\o O O O O I

O I

O O I O O I

O

··-··············
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Moveis, compras o.
concertos- i2: 000$,
accrescente-se: sendo 2:000$ para cada
uma das directorias
o procuradoria geral
7 •. T·ribunnl do Contns ...
8.. Rcccbodorin do Distri·
cto Federal ........
9. Caixa de Conversão :
Reduzida de 20:000$,
ouro, o i2 :600$, papel, nn cons!gnaolío
< mnterinh, passando estn a ter a seguinte discriminação :
Expediente - Aequisiçúo de livros, pennas, papel, tinta, snceos impressos e publicncões, i O:ilOO$ ...
•Moveis, mnchinns c np. pnrelhos, S: 400~ ....
Diversas despozas:
:rnuminacão, 3 :SOO$.
T·rnnsporte e guarda do
valores, 2:000$ •••.
100$ mensnes para. aluguel de casll ao por. teiro, desde que more
nas proximidades do
edifício, i :200$ ••••
!Assei.o e despezns miudns - Adenntnmento no porteiro ú rnziio
de 200., mensnes, réis
2:400$

o o o •••••••••.

EncomnHi'ndns do notas
e outras despezns relativas no cambio de
27 d, por i$, 30 :'DOO$
Elevada de 2: SOO$ na
~onsignnçüo - Grntificncüo peln nssignnturn de notas, sendo:
i :aoo., para sugmentnr a gr•nt.ificncüo no
conferente por moti-

......·-· ,• ..•·• ..
• o .. o • • • • • • o •. •

•

2.225:215$000
071:450$000

• • o • • • • ' . o' • • • • • •

•

I

l'opel

Ouro

•

,,

'

!

'"

.•.• .... ...... ... .. ····:· .:.-·. •.• ,·_... ···:
O• O O O O

oo

O O O I

O O I

• • • • ·. • • • o ••• •·. • •

,O • : · O

o•fo

1,0 O O I

~

o:

•
p

"~

.•·· • • • • • • • • • • • • :

..' .. ... ·-· ....•... ·: .•.. ...·:.... '.• ..•·•
·

_

• o •••• , · •• , . · : · ...... •

O

•

···~

•••••••••• ; . . . . . . . . . . . . . .:
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•
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vo de nssí:;;nnl.urn de

notas c nccrcscimos

dD serviços, o i : 200.~
para nugmontnr, pelo
mesmo· motivo a srn-

tificncüo ao n.iudnnte
do conrcrento . . . . .
i O. Cnlxa do Amortíznciio.
1:L. Cnsn dn. 1\foedn . . . . • .

30 :ooo~ooo

253 :720~001)

100 :OOO$DOO
. ........• _•...•..• ~

557:313~500

i. 034 :236$600

• • • • • • ·' ••••• ·o • •

2.178 :280.~000

12. Imprensa Nacional c
})iario Of(-ir.ial •.•••

13. Laborntorio Nacional de

•.

'

Annlyses ...••.....

o

0

11'8'1: !i60.$000

t•o o o o o,o•o o· o o ol

14. Adminlstrncão o custeio

dos proprios nacionnes. · Diminuidn de
15:200$ pela eliminncüo elas seguintes
verbas: h :800$, ao
s u p c rintondcnto da
Quinta da BOa-Vista;
8:400$, ao feitor o
trabalhadores; o rúis
2 :000$, para o custeio
c mais dcspor.ns.. . . . . ........ , .... .
15. Dclcsncin do Thcsomo

as :400$000

cm Londres • • • • • • • •

:tG, Dolosnoias FiscnoA ...•
17. Alfandegas ......... .

:18. Mesa do Rendas c C:lllotorins ........... .
f 9. Empregados de ropnrticücs c Jogares exLinctos c addidos om
virLudc do sentenc~.
Diminuidn de ró is
11 :571$021}, poln eliminncüo destn qunntin conslgnndn pnrn o
nddido om vlrtudo do
senLencn Frnnoisco
,
de Souzn. Mottn .....
20. Inspcoci\o dns nopnrtições· do Fazondn .....

• o o •••••••••• '

•••••••••• o •••

o o O o O o O o O 1 ,O o O o

12G:G40~000

...

········•.•~•l

4. 004 :482.$000
w. 703:823$876

5.382:093$100

.,

• • • • • • • • • • o • o •

124:440$073

:._.,. t.•·•.• •.. • .: •••.•

- i79 :200$000

'.

'

Onro

2'1. Fiscnlizncão e mnis despezns dos impost.os
de consumo e do
transporte ........ .
22. Commissfio de 2 o/o .nos
vendedores de estnmpllhns ............. ~ .
23., Ajudas de custo .....
24. Grntificacão por servicos tempornrios e ex(
t.rnordinnrios ..... .
25, .Turos dos bilhetes do
Thesouro ......... .
26. Idem dos emprcstimos
do Cofre de Orphfios
27, Illem dos depositas das·
Caixas Economicns e
. ·JI[ontcs de Soocorro.
28.. Idem diversos ...... .
29. Porcentagem pela cobrança oxecu Livn das
divlans dn União ...
30. Commissües e correta-

rap&l

·················
..................
... ... ........
.. •· ........ .... .
'

'

.'

100:000$000
o o I I o

t

o •••••••••••••

50:000~000

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

li 00 :'000$000

~'O: 000$000~

t-ões .............. .

r.o:ooo$ooo

33. EXercicios findos ... .
3~. Obras .............. .

:! 00 :'000$000
·•.. •-

50:000$000
·J 20 :000$000
200:000$000
L 000:000$000
70,0 :000$000

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

325 :OB0$'180

..............
..............
............. .
.......... ' .. •'

'cn Commercinl ... .
37. Substituicões ....... .
38, Inspectoria de Segm·os.
·39, Creditas supplemonta-J
res .............. . ·13omma .... , .. . .. ..

Bn·o :ooo$ooo
9,500:000$000

31.. D.espezns cventuncs ...
;:12. Reposicões c .restilu i·

36, Directoria elo Estnt.isf.i·

1,1\:00{)~000

···············
50:000$000

:m. Creditas especines ....

150:000$000
120:000$000

50:000$000

too o o .. o o o

-sens ............. .

!

3.10~:500~000

'

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

032:1,00$000
80·:000$000
280:720$000
G.000:000$000

p2. 6J 8 :81,3$'107 109, H3 : 379$93~

illjlplicaçtio lia 1'em1o P.SJlC· ·
cial
.
~,

Funrto de resgnte do pnpel-mo~dn .•..... , . . ...... ,., .. .. .

6. ooo :000$000

·
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l'o

ouro

2 'Idem' de gnranl.in do pnpcl-mocr)ll . , .. , •. ,..• H ,1 00 :000$000
3, lidem pnrn crlixn. de resgate das npoliccs das
estradas de ferro cn·cnmpadns .... ·......
Vt. Tdem de :unot·ti~nçuo dos
emproslimos internos
u. fdcm do montcpio dos
empregados publicas,
'
nqvos conl,ribujntes,
10:000$000
1,), [dom pn.rn as obras rlc
m c 1h o rnmcnto dOB
J 1.!180 :000$,000
'Portos
e O O O o 0 o • o O I

o o o o I •f o

I

O O 0

o o o• o

t·O

-

••••••• o ••••

Sornmn

I

o o o o o o o o o o o

--·-

~.000:000$000

50:0ilO;j;QOO
800:000~0110

,,,ooo :000$000

--·... ,

2r.,, 290:000$000 11.. 850 :·000$000

:Arl.. 2.' E' o Gov.crno nutori~ndo:
11) n nhri1•, ~10 cxcrcicio de -L9tr., CJ'1!dil.os suppre.m,;ntnrcs.
-nté o mnximo r1c ü.OOO:OOO$, tís verbas indicnllns na lnhclln
que ncompnnhn n ppesente proposta. A's vet·hns- Soccorros
publicas -·r. -,Excl'ciflios findos- ·porl~r(~ o Govl;rno abrir
oredil.os snpJilr.menl.nJ"es cm f)unlqucr mero rio cxcrcicio, r:omtnnto que nn sun lotnlidade i:ornpul.ar.ln com n rlos rlemai•
·crcdilos nhct•tos não Clllccdn do mnxirno fixado, rcspeilndn.
rtnnnto 'tÍ verhn- Exm•r:ir:ios findos- a dispnsicão rln lei nu-·
mero 3.23G, de 3 r.lc setr.mbro de !.SSI,, nrt. 1'1. No mnximo
rixndo JiO!' este urtigo nüo se comprchendom os crr.ditos abertos
nos ns. 5, G, 7 o 8, do OT'~.nmcnto do Ministerio do Tntcriot• 11
l\S, i, 2, S c ·I, do orcnmento do Ministorio dn Fazenda;
IJ) n nbt•iJ', r.rcd;il.o nt.ó. 20'0 :000$, pnrn cunhngom, nn
Casa dn Moeda, n1'im do 'sul>sl.itui.r 11 ceduln do 'l.'hesouro,
de 1$ e 2$ ·n t'n:Ctlltn;· o f,J'Ooo dns ccdulns de 5$ c 20$, onde
ilsonsscarcm cssns mor.dns r. n retirar dn circulncüo ns mondns
· de prntn o nickel do nnLígo 1mnho, o ns de cobre, marcando
um prnzo mzonvel pnNt su11 subst.il.uiciio; podendo empregar
o coln•e recolhido. depois de refiando, nn lign de outrns rnoedns,
t•espcílnrlo~ os limite~ dn t.olcmnCi!l, f!llnnt.o n impurezas nxndns nn legislnciio vigrmte:
o) n restubelnc,)\'. sem nngmento rlc dosnezn o Montr. rle
SoecON'o nnnoxo 1\s Caixn~ .Economicns liOB EsJ,nrlos, nn fôJ•m,~
'd11 lei n. L OS!l, r! e 22 de ngost.o de ·1800, o do t•r.gutnmontn
que bnixon com n rlr.r:rof.o n. 0.738, de 2 do nbril elo '1897;
· ll) n liquidnl' os rfohit.os rios bn.nr.os, provenientes r!l! nuxilios (L lnvoin•n.;
.
· c) I'L proaedet• rlcnt.J•o dn verbn J'ixndn no Ol'r.nmenl.o, 11
nmn .·l·evisiío nn tnhelln pUl'n o cnlculo dns cjuot.ns. rtne comp.etem
aos ·empregados das nll'undegus, de f6rmn n tomnr a distrl-
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buiçiio mnis cqnilnt.ivn, de nccôrrlo com a categoria o rondti
rlnR r•p;;pri'l.iYns r·r.pnl'lir:i'>rs o eonrlicõeR de vida dns cidades
om que estão loonli?.ndns, altornnrlo pnrn isso ns lotncües o
razões da tnbolla netunlmento om vigor, submot.tendo a mosmn
tnbelln, antes do dnr-lhe cxeoucão, tí npprovncão do Poder
J.egislntivo;
·
I
fl a rever o regulamento para o scrvioo do repressão do
contrnbnndo nn fr·ont.eil'n do Rio Orando do Sul n que se
.rofere o decreto n. '10,1Q37, do o de fovoroiro de !913, do
modo n conciliar os intorossos do fisco com os do commercio
c dn pecunria nesse Estado, sem que dessa revisão resulto
nugmento de pessoal ou de vencimentos.
o) n modificar a escripturacão do Thosouro c repnrticões
dcpcndontos, podendo n esse fim cxp.edir os preoisos regulamentos.
Krt. 3. • Os snlclos que se verificarem no correr do exorclcio, aos deposites da Caixn Economicn, poderão ser empregados no rcsgnlc da divida interna fundndn.
Art. 4, • As qunnUns. que forem nt•recndndns no correr do
nnno, por wnln dos fundos do gnrnntía o de resgato, serão
depositadas, somcstrnlmcntc, na Caixa de Convensão, para
gnrnntir as notas emittldas, sob. rcsponsnbilidndo do ThoSPuro,
cm virtude da oxtraccüo dn lei n. 2.357, do 3:1 Jc do?.cmbro de
1010, o decreto rogulnmontnr n. 8,5f2, de 1011.
Art. ú.• A clisposiciio .do nrt. 37 c seu pnragrapho, do
decreto n. 942 A, de 3-1 do outubro do 1802, oomp~ehondo nllo
só o cnso da pensões cumuladas, como do uma uníca· pcnsllo, o
imtituo o limite mnximo para o montcpio, qualquer que ha.la
sido ou so.in o ordenado do contribuinte.
<1\t•t. ü. • O exot•rJicio financeiro omprchonderá do ora
nvnnto o ospnco de 2-1 mozcs, a contar de i de ,ianoiro do um
nnno a 30 de setembro do nnno immodinto. Cinco mezes dos
ultimas novo se destinam no complemento das operncões ordcnn'dns donl.ro· do nnno civil c quatro mczes t\ liquidaciio o
cncorramonlo das contas,
'·
Ar!.. 7, • A;; T'Cinc•jr.s do dividas do o;o;:ercicios findos do
C!UO trata o decreto n, 10.145, de 5 do .inneiro de 1889~ nr~. 10,
o n lei n, 400, de 1G de dezembro do 1807, nr~. 31, §~ 2• o 3",
serão enonmin!Tndns, antes de remottidns para o Congresso,
ao Tribunal do Contas. Si este, no exame dns mesmas dividas
verificar que houve empenho da 'despcza além elos 'limites
mn-ccndos nas rubricas do orcnmonto ou em lois ospeclues,
mnndnrá cópia daR mcsmns relncões no procurador dn Republica que fõr competente, afim de que osso promova, oxooutlvnmento, n rcsponsnbilidndo civil do ordonndor dn dospc1.a illcgnl ..
:A:r~. 8." Flcn elovndn t\ alasse immodin~a a All'nndcgn do
Estado cln Pnrnhybn, parn o offoito do sua oquipnracüo a do
Florinnnopolis, Estado do Snntn Cnthnrinn, quanto no Pessoal
c respectivas vnnlngons.
·
·
· Ar I.. O. • A Dclcgnoin Fiscal do Thosouro Naoionnl, com
sédo cm Sr.nnn nrndut•eim, no Aoro, torú jurisdiccfio nos depnrtnmentos do Alto Acro o do All.o Purtls, suporintondondo 4s
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rcparticõcs fiscnns nhi r;xistontcs nu Cft)O. vonh~m n ser crcndas
o nos pagamentos rruo t1vm·om de sot• Jmtos, fwnndo os Dopnrtnmentos do Alto .Tui'UIÍ o 'J~nl'núclí, sob a ,iurisclicaüo da Dologacin Fiscal om Manáos.
Art. 10. Os oditaes, nnnuncios c outras publicacües que a
Dircctorin do Pnl.rimonio o as domais .repartições federncs
tiverem do f-azer a respeito do arrendamentos, ou venda do
proprios nacionaos, nfoi'D.mcnto do terrenos do marinhas, concurrcncias para o]Jras, fornecimentos, etc., ou n respeito de
quncsquor outros nssumptos, só soriio pubJi.cnclos no integra
no Dim•io Of{icial.
§ i." Em um ou mais ,iornaes1 não excedendo n trcs, dos
de maior olrculacilo c importanma, poderão ser publicados
pequenos avisos, chamando n attenciio dos interessados parn
as publicações feitas no Diario Of{'iaial.
Nonhum desses avisos poderá ser publicado mnis de cinco
.vezes cm cnda ,jornal.
§ 2. • Fórn o Districlo Fcdcrnl, o Diario O{fia'ial será
substituido, parn os offcitos desta disposicfio, por uma das
folhns ·de maior circulacilo c importnncia da localidade cm
que a publicnciio tiver do produzir <ifcfeito c, si abi nüo houver
,jornal, os edltnes affixados nos Jogares mnis publicas.
Art. 11. Fóra dos casos expressamente previstos nns leis
ou regulamentos em vigor, ficn prohibido:
a) ampliar os quadros das roparticúcs por meio de admissão
ou· nomonc.üo de nddidos, assalariados, collaboradoros, diaristas
ou auxiliares extrnnumcrnrios, sejam quaes forem os titulas
que lhes doem.
·
b) commetter a pessoas estranhas nos quadros do ropartioúes ou sorvlcos f<Jderaes- o desempenho do trabalhos que,
que, cm virtude das leis o regulnmentos actunes, fncnm parte
dos encargos das mesmas ropat•tioõcs o estejam comprehendidos
entro os deveres ou atlt•ibutcões dos respectivos funccionarios;
a) destacar funccionarios, inclusive trnbalbadores, serventes ou operarias, de umas parn oubrns repartições, so,in
qual fôr o minister.io a que pertenoam1 salvo caso do urgencin
ou accumulo de serviço, cm que poderão ser dosignndos funccionnrios de umas ·repartições para auxiliarem os de outJ'aA,
por pra?.o eletormlnndo o som augmonto de despoza do qualquer
·ordem.
O funccionario quo desempenhar tnl oommlssúo niío poderá
ter outra da mcsmn nature?.a, sinfio depois de um anno de
estagio na rcpnrtioíto ott scrvico a que pertencer.
Não se comprohende nesta dlsposiciío as nomcncões, cm
onrnctcr intm•ino, para o pt•conchimonto elo cargos, cujos ser
vontuarios osto,inm privados, por qualquer motivo, de perceber
os respectivos vrJncimcntos,
'
, Art. 12. Flcn dispensada nos herdeiros dos contribuintes
do montcpio ohrigatorin, ou,lns contribuicúes forem descontadas
cm folha, a ex h!b!çiío de cerf.!dilo desse pagamento, subsistindo,
poróm essa c;-.:igonoia pam os daqucllos cu,jn pagamento foi
!'oito por melo elo gulas,

~OR
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J\pi,, li a. o pogmmnlo )101' ndenntamonl.o só j10rlorão silt
feil.os quando nfio hnm·r•J• J'opm•t.iciio pntmdol'n nos lognre~,
onde os Hei'Vir·os n quo corJ•c;;pmHlom tiverem rle sm· exccutnrlos.
Al·l .. 14: Na pJ•oposLn do orc.nmcnto pnrn 101li devorfio ser
'ospooiil'icndas por minisl;m•ios e 'J'opnrt.icões as dospczns com
nutomoveis o nuLomovnis-enminhões e com o nssonLnment.o e
nssignnl.um rlü nppnl'olho.~ l.oteplumicos, reduzindo-se n uso
daqnelles m.oios rln l.rnnsporl.e c rlesses nppnrolhos, no osl.l'iol·amcnro inrlisnensnvel n hon· mnmlm elo serviço publico.
·
§ :l." Emqunnlo niio fm~om nssignaclos rorJursos cspecines
11nrn tnl fim, nenlnuu nppar·olho t.elophnnico sorrí mnnLido :fiim
rins repnrLiorics o suns rlepcndencins, !lO!' conLn dos corres
puhlioos, n nilo ser nns cnsns elo residcncin do P1•esidmüo rln
Hopuhlicn e mcmh'l'OS do sun Cnsn Civil.c MiliLm•; ou' YicoPresidonto dn Repuhlicn, Vice-Prcsidento do Senado lrcdm•al c
'Presidente rln Camnra dos DepuLndos; dos Mrnistros de J~st.ndo
e seus socroLarios; rlos dil'cclores gernes dns Secrol.nrins de EsMdo, do chefe do Policia, dns autoridndos policincs, miliLnl•cs,
ndunnciras e do hyginnn, a Juizo dos respect.ivos Minist,ros de
Estndo; do m·os idcn lo o ri i·l'ect.ol'Os do 1~rihunnl do ConLns e
do presidente, mini;;l.l'OS r secreLnrio do Supremo Trilmnal
Federal, n ,íu izo do mllsmo tl'ibunnl, e dos Secret,nrios do Prcsident.o da Cnmnl'n dos De}lul.ndos c do Vico-.Presidonl.e do Senndo Federal.
§ 2." Nenlmmn clospcm com nut.omovcis e carros S•lrft nnlm•izalln· fiÍI'n doR rJaióoR proviRios no m•J.. il oo rln lei n. 2, 5irô,
1lc ;, de Janeiro 1Je 1912.
·
Al'l .. 15. Conlinún em vigm• n !loul.rinn 1los m·J~. 07 r. OS
da loi n. 2.1,15, do t, de ;innoil•o ele HH2.
_
Al't.. Hl. Aos diroclores dns Socrol.nrins do Sonndo e dn
Cnmnrn dos Do}1ul.nuos, mordomia do .Pnlncio dn .Prcsidonoin
eln Rcpublicr. c Seol'et.nt·in do Supremo ~rt•ibunnl Federal srlriío
r.nl.t•cg!ws om rtunt.ro prcslnc.õos iguncs, ndcnntnelns. no comoco
elos mezcs do janeiro, nhril, ,itl'nho c ouLuh'ro, mediante J•ecruísicfio compctonle,. ns qunnt.ias dost,inndns no mnl.orinl rlns
mosmns ropnrl,icões, incluídas nn presente loi e intcgl'nlmonl.e
ns conoedi!lns cm r.rodit.os eoncol'nentes :í mesmn vel'bn- MntorinJ..
:Art. 17. Em n p·popost.a de orcnmento pm•n -L0Hi devorrí
s~1· especificndn n rlospozn qno corro peln ~uh-eonsiS'nncilo r•r.Int.rvn no pcssnnl nm<~vlvel da Tmprensn Nnc1onnl. · ,
!Art.. :IS. Pnrn ns cffcilos do disposto no. nrt. 2-J. dn lei
n. 1.UH, do 30 elo de1.emlwo do :1903, uonsidcrnm-se despe1.as.
de onrnct.e!' pel'mnncnt.o Lnrlns nquollns que se rrolongnr~m por
mnis do snis mcw> oonsnrn!l.ivo~ ·ou. pm· mnis rle novo mozos
int.erpolndos.
' ·
. ·
,
!Ari.. Hl. gô l~ode1'1Í o r..ovol'no nsnr. da~ nnl.ol'izncõos pnrn
nhort.mn r! e . opodd.os eonRI.anl.os cja 101 do o·rc~menl.o, ~em
verhns e~pccrfwnrlnA. 011 clns nntoi'JZnoões oonceclidns J)OJ' leis
·especlnes, no segunrln somrsLre do exm•oioio e rlontro do excesso verificado sobJ•c o m·onmenl.o dn 'l'endn m·r~ondndn no
primeiro e po1• ellu cnlculnc!n pnrn o segundo, emqunnlo a deste
\
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não fór conhecida. JMa disposi,;üo só não comprchendc os
crcdil,os ·~upp!IJmcnlarcs componeules tia labella B.
.
li'ictun apfJL'ovudos u~ ct•etliLos 1111 oomma de 2 ..1~1 :21~$11:.!,
um·u, 1l 8!,,0()~ :U:!l$73ü, papel,, con~L~uLcs da laboll!l A.
Arl. 20. llc\'ugam-se as 11lopoou;ucs clll couLt·urw.
Cautat'll doo Del•utatlos, 2\l tle uuvetllhl'o rle 11\Jl~. -Sa·

biuo Barroso ,/u:uiol', Pt•esidcute. -A·ntonio :;imatw dos Sctnlos
I" Sccrcla'l'io. -l!a11l de ,1/oi'LWS Velou, :.:" Secrelariu.,

L~al,

'l'ABELLA- A

Lois ns, 539, de 9 de setembro do 1850, arL. 1", § G", a 2.348, da
25 do auosto do 1873, arl. 20
·~l!N!S'l'Jlll!O

Dacl'eto u. IJ. 377, d•:

lJ,\ J'US'l'lÇ.\ ll N JlGúCIOS

~I

!N'l'lll\!0!\ll~

de (evercii'U de I t/12

~-\!Jre credito
despeza~

estlccial para pagamento das
prfJvcnienlcs dos J'uneraes elo
Dr. David Campisla , .... , ............ .

6 :U2.í$600

Dcel·etu n. !1, .118, !11: 11 du uwrçu de IIJ 12.
~l.llre

cr·edilo IJXLt·aot·,.liuario para tl~spcwo rw
cot•J•cntc auno com o augmenlo de GU o/o
!tO o/o c :JO o/o dos verwirnouLos dos juizes
fcderues c ,;uiJsLilulos :· •..•••.•.••...•

JJecl'l:lu

!1.7:111, de 28 tla auostu t.la /IJI:.l

·11.

Abre l!l'IJdiLos supplen!Culat•es ás vel'lms uu~
meros 13, 15 c 31 do arL. 2" tia lei do

orçamento elo cxer1Jicio vigente........

Dam:efo

Abr•e

·

~~·

0.000 :OOO$(lOO

!1, U7, do ,1/ de auusto de 19/2

11.

supplmuontat', para IJXeC\li)Üu da
lei n. 2.5ü3, de 10 tio janci)·o d'J 1012,
CI'IJcliLo

Li~

verbas:

,.

.7n. •.•...• o • • • • • • • • • • ,' • •

••

JJucl'etu

I

1113>2 :720$000

• •

;,oo.•.·ooo

"·L 1-, •• -

oooooooooooooootooooooo

•

i!)

720: 800$•000

\JB5:0U0$000

11

11,

!1, 77;), ile 2:1 riu 1wle'lllb!'o da 191 :l

Abre llrcdito su·ll[llenwnlar t\s verbas:

«Subsidjo

dos Senudoros,.

"Subsidio. dos DcpuLudos '.
•o

. . ' .'

189:000$000
U3G:OOO$OOO

825:000$000
'

·'

,.

'·
.

'

:1 ·;·'

HO

i .

·'
11

I..

Decr_eto n. 9.776, da ;J:J de

.

'

ANNAES DO SENADO
sete~nbro

de. 1912

I : ;'

Abre credito supplcmcntar ás verbas:
«Secretaria do Senado~...
li2 :500$000
« Secretaria da Camara dos
Deputado~» .. , , , • . . .
:1.8 :000$1)00

l'opol

30:500$000

Decreto n. 9.842, da 2.? da outub1·o de ·1912

Abre erediLo supplcnwutar ús verbas:
1:1.2:500$000
« SccreLu:l'ia do Senado»...
« Secretaria da Camara dos
DeputadoS» .. .. .. .. .
'18 :OOO$DOO

30:500$000

Decreto n. 9.84:1, da 29 de outubro da /912

'·

·,
'I

,,.

·i

.,

·~ :'t'.... ·•
'

.

Abre crcditu supplcrncuLar ás verbas:
«Subsidio dos Sanadores».
'105 :300$000
«Subsidio dos Doputadou.
657 :200$000

852 :500$000

1:

:~

:,

,,

:.'·

~I

..'_,,

·•I ·.'',
!1: • ~-

iill ;.:
,. "
·j ••

iii ·:·'
:~

..~

,,

I 'I

,,,~~ :'
IJ>

Abre credito supplen ..cnt!lr ús verbas:
«Subsidio dos Senadores».
180:000$000
c Subsidio dos Deputados ».
636:000$000

825:000$000

.

Decreto n.. 9.887, do 20 da novembro da 19'12

III

Abre credito supplementar ás :verbas:
«Secretaria do Senado~.. .
12:500$000
« Secretaria da Camara dos
DeputadoS» .. . .. .. ..
i~·:o00$000

i!

II'II

Decreto n. 9.886, da 20 de novembro de 19.Jl!

.-,

i! '

30 :500$0QO

Iii·li '· '· .
I

I

....

I ':

!

;. '

·'

I

-

I
I
'

'

.. ,

'(

i(
!

I'!

.

Decreto n. 9.9.1:1, tlc 18 da dezembro de ·19'12

Abro credito supplementar ús verbas:
« Secretat•ia do Senado ~.. .
12:500$000
«Secretaria dn Camara dos
.1
DepuLadou .. .. .. .. . .
-:1.8':000$000

30:500$000

Dee1•eto n. 9.!JU, da ·18 de dazemb1•o de 19/J?
•.

:Abro ore dito supplomentar ás verbas:
i 76 :400$000
« Sulisidio dos Senadores).
.é Sub~i.dio dQs DoP.utudos ~.
503 :G00$000

770:000$000

I
SESSÃO EM

8

DE DEZEMBRO DE

iii

1D13

~

Vecreto n. 9.986, da 8 da janeiro de .fD-13
~re credito supplcmontur ús vcr!Ías 13',

15." c :J1 ', pura supprll• a insuJ'ficiencia
da at·t·~ca_dacüo do imposto do industria

•I

c p!'Oi'lssoes ............. • ............. .
Vecrcto

P•pol

407 :581$731;

n. ·10.09,?, da 26 de (avarairo da ·19·13

!Abro o credito oxtraorclinurio paru occorror
úti dcspczus com a intilullw;ão dos Conselhos Municipucs no 'forriLorio do Acre

200:000$000

n . .fO..J/9, da -12 da março de ·19.f:J
~re o orccliLo supplemcntar ú verba «Soecarros publicas», do cxet•cicio de 1012.

G0:000$000

!Decreto

H.!Gü :726$334
MINIS'l'lllliO DA

~IAR!NHA

'Decreto n. li. 466, da 23 de
março de -/912
Pupol

Ollro

1\.bro crodiLo extrnordino:rio
para occorrot• ao pumonto do dospozus oxtraordinurius com a
manutoncüo da divisão
do contra-lorpodoiros
estacionada no Puraguay .........•...•..

I

f

0 0

0 O 0 0

0•0 ,0· O I

O

i. 000 :000$000

'Decreto n. 9.1149, da .2 de
maio da 19·12

l'lliro credito oxtraordinario
pura attondor u dcspczns com os navios estacionados no Puraguay ............... .

500:000$000

Decreto n. 9. 88il de 22 da
ma·io de 1912

1\.bro credito especial po;ru
pngnmcnl.os ao ulmlmnlo t•oformndo Josó
Cundido Guillobol, do
dif1!Jronca .. do grntificnouo como Ministro
do Supremo Tribunal
~:rtr.~Ut.a;r. .• ·'··'· •.•.!,....... ·~· •. , , .•.

95:808$838

..:.!

.\NNAES DO SENADO

Decl'eto 11. 10o008, de 26 de
{110CI°Cii'O de I tlf 3

Papel

Ouro

'\!Jrc ~loodilu ~upplomenlaLo
!Jlllott pagamólulo ((c
uontas úc fornouimcn~
Los do artigos de. so~
l!resulcLLte~ partt o cru~
~adol'-lotopodciro

1'a·
/I!OUu e o monitor IJ.eto·
·tutU!bUCO c llCQLÜSit)ÕO
do rnaterial estragado
uo inuendio havido nas
oJ'l'iciuas da ilha das
Cobras, ficando revo-

gado o decreto numero 1u 0213, de 20 de jao

ucird de 1UL3 ·······~

0

0

O 0 ,o

O ,O

O 0

O

t

0 O 0

500 :OOU$000

608:533$679
1. 70~ :lt02$iH 7,
0

M!N!STEI\lO lJA OU!lll!IA

Decl'eto 'llo Oo69.1, de Sll de

..

uutio ele

101~

AJ.noe u credito especial para pagamento de
duspezas com a iustulla~ão do J]ollcgio
Militar do Estado do !lio Grande elo Sul,
tnoeado pelo decreto llo Oo307, tio 28 de

revercit·o ulLimo , ................... .

Deu,1oeto ·uo 9otiü3, de 17 tle ;int/t.o tle

..

·:

·191~

·

pagt~mculo de
o ruunutcnoão do

Aurc credito tJSJltJcial para
llcspe~us

de

rn~talla~üo

t.:ollc;;io lllilitur de Minas Gorncs, croallo
poJo dcc1octo u o Oo507, t.le 3 ele abril Llc

f012 ••......••..••.•..•...............
·'·.
.

""

..'
' .

G00:000$000

,562:515$500

Deerel.u 11 o !I o 778, du 2ii tlu setembro !lu I!I I 2

'AlJru ctocllilo ospccilll pura indemnizar u So- .
cicdadc no ·160 da ·Gonfcdemcão do •rira
Brazilcitoo do valoto da melado das desperoas rollllivas 'Ú ,consLt t\CQão de sua lin\HI
0

o

ele iiro .......•....•.•.•..• ;.~ •......
'
Dectoatu '/lo llo8!12o tlu :J ilu tlezeml•ro '!lu .fiJ.I2

Abro mocdito especial· paru 'pagamento de'
soldo viLnllcio n mais 13413 yolunturios da
P~Lriu .•.• ·' ......... ·'·'·'· ...... -.~·.. ,_., (•.. u•. •..!..•.· •.·~

078:271$420

'

SEss:i.a El>t

8 DE

DEZE~llma Dll

ii3

1\)13

Decreto n • .? . 893, de 3 de dezembJ'O de ·1.?12

I'npcl

~<\bre

credito supplcmentar ás sub-consignacõcs ns. 10 c 28 do. verba H•-Maleriai- do art. 18 da lei n. 2.544, de 4 de

janeiro de 1912 . , ................... .

'

L 21,0 :000$000

DecJ•cto n. 9.894, de 3 de. dczembJ•o de ·1912

Abre credito especial para indemnizar a Sociedade n. 13ü da Confederação do Tiro
Brazileiro de metade das despezas relativas ú construccüo de sua linha de tiro

3:507$070

Dec1·eto n. .? •1178, ele .2 de janeiro de .f 913

Abre credito supplementar ú verba 10'Classes inactivas reformados- do art. 18
da lei n. 2.5<1<1, de <1 de janeiro de 1912

1.0911 :olü6$321

Decreto n. ·IO •.fOI, de 8 'de março de ·1913

Abre credito cxtraordinario pat;a attendet• a
despczas urgentes .. .. .. .. • .. .. . .. .. ...

2.170 :'1.21$2!!

ü.36ü:028$4ü1
;,1!NlS1'EniO DA VIAÇÃO E OBnAS PUBLJCAS
De~:rcto

n . •? .30'4, de .fO de janeiro ele ·1912

'Abre L'l'eilito para obras no rio Paraguassú,
no Eslado da. Bahia ......... , ...... .

I'Ol!Cl

100:000$000

Decreto n. 9.3.12,.de. 21 ele janeiro de -19-12

Abt·c Ol'edito para pagamento dos vencimentos do pessoal da Inspectoria Federal das
Estrapas ........................... .

502:220$000

Decreto n. 9 ••~61, de 7 de fcverei1•o de ·1912

Abt•c credito para pt•oscguimento dos trabalhos da EsíTada de Ferro de Cruz Alta
ti f6z elo rio Tjuhy . .. .. .. .. .. .. .. .. ...

tl. 280 :OOQ.$000

peercto n. 9.366, de H de {evc1·ciro de 1912

'Abro credito para os estudos dos prolongamentes e ramal da rêde de viação ferrea
.
·.
da Bahiu .. .-....... •.•·• .•....... ·... .-,..............
Vol, IX

G0(}:000$000

s

..;;.•

ANNAES DO SENADO

Decreto n. 9.867, ile 14 da fcvereú·o de ·19-12
l'opQI

!Abre credito para os estudos dos prolongamentos e mmaes da rêde de viacão cea-

300:000$000

.rense •..••.•..••.........• •.•••..••.•.

'Dec·reto n. 9. 881, de 2o/ de fevereiro de 1912
.
"

!Abre credito para execução dos prolongamentos das obras novas j ú autorizadas na
Estrada de Ferro Oeste de Minas ••...••

800:000$0{10

' 'Decreto n. 9.85'7, de 24 de abMl de 1912

!Abre credito para os estudos . do prolongamento da Estrada dli Ferro Central do
Brazil ató a cidade de Belém, no Estado
do Pará ........................ -... .

800:000$000

Decreto n. 9.358, de 24 de. abril de 1912

Abre credito para occorrer ás despezas com
os serviços nas diversas linhas e ramaes
da rêde de viação fluminense de que
trata o decreto n. S. ü77, de 23 de junho
de i9i0 ...............................

2.000:000$000

'Decreto n. 9.589, de 24 de abril de 1912

!Abre credito para occorrer ás
o prolongamento da linha
Estrada do Ferro Central
direcção de Montes Claros
l])ecreto n, 9.54.1, de 24

de

'

despezas com
do centro da
do Brazil no.'
..•......•...

900:000$000

abril de 1912 ·

'Abre credito para occorrer ás deiDJezas com
o · alargamento da bitola da Estrada de
Ferro Central do Brazil a Bello Horizonte
pelo valle _do Paraopéba ............ ..

1,000:000$000
I

1Jecreto n. 9 .548, de '24 de abril de 19{2

'

'

:Abre credito para occorror ás despezn8 com
·
o trabalho de prolongamento do ramal de
!A:ra:x:á-Uberaba á Villa Platina: ...... .

300:000$000 .

'Decreto n. .? •544, 'de 24 de ab7'il de 191 :J

il.bre credito para os trabalhos de estudo da
Estr11da do' Ferro de· Ooroatá. --....:..
a tocantins
....:... .. -..
·. ...-·~- . . . . . . . .. -·~·- . . .....
.r.~t:.~.

'

I
•
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Decreto n. 9. 562, de 2 de maio de I 91 :l

~-'t'M.i!l·; .. lo.·

1

1

1

PApal

·

Abre credito para as despezas da construccão
do prolongamento do ramal da Estrada de
Ferro Central do Brazil d~ Itacurussó. ;~té
a cidade de Angra ...................... •
'Decreto n. 9.568, de 2 de. maio de./9/2

!Abre credito para occorrer ás despezas de
construccüo do ramal da Estrada de Ferro
Central do Brazil, de Sabaró. a cidade de
Ferros ..... ·. , ...........•........•.• . . . . . . . . .

600:000$000
"

550 :000$000

Decreto n. 9.581, de Iii de maio de 19.12

!Abre credito para os estudos dos prolongamentos e ramaes da rOde de viação ferrea
da Bahia ...... , ..... ·:·.~·····:· .......... .

-

600:000$000

Decreto n. 9. 588, de 1/í de mai() 'de 1912

'Abre credito para a construccão de um edi·ficio destinado aos Correios e Telegraphos nn cidade de. Nictheroy ••..•..•.

600:000$000·

Decreto n. 9. 589, de .2.2 de maio de 191.2

'Abre credito para a installacão electrica do
edificio destinado a Correios e Telegraphos, na cidade de Porto Alegre .......
;

48:500$000

Decreto n. 9.68/i, de 26 de junho de 191.2

Ábre credito para attender ás despezas com
os serviços da Commissão de Desobstruccão elo rio Paro.catú ....•.......

60:000$000

Decreto n. 9.656, de 10 de julho âe 19/ll

n

!Abre credito ·para a desobstrucclio e limpeza
dos rios da baixada do noroeste do Estado do Rio de Janeiro, munlcipio de Maoo.hé e Campos ....... , .. , .·.· ....... .

i00:800$000

Decreto n. 9.68.2, âe l!4 de 'julho âe 19/i

!Abre credito para pagamento nos funccionarios da agencia do Correio de Santos, da
gratificaolio de 40 '1'• sobre os seus venoimentoa ........ •·•·~··.•.. :;:,.-:•--:.-:"·:···:... ~·:•.:···!

•

5S:074$000

ANNAES DO SENADO

1

Decreto n. 9.683, de. 24 de juUto de ·1912

lAbre credito para a conclusão das obras do
·edifício destinado a Correios o Telegra-

''

phos na cidade de Porto Alegre, Estado
da ;Rlio Grando do Sul .• ........ " ..... _

l'avol

40!1:272$000

!Dec1·cto n. 9.717, de U de. agosto da J!J/2
!Abro credito para o continuacão dos sm·vicos de desobstrucoão o dragagem do rio
·Pa·rngunssú .............. ·:··· .......•

200 :000$00!}

Decreto n. 9. 72/', de 14 de agosto de ·1012
lt\bre crcdilo para as dcspczas com os estudos do prolongamento da Estrada de
Ferro Central do Brazil, ató a cidade
de Belúm no Eslado do Parú .. , .....•

600:000$000

,'Decreto n. 9 762, de. 21 de aoosto de ·1912
'

·~o\bre
'
I

credito para oocorrcr ús dcspczas com
os servicos nas diversas linhas c ramacs
da rê de de viaoiío fluminense . • . • . • .

\Dec1•eto n. 9.738, de 21 de auosto
de
1912
'
.
!Abre credito para occot•rcr ás despezns . com ·
·a conscrvacão do. ramal da Estrada do
Ferro Central do Brazíl, de Sabarú ú
cidade de Ferros .......... ,, .•. , .,. , .,

3. 500:000$000

'

-!Decreto n. 9.734, de 21 de auosto de '1912
~~híre credito para occorrct• t\s despczas com
os servicos de alargamento da bitola
do. Estrada de Fet•ro Central do Bt·azil iL Bcllo Horizonte, pelo ynllo de Pctropolis . , ........... ,. •1· •.• • •.• • . • •• •• • •

!Decreto n. 9.743, de 23 de aaosto 'de 19.(;!
~bre credito para atlender ús dcspezas do
construcoiio do prolongamento da linha
do centro, na dircccão de Montes .Claros.
!Dec.!•eto n. 9.744, de 18 de agosto de ·19J2
"'
~brc credito pÚI;II occorrer ús despezas de
construccão do prolongamento do ramal
da Estmda do l!'ert•o Central do Brnzil,
do Itacurussá até ú. cidade de Angra,_..;

líOJl :000$000

1.4.00:000$000

'

1. 20il•:000.$000

:1.500:000~000

fi ......

.'·'

-
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Dee'l•cto n. 9,789, ele 2 de outubl'o ele 1912

!Abre credito para· occorrer tis despezas com
o estabelecimento da estacão radiosraphica estrategica do cabo de S. Thomé.

•

Po~ol

150:000$000

Dccuto n. !1.814, de. fi de outubro da 1912

J\.brc ll!'odito para completar a importancia
ncccssaria para a installaciio electriea no
edificio destinado a Correios c Telesrapllos cm Porto Alegre .. ; ............. .

4:1.8ü$020

Dem•cto n •.?.8-16, de 9 de outubro de 19-12

'Abre credito para os estudos de prolongamentos e ramacs dn rêde de vincüo cenrenso ... , .........,....... ,. ..1• •••.••••••••••

. 300:000$000

Decreto n. 9. 85-1, 'de q. de novembro ile I 912

!Abre ll!'edito pnra oceorrer ao pagamento de
premio que compete á Companhia l\Iogyana de Estradas de Ferro e Navegacüo
por ter construido em suns officinas
quntro. locomotivas .......... , ......... .

28:000~000

'Decreto n. 9. 869, de 6 de novam.b1•o 'ele I 9-12

Abre credito para occorrer ás despezas com
os estudos da Estrada de Ferro do Santo.
Catharinn, no corrente cxercicio ..•....

200:000$000

DeCI'Cto n. 9. 861, ele 5 da novemb1•o de I 912

J\lwc credito pnrn conclusão dos estudos dos
prolongamentos c rnmnes dn rêde do
vinçiio fcrrcn dn Bnhia ........... ..

7I, O:OOD-$000
22. 2811.: 153$020

MINISTJ::ntO DA AGntCU!,TUI\A INPUSTI\IA E COMMlll\CIO
Dae~•ato

n. 9.6.f0, de 4 da
julho de 1912

\

[Abro çreC!ito pnrn occorrcr no pagamento dns
'grntificncõcs •nddicionacs n que se refere
o nrt, so d!l lei
n .. 2.5H, do 4 do .Jnne1ro do 1912 ....... ·'

Onro

........... , ..

H0:2S0$000

HS'

ANNATlS DO SllNAilO

'Dcc1•eto n. 9.669, ile 6 de
julho de 1912
:Abre credito especial para
dar comeco nos servic o s e providencias
comprehendidas na lei
n. 2. 543 A, de 5 de
janeiro e decreto numero 9.521, de i 7 de
abril de 1912, concernentes á defesa eco- ·
nomica da borracha •.

Ouro

Papo!

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

8,1000:000$000

'Decreto n. 9.702, de 2 de
agosto de 1912
li\J:ire credito supplementar 6. verba 3'-lmmigração e Colonizacão- do art. 71, da
lei n. 2.544, de 4 de
Janeiro de 1912......

i.000:000$000

5,500:000$000

···············:•;

6':907$92-i'

iJe·creto n. 10.125, ile '1.? ae·
março de 1918
!Abre credito para OCCDrrer ao !pagamento . da
gratificação •nddicional
de 40 % sobre os respectivos vencimentos
ao pessoal do Aprenzidado Lo\gricola d e
rgarapé-Assú, no anno
proximo passado, de
accôrdo com o art. 80,
da lei n. 2.54:4·, de 4 de
tlaneiro
de 1912 ......
l:...
.
I

'Decreto n. 10.146, de 29 de
março de 1918
!Abre .ilredito especial parn
pagamento de aux!llo
de 500$ n criadores,
·etc., que construirem
bnnhef.ros para expurqo de parasitas do ·gado
' ·)

.

I
'

'.I
' '
.'

••••••••••••••

27:500$000

1.000:000$000 13.674:687$924

SESSÃO NM [\ Dll DEZII:l\!BI\0
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Dec1•eto n. 9,364, de ·14 de
fevereiro de 1912
'Abre credito supplementar
ás verbas 7', s•; i•O',
1i• 12• 11,• i 7' iS' e
39' do excrciclO vigente
1

I

'

,

I'opol

ouro

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

I

'

ir06 :579$350

Decreto n. 9.995, de 28 de
(everei1'o de 1912
Abre o credito r1ara pagamento á .Companhia
Cantareira o Viacão
J,i'lumínense, de _premio
pela . construccuo da
barca Terceira, em seu
estaleiro ............ .

••• o ••• o ••••••.

,--

24:130$000
~-

..........

Decreto n. 9.1155, de 21 de
marro de 1912
Abre credito supplementa.r
'i verba 7':.... Thesouro
Nacional-doi exercicio de i9i2 • .'.·.......

··········~·~·

3:600$000

Dea·reto n. 9.519, de 17 de
abril de 1fH2
!Abre credito supp!ementar
á verba 37'- Estatística Commsrcialdo exerci cio de i 912.

.. , .......... .

280:59~$804

Decreto n. 9.527, de 24 de
abril de 1912
'Autoriza a entrar '·em accOrdo com o Banco do
Brazil, para liquidacão de suas ·contas com
o Thesouro · Nacional,
nn parte concernente á
carteira . c!lmblal, e
n.bre credito para liquidacüo do debito do
Thesouro, resultante da . . . • . .. .. ... . • .. .1 n. 59G.:S5S$872.
. n:esma operacüo ...... . ·······
- .. - -. ~-·--... -··· ··-····
·-··~·

--·

>+

••

_ .. _ _ _

p

i :.lO

ANNAES PO SENADO

Decreto

11 • •~.626, de .f9 de
jn11ho de ·19·12

'

!Abro credito supplemenLar
ú verba 311"- Exet•ci·cios findos- elo exerci cio do i~12 ....... .

Ouro

O I

O f

O I

l'np~l

O O O .O O O O O

1, 500 ;1000$000

Decreto n..~.627, de 19 de.
ju.11ho de 1.912

credito pm•a pagamento do algucis do
casa do cx-dit·ector da
Casa da 1Moeda, Dr. Pedro Lui1. Soares de
Souza, de ii de abril
de i 901, a 25 de abril

~\bro

:'

do ·1907, ............ .

• o

f

I

I

O

o

I

I

O O I

o o.

18:2Gü$6üü

Der.reto n. 9.706, de · 7 de
aaosto ele 1912
!Abre credito extrnordinario
afim de occorrer ao
pagamento de prata nd.quirida pura cunhn·gom cm moedas. . . . . . , •. , • , •. ·.••. ,

Decreto n. 9.736, ele 28 ele
a(! os to de /912
Abro credito supplementnr
t\ verba 1o•- Mesas
de -Rendas e Collectorias
-do exercício de i 912
'i

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

9:052$000

'Abro ·credito supplcmentnr
á verba 31"- El>lorcicios findos- elo exorcicio do HJ12 ......... ••••••••••••••
.
Decreto n. 9.8.f 8, l/c ·16 ele
I
O!Ltltb!'O de 19·12

1,500:1000$000

Decreto n. 9,745; de 28 de
aaosto ele .f 9.f 2

'

'

'i. Q02: 1.00$294'

.

.

' '\

:Abre crod ito para rostitui·cüo do di·roitos ndunneit'os ú Cwninrn Municipal ,de Juiz de fF6ra,

'

...

I
11H3

SESS,\0 EM G DE PllZ1l11.1lUO l'lll
Ouro

•

de Mcôrdo com o nrt. ti',
alinca XVII, da lei
n. 2.524, de 31 de
dezembro de 1911 ....

o o o o o o o o t o o o

i2i
PntHJl

t

I

14:115$890

Decreto n. 9,8/ílí, de .H de
outubro de I 9/2
,..
~-

Abre ·credito sunplemento,r
•lÍ verba 34'-Exercieios findos- do cxcrcicio de 1912 .........

•••••••••••••••

i,tí00:000$000

Decreto n. 9.88/í, de 20 de
novemb1•o de ·19/ 2

!Abre credito para pagamento dos vencimentos
o do quantitativo para
fo,rdamento dos · vinte
guardas, da 'Al~nndciga
do Pot•to Alegre, cu.ios
lagares foram creados
pelo decreto n. 2.ü26,
do IS de setembro do
corrente nnno ..... ,...

• ••••• ' •••••• o:

10:900~000

••••••••••••••

5:800$000

••••••••••••••

li00:000$000

Decreto n. ·10.003, de 15 ela
janeiro de 19·/8

k\brc credito para pagamento de premio referente tí consLrucoüo do
rebucador Ju.l:ieta, por
Vicente dos Santos Caneco , ...•...... , ....
J)ccreto n. ·10.017, de 22 de
jane·iro de .J .9/ .~

!AI>re credito supplementnr
(L verbn a•- Aposensentndos- do exercido de 1012 .......... .
Dec!•cto n. 10,0.10, ele 6 de
tevereú•o de 19·1 ,1

!Abro credito · para pagamonto do premio do
navio frigorífico Salaaia, construido nor
' ..... ~.

I'
ANNAES DO SllNADO
Ouro

ll:mi!io Mabildc, cm seu
estaleiro, na cidade de
Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.

l'npol

•
O O O O t

O I

f

I

O t

f

f

9:900$000

O

Dcc1•eto n. 10.01t7, de 13 de
.fevereiro de -1918 ·

:Abre credito supplementar
á verba 3•- Juros e
amortizacão dos emprostimos internos do exercicio de 1912 ..
Decl•eto n. 40.082, de 19 de
fevereiro. de 1913

2.082:625$000

o o •••• ' ••••••••

·

!Abre credito supplementar
á verba g•- Recebe~
dorin do Districto Fii:.
d e r a 1- do exer.cicio
de 1912 ..... ........ .

I

0 0

0 O 0

O O 0 0

0

0 0

160:8910$986

0

Decreto n. ·10.1;?.2, de 12 de.
março de 1918

.

'

í\bre credito e:draordinario pn.rn occorrer á
,despeza com a compra,
em Londres, de 887
barras de prata para
cunhagem de ~oedas.
Decreto n. 10.·128, de 1/J de

i

i
1.146:140$41,5

•

março de .1913

!Ahre credito para pagamento a Barbará Filhos
pela c o n s t r u c !> ii o
do navio n. vapor Rio
Grande de 3'63 toneladas de arqueaciío ...
Deci•eto n. 10.144, de 26 de
março de 1918
!Abre credito para restituicão de direitos á Gamara Municipal de 'Passos,
Estado de Minas Gernes ............... .

18:150$000

•
5:071$717

__

7:739$621

1.151:212$162 28.812:923$480
.
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SESSÃO EM

Dll· ÓJ~;Gl!MBRO OE

1913

i23

Recapitulação

,

Ouro

Ministcl'io da Justica c Ne. gocios TntcriÇlres ......
•Ministerio da Marinha ...•
Ministerio da Guerra .....
Ministerio da 'Viação e
Obras Publicas .......
Ministel'io da Agricultura,
Industria e .commercio
!llinisterio da Fazenda .....
,.

500:000$000
-

l'npol

:li.16ü:726$334
1.701:4.02$517.
6.366:028$4.61
22.281:158$020

1. 000: 00·0$000 -13. 67 4.: 687$9211
1.151:212$16"2 28.812:923$480
2.651:212$162 84.005:921$736
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Verbas do orçamento para as quaes o Governo poderâ abrir
credito supplementar no e:xercicio de 1914, de accOrdo
com as leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, 2.348, de
25 de agosto de 1873, e 429, de 16 de dezembro de 1896, ·
art. 8", n. 1 e art. 23 da 'lei n. 490, de 16 de dezembro de
1897, e lei n. 560,. de 31 dezembro de 1898, art •. 54, n. 1

'

.'.:,
•
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M!NISTERIO

o,~

JUSTIÇA E NEGOCIOB INTERIORES

•.

Soccorros publicas.
Subsidio dos Deputados e Senadores- Pelo que fOr pre'ciso durante as prorognções.
Secretaria do Senado e da Camara dos Deputados- Pelo
servico stenographico. e de redaccão e publicacão dos debates
durante as prorosncões.

,.

.:·:

'

.'

~,

.

;'

"'

. '

:<

M!NISTERIO DAS RELACÕEB EXTERIORES

'•

Extraordirtarias no exterior.

.,·

. ,'
.. ,,

MINISTERIO DA MARINHA.

'

Hospitaes- Pelos medicamentos e utensil!os;
Classes inactivas -'\Pelo soldo de officiaes e prncas.
Munições da bocca- Pelo sustento e dieta das gua.rnicõcs
dos navios da armada.
·
Municões Navaes- Pelos casos fortuitos do aYaria, nnufrngios, nl!jnmonto do ob,ioctos
. no mnr o outros
. sinistros.
F1•otcs- Pn.rr1 commlssfio de saque, p!lssns:ons autorizadas
por lei, !'roLos de volumes o ojudns do custo.
'

.

':·:
'

~.

.

.

ANNAllS DO SllNADO

Evenlltaes-. PnNt LJ•aL~mcnLo de' officincs c prncns cm
portos cstrangoiros c cm Estados onde não ha hospiLaes o
enfermarias e para despczas de cntcvramenLo c gratificações
extraordinarias determinadas por lei.
M!NISTEntO DA OUERM

Serviço 'de S.a~tde- Pelos

praças de prct.

medicamentos c utensilios a

Soldo, cta!Jas e amti{'icaçúes de !ll'aças- Pelos

que occor-

rcrem além da importancia consignada.
Classes inactivas- Pelas etapas das praças invalidas o
soldo de officiaes c praças reformadas.
.
;Aj11das de custo- Pelas que se abonarem aos officiacs que
viajam em commissüo de serviço.
Materiall-IJ)iviJrsas dcspczas pelo transporte do tropas.
!I!INISTilntO DA VIA()ÃD ll 6Bt\AS PUBLICAS .

Gara:nt·ia 'de ju1'0s rú1 estralkls de (e1'1'0, aos enaenhos centracs
e )Jortos- Pelo que exceder ao decretado. . · .
MINISTERIO DA FAZENDA

e

Ju.'ros
amo1•ti:açües e mais despezas da divida cmtm"'la.
Ju.ros da divilkl interna (u.ndada- Pelos que occorrcrcm

.
I

i

no caso de fundnr-so pnrte da divida fluetuante ou do se fazerem operações de credito.
Juros c llimprtizaçúo dos cntprestimos ·intel'nos.
Juros da divida insc,ri)Jta, etc.- Pelos reclamados,

do algaJ•ismo orçado,

.

além

Inacf'ivos, JJCnsion[stOJs e beneficiarias dos montep·ios-

Pelas aposentadorias, pela pensão, meio soldo, montepio c
funeral, quando a. consignnçiio niio fôr sufficiente.
Caima de Amorl'izacúo- Pelo feitio o assigl)aturn de notas.
Rcccbedol'ia.- PeJ.ns porcentagens nos empregndos, c commissões aos cobradores, quando ns consignacões não forem
sufficicntes.
Alfandeoas- Pelas porcentagens nos empregados, qunndo
ns consignações excederem no credito v,otado.
·
Mesas de rendas c collceto;rias -.Pelas .porcentagens nos
empregados, .quo.ndp não bastar o credito v9tado.
Inspeccúo das 1'cpa1•tíçücs de Fazenda- iP'elas dinrins
quando l'ôr insufficicnLc o credito :votndo.

I

r

·,,;;

Fiscali:ação a mais daspa:a~ dos 'itnpostos de consumo c
de trcmsportc -'Pelas porcenLa,g·ens diarias, pasagens c
transporte.
Comm'issão aos vcnclcdorcs Jla1'tiC!Lla!'Cs da cstmnpiUws
-Quando a consignação volada. não cllegq,r para. occorrcL'
ús despczas,
Jljudas de attsto. -I' elas que· forem reclamadas, além da.
quantia orçada.
Poracntaaans JJ.ala cobrmwa executiva das dividas da União
,__Pelo excesso da at•recadacão.
Jw·os diversos- Pelas importancias .que forem precisas,
além das consignadas.
·
·
Juros c b'ilhatcs do ThcsOU7'0- Idem, idem.
Commissues a co,1'1'ctaaens- Pelo que fõr necessario, ·alétn
da sorruma concedida.
·
.Tm·os dos C'YilJJJ•estimos do Co(7'C dos 01'JJhãos- Pelos que
forem reclamados, si a sua imporLancia exceder tL do credito
:votado.
Juros dos deposUos rias Ca·i:r.as Economicas c dos Montes
ílc Socorro- Pelos que forem devidos, al6m do .credito votado.
Excrclaios findos- Pelas aposentadorias, pensões, ot•dcnados, soldos o outros vencimentos marcados cm lei c outras
dcspozas, nos casos do art. 11 da lei n. 2.3:30, de 3 de selcmbt•o
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de . 188.\.

llcposicüas c 1'estUu:içucs- Pelos pagamentos reclamados,
quandó. n imporlancin dellns exceder tí consígnúcão.
flllfboí·atorio Nadonal de Analyses -cPclns porcc.ntagcns
nos empregados, nos cxcrcicios de 1913 c 10[1,, si us cousisnaçües -respectivas excederem ao credito votndo.
Carmna dos Dcpulndos, 20 do novembro de l!H3.- Stt'bino Barroso hmim•, Pt•csidcntc.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 1• Secretaria.- Raul de Moraes Vciua, 2' Sccrelario.
;-.A imprimir.
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38.558
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Votos

Dr. Jon.quim Auguslo de Assumpcüo ... ,., •.. ,...... 38. 51!7
En1
scput'ndo ..... .- ............ , ......... , ....... , . .
:li
t..
l• ..,...... ...... ...

'~
...p

. _:~

'

·
Da clcicão n que se procedeu no Estado do Rio Grande do
Sul em 110 de outubro do cot•rcnlc anuo, pnrn prc~nchimcnlo
da vaga do Senador, que se abriu pelo fnllecimento do Sr, Dr.
Diogo Fernandes :Alvares. ForLunn, ft>rnm remettidos á Se-cretaria do Senndo J,97 nuUhenLicns.
k~purndas ns volnc;ües dcllas conslnntes, dcrnm o scguinlo
resuHndo:
. . .·, .• , , · . cr,
·

.•.

. 1:

N. 250 -191'3
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Não tendo havido nenhuma allcgacão ou eontcstncão contra
·6 a Com missão de parecer: ·
1", que sejam upprovadas as eleições rcali~das no Estado do Hio Grande do Sul, cm :LO de outubro do corrente
·anno;
·
·
2", que sejn reconhecido e proclnmado Senador de Republica por esse Estado o Sr. Dr. Joaquim AUgusto de Assumpcão.
·
a

elei~ão,

Sala dns Commissões, ü de dezembro de 1913.- 2'avares
de Lym, Presidente.- Arthw• de Souza Lemos, Relator. .Qlivei1'a Va!ladão.-Bernardo Monteiro.- Wa!{l'edo Leal.A!encal' GU'ima1·ães.- Alcindo Guanabara.- A imprimir.

O Sr. Presidenta- •.rendo comp!Ll.'ecido apenns 18 Srs. Senadores, não póde hoje haver sessão.
·
~\. ordem do din para seguintllo é a :mesma, isto é:
.votacão, em discussão unica, da rednccão final das emendas do Senado tí proposicão da Gamara dos Deputados, n. 1•021
. do 1910, reorganizando o. Gunrda Nacional, e dando outrns
providencias; · ·
·
Votncão, cm 3' discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. GO, de 1913, concedendo ao telagraphista de
2• classe da Estrada de Fet·ro Ccnlt•al do Brazi!, José: Maria
Be!lo Lisboa 90 dias de licenr;a, com ordenado, pura trata"
monto de saudc (com parecer {avo,J•avel da Commissáo de Finanças);

o

"

••

•
11!
'•

•

l
r'
•

o

•

Contiuuacão da 2" discussão da proposicíio da Gamara dos
Deputados, n. 47, de 1013, autorizando a concessão de um nnno
de liccnca, sem tVcncimeutos, ao bacharel' Augusto dos Passos
Cardoso, consultor jurídico do Ministcrio da ~iaciío (com pa-

recer {avoravel da Commissüo de Finanças
S,r. Pires 'Ferreira) ;

á emenda do.

2' discussão da proposil;fio da Gamara dos Deputados,·
n. 58, de 1n13, autorizando o Presidente da. iRcpublioa ·ll.
abrir, pelo 1\linisterio da Vinciío, o credito cxLt'Clordinario de
203:135$820, para occorrer ·no pagamento das despezas com a
conclusão das obras do edifício destinado aos Correios e TeJegraphos em Porto Alegre; Estado do iRio Grande do Sul
:(con~ parecer favoravel da Oommissáo •de Finanças); ·
.
'
2' discussão da proposiciio da o(Jamard dos Deputados,
n. ll2, do 1013, autorizando o !'residente' da Republica a
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 52:600$, para
occorrer á despeza com o augmento de 20 gunrdns na .Alfnn~
...·.
dega 'de Porto L<\:legro (com pal'CCCl' ra·vo,ra·vc! da. pornmissáo.
'

(le Finança!);

•

•

·sESSÃO EM 9 DE DEZllMBRO DE i':H3
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Con Unuacão da 3' discussão dn proposiciío d11 Cam11rn dos
Deputados, n. 1714, de 1012 regulando a concessão da aposentadoria aos funccioMrios publicas civis da União (com pa~
?'cccr· da Cou~missão de Finanças, {a·voravel· a umas c contmrio a out,as das emendas a)Jresentadas).

174' SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1013
I'IIESIDllNC!A DOS SRS. PINHE!nD MACHADO, VICE-PRES!DENTE;
PEDRO BORGES, 3' SECRETARIO, ll; ARAUJO OÓES, 2' SECRE•
TAl\! O

A' i hora da tarde, presente numaro Joga!, abre-se a sessão, n que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo Góes,
Pedro Borges, ·Gabriel Salgado, Laura Sodré, Arthtlr Lemos,
Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José Euzebio, Urbano
Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passo~.
Francisco Sá, Tavares de Lyrn, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Segismundo Goncalves, Goncelves Ferl'eirn, Raymundo de Miranda, Oliveira Valladão, Guilherme
Campos, João Luiz Alvas, Moniz Freire, Francisco Portelln,
Sá Freire, Bernardo Monteiro, Feliciano P.annn, Alfredo Ellis,
Francisco Glycerio,. Gonzaga Jnyme, Leopoldo de Bulhões, José
Murtinho, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xavier da
Silva, F{)lippe Schmidt e Hercilio Luz (38).
Deixam de comparecer, com causa Justificada, .os Srs. Ferreira Chaves, MeteU o, Silverio Nery, Teffé, Gervasio Passos,
Thomnz Acc10ly, Epitncio Pessoa, Ribeiro de Britto, Gomes
Hibciro, Luiz Viannn, José Marccllino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Nilo Pecnnha, J,ourenco Baptistn, Alcindo Guanabara, Augusto dfl Vasconcellos, Bueno de Paiva, Adolpho
Gordo, Brnz Abrantes, A. Azercdo, Abdon Baptista e Victorino
Monteiro (23).
São lidas, postas em discussão e, sem debate, approvndas,
as actas da .sessão anterior e da reunião do dia S.

... O Sr. 2' Secretario

(se1•vindo de 1')

:-,_,_.

'

dá conta do seguinte
'• • .. -

-. ·- • . l'f '

EXPEIJIENTE
Officio do Sr. 1' Secretario. da Camnra dos Deputadoa,
remettendo a seguinte proposição
N. 78-1018

O Congrasso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica o Presidenta da Republica autorizndn
n ab~ir, pelo Ministerio da Fazenda, um oredltO'JlXtx:aox:dinax:lo
····-···:

r.··-·.
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\
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nn importnncin de 7G :251$130, para pagamento, cm virtude
de scnLcnça ,iudiciur.ia, a D. Prancisca Augusta de Noronha o
.Silva o outros, viuvn c herdeiros do bacharel Ignacio do
I.oyola Gomes da Silva; rcvogaclns as dispos.icões cm contrario.
Cnmara dos Dopulados, 7 de dor-ombro de 1013. - Sabhw
Barroso Jnni01•, Presidente. - Antonio Shneú.o dos Santos
Leal, 1" Secretario. - Raul da Moraas Vciaa, 2' Sccretm·io.N Commissüo de l:'inancas.
..,."j
1
~--.o:ol:;,rr·;.·~..,

'.,.

'I,\

•·rl•..,:-l·.r:.:•-~·,.. "f'~'.r[l'
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O Sr. 2" Secretario declara que não h !I pareceres. ·· •
'

O Sr. Francisco Sá (') -Sr. Presidente, eu comprehendo
bem quanto deve contrm·inr a V. Ex., r-cioso das boas tradições
parlamentares, um debate travado n disümcin do uma para
outra Cnsa do Congresso Nacional, como um bate-boccn entre
vizinhos.
·
Não sorin eu quem iniciasse esta praúcu, mas não se;
como lhe possa fugir, quando dn Camaru me é dirigido, ruído.
smnonLc, espalhafatosamente, um repto envolvendo a honrr.
de outrem, o Lendo por motivo ou por pretexto pa.lavms proferidas desta tribuna. E' a contingencia em que me co!locou
o nobre Deputado ccarcnso, o Sr. Mor·eira dn !tocha, dcsafinudo-mo a discutir• com S. Ex. a accnsac.ão, qua repetiu, de hnvcr
o Presidente deposto o proscripto daquclle Estado, o meu venerimdo chefe o Sr. Pr. Nogueirn Accio!y, dosviudl) illicitnmcntc1 criminosamente, uma parto do empr·estimo que o Estudo havia contrnhido no tempo do seu governo.
.,.
·
Lastimo que o illustro representante do Ceará houvesse
ôesviado de mim que o combatera, de mim que o contestara,
os golpes qu~ uma retorção lcn.l só a mim devera destinar o
que houvesse procurado dcsferil-os .sobre um velho servidor
da Nacão,. filrido hoje cm todas as fibras do sua alma, perseguido, m·t•uinado c exilado de sua terra.
· Mas não mo é licito collocnr u questão cm ouLt·o tet•rcno
sinüo nquello que lhe foi traçado. Acceito-n, pois, nos termos
em que n approuve no nobre Deputado ccarcnse, o Sr. Moreira
da Il.ocha.
·
-..
O recur·so que S. Ex. emprega não é mais do que uma
:vnrinnlo, pura peor, do V.elho SOJ?hismn de perver.sidade que
desde Esopo alé J,afontainc, se vm do aggrcdir niio o ndversnrio presente, mas cm ligações c antecedentes que nada tinham que ver com n contenda do momento.
Não vi ainda. publicado nn inlcs-rn o discurso desse representante da sltuacão revolucionaria quo domina o Ceará,
mns da publicncão IJnrcinl, feita pela Ga:cta ele, Noticias; consln
a trnnscripcúo dos documentos em que S. Ex. se',bnseou. Nesses
documentos mesmo, pois, que elo outros nl\o disponho nem
preciso, ó que mo vou fundar, parn deixar provado LÍ ev idcn-

.('). ;Est~ discurs() não fpi rev_isto pel() Drador, .• ~.

•
r·
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que, no gcncro numeroso o.vn,rin:Jo das cnlum!li~s. nenhuma
poderia cnconlrnt·~•c ncmmats mrl!gna nem mms mepln.
Devo preliminrtr'menlo doclarnt· quo a clurczn dos qunliJical.ivos qlle sou oiJ!'igado n empregar nrto visa de modo nl-.
gum a. pessoa do illusLr·e Deputado a quem respondo.
o Sa. Pmr::s Flmmmu - Esltí c!ut•o que v. Ex. urro seria
cupar. disso.
·
o 811. Fll.ING!RGo SA·' - Pt•ocm•nrci apenas caracl.criznr os
fnclo~. Ln! qunl cllos se manifestaram, t•cconhecendo que o
triste mct•ilo das suas invenções nem cabe itquclle Deputado,
r)ue niío rar. mais do que se desempenhar de uma missüo que
lho J'oi incumbi-da pelo seu partido.
Devo, antes, SP. Presidente, refcrir~me á origem desse
Lrallalho de difamacilo.
Em dias do novembro do. nnno passado, devia reunir-se
nn Capilnl do Ccat•t\ a Assombléa I.egislntiva do Estado, convocada pela mesa J'oRpcctivn, nos termos da lei. Era recente
a investidura il!ega! do Sr. Franco nnhe!lo no Governo que
usut·pnra. nesolveu este, porém, impedir a reunião dessa As~
scmh!ún. Ton lntivas foram desenvolvidas ,junto aos mombr•os
da opposicüo c destes encontraram a mais nobre resistencia
civicn.
.
Entendeu o tyranncte' ccarensc dar um golpe de forr;n,
ombora n Asscmblén cst.ivcssc protegida po1• haucas~corpus
concedido pelo Supremo Tribunal Federal; entendeu cspnlhar o terror pela cidade, perseguir c trucidar, si necessario,
os 'Deputados, incendiar as casas de diversos membros da op~
posição c snquenl~ns~ ~'udo ialo, .de facto, se .fez com a presenca c sob a diroccao das autorrdndcs do Estado.
·
~!ai\ pnm justil'icnr prévinmonle esses netos de bnndi~
l.ismo o para, ao mesmo tempo, inflammar a sanha da cana~
lha, o Govemo fez pulllicnr, nn vcsporn ou no dia desses
actos de selvageria, no ,jornal officinl, a noticia do que aca~
!Jarn de descobrir que o ex-Presidente do Estado, Sr. No~
gueira Accio!y, tinha desviado uma certa pnrcolla do cm~
presLimo que fOra contrahido pelo Estado. Dessa fórmn po~
clm·in se1· nticacln n cólcm popular pnrn rohnver bens que lho
pcPtene in m.
Consummnda n o!Jrn do destruicüo, núo se contentaram
os politicas sitnncionístas com o effeito que jú hnvía produ~
r.iclo n nccusnciio J}Crvcrsnmentc dcrramnda peln cidade. Lo~
Ynrnm-n'n por dinnll!, l.or.turnm mesmo soquestmJ' os bons
do cx~PJ•esidcnlc nccnsndo, intentando contm este umn ncciío
nxoculiva, quo foi requet•ida pala .iuslica loenl, sendo n nccão
.iu!gncln improcedente por senl.enca do Tribunal da nelaci\o,
nsRignacln unnnimomonte pelos membl'Os dessa Côrt.e, onl.ro os
~naos alguns nclvel'snrios inconci!iavcis do Sr. Nogueira Ac~
cioly, o que l1nvinm tomndo porto saliento nos neontccimonlos
po!HieoR de que J•esultt\l'n a proscripciio elo ex~Prosidente' do
ConJ'IÍ. E' cstn n nccusacüo que alli so repete; é este o roptil

cia

~~.~
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que, ferido de morte, ainda so agiLa nas convulsões da sua
peçonha, ot•gucndo o eollo na mais a !Ln tribuna do nosso pniz.
Em que consisl.c, porém, a nccusncüo ?
O ex-Presidente .do Cenrt\ desviou criminosamente do
cmpresLimo do 15 milhões de francos, contrnhido pelo Estado, a importancia de 580 mil -francos.
A provn do desvio é a seguinte: o contracto do emprestimo estipulava em sua clausula 8" a obrigncão para o Governo de empregar o producto delle exclusivamente nas obras
de abastecimento d'agun c de esgoto da Capital. :Mas o Sr,
Accioly não o Iez.
,
Qual a prova disso ? E' uma prova documental, extraordinaria, irrefrngavel,, esmagadora, a carta em que o Sr. Accioly
mandava. applicnr aqucll~ parcclla do emprestimo exactamente a esse fim, ao inicio das obras de abastecimento d'agua e
esgotos. Essa carta foi publicada peio proprio Deputado Sr.
Moreira da nocbn. Peco licenca para lôl-a:
·
'

.

,d>alncio da Presidencia na Fortnlezq, em 23 de
fevereiro de 1911 - Srs. Louis Dreyfus & O., Paris.
- Do accôrdo com o nosso telegramma datado de hoje,
autorizo a YV. SS., clepositarios das sommas produzidas pelo emprestimo de ;15, milhões de francos, levantado por este Governo, a entregarem a Boris Fréres
(de Paris), por conta do capital em seu deposito; a
somma de 580.000 francos, que os ditos Boris Fréres
adiantaram parn o inicio das obras de esgoto e encanamento de agua potavel para esta cidade da Fortaleza, objecto a que se destina ·O dito emprestimo. Antonio Pinto Noauei'l'a Accio!y, presidente.)
De sorte que, como o contracto obrigavo. o Governo a
empregar o producto do cmprestimo exclusivamente nas obras
de agua e esgotos o como o Presidente do Estado mandou applicnr u primeira pnrcella desse emprestimo no inicio daquellas obras, conclue-se que esse pres1dente desviou o dinheiro do fim n que se destinava, que o motteu no bolso, que
illudiu o contracto, que é, emfim, um criminoso.
Ha ainda outra prova do. desvio ..•
, A calumnin não 'se contenta com uma prova só; compraz-se em, a.·cumlt!nl-ns '' em da~-lhes n côr dn maior exactidão Nunca vereis um cnlumniador ~limitar-se a nffirmaoões vagas, indeterminados. Elle não diz de nlgl'lem que roubou
:uma quantin qunlqum·, ape-nas ontrcmostrnda pelos nd,iec~tvos
que lho qunliliquem o vniLo. Niio; precisll-n, fixa-a, dú-lho
as frnccücs minimns. O cnlumnindo roubou um milhlL'o de
francos, roubou 580 mil francos, roubou tal ouEra quantia
o. ·que não J'n ltf\ uma cifra só. Nüo só monte o cnlmnr.indor é
assim rigoros,o no defini!' o objecto da calumnin; mfls flindn
todas as circumstnnclas necossf\rins purn captar
n .cm-·
..em
.
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!ianr;a pelo pLrmcnor, pe::r analyse, pel~ apparencia de uma
invesLigaoüo ininucrosa e fiel.
Fixa n dnta {]O crime, si lh'o exigir, mnrca-lht; a hora e
os minutos; determina o Jogar, os objectos circumstantes, as
testemunhas, si podem ser nttrahidns, ou ausentes.
Era prc~i:.o, cnL~etnnto, para o caso de que se trata, Jnclltiplicnr ns pr Jvas.
A ou L:· a prova ó esta. O Presidente do Ceará, naquella
. época, desviou os dinheiros do emprestimo, porque sacou uma
cer·La q1mnlia pa:·a cxecucflo de obras . que ainda não e~ttwam
iniciadas. r~Ll. diz Lextua:mente. o Sr. Moreira da Rocha ,1m
um ·disC\H'SO, " pot· l'úrma a chamar para as suas af!irmacões
a atteor;üo P•" Lieular daquelles q~~ o lessem.
O Sr. Nogueira Accio!y, para poder ·~eceber aquella quantia de 580.000 f'rancos, tave de declarar, como fez, que ella se
destinava nos sc1·vicos de esgoto, quando é certo que não havia
então obra ia!cinda, cuja concurrencia só foi aberta a 2! de
abril do 1.91!
·
Assim, as obras não estavam iniciadas e o presidente já
lhes mandava app!iGn~ um:, certa qunntio.
Que oulr~ prova mai; seria necessa1·in si a primeira .:.iio
.valesse bastante; que outra prova se~ ia nccessaria para dc:non:;tra~ qu·, o Governo ·.!esvinra aquclla qu~ntia ?
.........
E para t!l:e ·nm ?
. Elle diz na carta: cpat•a o inicio das obras de esgoto c
encanamento Lie ugr,a potaveb.
Eis o raciooinio dos calumniadores: o emprestimo só
podia se1· atlp!icuclo t\s obras; as obras niío estavam iniciadas;
o Governo mr.mlu Lmp.:·ogDl' umn. parcella do empresLirnt; no
iliicio destas; Jogo o Governo desviou o emprestimo; f.:audou
o contracto; mcLLeu nos bolsos o producto deste.
·
Sr. Pre>idente que·,; maior aqui? A torpeza ou ·"· •~
tupidez?
Como veem VV. EEx., Sr. Presidente e o Senado, não me
6· preciso rõcorrer n outros documentos para esmaga~ de
vez essa calumnia. ·Mas não me contento coin victoria tão
facil.
.
·
Pó>de o crime existir e podem os accusndores niío ter
sabido nar·rnJ-o. Não que:·o fundamentar a inexistencia daqueiJe sómcnte sobre a inepcia desses. Vou entrar em nnalyso dos factos, <loduzindo-os em seus elementos, ce~to .de que
·a Senndo consentirt\ que o faca .
O primeiro é este.
O Presidcntci do Ceará, tendo contrahido o emprestimo de
15.000.000 d~ i'runcos, sacou contra esse emprestimo n quantia
de 580.000 J'rnncos. O fucto 6 perfeitamente exucto; ollo
conslu da ca:·ln, cmhorn nüo •;m original, mns em cópia, mas.
cuja existoncin. nenhum do nós pensa em contestar.
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De sol'le que o Pr,;sidentc eommetle um desvio, deixa-o
eomplelamcnto documculndo, dcclm·[HHio a quem- devo ser· cnl!·cguc n quantia c o fim a que clln se desUna..
·
O que, POI.'tím, occullam os nccusn-doros, ú que nqucllcs
n quo1n se mandou Cllli'Ognl' t'ssa irnporlnncin, os Sl's. Bo1•iH
FJ•ét•es, e1•nm os negociadores ·desse ompt•csl,irno; nflo- negociadores cxcmos, elnndcslinos, inr:onl'cssnveis, mas lliJ!l'Ocindor·cH
aulorir.mlos ol'l'icinhnente, publicnmonle 11elo Governo, como
Jli'Ocur•aclot•es do Eslndo. A cnrgo desses negoeindot•cs estavam
a8 despcr.·as, CJlW se coslu11nnm clmmnr-dcspcr.ns financeit·nse de _que nenhum emprosUmo püde proscindit•, dcsper.ns nocessarias para conaeguit• o concurso dos banqueiros c altrahir
a pequena clientela, pela propngandn.
·
Além d'islo, havi·n• n commissão (]os negociadores, porque
ainda não se descobriu um meio de consegui!· que. negocias
desta ordem fossem feitos por sociedades philanlropicas.
Em segundo losnt·, o Governo elo CenriL mandou, de facto,
desLinnr uma cet-Ln q·uanlia a obras que nlio cslavam iniciadas
nincla. illns cu não sei como se poclr.ria dar inicio a tnes •obr·ns,
sem applienr n· esse começo recurso algum. Além dislo, neste
c.n:~o. havia .h\ estudos rcnlizados, c]ue o Esl.ado clovia adquirir. Depois, Lodos os que cslão l'amilinrizndos com cslas
cousas de adminisll'UCüo publica, sabem que, dndn a nuloriznoão om qualquer conlrnclo, pnrn iniciar ns negociac-ües, clcslns
se .cte5!.imi uma cerln porcenlagem pura dDsp,~v..ns preliminares. Cosluma ser esta porcentagem, nus •cslraclns ele l'el'l'O,
de JO "I' sobre o cnpitnl, desde o tempo cm que as eslrndns
d" ferro cslivermn sujeitas no rcgimcn da garantiu ele ,juros.
Hn ainda uma eircum~tnncin, pm•n n qual o nccusaclor
chamou 'C oblevc a nll.encão imprcssi·onacln do uma parle cln
opinião: ó n referenlc ti dil'fcrcnçn entre• o typo do cmprestimo
e. o resultado liquido que ellc prodllZill.
Diz-se nesse discurso que ifi· emissão foi no typo de 05 c o
rcsullndo liquido apurado pelo Estado foi de 83. Não sei ntó
que ponln sc,inm cxnclos esles algarismos, mns o que •í ec1·to
é que a serem exnclos, podem clnr margem ti ct•iticn, mns não
;iusl.iJ'icnm n calumnin, nr.m n clifnmncão.
No rctrospeclo commercinl do Jomal rlo Cmnmcrc-io, relativo no anno ele -1011, !a-se effeclivnmentc que «constava
qno o omprcstimo do Ccnrtl produzira um I iquiclo parn o Estado, de 83. 1\lns, nesse mesmo relatorio se lô que, outros cmprostimos, fcilos nn mesm.n· época, dcixnrnm uma mnrsem
mui lo mais ln!'ga enlrc o typo dn emissão o o J,'CSultndo I iquido. O emprt~slimo do Mnmnhllo, segundo· diz o mesmo rolntorio, realizado n n·5, produziu o liquido do 70; o omprestimo
do fi io G!'nndo do Norlc, J•cnliznclo n OG ·J 12, diz :a-inda o mesmo
J•clnloJ•io, pt•oduzirn par·n o Bslndo o rcsu!Lndo I irtu ido do

on

11 11
] •

SI'. PI'Csidonl.c, csl.c ,., o Lrihuto t'jUC pag·nm os pcrJn•~nos
l'stnclos, ele crodilo mnl oxpcl·ilncntudo, que Lecm do rccoJ•J'et•
n met'cados do dinhci1•o, que exigem juros, ús vezes, usurnrios.
.... ... .. . ............. _....... ... _.... ""
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Mas é a isso que se reduz, SL'. Presidente, todn cssn nccnsat:ão tt·cmcnda que,. sob n cpigrapllc de grnvissimn, roi lcvunLuda na tribuna· da Cnmnra dos Deputados pelo Sr. lllot•ciru.
drt Rocha.
Acabo de. mostrar no Senado qu.c n nccusauão, não sómonto ú inexacta, como Lambem uão podia tct· sido l'cila com
meuot• habilidade c com mcnot• inlclligcncia.
Era o que linha n d-izer .. (Muito bem ; mu.ito. bem.)
ORDEM DO DIA

iI

Votacfto, cm discussão unica, dn redacção final das emendas do Scuarlo ú pl'oposição do. Gamara dos Deputados n. 102,
de 1oI o, t·coJ•ganizando n Gual'da Nacional c dando outras pro··
videncias.
.
Approvada.
·Vac ser devolvida •tt Camara dos Deputados.
Votat;ão cm 3' discussão, da proposição da Cnmaro. dos
Deputados n. GO, do 1913, concedendo ao telegro.phista de
2" classe da Estrada de Ferro Central do Bt•azil José Maria
Bcllo Lisboa
dias de licctll;u, com orrlcnndo, para trntaritento
ele snude.
Approvada .
.Yne ser submettída ti sanccüo.

..

oo

LJC8NÇA DO DR, PASSOS CARD<I•SO

ConLinuaciio da 2' discussão da proposicão da Co.mam dos
Deputados n. .\7, de :1013, autorizando n concessão de um nnno
ele licenca, sem vencimentos, ao llMharel ,\usust.o dos Passos
Ca!'doso, consultor ,jurídico do MinisLerio da Viacito.
Approvadn.
T:;unlmenle npprovada a seguinte
Emenda.
«Em ve1. de: -um nnno; disn-se- seis .mo7.eH.
O Sr. Pires Ferreira (pr.!a ol'dem) -requer c o Senado
concede dispensa do intet•sticio para a 3' cliscussúo.
CREDITO DE

.

203:135$820 .10 llt!N!STlllllO DA VIAÇÃO

2' discussão dn proposicão da Camarn dos l[)'eputndos n. 58,

d•i 101~. nnlnt'i?.nndo no Presidente dn Republica n nbrh•
nnlo ~liní~tePio dn 1\'inciio, o •credito' extrnordinal'io do
203: 135$820, 'JlRJ'n occorPnr no pngnmento dns dcspezas com n
·conclusão rlns olll'ns do edifício destinado nos Correios ·O Tclcg-raphos cm Pot·to ·Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Approvadn.
T'

,, '

O Sr. Tavares de Lyra (Jla!a ordem.) requer o o Senado·
concccle diSJlens:~ do inlc1•sLicio parn n 3'~-.discussüo.
=;;;.;.;.....

IS~
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CREDITO DE 52:600$ P.\Ro\ O MINIST!ll\10 DA l;ÀZENPA

2• díscussfio da pJ\:lposicão da Gamara dos Depuiados n. 02,
de 1913, autorizando o .Presidente da Republica a brir pelo
Ministerio da Fazenda o credito de 52:600$, para· ocoorrer
á despeza com o augmento de 20 guardas na i&lfandega de
Porto Alegre.
Approvada.
...
APOSENTADOll!A AOS FUNCCIONAR!OS PUBLICO!
.

• o"l ""·•,~l.:n"••Cjl.l):,c.IIL,.._
............

'

~·-.

·aontinuncão da a• discussão da proposicão da Camara. dos
Deputados n. 174, de 1912, regulando a concessão da aposentadoria nos funccionarios publicas civis da União.
O Sr .. Cunha Pedrosa - Sr. Presidente, tomei a palavra
para fnzer algumas considerncões sobre o projecto que ncnba
de ser entregue a'IJ seu ultimo turM regimental. Ee,tnmus
deante de uma materin que affecta interesses de todas ns clas·
ses dtl funccionnlismo publico do paiz, e.as disposicõe& do projecto teem provocado grande celeuma por todos os lados. Eu
acl1o que, em grande · parte. os empregados publicas teem
:rnzúo ·de stlbejo para u alarma. pois 'I> r·adicali~mo do proje•
. cto chega no ponto de matnr.lhes a esperança e, mais do que
a espernnon pnra aquellcs que, á sombra das leis actuaes,
já contavam com nposentade>rin certa e confartavel, no ultimo
quartel da vida.
.
A lei, como se quet• fazer, não tenlio duvida em declarar,
· é deshumnnn: Dizem que o E•eu fim é cortar os abus!ls, evitar .
os escandalLIS de aposentadorias inadmissíveis o injustas. ~
Deixo bem saliente que mo refiro nos funcciunarios
civis, ao& .qunes s6mento se refere o pNje.cto.
.
1\faE·. Sr. Presidente, a verdade é que se peccou com o pru.
JBCtu de um c;~:tremo n outro; nüo se procurou um termo c!lmpativol com ns circumstancins nctuaes do meio, de mod'() a
consultar tl excesso dns aposentadoria&, mas tambem a n!io
cnhir no exnggero de tornar quasi impossivel a sua :e>btencão .
.
.Tanto importa o que so pretende votar.
E' um defeito este que se nota entre nós: ou hn do ser
tudtl" ou nada.
Sab~. entretanto, V. Ex., que n'l> meio é que eM.á a vir·
· tudo: in medio consist virtus. Demais, não ha boas leis, quando
ha máos executores, elo mesmo modo quo nM QJil' leis más,
quando sous executCfres ~üo bons. Isto 6 um cotice.ito oxactissimo. !'!lr que 6 que se dão ·os abusos ? Será por cnuRn das
leis actuaes quo regulam ns apOE•entadcirias ? - · ·
- Mas niOguem me convencerá de que ,o germen do mal DE~
teja nas leis vigcnl.cs; o mal, Sr. Presidente, está nns proprins
autóridndcs cncarregndns da E·Ua exeoucüo; a rcsponsnbilidnde
e dos poderes publicas, c olla d~ cert~ nua se moclificnrá com
os romedios aconselhados no projecto, que sii:ó, quanto· n .mim,
verdndeira.s
panucéns. ·Sr.. .....Presidente,
a pericin medica .é tudo,
..
,, .....
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ucs·to assumpto. Si Muvesse seriedaue na inspcccão cros candi
da tos :'1 aposcnludoria; si os medicas se co'fupcnetrassem
scmpt·c dL'. quu. nnqucllc acto, ~com de PL'Ocoder c(}mo juizes
o não como tuui!:Ns ou favorecedores ·dos im.pecci(}tiados · si
ollcs se c1lllucnssem superiores ús solioitacões dos pretendentes ou cto.s eeUE• patt·.onos; si só tivessem em mira o mais escrupulosll cumprimento do dever; si, de resto, zelassem ··religiosamente o seu 'ÍII [ir1c aradi, por certo não se do.rium
u,poscntadorius illogaes e .ce·cal!ldalosus e le> Congresso NaclOnai estm•in dispensado de viver nesse prurid~ de. reformes.
na ingenuu supposição de melhora!', r.ruando o que presen:
· ciamos tectos os dias ó o contraril): tudo continúa no mesmo·
e as t·nrormas, cm regra, st\ toem prvado até hoje uma cousa ;
pcornt•, conrundir, anarchizar, o que está feito. Pe!'.llõe.me
o Senado si assim me manifesto, mas núo pl)sso ter outro im_.
pulE-o dcante de minhns observações.
.
Sr. Pre~·idente, passarei u discutir algumas disposições ·
do pt•ojocto pum justificar o meu voto, rejeitando-o in li.
m·inc.
Ll)go no seu primeiro artigo encontro apoio a este meUi
modo do proceder,
Diz ese·e nt·tigo que os runccionnrios P.ublicos que se in_
validarem n1l serviço da Nação. podendo se.r aposentados,
qunndo n esse fnvot· tenhnm direito, mediante tnes e taes oondiciJe~. Nilo me posso ·conformar Mm a opinião do projecto,
negando o direito de apllsentnctoria nus funccionurios que s~
invalidnrom no servico da Nucão. Isto me l'epugnn. c me faz
t·epelir u que .iú disse no começo do meu discu,rso: que a lei
que se pt•etende votar pecca, ptlr apertar dem(lls tornando-s~
ntó deshumnna.
Obj ectn-se que n nposentndoria é mero fuvl)r, não é um
direito, e, como tal, os poderes publicos só a concederão ~i
quizel'Cm. cllmo c..quando lhes- aprl)uver.
. :Vejo que essa thcoria foi exposta i:Jelo .illustrc Relator:
da honrada Commissão de Lcgislncão e Justtca, e adoptada
p·or CE.tn c peJa de. ;Finuncns.
Até cerlo ponto " doutrinu é verdadeira. POderia accei-.
tul.u, mas ~ómcnte até quando os funccionurios não se tornem invalides. Chegado. porém, n:o estado de invalidez, desnppnrece, quanl.u a mim, a faculdade d~ poder pu~líco, de
conceder llu .niío o :rnvor, isto é, a nposentndarm detxnrá de
ser um favo,, pnl'n constituir um direito que não poderá ser

reom·adó.
•

•

O Sn. R!Biltno Go:Nç.ILVEs - Apoiado.

'
O Sn. CuNHA P1mnoSA - O funccionario publico, nesta:
hypothcsc, cstú sob. n. égide do pacto fundamental da Repubhca, r,, gcm plena infl'acQfio do preceitó contido n'O nrt, 75,
niiu lhe .podcrtl ser recuRnda n aposcntudoria.
·Que ó que dispõe u Coustitu!QüO ? Que n aposentadoria;
~ó pód~ E•er ctuda aos funccre>nnrios publicas ~m caso de. in-

'
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validr.r. no sct•vi~o dn Nncfin .. ALI.cndnm bem o~ ntlht•cs Scnndot•cs qno o ili$posil.inl rslú nn scccúll cunsliLucional, de-

baixo rlo tilultl - Das dcclurnc0cs do direitos. Logo; fazendo
onlr·o ·aquollns doclnr·ncõos n de que só cm caso de invalidez pi\do o .funr.r.it\nat•io publico Süt• aposonlnclo. LI visto
que a Cnnslituicfio, dnnd~· como existenlo o diroilo do nposcntndurin, nuir., r.ntJ·ctant.o, J•cstr·ingil-o n mn cnso unko, t\
<ln invnliclcz,
.
.
O Sn. TAVAnEs um LYnA - Sem invalidez. cm :h~polhcsc
nenhuma se pu<fct·[, conceder o favor,
·
·
· O ·~n. CDNH.\ P1mnoM - O que ú vci~dado ó ,que cst1l entro
~Is declnmcõcil de diroil,·· c debaixo desse titulo. E' umn garnnf.in c•lnstíl.ucionnl para o funccionnrio n sun npusonlndot'in
qunnd'G se lol'ltnl' invnUdo.
Si isto não li um direito, tnmbcm nüo o é n garantia das
patentes dos militnrns.
Mns. St'. PI·esidcnt.c, qual eorin. o intuito da Conslit.uintc ?
Em primcii'O logm· tt\rnm· uma gamntia para o empregado que
so gnslnr tYó- se.t·viç'~ publico, ficando inv11!ido, a sun uposentndorin, Em segundo Jogar cortnr os abusos àns apoe·ontndol'ias de méro, J'uvo1· ou por simples implemento ele tempo.
abusos ~uc occot'J'el'nm cm gl'nnde cscnln untes de e·or volndn
·a Conslitui~ão.
O Sn. S,\ Flmmr. - O Congresso tem ou não competcncin
para ·rr.gulnr· as nposcnl.ndul'ias? (Cruzam.-.va 'Mit1'os a)Jartas.)
O Sn. Cr;NH·I P1tnnos.1 - 1~om. perfeitamente; mns não
póde dcixnr· rlo ntt.cnder no empregado sempre que provar n
sua invalidez.
·
E' o prOJll'io .Toiin Bnrbalho, cuja ·oviniüu tom dup!IJ valor
<Jn inlcrpt•cln~üo do texto, niío só por haver brilhnntomontc
coll~MI'ad,~ nn <liscp~~sã'e> da lei, constitucional, por ter tido
mu1lns vezes occas1a~ de n•pplicnl-n, com.o Jl!mJstrl5 do· Su.
premo •rribunal. qu·cm nos diz que n disposicfio do art. 75
se funda em um principio· ele equidade, ampa.rnndo n.os quo
no scr•vic·o publico se toem inutilizado. pois seria uma ingr·ntidüo da Nnr;üo ,~ ahnndollll do seus scrvidor~s em tnes con.
dioões, (7'roaam.se apartes:,)
Accrcsccnta ,o insigne commcntado·r que elln é ·umo. Iimi.
tacão do p\lder implicito nos arts. 3~. n. 25 .e 48, n, 5, (orcnr
empregos o prov.cl.os), c estabelecida pura vedar as nposen•
tadorias, ctlmo ,iá disse, por simples implemento de templo
e de moro favor.
.
'
Ora, Sr, Presidente. si tl omerito constitucionalista Pntrio declaro. que o dispositiv·o constitucional teve por fim pr•.o.
lhibir as nposentndorins do .favor. claro é que não" ·o do fav.or
:aquello. qu·e é gull'antidn .pela proprin Constituicão no funccio.
nnrio que se invalidar no servico dn Nncilo.
. . , 0 SI\, TAVARES DE LYRA ,.- Gnt•o.ntidu, nii.o; poderá Ser coq.
~ed1dn.
.
. · , .·
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A _lei qrd_innti>~ ó que podcrtl;
u 1.unccJoum•to tem ·ou nao dn·o!lo i\ nposentadurin,
O Sn. CUNHA PmaosA - Xiío tom que saber sinüo si o
funecional'io ·cstú ou não invalido. No caso e invalidez P'l'u.
vndn, a lei ~rdin.nrin niio póde ncgnr.lhc n nposentndorin, nos
termos conslttuctonncs.
. .., .. ,.
Além disto, SI·. Presidcn te, o. adverbio s6 anteposto· no
verbo - )Jórle, - nn rcdac<;ü.o do texto. torna .~brigntoria n
aposentadoria pnrn u empregado publico que a· requerer (i
autoridade competente, provnndú n sun invalidez. Em Laos·
C<1ndiçõe~. _ o Poder Publico nãq pó do recusar, J!Orquc a
ConstiLmcac1 lhe gnrnnlr. o defot•Jment 0 do seu pedtdo.
A lei clciloml. por exemplo. diz que ningtvem podei.((,
,'volnt• si não se fizer alistar próviumcnLe. Pergunto· aos de.
fensorcs do proJecto; o clcilor q!le, munido do seu diploma,
so upresontnr perante a mesa elcilornl e quizer vota;r, o seu
voto p:odeJ•(t ser recusado ?
Ninguem de boa fé p.odertí responder nffirmntivnmenLe,
E' pois, .o mesmo quo acontece com ·O empregado .publico que,
provada a sua invalidez, requerer a sua aposentadoria; a an •
.t.uridnde c~mpctenle não pódc negnr.!he o deferimento sem
infringir o nrt. 75 da Constituição.
·
O Si~. S,\ FnsmE - Apparece por c.onseguinte ·a competen.
cia do Congresso pnrn regular a fórma dn aposentadoria.
O Sn. CUNH,\ PEDHOSA -- Nem cstúu negando i.sto; mas
si, cm tal emcrgcncia, fosse dad.a a quem de direito negar.IIH~
a nP.OS.(mtadorio, ontüo a garantiu constitucional seria umn
cousa vã, sem significncüo e sem objcctiv~.
. O S11. TAVAH.ES Dll LYnA - Quer dizer que o empregado
publico em commissüo, que não tem direito (t aposentadoria,
nn ,opiuiitll do v. Ex .• tem esse direito.
O Sn. CUNJU PEonoS.\ - Perdão, V. Ex. ainda. não mo
ouviu n r.cspeilo para dizer que 6 esta a minha opiniii:o. Eu·
n tó estou de nccilrdu com V. EJC., nfrstc ponto, como mos.
trarei tio correr do meu discurso.
0 Sr\!. TAVARES DE LYRA - Mas, V. Ex. diz que todos
iOs funccionnrios toem osso direito.
• O Sn. CuNHA P~cnos,\· - Niío, senhor; só os que csli.
'l'erem occupundo cargos n qu.c por lei lenha .sido· nssegu'J•ado
esso direito.
Jt\ disse que opp~t·tunnmcnto tratnrci deste
p.onto .
0 SR. 1~AVARES DE LYIIA - Então ll lei póde declarnr
.quncs toem direito ?
O Sn. CrJNHA PimnosA - Pcrclüo; nü~ Lanho sido com.
p~chcndido
'·
d1z•er
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O SR. T.I\'.\1\ES DE LmA - Si o que nmpnÍ·n os cmprc;.
g-ados publicas é expressumen4J o dispositivo d11 Constituicii.o
não ha ncccssidndc de lei algumn.
'
O Sn. CuNHA PEol\llSA - A lei regulará outras condicões,
c~mo ns que se referem n vencimentos da aposentndorin.
·
. O Sn. TA:VA11E~ m~. J,YnA - Não .. V. Ex. diz Que essQ
arttg-o stl cxtgc mvalldcz. . Consegu!tnLeme.nte, niio estando
invuliclo. uiio Im outra condicüo n exigir.
·
O Sn. CuNHA PElli\OSA - A lei ordinnt·ia, reS'Uilnndo 01
dispositivo ela Constiluioíí.o, ·póde estabelecer outras condi.
oõc.~, além dn invalidez.
.
·
O Sn. 'rAvAm~s DE LYn.A -' Mns jt\ não é a ConstituiçiíJo,
é a lei ordinarin. .
·
·
O .sn. CUNiHA PllDllOSA - Mas não 1,)6de <JJ!egar a \Con:.;
sliluicão. Desde que ficn·r provada n mvalidez, 1pso facto,
o 1\mccionario deve ser ap·osentado. (T1•ocam.sc :va1',ios,
allartcs.)
VV. EEx. estão me interromp<~ndo demasiadamente.,
Pec.o que lenham condescendencia. para com o orador, quo
não tem ·C habito da tribuna.'
·
·
O Sn. 1'AVAlli~S DE LYM - Ouc.õ V. Ex. com muita nt.
f.oncão; apenas quero trizar o ponto capital da questilo,
0 Sn. CUNHA PmmosA- ,Jlá vê V. Ex., Sr. Presidento,
que <:sltl pm·J'eilumente ,justificado o nlarm!l que se lev11nto. no
~e~o d·a fulnccion,alismo Jlublico, •COm recêio. do que, venha 11:
ser lei do· paiz o projecto· quo. de modo liio flag-rante, desfaz
uma garnnlin que ,a Constituicão 111:e nssegu~n: .•
O Sn. Jo.~o Lutz AT•\'ES - Nilo apolad·o.
. 10 Sn. QuNIIA PEonoS.\ - .. , ·facultando ,nos p~dcres PUiblicos ccnccder ou. nüo uma pensão nos scrvid·ores do Estndoi
itN!l :11oS: ultimos dins du vida v~nb,~m .!1 se torn.ar invalldús
o pre~Jsem elo repouso e·Olll .as metos md1spensavots á sua subsislencin c do su1as rumilins. Nüo póg•e~ Sr. ~resi~ento~ b!lver
mnio1· cr·ueldude; jú. vil V, Ex .que n'uo qua!Iftqucl mnl·o pro-.
jeoto. t11xando-o clê deshumnno.
·
Assim o <l; já o demonstrei.
.
. Senh9rcs·;. o pro,i ectp ainda é tor·turl):nte quando nes~; om
caso ~c lll\',alldéz manifesta o ·provada, a aposcnlad.arta ao·
funcotonarto que f!ver menos ,de i O nnrr..9s de scrvico publicLI.
. Or,t\, Sr. Pt·estdente. é evidente que, fóm do caso d:e 10:-.
valldcz; nos lermos êxprcssos da Constrtuiciio; não ha entl'~
n6s nposenlndorin nosstWJI, As do mero fnvor foram abolidas.
Nüo ~xistem. nem poderão m1nis existir dentro do nosso ro-.
s•imcn .consl.iLul;:ionnl. Nüo é·, nor outro Indu; o te'nlpto. qu()
crCa esse dire!lo:.por mnis velho quo soj~ .0 funcc.ion,ariu; e
por mntm• que Sll,Jo. o tempo do seu c;,;erctcJo noicnrgo, po~
.este motivo~ d~ modo 1nlsw:n•.cllg P.odern npose:ntn~~se,
·
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. E este principio (: . ncceilo pela proprin Cornmissiio de
Fman1;a8 q·uando, combatendo o arl.. ~, da pl'OpUSli!Üü d,n
Cnil')•Ul'a,. que conc~dia nposentadori,a nos soptungennrios que
se Invniidnsscm contando mnis do 25 nnnos de \')llprego [lu~
blic!i·; cJe,clarou, ,iustil'icando 11 Sul)prcssão do mesmo urtigo·"
que a !LI'ndo mais ou monos uvuucuda do funccitmnrio nãÓ
devo régul,ar ns vantagens du inactividade .
I~nra n honrada Commissüo7 pois, para mim~ para o Se~
n,udo, parn. todos quantos sou!Jerem ler o quizercm meditar
um pouco sobt~e o texto constitucional regulador do n:s~
sumtlLO·; niío p!ldie haver duwidn quo só a tnvalidez no sol'vi!lo publico dú direito ú aposenl,udoria.
O S11, TAVAnes DI~ LYnA - V. Ex., pódo inv!ieur o testemunho cll\ autor dn ~mend,a nn ConsliLuintc; que nos está
ouvindo.
O Sn. CuNHA PEDROSA - Do mesmo modo não póde
restar duvida que a éll1a tem direito tanl!i o funccionariu
que contar mais; como '<> qu.ê conta.r menos de. tO nnnos do
serviço publico.
·
,O pro.icclo não podia d·istingulr onde a Constituição nüo
distinguiu.
·
1
0 Sn. ,TOÃO LUIZ ALVER - Pó de. Peço ,a palavra.
O SJt, CUNHA Pr::nnosA - O texto constitucional nii.o limitou o prazo parn que o invalido pudesse coulnt• com n
aposent,ndoria.
0 Sn, 'l'AVARES DE LYRA - Jri V. Ex. ncba que U lei or-.
dinar ia não póde modific,nr.
U"' :Sn. CUNHA PEDROSA - Nesta materi[l., portanto, segund,, a minha fraca opinião'; o criterio unico a seguir é ••:.stc:
O funccionnrio está occupand'o um cargo no qual n lcl asseg,u,rou ,n guran tia da aposentação ?
.
Sim.
!Esse funccionario cubiu cm estado de invalidez ?
1

•

Stim.

A invalidez ·está provada peJos meios legues ?
. Sim.

Cc>nclusão !ogic,n; absoluta; irrcfrngnvel: n sun nposent,adorin nüo póde sm· tlcgada. Ou isto é !i .sotüimento <ln ver. daM-; Sr. ·P:residente~ ou n Joi das leis; entre nós;· é !ettrtl
morl,a. é uma burla·; ·sem valor e som .e;~;pressüo.
O Sn, TAVAnEs om LYIL\ - Com este nrS'Uinenlo clregnromos · n conclusiío de que a nposéntndorin nílo devo sor clndn
sini'io com vencimentos inLCst·uos.
O Sn. Gu:-Il!A PIIIDnoSA - Ni'Lo é o que RO dr.dtw. llc1 quo
vnu nffirmand~.
'
Os YQn(lilllll!ntos ,co:rresp.onderiio no tempo d'o ~x_9rq~clo,

uo

.
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9. ~n. T.W.IIlER nE LYn.\ - Stl se cxig'6m rondicõ~s pnl'ri
bcnc!Jc'!lil'; quando se J•r.gulnm css,ns eondJç.õcs é scmtlrc fl:JJ'U
lJcncfi~Jm·.
·
.9 Su. CuN.HA PEnnc>R.\ - ~[ns não é só isso, senhores; o
P·I'O,p~clo cx1gc lambem;· para fJUC ,n ap·c>scntndu'I'in so dê ~om
os YCI!tJlllcnlos do enJ•go·~ o excJ·dcio por um ospac;o do tempo
sr;pei'JM' a ·12 nnn"s ! gm um pniz eomo o Msso,· de cltrn,n
•CJuenlc o moPLil'icnnlc:, n vidn do C!ll!ll'cgndo pub!Jeoi mnximú
dos que '(.IStiío su,icitos .n ponto, dcntl'o de repartições muiLns
vozes privn(las dn hygicnc c do cMforto nrccessnrios no
.homem; pouco mesmo ·polt~r(t exceder dos IrO nnnos,
O Sn. T.II'AilES lll~ LYIIA- A proprin ConJstilmintc. ·qunnd:o
cm suns sessõ.es ordinnrias for. n primeir,a lei rcgulnndcl n npu:scnlad<wiJt"; eslaJJorlecin o pJ•nr.o de 50 nnnos.
0 Sn. OUN!l.\ l'EilllOSA - Esln min!m Opinião, Sr: P'rcsidcnle, é o. mesma que se acha conLidn nu proposicão da Cnmarn. (Trocam-se apm·tes.)
. E quando, juslnmcnto, por esiSC tempo, mnis o funccionnrio precisa de recursos pnrn occorrcr n dcspczns extraordinm·ias com n educação dos filhos, com a subsislcncin dn familin, com o seu estado valetudinnrio, cl que se vil nn impoSisihilidudc de usnr de um direito garantido nrt Constituição, por
isso que, fazendo-o, tem de vct• cortados, diminuídos os seus
vencimentos, com desequilíbrio de suns' finnncns, si não tiver
ntlingido o longo prazo do projecto, o que serú. d1fí'icilimo
de rcnlizar-sc.
· Senhorés, n idado commum do individuo que se inicia nn
carreira burocralica varia cn lrc 18 c 20 nnnos. Orn, nssim
sendo, para quo clle possn obter· nposcntadorin com os vencimento;;• integrnes é pr·cciso que tenha pelo menos 42 annos
c melo t/c c:ne1·cicio, de modo que só dos 01 nos 03 nnnos de
idade é que lhe será passivei obtcl-n; c, ainda nssim, si
aprouvm· á gcncrosidnde, ú bondade ou no bom humor dn
autoridade competente pnrn conccder-lh'n.
O Sn. FnANcrsco GJ.YCEmo - E nquelles que, não tendo
dire.ilo t\ nposonladorin, pt•eslnm servico no pniz durante 50
nnnoSJ? Eu sou ·Um dc-lles, meu· illuslro collcgn. Tenho ·1"0 nnnos de serviço publico.
O Sn, CUNHA PEonosA - Mus V. Ex. e e~sos nos qunes
se J•ofre não são funccionnrios publicas n quem n lei tenha
assegurado esse direito.
Mas, Sr. J>r•csidentc, dir-se-hn quo nos 30 nnnos de e·J~:cr
cicio poder·iL nposl'mlnr-sc com o ordenado; si, pot•ém, o pobre
i'unccionn!'io não puder manter n si c nos encargo& dn fnmilia,
simp!csmen lo com n pensão co.rrespondente no ordenado, o
quo vne acontccor ? De duns, umn: ou permnnccertí no oxcrcfcio do cargo, mesmo doente, com n idade de 48 n 50 nnnos,
nlquobrndo o sem coJ•ngem pnrn o lrnbnlho, com scrio detrimento llo serviço publico, ou se vorú obrigndo .n nposontnr-sc,
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com recursos insurrieicnlcR, ama!'gnrando, assim, os ullimos
dias de sua vida, cxhnusln, esgotada no scrvir;o lln Nação.
Ser•iu, porlanlo, muito mni.s ,justo o limite do Lcmpo
constanl.o da proposição da Camara., cm qu() se exigiu o pcr·iodo
do ;?tí annos para a aposentadoria com oracnndo c 30 annos,
com todos os vencimentos. 1\'ão era por ahi que cnll'Uriam,
como não onl!·aram, os abusos; csl.cs só vieram, como só virfto,
pela J'ull.n de •:serupulos da parle de quem de direito pura atLcndcr aos requer·cmLes. Neslc caro, pr•ccisaria que o projecto,
antes de tudo, collimasse n reforma dos homens.
Scnllor•cs, cumpra-se rigorosamente a lei, repilo; torno-se
uma realidade a p~r·icio. medica; verifique-se ei'J'eeLivnmentc
o estado de invalidez do funccionario, c te·r-sc-!Jão evitado os
abusos, sem que se.ia preciso lançar mão de meios violenl.os,
pesados, do vcl'dadcil·o arrocho, contra n honrada c,bcnemcriLa
claSS() do funccionalismo publico.
Aindn por este Indo, Sr. l'rc&idcnte, cu acho dcshumann
n lei que estamos discutindo. E não é s.ó isto. Sr. Presidente,
lain-se a disposicão do n. 5 do artigo referente no processo
da aposentadoria; diz que durante o inteorvallo das duas inspecções, assim como nu bypollrcsc rle ter havido recurso dn pericià medica, o funccionario é considerado Jiccncindo, com rJiJ•eito apenas ú pcrccprJÜO do rcspcclivo ordenado ató que sc.itL
dndn solução ao sen pedido de aposentadoria.
Havcrt\ nadá mais injusto do que isto ?
O Sn. T.wo~nEs or: LYnA - Pois ó isto que se faz com os
militares.
O Sn. CUNHA PEonosA - Não h a nada mais injusto, repito.
Pois é natural rorçnr o funccionario tL pc·rder, durante muitos
mezes, um tcrco dos s0us vcncimcnlos ?
O Sn. UIUJANO S.INTos - Quem o manda requerer aposcntnclorin ?
...
O Sn. CuNir.l P1mnoso1 - Não scr•tí ccrccaJ' o seu direito
de liberdade, obrigando-o n entr·ar no goso de uma liconca
que niio requereu? Acontece muitas vezes que o funccionario
tem mesmo necessidade de se aposentar, mas não tendo meios
de viver sinüo com os seus proprios vencimentos•, vac se conser•vnnclo 1\ !'orça no exercício do cargo aló obter n aposentadoria, .iusLamcnte pura não requerer liecncn c ter seus
vencimentos diminuídos, com sncrificio das mais pnlpilnnles
necessidades do sua vidn.
Entretanto o rigor do projecto sóbc atú o ponlo do com
O simples l'CCJll'Cl'Ím~nto de nposcnLat!or•in l'icnr, ÍllSO (aclO, O
l10mcm. l'ór•n do cxcrcicio, licenciado obrig-ntorinmenLc, c, o
CJ.UC é mais ingr•aLo, privndo da gr•atil'icupüo do &cu curs;o !
De modo CJU() o JlDhl'c dla/Jo ,; logo punido, com n perda
de um tcr~o dos seus vencimentos, pelo ora1111e r:riuw de ha:Vilr usado ele um dir·cilo que lhe surnntCl u Constituioüo po~ ·
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liLien do seu pniz I Scrft incrivel o quo ·estou dizendo? E',
eJ'l'ccLivumenle; 111us oslú escripto com todas as lettrns no projecto .
. E sabe o Senado por que tempo o funccionnrio fica assim
amvado, sem razões plausíveis, dos seus vencimentos integraes? De seis a oito mezes, pelo menos .
.o procc~so da npqsentndoriu, engendrado no projecto, é
terrivelmente penoso.
··
0 Sn. TAVARI~S DE LYRA - 0 militar fica um anno.
· · O ,Sn. QrJN!IA PEonosA - Tiye o cuidado de organizar um
rolatorw mmucwso deste processo, e para que. não escapem
á narrativa alguns detalhes. peco licenou a V. Ex .• Sr. J:>re- ·
sidente, c ao Senado parn lei-o :
·
O individuo requer a sua aposentadoria no Estado de
1\latto Gross9. por exemplo. 'l'ratn-se de um· funccionnrio da
Fazenda .Federal. .Nomeada a junta de inspecoão, procede
esta no respectivo e;xame; depois de tres mezes, dá-se a segunda inspeccão, necessaria para poder ser resolvido . o padido. Contando mesmo 4e dia a dJa, de uma para outra, temos trcs mezes. Da ultima pericia medica é facultado· no
procurador fiscal ou no pr•ocurndor dn Republica interpor recurso para o mirtisterio. Não se sabe. porque o projecto não
a· diz, dentro de que v.razo será intentado esse recurso, parece,ndo ter ficado ad l'!b 1tum do recorrente.
·
Admitta-·se. porém, que seja de i O dias após a assignaturn dos peritos no auto ou termo de exame; temos assim
mais i o di as. Os papeis não poderão vir de Matto Grosso á
Capital Federal em menos de um mez •O 20 dias, pois sempre
ha demora natural no Correio, etc. Temos nhi já cinco mezes entre a primeira. pericia e a entrada do recurso na secretaria do ministerio. Dê-se ao Ministro, por mais depressa
que ande a cousa, um. mez para- tomar conhecimento do recurso e designar um ou mais profissionaes ds sua inteira
confianc~t para procederem a novo .exame; já vamos ahi com
seis mezes. Proceder-se-hn :.\'novo exame dentro de 60• dias;
este prazo só poderá correr, na hypothese que apresentei, da
designacilo do !\Iinist!'O; temos, pois, mais dous mezes e, ,portanto, já lá se vão oito mezes. Procedendo-se a terceiro
exame. que. como os primeiros, . deverá ser effe'otuado na
capital do longínquo Estado, só depois de um mez. mais ou·
menos. poderá estar nesta Capital; passará, então, '0 Ministro ao estudo dos respectivos papeis no que nilo gastará por
maior quo sej!!: o seu int~r~sse (em taes negocias não ha
parte do (l(lv<l}'no, é qunst sempre o que acontece) ~m
apressar a solucuo do caso, menos de um mez·; temos ass1m
mais dous mezos, que fazem iO com os oito Já decorridos.
Da secretaria do minisLet•io será o processo enviado no Tribunal ele Coritus, porque só depois destn formalidade é· que
será decretada a aposentadoria. O Tribunal gastará no seu
trabalho. o PFilzo :de 30 dias que lhe dá.'. o projecto; dap.i ~s
tão, consegumtemente•.H me~es decorridos llP.ós .a pr1me1ra
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inspecção a que se submcllcu o pobt•c cmprc 0udo maLLogrosscnsc. Satisfeita esta ultima formalidade, irá cnão o Ministro estudar o processo, afim de submellcr ao Presidente du
Repu~lica o decreto de aposcntadi•ia. Dado mesmo que esta ·
ultima demão seja feita em 30 dias, temos, cm summa, que
o requercnt0 ha de passar, pelo menos, um longo e pc,noso
nnno privado de um terco do~ seus vencimentos!
· Imagine, agora, o Senado si o miserava! for do .Territorio do Acre, que tempo não scr(L preciso para nlcancar sua
aposentadoria I
Aliás, o projecto fecha-lhe a porta Li aposentadoria.
qunsi de modo absoluto. Sabe-se que, differentementc do que
n:conteco nos outt·os Estados, o funccionario do Territorio JJo ·
Acre nüo tem oomo ordenado sinão um terço lias vencimentus.
e não lhe será passivei aguardar, por tão Jongo prazo e com
tão insignificante quantia, a marcha do processo da aposentadoria sem ficar reduzido Li miseria lá onde é extraordina·
riamente pesada a carestia da- vida.
A lei que estabelece uma medida desta ordem não póde
d~ixar de set· uma lei. tyrannica e inhumanal
Passemos. poróm, adeanto. O projecto, Sr, Presidente,
manda submetler ao regímen nelle estatuido a magistratura
federal. Neste ponto estou de inteiro accOrdo com o honrado
Relator da Commissão dtO Finanças, o nobre Senador pelo Rio
Grande do Norte. S. Ex. tem sido nesta Cnsn, justiça lhe
seja feita. um destemido propugnador poJo remodelamento
das leis e dos costumes. procurando, porém, proceder sempro
muito judimosnm~te, de modo a não cnhir nesse radicalismo que tem sido a causa do fracasso de muitos projectos discutidos e votados no Congresso, tornando improfícuos os esforces dos legisladores, Foi precisamente o que aconteceu no
nnno passado com a lei que votámos sobrCj nccumulacüo de
vencimentos.
·
Esse afun. esse empenho de. em questões de alta magnitude, não se querer ceder ao ilnpN'io das circumstnncias.
transigindo opportunnment.e drante do entrechoque de interesses socines conti·ariados, produzirá sempre máo rosultado,
chogartí scmpi•e a effelto contrario á nccilo c aos bons intuitos
do Poder Legislativo ..
. Assim, com o illustre Senador o meu distincto amigo Sr.
Tavares de Lyra, penso que os magistrados . deverão continuar a ter suns aposentadorias reguladas por lei especial;
nüo devemos quebrar essa tl'adicüo de muitos annos. no
corpo da legislnciió patria. Não são elles simples empregados,,
nffE~Los no dr.,pnrlamcnto da administracüo,; e sim rept•cscntantes Iegitimus, os orgãos vivós do um dos poderes politicas
da Re]1ublica. (ApoiadOs.)
Nüo procede a razão npr.csentuda pela mniória da Commissão de Finnnr;as de quo · ó precisCf, o mais possíveL! ovitnt·
disposir,ür)s 0spccia0s parn oRLa ou nquclln clnssc de l'unr:t1ilinnrios,

•

",_•
· Si o principio é nivelar todas. as classes): ni\ú l1a nisto
igualdade-; porque), célmo é sabido c pé[lSON u verdadeira igualdud,o consisto justamente cm tratnt• clesigualtnenl.o seres
d:CSI!l'UUCS,

.I·

.E os rr.prcscn tantos do Po.rlul' PuLiicü que ú um dus or-

gãos da -sobcmnia nm·.ionalr, nãó se devem confundi!· com a
mnssa dos funccionm·ios civis,' sim!Jlcs agentes da aclministrncüo publica. (11Jluiados.).
. .Para haver cquidadc(i cntiío t\ nivelamento devia ser completo; •f: o proJecto não linha que excluir a classe armacl~;
mnndnndú quc n c lia conl.inunssc sot' npplionda lo i cspccinl.
Mas., Sr. PJ·csidcntel; cu podia ler na 3" discussão, úi'J'crocido r: mondas C]ue conccrla~scm os defci tos que,, pcrl'unclol'iamcnlc,;' notei no prújE:ctó. Não 1'ir.1 porém,, porque seda
inulil o meu trabnlho 0 iria incommodar cada vez mais 11
honrndn Commissão de Financns c cansar ó Senado,
E' visivcl o interesso de que este prújeclo passo jtl e já
desta Jlarn n outra Casa do Congressú.
As emendas mórrcriam no nasccdom·oi, como serão decapitndus; guii!Hllinudas todas ou quasi todas aquellm~, que alguns do~ senhores Senadores t.ivoram a ingonuicla.dé de J'ormulat•. Dccnl r c cllnr., havia uma de grande in torcsscv por
mandm· supprimir essa disposic;iió injusta c crún,) que eól'la n.
gruLiJ'icncüo do empregado duranto o penoso processo ela nposoutadúriu; mn&, não obstante ser -seu autor um elos mais
conspícuos mcmbrús da Commissãa., o illusLrndo Senador 11olo
Gem·á,' o Sr. Frnnciscó Stli; nem por isso logrou tla:t•ocot· ravomvcl da maioria da Commissüu,
·
'J'udo pois sm·ia ddmldc.
Si.; porlnnlo1, me clispuz n vir á tribunnu foi sómf111lc parn'
il:trnnt• publico o. meu voto conLrnrio ao monstruoso pro,jecLo•;
zolandr~, nssim,1 tnnlo quanto mo pareceu conveniente); minha.
nosiçüo entre os .iuristas desta Casa. Não qui?. que transitasse pelo se,naclo um pró,ieclc!; como cslo{ tão offcnsiva á
digna classe dos funccionnrios publicos:. tão aggrcssivo nos
mngistrndas1 tüó prejudicial nos Jantes das cscúlas supct·iorc;t;
sem que•. no menos, se i'or.mulassc contra cllo.,' ú guisa de proLesto,, uma impugnnc-fio seria,/ Jlúr ntt,i:Jnt.ar cvidcntcmcnto
eontt•a. dil·cil(,s firmados na ConsLiluicão dn nopublicn:, c can- ·
tJ•a intot•r.sscs rcspcilnveis, defendidos -êi proélmnnclos nn lcgi-slnoii.o cm vigor,
Nüo é cstn1. Sr. Presidente! uma qu~stão JlDliticm a que
csLojn,mliS pr.csós pelas in.iuMçõos do pat•Lidnrismo; ú nntcs
uma quostií.o CJUO nffccl.n intot•c,,ssCls dn nlttt monta <ln nclministl·nçãn puhlicn do puiz; pela que Julgo llnvm• Ctllll!ll'tdo meu
clr.vr.·J\: Jll'ilCedcnclo cóm inteira !illcrdndo dêl ncçfio,:' fiennrh.
clr.sl.'nl'l('J,· quito com a minhn conscim1cilt c com os meus pl'inr:iflii'IS. (;1/crito IJcm; mu:iM· bem. O 'ól'ador cJ 1felicitaclo.)
O Sr. João Luiz A! v"" pronunciou um discurso, que ser:\
'
publicado ·--·.;#'\.olf'21:'"•depois.
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O Sr. Pires Fcrroü·a -As suus emendas não foram rece-

bidas pela Commissfio, assim Lambem o n!Jbl'IJ llelal.or não
Leve Lambem o eaJ•inho que em de cspct•ar ttvcsse traLaudo do
inl.crus~n na~ionul.

Pelo que tem ouvido IJ dilo a respeito, chegou .á cuulllusiio de que esta pt•oposioão deve ser ·t·c.ieilo.da, indicando
lt ille.~a ao illusti'C relator do orr;amcnLo da Fazenda ·1mm que
em maio tio anuo pt•oximo opresenl.ç um projecto t·cgulando
11 maLm•ia, pro,jccLo cm que .S. Ex. exporá o seu modo do
p1Jnsat· ·r:om J'ranQUIJZa e JilJerdn,de, pois aqui ·mesmo ,ia se
ouviu o nobre ltelalol' dccla·t•at· Let· sido vuncido em muil.os
dos prinuipios pelos qunes se Lcm bal.ido naquclla Commissão.
DeclaJ·ou na 2" tlisuussão que esse pro,iecl.o vac l.razet•
uma pei.•l.ul'lmçiio enorme .no 'rhcsouro <J ao funcuionalismo
publico, •flUO esl.á alarmado porque receia não serem considerados os seus direitos adquiridos depois de muilos anuas
de serviços.
•rem r;erlczu de .que esta proposição não ·se Lornurú lei
este anno; mas, si o for, garanto ao Senado quu o funucionalismo publieo Lcl'ti muiLo maior numero de aposcnlndos,
j uiJilados I) t·el'm·mados do que aclua}menl.c.
·
Sabe de minislcrios que .ití eslito assoberbados com grande
nunwro de pedidos de aposentado I.' ias por causa do pro,iecLo. cm
discussfio. i\'fio .Jular:l mais cm pró! das suas cmrmdas, 110rquo
sabe que serão rejeitadas pot· não terem merecido o voto dtt
Com missão.
10 que lem dilo e csLtí dizendo sct•virú como um proLeslo
pa1•a o futuro, pai'U que enl.ito não se diga que o CongrtJsStl
votou uma lei que lito do i'rrml.e i'crc os interesses dos !'un~eionul'ios e os interesses do erario tm!Jiico, sem uma palavra
de uonlradieLa.
Honl.crn, quando discutia aqui a lei sobro os militares,
disse que se exigiam e se exigem 50 nnnos do scrvioo para.
Ci\W elles possam salhir tln. aclividutlc COJ!l Lodos os seus vencimentos.
Pill'gunLa agot·u: eorn o l'unccionalismo que se apotionln,
r:om ~r, annos, corno t!evc sct·, a que ficará! reduzido o 'L'hesou!·o•!
Corno, porém, a Commissão do :Finanças etiltí aqui roprosen tarJa peno noh 1·e llclalm• da. Fazenda, [JUo aconselhará medidas que consí!;am encher as at•cas do 'rhosouro, do modo rt
se podei' pnt;l\1' uos UJl(lSIJlllados, por nmiot• que ~u.ia o IllllliCJ'O,
narla mais dit·:í, l'icando um todo c~so o sou prol.osto pam
Sl!t' mais Lard~ invcit;ado, em·l.o de que, eom a avalanche do
aposentadorias que ilt•1io ·surgir, (chegatití cn1Líío a; Nuó;ão t~
banca-rola.
O Sr. Sá Freh·e -Dir. IJUIJ embora mcmbrn dtt Commissão
d1! Finan~•as e vencido no suio delln, vom ol'fcrccct• algumas
considl!l'lll:íies ao Seuado no seuLido de deJ'endet• n ·Cmeudn quo
apr·cseulou quando cm dcbaLo .esto. proposicüo.
Vol, IX.

lO

HO

.1~~.\ES DO SENADO

A emondn diz assim:
'·
«IÜS J'uncclonarios clyls da Unii\o que, nn cinta desta lei,
contarem mais llu 1•5• uunos de uxct·ei<!IO ul'l'uctivo, loi'ito direito 11 so npos•!lltur·om cm qunlquci' tempo, do aocôi'dO com
as disposlcõos das leis auLiJrlot•os. ~
·
Não csLtí n!Jsolu tumonLu do uuoôrdo com ncJuollcs quo comhatoru u JH'oposi\•iío Llu UUinur·u, so!J u u!Jogu~iw du lJUo olltl·
onvolvo dosi•ospoito u SUP[losLos direitos nd<Juit•idos do l'unocionnlisrno publico. Nestu PUI'tioulur·idude ostt\ do •uco~t·do com
u opinião do hont•udo roproscntuntc do Espil'ito Suuto, quando
doJ'ondo n l'nculdudo do Uougt•osso Naciuuul do rci:(Uitl.t' us
aposonbtdorius. :JD, como o illusLt•o i.rnpugnudor dn Jll'OJlosil;iio,
o .lwumdo Buuadot· du .l'uruli;;bu,. citou opiuiiio de um dos
nmis noLnvuis cotrunontndot·es du ConsL!Luicüo llodorul u pt•opos!Lo du dispooi~iio do !ll'L. 7ú, ICJLIU I'OI!lliU O USl!UIIIjltO, ]IOdO
Jiceu~u •ao ·:Senado pal'n ler uns pequenos Lreuhos dos cornmeuturios do nota•vul o saudoso .iuristn, oudo so domonstrn que
oJ'J'ocLivntnuntu a disposiciio commonladtt llu GonsLituiçiio, nmwa
devia oslnt· entro as dculnrucõos du diroito nu ConsLitui<;üo
i!lodet•al.
.. ..
(La)
«Ar~. 75. Aposcntaclot•ill sú om cnso de invalidez.
· lJMu disposiciio uiio so twlumt em nuuhu1n dos pl'o,ioatos
proliminnros num 1111 Uonstituiciiu do ,(ioyoruo l'l'OVisorio. nosultou do u.m. addil.ivo oJ'J'cl'ccido em primoiru disuussiio, c
iucontesinvelmontc ú matot·iu estl'anliu ít lleclul'ncüo du di-.
roitos, •como s1io outrus quu, sob tu! t·ubricu, cstüo insertus
nu OonsLituicüo.
·
.
E' unm limiLu1·üo uo poder implicito nos urts. 3.\, n. 25
o .\8,-n. ú, J•eluLivo a esta objecto; vedu ·us aposuntndorius por
simples implemento llo tempo o us do mol'o J'uvm·, sem (lucstüo
de prazo, uomo us quu no rogimen do Govot•no Pt•ovisorio se
reulizut•um sem duvida JlOt' valiosos motivos, a quu niio mornoulo o nu situuciio esr10uial cm que se ncllltVa, tovo ello de
attender, mas quo cm condi~üus normaes •uüo Leum jusLil'iuuono, utc.
·
Pot• uonsoguinle, us considorucües ndduzidas pelo honrado
Senador pelo Bspit•ito ::ianto siio porJ'oiLamente justus. O Congresso Nnoiomll tom uompolunuiu Plii'U regular o nssumpto.
.
A ]li'OJIOSiL•iiu da llliiHIII't\ possuo disposi\•Õus ui;;nus elo
serem nPJll'OYIIf.lt!s poJo Scnuclo, as qunos uccuitti, com poquonas
I'estt•iucõos. "\uhu, poJ•úm, quo, uma vo~ que so 1'ulln do dil'llilos
•ndquiJ•ir.lo~, se tot•ntl Jll'llciso nue o lugisludor untes du nuulquet• rosoluuiio, tomo um oonsidut•ucão os intet•osscs do 'l'hosoui'O,
.
Serão uleis, sct·ão do verdadeiro interesses Pnt•n o 'rhosolii'O, os pedidos do uposenLudorio. em mussu 'I Parece no
ot•adot• quo níio.
Approvudu que scjn n · proposic1lo dn Comam, n1lo nppnrocorüo os pudidos du uposuntudot•ius om mussa. A ul'l'll·rnntiva é o. rcspostu .!ogieu o os ta inlot•t•ognciio.
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k\ um aparto do St·. ·Francisco Glycorio, diwndu pão ter

alcance esta .asse reão Jlornuo toda uposcnLadoriu dependo da
condi~•fio da im'ulidc~, o ot·udor di~ que lhe responderá supc"'iormente.
l'or .que motivo o honrado reprcscnlnnto do Purú, rjuundo
mom!Jt•o da ConsLJLuinLo, incluiu nu doclat·ncão de .dil•eitos
a gut•unLiu tlu uposentndot•ia, nos termos estabelecidos nu .ConsLiLuicão? l'o!'CJUO quiz impedir que .contiuuusso 11 sct• concedidas aposentadorias 11 la1'aa manu.
Por quo motivo o Congt·csso Nacional a;:;ora está J'n~cudo
uma lei c regulando os casos de aposentadoria 'I Porque quct•
l'nzot• ecssut• o cscundulo de concessão tlcsso J'uvot• sem que
seju obsct•vaclo .rigorosnmeuLo, o esl11luicto nu Coristituicão,
quu ú n in.validc~ provada.·
Assim sondo, não so pode contar •com osso coofficientc;
elevo-se portanto creat• maiores dil'J'lculdudos put•n uposontudot•iu, cxucLamonlu porquu nüo so pódu coutar com a prova
do invalido~.
·
· Nestas condiuües, foi que formulou n emenda quo ora
dci'cndo.
A Commissüo do Fiuancas, porém·, H10 deu parecer contrario •.
'\ .modificacfio que propoz na proposicüo samntin os
podot·cs publicas contt·u a possibilidade de uma ·nvaluiwho de
~olilacõos do uposontadorius cstu!Jclcccndo um lapso de tempo_
donLt·o elo qual lodos ·quantos jtí serviram ao Estado, dut·untc
quinze annos, poderiam pedir esse J'nvot· PO!' leis quu estavam
em vitgot· antcl'iormonto !Í quo se pretcnto vaLar.
A opinião que dol'endo. cru uxuctamonLe ti do honrado
Relator dn Commissiio do l?inancus. Simplesmente elle achava
nue doviu.m Ler osso direito sarnntielo os J'urwcionurios qn•J
,i(L tivessem prcorrchido o tempo neccssario pura o pedido do
aposonladot•ia no momento da smlc(•fio de lei ora om debate.
A difl'm·oncu, por couscguinlc, niío ú J'undamcnlal, O oradot•
c S. Ex., entendem .que, no caso ele uposenladorin, não lta
direito adquirido; mns simples cspeeLativns do dir·oito, sondo
preciso uma disposiciio do lei puru {jllO o J'unccionario publico
TJOssa pudit· essa aposentadoria com os dil•cllos emanados das
leis ottnlot•ioros.
·
·
w;_is o motivo quo lho dolorminou nP.rcsontar. ti consielera~•uo do Sonudo n ornondu quo acubO\l i:lo ler. Pede ·que o
Senado medito I.w.m sobro o nssumpto, visl.o quo. a dcspr~a
publica nugmontat•(t immedialnmonlll so a lei onlt·ar cm cxccuciio sem 11 fll'OViclnncia wvcntadn. E assim espera quo o Sonndo, rnodilunelo sobro o ussumpto, apnrovo ·n umundn que
levo n honra do aru•csetllut• ú sua consldCt'nQão.
·
.
O Sr. Francisco Glycerio (')-Sr. Prcsidonle, o illustre

Sonndot' 110la Ptu•nhyhn, u quem tive n honrn do inlorrornpct•
cm pontos ·cnpitacs do seu dlscU\'SO, entendo quu aposcntnclol'ia
:;·j,'J:l.

.( ·) Este discurso n1lo revisto pelo orador.
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é um direito conferido aos cidadãos que e)(ercem funccões
publica~. pela Con~l.itui~•iio da ltepu!Jliea.
·
0 ~11. Cu:-. H,\ .PilUllO~.I -l'iU hypolhcsc dt! Ílll'alidcz Clll
oCl'I'Ü)O da i\'at;.ãu.
O Sn,. Fn.\NCl~Cll C:LYCilruu- .A.ulet•iurm•ml.t} á ConsLituicão, a faeulduúc de upo~eulat• uão tll'U confel'ida ao J'uuucional'io pu!Jiico como um d ireilu~ Orúinariautcnlc, couroria-se e:;:;u recurso por equidade .•.
O Sn. S.\ Frumt~- Como um favor.
O Sn . .FILI·Nmsco C:LYc~ruo- ••. eomo favor·, pura samutiL·
á. paz à tiUtL v•Jihice, ou digamos mesmo, u ~ubsislencia do
tiCl'l'idor do EtiltuJo, uma vez uceorruucLlido úc qualquer estado
Juor!Jido lfllt! u inrpO:;tiiiJilitu:;:;,! de pt•estar os seus serviços ao
clLl'i!tJ t.lu que foi investido.
.
A Cun:;t.it.ui~i'to da Ht!Pli!Jiica l) lJlltJ JJL'duntleu Joi cdlribil·
as apusetrladol'ias, ~ui.• t]tmlquer pruLuxLu, l'IJ~alvaudo, quando
tal J'a,·ur· til! Jll't!l.eudetisc eoucedtJl', u eoudi~üo ele itlvalidez no

,_
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••
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\
'

sel'\'Í~o da !\'u~ão.
10

Sn. GUNJI,\ l'llUHO~A- NeSte caso, porém, •i um di-

•

l'Cito •

.O Sn.

FII.\NCt~co

C:l!.Ycmuo- Nflo duvido que seja um

di~

l'cilo. Desde .que o funcciomH'io ;c tenha itwaliclauo no set·vicu
da Na~ão, clle poueni firmar-se 1ncsmo · ucsla cit·.cumslancia
JHll'U pedir· ;L sua aposrmtadol'ia.
·
.
Estou de accürdo eom o nobre .Senadot• pela l'arahyba

tJUando S. Ex. ~usluut.n que Lodo J'mrccionariu vu!Jlicu qul!l.'
cxcrr:a urna fuuc•;ão t!ffct:Liva, quer exur•;a. urna r:ommíssão.
do podei' publico, pót.lc lisar· úr:s~a faculdad•J couJerida pela
C:on~lituir.ilu.
'
Eu nfto ~ei, Sr'. l'l'esidenlc, em que se funda a dísLincr,ão,
pura eonf•!l'ir· upo~cnlurlorin, enlr'rJ um funceiollal'io que tict•vn
o sr~u paiz trunm comruis:;íío e uquclle que o ~crvc uum emP!'C!;o el'l'ccii vo.
O Srt. S,\ l~mwn:- São ambos J'unccionul'ius publicas.
O Sn. Fno~Ncrsco Gr.YcrmtO- São ambos fmrccionnrios im!Jlicos, •:•Jtú unm difi'•Jt'cn•;a t!lll favo 1• do Juncciottario demis:;ivcl m/. 'tl.lllrnn: ;; que •'llu exet•rJt! urn t!IIIJfl't!flO pulJtico, scrn a
l.l'itúquillirladt• ,, o i<UI!('[tr.;n .que tl;í a vitalilliedadc, a ol'fccLividad•J a !IIII oulr·u l'urwdouar·io.
.
Dcnllti,;, 11111 'l:idathio da .[tcpuüliea prídn cJo:CI'CrJ!' uma com~
ll!ÍSs;io dnr·auLe :lO annos ou nrais •. •Pnr· que t•azão não se ha
tJ,J conccd•:r n esse l'uneeionar.•io o mosrno fuvoJ• da aposcn~
l.udoria?
·
.
•
:'\PSS!' sentido npt't)senl.r.i uma emenda, que J'oi acceila pela
Coll!Hlissüo lle l~inan~ns; mas, Jlara obedecer. ao sentimento
;:era\ tlu Commissito, aecl.'t!seontoi a -clasulu do J'unccionat•io
Clo:Cl'~Cl' 1 lltl UCCU~ÍÜO du l'UljUOl'Cl' SUU UPOSUlÜUdO~'Íll, O e!ll(ll'CSO
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nrrr.ct.ivo. ARsim LrnnRigi, como me cumpria, r-nm m~us hpo-

l'llrioR eo!lr.g'l\8,

11rJsl.a-rno, St·. •PI'Ol-\irlnnl.o, alludir- o posso mesmo dir.c~

foi I!SSil O Jllo\.i\'0 •qun. (ll.'OYOC0\1 JlliOI(H\ iOI.IJI'VOIICÍÍO 110
rlehnt.r- no que di'"' o •linnr•ndo Senador pelo Disl.ri·eLo

[Jllt!

iõ'NJr.r·al.

•

R. l~x. n.eha qne aR resi.J•ir:<;íins, l"nllicalismo rio- pro.íectn
podem tr.·nr.r.r· 1:omo e0nRnq 11 mw in um n nll uv i ii o d" r·equer·imeni.M de nposcnl.nrlor·m.
'O S1t..SA JlnRrml- Tr•ar. com cerl.cr.n.

o :'ln. li!"IIMIGJsco Gr.Yr:rmro- Par·n ,íusl.iJ'ienr essa 11rcl'i$ão, r,;, :n:x. allnrliu no t.cmpo em que a ConsLit.uin!.o r.sLnhclcr:t:u a rn~LriciJilO rJn invali•Jn?. no scr•vi•;o da Nac;\10 pura a
uposent.ndot·in.
10 SR. S.\ 'i?uiWlll- Neste cnso V. l~x. não me comprchcuthm bc111. Eu UilrJnns flis~n que iuelustLO !lnssu t·r,st.riccrLO
nn düiJinJ·nr;iLO dos cpr·dtos t.inh:! Lido cocho ·consequencin granel~

mmLni'O rio r•equer·nnonl.os.

O Sn. :FMNCIRCO C:r.YCRfLIO- Então fnodifieo meu pensamento, 'A obseP\'nr;iln cln V. Ex. prm:ed<J,
O Sr1. 1'WMIRS 01·: LYn.l -1:-las o oul~o !'neto lambem ,,
vr.Pdn•Jn i r· o.
·
O f:;n. FMXGISCO Gr.vwmro- Em minhn conviiJf•ão, vo~udo
n pJ·c,,j e"l.o tn I qual •Jsl.;í, não hn motivo pnr·n essa Úlluvifio do

•

I

I

nuf,I'H fi 1 üll1-i·H~ l!f~l~·t·olac.las nlgUIIJa~ npn~entnfiOPÜlS, sem o prr.enrlr•pf\r; !ln lÍi\'nlirlc~. no snc•vico publico.
10.~11. SA l~rmm1~-1V. P.x. ncgn que nl.•í n~OJ•n tem hnvirlo
mui~ns

npos,JnLrHiorin,;, ••• digamos ••• ·injust.ns?
1(} Sn. Ptt.\NCrs•~o ·C:1.nmruo- Normnlrnenln, nmn vez ou
oul.r•n !.oern s1J dccrdndns algnmn~ npn~Jlul.uflorin:i, sem prer.ne.himr.nt.o du pr·ovn pr•cvia <le ilrvnlidez: mas, nrn t.acs eit•eumsLnncins, pal'n eviLnl-:B, o Go,·er•no 'i}Jso J'Mto es~:i no dever

o

ele usat· ct:u; pi•ovich!lwins lcg-nes no sou nlcnnce, afim de imp,edil· .que se r•enli1.crn ''sse;; mw·nndnlos- digamos n palavra.
O Sn. SA Frmrrm- Jlo.ic n regm I! n nposentndoriu, desde
que o runrmionnl'io lNn o tnmpo da lei.
·
O Srt. PR.IN<::rs,~o C:r.w:mm- ~lns n eondic:ão niio ,; essn,
oí n invnlirlez.
· Pol' conserprenr:in, si o Governo l'•'•t' informado de que se
l'oJ•mn umn nllnviiio de •rNIITerrnles :\ nposentntloPi:r, ellc ó
nlll'iAndo, pela 11nturezn rla snn runcr.iio, a impedil-n, lnncando
lnfi,) pnr·n isso dos l'cent•sos leA"nes.
O Srt. SA Fnmn11- Não os ve.io.
O R1t, PrtiNr.JRr:n nr.Yr.lmto- Como ? Se o CoYerno pdde
del.ol'minar· mnis rlr. nrn rxnmr pericinl, desde <Jlle duvido da
nuthcnLicidndc do exnmo an.\cl'i.ormonlo. féitp, P.orque nüo usar
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deste recurso? 1Assim procedendo, o Poder Executivo tem
meios de impedir flUe passem 1\ inactkidndo individuas que
nindn podem pJ•esi.I\J' !Jon~ scJ•vir;os no Esl.arlo, sem :l'allnr nu
Congl'esso que tem nns suas mãos o recurso pratico do impedir quo se ·consumem· dcrinil.ivnmcntc tncs cscnndnlos, m'gnndo os moias neccssn,rios pnm nquollns npoocntnc!Mins que
não preencherem ns rmndicões constilucionnes, E' uma i'uncciio
legal no uso de sun ·nLI.rihuiçuo, que ningucm poarirá contestar· no Congresso.
Só ·hn umn limilncíio parn o Poder Legislativo, nn nprerinr;íio de um easo execpeionnl: ~: quando se Ll'nl.n de scnLcncn
do Poder .Tudicim•io que, pela disposir;fio das leis o dn Constituição, J'nr. do direito torto, c do qundmdo redondo,
O Sn. C:oNQM.VEs Fr.mtllll\,\- E' o caso. Elles J'r.corrcrfio
no Poder .Tudicinrio, ohteríio scnl.oncn J'avoJ•nvcl, c o Congresso
scrt\ ohri:;ndo n reconhecer os seus direitos.
O Sn. FnANCJSco Gr.YcEmo- Pcrrcitnmcntc bem. O nobre
SenndoJ' por Pcr•nambuco ahJ•iu n discussíio nn h>'POI.Iwsc precisn. O qnc l'm•Jí o nroscnl:ndo nessas comlicücs? necorrer(t nr>
.Poder• 1Tudicinrio pnrn podir n sun intcrfcrcncin Q o seu vcrcdiclurn, nl'i mele que, obrigado, o Podct• LcgislnLivo inclua o
credito ncccssnrio Pnl'l\ esse pagamento,
·o 1Poder Publico, nessas condir:ões, clmmndo perante os
tl'ilmnncs, dcmonsLrnr1\ n illcgulidndc dn nposcntndo!'in, c
então, ollo scrí1 unnullndn, si dti\'Cr ser, pelo Poder .Judiciul'io
competente. .
10 ·Sn, S,\ FnEmE...;, Qunl n ma teria do pleito ? A prov·n a
respeito ele que ?
.
·
10 Sn, IFn,\NCJsco · Gr.YcEmo- Si o funccionnrio publico
tiver requerido n sun nposcnlnrlorin, fundndn nn. nllcs-ncuo do
invnlidcr., unicn que lhe dá dh·eito n. pnssnr 11\ inncLi•vidnde,
o Poder LcgislnLivo pódc se npcgnr :\ vulncrnbilidndc de provas
com rtuc cllo fllr J>l_citcnr esse l'nvor do Executivo, rinl>cndo
a esto tomnr cm considcrn~ão n impu:;nnciio do Legislativo.
O Slt, iFEr.tr>PE ScmnTo -lllns ú um facto Ji.quidndo.
O Sn, ffi'nANCisco Gr."l.'CEmo- Estou voltando ii situnoiio .
nnlcriot•,
·
O Sn, S.~ FnEmE-E' umn outro. hypothese, c nessa 'V. Ex.
tem rnr.fio, Si o funcr.iionM·io publico t•equcrer n suJi nposqntndorin, fundnda un nllc:;ncúo do invnlidcr., o Poder Executivo
ó cllmmndo n se pronuneinr sobro clln, ·S'ogue-se um cxamo
medico, c si o Governo tem motiovos pnrn clcscon l'inr dn Je:;nlirladc, dn ~uth9nlicidnde, dn rogulnridndo desse cxnmo pericial, Innçnl'tl mao do todos os .recursos pnrn se oppOr 1\ nposcn lndorin,
O. funccionnrio :l'icn l'C!SAUnrdndo no seu direito pnrn ir
JlloiLenl-o lnmbcm pcl'nnle o Poder .Tudiciurio, Nito hn, portanto, contrndiccüo.
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O Sn. •:\fuNr7. Fnn:rnll- Nn hypoLhcse fill'Urndn, o Governo
ler(t concedido a nposrmtndorin.
O Srt. FMNcrsco Gr-Ycllnro- !Vou nLLender n essa ob,jcccüo.
Supponlrn-se, por·tlm, que o Governo, nccelln coruu !Jotn, t•esul:u· c rlr.l'initiva o cxnmc.
iDe duas umn; si o cxnmc r\ n cxprcsiliio da vc!'dndc,
tnlUlur qucslio. Si, por•r)rn, ndvcr'Lir.la uma circumstnncin quniqucl', seja lambem peln recusa o Poder Lcgislnt.ii'O ..•
O Sn. Fn:r.TI'Pil, ScH~TIP1'- Estlr nulln n nposonlndorin.
O Sn. FnANCTRCO Gr-wmmo- Ellc não tem poder pura
isso. :1 rmn-so então o pnr.innlc dos elenrcnlos ·inrllspnnHnveis
p·nrn plclünr pol'nntc o Poder .Judicinrio n mnnutcncüa do
neto do ·Governo que lhe concctlcu aposnntndorin. (lia u·m
apcrrtr..)

'

I'

!I

II

r

·

Estn ,: outrn fJllüRI.fín. Nrís estamos n·rrnncnndo do cstnrio
de nnnrchin cm que vivemos um instituto pnm sobro clic
npoinr-so um rG~>YcJ•no .que ~c ,quoirn dcsempcnlmt• cnhnlment.o do~ seus ddcrcs conslitucionacs c ndministrnlivos.
Dcmni~. Sr•. Jlr•oRldentc, cumpre cRtcnder pcl'feif.nnwnlP.
bom, constilncionnlmenlc, .o principio dn r·c~tricçüo imposta
pcln Constitul~üo cm mntcrin do nposentndorin. ,
rO Sn. SA Fnr::mr::- Neste ponto estamos de perfeito
necOrdo.
0 Sn. FnANCTSCO GLYCEnTO- Exemplo: hn lnmor- O n.q
fnctos ,iuslit'icnm osso temor-que ·ns fcormns militares
tnmbom se .constituam cm nlluvifío.
Orn, S1·. Prcsldcntr., n roformn miiilnr niio ,1 ~oniio umn
nposontndorin, (apnintlo), su,joil.n como eslrí, ri. llOIHIIçfío de
invnlidez impnsln polit Conslituiciio. Si mililarcs o civis podir·cm n rc!'OI'mn ou n npoMntndorin snm o pt•ccncihimcnlo dn
condlciio do invnlldo?., o Governo devo ncgnr•-lhos, orrlonnntio
ns pJ•ovidenMns indiM]lcn~nvois pnrn que o fncto se não consumo conlm o ospit•ito! contpn n lei c contrn n Consllluicilo.
· O Sn. !FllT.TPPn: ScH:ITrnT- A lei nctunl pcrmillo n reforma
no mililnr com ~ii annos do serviço.
O Sn, FnANr.rRr.o Gr..wmnro-E' fnclo, nfin hn dtwidn
nenlmmn, mns vou rr~pondcr •no nolirc ,senador por Santa
Cnlhnrlnn.
.
Qurm rcRI.nhcicncn n compuiRorin foi o Governo .Provisorio, iRI.n (,, rslnhclcnr11 n t•c!'ormn por invniidr.~ rir.I'AU1l1-idn,
· O Sn, EU Fnn:mR- Como invnlider. prMumirln.
O Sn, IFnANr:tsan Gr.wmnro- Presumiria J1Cln. ldnrlc. ERf,nhclcocn ]lm•/'eil.nmontr hom, rlnnlro dn Run compctcnr.ln,
pnr•qnn n~n hnvin lei rllRponrln gohrc n invnildr?.. Si o lc~IR
Inrlot•. ordrnnr•io, eorno cl'n o Governo Pr·ovisor•io, ontendr.tl que
' ~·s~o m~l.itul.a conRtrilnvn Interesses rhilltnrcR, Rem of!'ensn dos
1nto:osscs nn·cionncR, dccrolon n rnrormn muito bem c nndn
hnvw n oppOt· conLI'n essn disposi~iio.
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jovens, se dedinnm no trnllnlho pcs~onl .rnrn obter n sun ~uh
sistcnein c no trnhnliJO politico ncsLn triste illusiio do que
se esl-t\ servindo no hcm publico.
·
Por consequr.ncin, nfio lln rn?.iío rln parto elo honrado Senador• pcln P!ll'a.llylm elo Nor·to cm di?.or r]uc ás. homens se
invnlldnm nn serviço publi:co.
Eis nqni um oxemplo -{lmtcnrlo no Wilo). Aos 07 nnnos
feitos me sinto nindn vigoroso como nn .gencrrtlidndc so observa
em relncfio :í gr·nnclc maioria dos brn?.ilciros.
Não vc.io, portnnt.o, motivo pnrn se reduzir, como querem
os noiJI'üS Sünndores o tempo requerido como condir,fio pnra
que se possa pnssnr tí inncttvidndc, com n vnntngcm dos vcnclmcnLos lntügrncs.
Ern o que Linl1a n clizcr, dando o .meu ''olo de muito.
JJOm 1-(t'ndo ti. lll'O]loskfio dn Cnmnm com ns modil'icnçücs inLrodu?.idns prln Commissfio do J?innnçns, sobretudo· pela inspirncão do illustro, operoso o intelli;;rcnto fielntor, o nobre Bcnndor pelo fiio Grnndo do Norte • .Wnito bom.; '11Mtito bom.).

o Sr. Tavares de Lyra pronunciou um discurso, respondendo nos oradores que o prccorlernm c defendendo o parecer
da Commissiío de Finnncns sobre ns emendas nprcscntndus
n csln proposir;ão, o l'{unl scr.:í pulllicndo depois.
Enccrrncln n discussão.
o Sr. Presidente- Não lm mnis, no recinto, numero pnra
so pro,cedcr :'1 votnt•iio desta mntcrin.
.
Na Mr.mn elo regimento, vou mnndnr proceder (L chnmndn.
Proceclendo-RC :í; chon.mndn, veriricn-sc n nusencin dos
Srs. Lani'O Sorll'l\ Arf,lmr Lemos, Jndio do B'rnzil, Pires Ferreira, llih11ko Oon,:alvc~. Frnnr.isço ,Sú, Antonio dCI Souzn,
Wnlt'i'Of]O r.enl, IG~lii'IJCme ·Gnmpos, ·Muni?. l<rcil'C, Francisco
Pol'tcllli, Alt'rerlo Ellis, Gonzngn Jnymo, Alcncnt• Guimnrfies o
Fclippo Sc;ltmidt (1ú).
·

o Sr. Prasidente-ncspondernm tí
23 Srs. Sr.nnclorcs.
Nüo hn numero; fion ndindn n votncüo.

chnm~dn

npcnns
1

•

· o Sr. Presidente- Nndn mais l1nvcndo n trntnr, vou lcvnnlnr fi sessão.
·
DeRigno pnrn ordem elo dia dn seguinte: I
Discnssfin unicn 1lo pm•ecer dn Commissüo do .Potlcrc~.
n. 2ú0, do UO·J 3, sobro n olclcüo ronl i?.adn no Estnct:o' Ido fiio
Gr·nndo rio Sul, cm 1O de 'outubro do corronto ·n,nrio, pnrn
pr•r.onchimr.nl.o do umn vngn do Senador, o opinando que sc.io.
I'CI!OilltCílldo o proclamndo Senndot• d:t ncpulllicn JlC!O ;referido Estndo o Dr. Jonquim Augusto do 'o\Jlsumpçüo;
· ' .
iYolnoiío, cm 3' discussão, da proposicfio dn Cnmnrn dos
Deputados, n. n>~, de 1!!12, rogu!nndo n conccssüo dn nposen-

~
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lndorin ·,no~

~cccr

10 DE

funccionnrio~

DF.ZE~rnno DE

10!3

puhlico;; civis da Uniiio ( com

11'1'

""

1Ja~

dn Com.missüo de F'ina.nça.v flr./.lJo.rmJcl a. umas c contrm•"io a oull'as das emendas O.Jl1'csantadas);
·

2' diMJllf!Siio r.ln. JH'Oposiciio dn Cnmnrn rlof! Depntnrlos,
n. íú, de Hl I :J, l'ixnndo n. rlcspczn do Minisl.crio dn :Fnxcnrlu
rmra o excJ•cieio rlc 1011, (com pctl'acc.l' da Commissüo de J•'ir,auças offcrecmulo mnmu/as) ;

3' discusfliio r.ln ]lrOposi.l;iio rln Cnmnrn rios Drpnl.ndos.
n. tiS, de ·1013, nul.oriznndo o Jlpc;;irlcnl.c dn TicpulJiicn n
nhrir, pelo ~!ini;;lcrio dn Vincíio, o crcr.lil.o exl.rnordinnrio drJ
~03: :I ~5*R20, pn.rn ocf!Ol'I'Cr no pn;;nmcnl.o dnf! r.lcspczns eom a
('onc;lusiio dn~ obms do cdi fiei o rlc~J.innrlo nos Correios c ~'o
legJ•nphos c.m Porto Alegre. Esl.ndo rio Rio Grnnclc do Sul
(com parecer (a1!01'a7Jcl da Cornud.vstio rlc F'inanras);

,,

3• discussão dn proposição da Cnmnm rios Dcpul.ndos,
n. !,7, ele :10·13, nuloriznndo n concessão de nm nnno do liecnr,u, SPm vnrwiment.os, no hnelin!'cl ,\ugnsl.o dos •Passos Cnrcloso, consultor• .. iul'idir;o dn ~finislcrio ·da Yinr,ão (cmn )Jarccer
fn•I!OI'lwel da Coumd.mio tle Finanças á rmwnrla do S1·. Pil•es
Fe.l"reira).

Levanta-se a sessão ús " horas c

)

I

r.o

minutos.
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l'nllSIDllNC!A DO sn. r>!NI!EinO MACH.IDO, YlCE-PnES!DE)';'l'Jl

A' 1 h-ora dn l.nrclc, pr.cscnl.c nnmcro lcgnl, nbrr-sc n
n qun concorrrm os Si'<. Pinheiro ~lnchndo, Amn,io
Oór.s, PcriJ·o BoJ•gcs, Gnbrinl Sn!gn.rJo, ~rci'J'rl, .Lrturo Sodni.
Arl.hnr Lemos, Tndio do BJ•nzil. Mendes rio Almoirln, ;rosP.
Euzcbio, Urhnno Snnl.os, Pires Fcl'roirn, Tiillcir•o Gorll'nlvlls,
1'nvnrcs do Lrrn, Anlonin do SonzQ, Cunha Pcrlrosn, 'wnlfrcdo I.cnl, Sigismundo Gont;nlvcs, OlivciJ•n Vnllndfin, GuilheJ•mc r.nmpos, João Lniz Alvos, BcJ•nnrdino ~lonlcit•o, Moniz Ji'J•cil•o, J\lcln.d.o GunnnbnJ•n, S(t Fr•nine. Bm•nnrrlo ~lon
tciro, .Fclicinno .Ponnn, Alfrrrlo Ellis, Frnnciscn Gl~·cm·io, Gon~ngn, .Tn~·mc, Lcopnlrlo •rio Dulhiirs, .Tosú ~lurl.inho, Alonrmp Gnimnrãcs, Goncmsn Mnrqucs, Xnvicl' da Silvn, Pclippc Schmidf, e
HoJ•eilio Lur. (3í).
Doixnm. rio compnrocor cnm cnnsn ,iuslificncln os
~l's. Fm•J•cirn Chnws, ~lclollo, Si!vorio l\'cl'y, Gorvn'sin PnsóOS, Pl'mwiseo Stí, ~l'homnz Accioly, Epil.ncio Prsson, nihoiJ'O
ele Bl'il.lo, Gonçnlvos Forroir•n, Rnymundn rio ~lh·nndn, Gomes Ribeiro. Lniz Vinnnn. ,TOAIÍ ~lnrcollino, Rn~· Bnrbosn,
Nilo Pccnnhn, Francisco Porúelfn, Louronco .IBnpli•ta, Aur.e~.•iio,

I
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:;uRI o de Vnsconcrllos, nucnn ;I c Pn ivn, Aclolphn GoJ•rlo.
B1·nz Al.wnul.cs, A. Axrl'edo, Ahdon Hnpl.is/.n. n Vic/.OI'ino
~/on/.oii'O

(2·1).

:/0:' lirln, JlO.,/.a nrn rli~llliSSiio 1!, >rm d1!i.la/.c, nppmvadn n
ndu da srssiio un/.•!l'iol',
O Sr. 2" Socrotario (sfl'1'illdn de. •/') d(, Bnnln do ArJsuinil!

~·
..

•

r

0/'/'iro.ins:
Um do S1·. Ministro dn Tnlm·iol' l.l•nnsmii.Lin.clo n mon~

sngem llOITI que n S1•. l'l'í•sidcn/.o dn Rcpl1lJiicn. msl.i/.u:rJ r/OnR
rios nui.OI;i'nphos dn I'I'S0/111;ii.o do Gnnl':l'í.\SSO Nullinnnl, . pull/irmdu, <i/IIi! ru'Oi'O~:n a :wl.nnl sr:ssiin Jegisln/.iva al.é :H· dtJ
rlcY.erniH'O, - APdtil··•!-stJ nm l/os nu/.ng1·nphos n I!Oll111lt.Jnif/tll!-se :í Cnmm·n l'íHtw/.lonr/n-iw-llw o .ou/.1•o.
Ouii'O .da mesmu fll'f>cuduncin r•n1mminhunrln no Rrnnrln

:
1-~

'

(l..
'

'

n l'N/lliCI'inwnl.n rm qu•• o D1·•.BrJiisnt•io

.~ugns/.o do Olivcim
rln 1 H)iPOt~tor•ia Gm•nl d~! Snndu
lief.lf!Çn, ~cm .voncinwnl,os o om

.Punnn, ins,wct.or· /i•:lllil:win
Puhliea. fWc/r• 11111 unno dn
Jll'or·ngar;fin. pnt·n /.i·ntnnwn/o ·rio suurle, J? i na rlllriS.

.i
I

A' Commissün ele

..LJ ..:i:L..:J.•

O Sr. 3" Secretario (St!'l'lri·rll/o l/r! 2") drclnrn f/tW nii,o lla
pnr•oe~.~r·ns.
I

.; i'..
,1.'-'.

': ·,

O Sr. Cunha Pedrosa- S1•. Pi't!Sillcn/.n, hnvrndo n Dirwin do
puhliPar/o, iln,h n l'íJSltlllO f/n lllt)U di~t.'lll\'0 Jll'll:/'cl' ir/o Ito n/ f'lll, ""'" /1:1 ·Cn ~n. 'nhr·•· npn~nn /.rtdOI' in,, dn l'ullt•ninll:ll'iO~ rmhlit•o . . , ~m n lWt~~~~snr·ia dnnl:u·:u~iin dt! ufío 1.1\r• ~.iflo
N~vi.slo fW]o nr•:Hior·, l'iqut~í 1Jil1 sil.u:u.:fio pouen n:xrntin.vPI, l:ro.;;;
::;fin n:o; ol'/'o:-:.;, ~'P-~<~'l' d1\ l't\dat~l~fio, qrllll' dn dntll.!'illil, qrw l:onlt'~m
n I'PI't~r·ido l'f.'-.'"'i.llll!'l. Ptlf':r ...;nllir·. poi~. dl!~ll~t :-~i/.IW(:ón, vr.nlro
•l•>r:/:lt':u· r/:t. /.r·iiHrlla qtll• aqunl/o l'<o>'lltllíl 11fio /'oi t·r•vi•ô/.O por•
mim, pni11 n~ rrul.n~ l.:wlryg'l':lplrit:n~ t:l!t)A'fu•um an rl\1~11 Ptldül'
muito /.nl'rlr.>, r/e mM/n í[tw ;;,·, oppor•/.un:nnwn/.1) .;;r.~·:í pnhliendo
[o diS('lii'SO IIII in/".'~1':1, l!.X(liii'I'(:H/0 r/M f/íJ/'Oi/M, í[UC /':wiJmr.nto
so d<'nu1winm. da puhlil'rll)iin r/f' ho,in.
Foi sirnplü>lllNti.r. pnl'n. isto que pedi n pnlnwn.
fJml(ll'f.<SII

011DF:M DO DTA
~~: ..
!':,

/~T.li/Q,\0

'.'

OP. 1JM RI~N.IIlOII P/~1.0 1\10 nn,\NOE no RIJT,

Di>Ciij~'iin un ir•n rlo

pnr·o•••'l' rJn, Commissfin

l

'•·

r),. Pndol't'R

n. 250, do '10'13, snlll'r n oloir;üo r•cnlizndn no Est.ndo:'d'o Rio

Cirando do ~nl. ••m 111 dn nu/.uhr•o dn t'OI'I'rnl<• nmí'ri,,pur•a

pr•ccnchimcnto de umn \':Jt;rn tlc Senador, •l opi11nnd•.l. :ílll•l s••.in

.I
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lli7

l'r.conheddo '' PI'OI~i:llli:ldo.l Senado!' da llepublica pelo refe·
rido Etilndu o D1· •• louquitn Au:.;lltilu du A;tiumpcüo.
l~lll!t:I'Jm ria.

S~u :1 f'IJI/'11\'ill.ltll:i

I

a:-; ~~~Hll in tcs ~~ouelu~tjes du J.Ja.l'l!t:et':
I". ql/t~ :-t.~,imn :~ppl'uvadus ati ~~~d~:üe.~ l.'t~alizndws 110 BsLadu du lliu 1 it·ande do i'iul, e111 J U de uuLuiH·o do eot't'IJUlu
iHJLlU;

•
gtiladu o ::il'. Dr. Jouquim Augutilo d1J AtioUlll-

:!", qur~ :oP,in I'Pt~t.llllll'eido n pJ•oehHIIHHiu ~~~nadiJI' da Hepu-

hlka pol'

UtitiU

p~ão.

;

'

O Sr. Presidente - O Senado aenlm tle I'UI~Ullileeel' u.cu
Jll'OI:lau!O SeillllhJI.' tia ll"pulilien, pnlo :J~;,I,;ulu do Hin C:l'll.tlllu
do Sul, u St·. DI'. ;Joaquim Au:;u,;lo dll Atitilllll[H;üo.
Vol.at;:lu, 1.!111 :-:~~ di~t:ll~~~ão, 1.1:1 pi'OIJll"".i~~ão da. OatnaJ•a dos
Depul.mlu> 11. 17\, do• 1!11~, l'e~ulnnr.lu :teultU"!~.-;iio tia uposculadut•ia ao~ l'unueional·io~ puhlil:os civis da Uuiüo.

E' anuutwiada
a
..

vula~ão

dia tieB·uinlu

ll~I!lNDA

•

'

~oo J'une,~.ionaJ•iuti puulil!o,; pod,!I'Üo MCt' uposeuLado·s. eout
l.odo> o; l'eucimoml.o:> d":>d1: que euu tat•em ~o atmos de ser-

vi~,;o,,

O Sr. Sá Ft•eire (Jid" •mlum) --' St•. Pi•,•;lidi!lll.t•,

l.lllHL

CIIH!IH.In quo nll n:pl'r.~St~ll LP i. soh o 11. ·17, di r. J'e:;peii.O uu lrll!~ll10
us~u1npl.n r:leHLa qut~ V. Bx. !tll!illm dt~ allllllliCiur·.
l!!~tou

dB iu:etll'do

l.'rtnl

o illu~ll"t~ npt·t~~entanl.t~ dn Plllt~ndn.

11. 1: l'equtdJ•o, poJ•tantn, H V . .1 1~X., quo I!·Oili;l!ltO o ~~minlo
:oi t~utwede Jll'!.!l't~l't!IH~ia pa:r•a qut~ ~e.ia volndn. em prinwit·o lu-

S'ill' Iii tHHI!IIt/n. lJU!_1 (~1/ tll)t'I!:O.it!Jllt~j,

Cun~ull.adn,

citl l'tdl.n

,

o Suuado l't•,jdla o rcqucriuwulo de rm:J'cl'cu-

ju.~lo ~r·.

Sii.1.freiPe.
]~' l't\ioil.mla a onwndn.
E' rej cilada tt tiC!lLtin Lu

·

Bl\li~N'DA.

e,\u :tl'i.. i" tio ,;.ulJ.~·lil.ul.ivo do Senado:
~~ !,," · i'leuliun1

1'11111:eitHtnl:io puiJiicu.

t:Oil1Jll'lllll!ndirlo~

os

dnR duns Cnmnt%"i rio l~nng'/'o&:o;n P doR '.1.1rihurmus Ft~del'ao~, po~
rJ,.,.;', ·""'' l'i!lil'lldo dn nf'i.ividnrle dll seu enrgo a Ul.ulo de di.~
[lt'INidn dn s~1·vko 11'11' Lemno imlu.l'in ido o com lodos n~ vencim,.nl.a,, l'il:ando nhnlirln. n prnxe •uLú ug·Ol'lt scguitln.. tio pt·o-

cuchcr-~:c

vua·us

cousitlct·o.du~

ubct·tus por aqucllc tnoltvo.

:
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E 'onnuncincln n

voiu~•iio

,

rl.o 8uguínlo

ll~ll,NDA

~ ii." J\OS i'tllllliJÍOil!U'ÍliS IJLIIJ IHL

dnl.n dn

PI'OSOIÜO

Joi COO~

tnt·cm mni:s clu !ll nnnos do ~urviL•o, o cu,ia invnlitkr. J:or
J'ientln, J'i1m n.·~e~w·udo o dir•uilo du :;o upo~unluroln, um
llli'L'/' i.lllriJlO, IJIJ/JI IIH

li.!I:' i :;ln <Ji'io unlur i or.»

VlliJ[ll!IUili>

!L tjUU IIOUVUI'Cill

J'uJLo

vul'i~
qual~
jn; jiUÍlt

O Sr. Olivcil'a "lnlladão (poli! nrtlmu.) - S1•, Prosicl~nl.o 1
n V. Ex. quo I!OIH!U!lo o 1:\l!llado .:::1i I!OI~eedo a I.'Ut.il'llllit
de:;[n. rniulm emu1Jrla, JlON!UIJ e:;lou du llllUOrdo com a tio 11. 17.
pet~o

Consu!Lndo, o Suuudo conccdu u .rolü•ncltt da rul'ul'idn
emenda.
l~' rcjcilacltl n seguinte
"1,.
'

p

llMJlNM

cão.

,\o n!'i. 1• elo subslíLulivo da Commio;siío, Jci.LI'n.c:
Em Jogar do ~ ?'o do ordunuào, dígn-sc: 8 % da gmLifica-

J~·

atlll unciada n volacfio cln scguínlo

;,

•-L

..

,.
, r,, ·
~"

do nd·. 1":

Sub~l!Lua~~o

pelo seguinte:
OH vonuimonlos do~ funvvionnt•ios do Co.r•po Dip·lomnl.ico
rJ CoiJSU!ar Hot·fio cnletJintlos u pngos como si os t•uJ'cl'tdos vun~omuulos Jo:;sum l'ixudos I! UI out•o.
O Sr. Pires l'errcira (Jlnl'tt "ncamlnhm· a votr,ti.o) - St•.
l'l'osil\cnl.e; n emcntla ngora l't\ioi!Allln o J'oi sob o ~l'unrlanJolllo
do quu o.• J'uuvcionarios do Act•u luutn maíot• gml.il'iutw«o.
Agot·u nusln omuuclu, pornuo os nJínisLros diplomaticos Coem
nwnoJ' or·doundo, d:\-su-Jhcs aposonlnclot•iu. como· si os vuncinwnlos .l'osst•m l'ixatlos um ow·o, cousidcJ•ando a uonvuJ•siío ao
cnm!Jio tio din.
,
E1·n sú isl n o que ou proLcndin dizer JlU•l'a do,mouõlt'Ul'
qunnlo é injusta a emenda du Conllnissüo.
,
.
Ao §

O Sr. Tavares de Lyra (.llcla orr/<'111) - St•. Prcsidonle, nlio
t·n~:io o honrnrlo Sunndot· poJo .Pín!lhy. Os vcnciuwnl.os
dn;; funcdOn:ll·ios no oslt•nngoim, rmnsultH•us o onl.rDs, como

lúm

os cln Do!oguuin do ~l'husour·o em J,ondt•cs, sfio dh•iclidos cm
pnrlos: ul'r!eundo o s:t•nLil'ion~•fio. Os voJWilllcnLos dos
míníslros plllnipatonuíaríos, PO!'úm, siio divididos om .Lt•us
parles: oJ•rlcnndo, srnli.l'icaciio o. l'CfJl'csotlLaci\o,
.
Por osJ.n J•nzfio. o onlonndo o u gt•uLifícnoiio dos mombt•os
do Corpo DiplonmLico süo, em r,cgt•u, iul'ol'iOI'OS ú do un1
'
duo.~
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sim:plos cmpl'ogado suhullol'llo rln DeloHnuin do 'J'Iiusoll!'o cm
Londt·es. A>si111, JlOt' exomplo, um <!HcriplLH'ario da Delegacia
do 'J'Ii.I!HOUI'O IJIII Lollrlt•es l.om U:000$, ou·ro, ao passo quo o
minisLt•o rusidmtl.<; l.<:m :, :0!10$ li" ot·rl<:nado c :!.;000$ do gralil'imu;fio, ou su.Ja um loiJUI do U:OD0$000.
Si nós nmnlivcssemos o marilllO pt·incipio inl'luxivol pam
i.OrlOH O~ I'UIIi!üÍillllli'ÍOS,

üOill'IIIIJI!I.Ul'ÍUIIIOH

lllllll Íll:ÍUS~ÍClt

om

rolacüo aos inemt/JI•os tio Corpo .Diplomalico, pot•quu •••
O· Sn. PnESIDI::N'l'll- V. Ex. esltL discutindo 11 Jlt'oposicão.
O Sn. 'FAVAruls llll 1/ql,\-:- JMou siiii!Pjosmenlo cxplieanclo.
Gnm:mcttot'talllos u.ma Jn,JUSliU~ em rel·açao .aos mutn~ll'OS do
Cw·po Diplomatieo, ')JOt·quo papa osl.es rul.imvamos a l'Cpt·usenl.n,cfin, no rm~so· quu lllll'U os outr·os dcixavttmos olodos as
vcncHncn•los.
B' J'c,jcilacla a omonda.

B' !'oJoiluda u soguinlo
EMJJND/1:

....

.. ,
'

«Caso nfio sc.ia appl'ovndo o subslilulivo do§ 2' do nrL. t•,
OSSO JIUl'Ut;l'U[lhO:
; . .
ri· ,
Depois da pnlavt·n «din, sulJsliLnn.-sc pelo >e:;uinlr.: «eom
O~: demais J'.UIWCÍOIII[l.l'ÍOS r]LIO jlül'eo!JCIII: V!.iil.•:imctq.o~ Clll OUI'O
su proceda como pura os JuncctounJ'IOS rio \;OI'fl•J Dtplornal•Jeu~.
~lllüll(I<!-SU

_ B' Ufllll'Dvtuln u so,;uinlu emenda. 6ttbslitutiva Lia Cum.rnis-

sno:

Substil.ua-sc pelo sc 0 uinlc o § 3" rlo arl. 1' :
«0 l'tlncciomll'io quo se inulilir.ur om conscqucncia de
I)I•S:l>l/,t•u OU <W·t!ideiii.U, UCCOI'I'iclo 110 !]UHCJihfJUO]lD da J'une~;io
do seu cargo, podet•ti sut· nposenl mlo ;co·11 n ~~·~oiJudu do ot•tlenadn, si l.ivet• munos do 10 unnos <.lu scrviuo, o eom o ordenado, si eonlut• menos d11 30. Si conl·nt' mais do ;;ü, nos lermos

do a !'L. 1."

E' rcjoiluda a sc:;uinlc
T

«Ao nrL ... § ::1.":
Depois da puluvrn aor.identc dlgu-so: ou molcsliu~.
B' appt•ovndn a soguinlo:
A' umonrln sub~l.il.lll.iva do n. a do nrL. :3", dign-so nssim:
. F.m QLlDCSfiLWI' t•opart.ic<1cs Oll ~•Jt•vi<JO~ l'cdot•nos, ~omo dinriSln, u nas ol'l'icinns o lii'SCillltiS dn Unifto, como ol·'ut'lll'io, rlo>rlo
CIUC eonl.o o lompn mínimo du Rurviuo n que so r•u 'ol'u u JolLra a
do Ul'[,. 1", Ulrl CUl'HO 0,111 (j UO Su pOSStl nposen lllt'»,

,_
··':,
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São successivamente rejeitadas as seguintes EAillNDAS

«Ao urL. 3", Jullnt tJ: llosLabclo~·u-se o dispositivo da proJJOsicão».
«Ao arl.. li", u. fi: Supprima-se».
«Ao ar L. ~·: SUJl'lll'ilnum-sc as puluvras v~lacltwl ott muuivi)utl.»
Au plll'IIJ5l'liJ'~Iio uuiw d(l mesmo a,r.Li~!J (subsLHuLivo do
Scnutlu): ::iUJllll'ttllli·SIJ LI ui tuna put·Le: SI Jur eslttl.lual uu municipal, durante o cxct·eicio eJ'fccLivu.»

.

.

«Ao al'l. 13 c ao Jllll'llS'l'UJJlto additivo dQ Scuudo: SubsLilumu-~e pclu St!l;ll iulc:
ArL.
A t·el'ut'IIHI dos mililtii'IJS de Lel'l'n e mm· o t1cm
:tssitn dos uJ'i'iciac,; du Cot•po tliJ BombiJii'Os u da Policia do
Dü'lLI'ii:Lu Ji'ed(.ll'nl ~m·ii l'CJ;Llinda !J1H' Jeis c~peeiaf!s c uoi!'OJ'ntes, eum a eoutJk,ão, pot·úm, de que, a p;u·Lir desta dala, os
WlltJimõuLu~ da iuaclil'idatl" .iámnis JJOdcrão exeeder nos do
posto ci'J'eelivo que o ol'.ficial occupur no tnomcuLo da t'c-

'

f.'.'

i
'~..

.'

fi'

f
I

I

l'ot·wn.~

«i:iuppriuw-tiu <t sc;;undu Jllll'lc Llo url. 13 do pru,jeclo.:>

«Au nl't. 1:.1: Act:rusncnLc .. se:

Exclu ido~ os ol'l'icittes que eonLarem 35 nnuos do eJ'l'eeliYo *!t·vi~.o milil.tll' n o; que foi'CIU rcl'oruJudoti pela lei da
COUIJl UltiOl' Ül ob!'i;;u LOl'ÍU,)
•Fknm t•esnlvadu:> "" direi Los dos ucluuc;
Suprcluo 'l'riiluuul J?ederul.~

miui~Lros

Llo

E' auuuucialia a vutaoão lia se;;uiulc
Jlll'lllNDA

•Os runeeional'ios eivis da Uuião. que na daln desta lei
coutat't!lll mais ri" J 5 llllii<Jti de exerci cio cfl'ccLivo, tct•uo dir!Jito a se aposenl.ttr't!m em I.JLllllqLwr tempo, de accôrdo com
a; disposir,;tit!S dns lois unlet•ioros.~
O Sr. Sá Freire (1íll'l'ft ml~uutinhw• n ·vala~ü'U) - i:lt•,
Pt•esid<.•nl.e, l'oi nn intuito de deTonclet• os inl•Jt•csscs do 'l'hcsnnt·u, que ap:·escutrJi tt con~idura<;ilo t.lo Scuat.lo, 11 cmemla quu
Y:w ~ol.' ngot·n votudn. .
;';iío hn quem uontP.slo que, de accõrdo com u luLvi;;oulc,'
hu J'ucilidudu cm se conso;;uir uposouLadorius. .... ,, .
'

·.·.·~
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O Sn. Jo.\o Lu1z ALVIlS - Com a bOa vontade do Govc!'llo,
.
O Sn. SA' J!'nEnn: - A facilidade tum havido ató agora,
du l'úrmn que se tum aposentado grande numero de funccionarios publicas.
O S1t. TA\'ARES DE LYnA ;,. Mas votada a lei cessa a facilidade.
O Slt. SA' l"nEmE -·Antes de votada a lei ha tempo surricicnlc para que grande massa de funccionarios peca aposenlauoria.
O Sn. UnmN'o S.\NTOS dú um aparte.
O Sn. S.\' FnEIHE.- O argumento de V. Ex. não procede.
A fH'csumpcão do Senado é que o Governo até agora tem
agido com cot•recr;ão, obset·vando a lei. (Apoiado.) E se o
Governo tem agido com corrcccão, tem de conLi<mnt· a proceder da maneira por que tem feito até agora pnt•a o cl'fcilo
de conceder as aposentadorias. Não se pódc chegar a conclusão
diffcrcnt.e.
O Sr. Presidente- Aitençúo I
O Sn. SA' Fn!lmE - V. Ex. sabe que cu encaminhava a
votucão quando fui aparteado. Determinou-me isso fazer algumas consideracões cm resposta ao aparte do illustrc representante do Maranhão, a quem muito considero.
O Sn. UnJJA':'io S,\NTOS - Eu nem acabei de dar o meu
aparte.
.
O Sn. S,,• FREIRE - Eu, porém, apprehcndi Jogo .o pensamento do V. Ex.
Nestas condições, c no intuito· de defender os interesses
do 'rhesouro, no momento cm que todos sabem que atravessamos sravc crise, 6 que eu pretendo estabelecer . esta cxcepcão, que visa apenas beneficiar o 'l'hesouro publico.
· De modo nenhum penso ou sustento que os i'unccionarios
publicas tenham direito adquirido t\ aposentadoria pelo tempo
do scrvico que jú prestaram; ellos toem apenas mérn espectaUva de dil·cilo.
. ·
·
·
A l•1i póde ser votada como osUL sondo; entretanto, é do
ulilidnde n npprovncilo desta emenda, o foi nn bôn fé de prestar um servrco no Thesouro que n apresentei á considcracüo
do Senad'il c espero vel-a npprovadn.
.
O Sr. Tavares de Lyra (2Ja1'a encaminhar d votação )j
- Sr. Pt•csidonlc, pedi· n palnvrn nponns pura dcclnmt• n
V. Ex. e no Senado que n commissüo rejeitou uma emenda
proposta. pot• mim que visava resguardar o direito dos que
jtl contam tempo inlegrnl. Ot·n. se n Commissiio rojoHou nquella
emenda que mundnva assegurar o direito dnquolles que j1\
toem o tempo integral, como poderin aconselhar· n npprova~iio do umn outl'n quo mnndn rosnlvm• espcclntiva de direito.?
~.~
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O Sr. Presidente -

Os seuhores que npprovnm n emenda
do Sr. Sá l<reire, queiram sa levantar. (Pausa.)
Foi rejeitada.
Onde couvier:
«Os funccionnrios publicas, civis ou militares, só podem
~er aposentados ou reformados em um só cargo, aquelle do que
.auferir maiores vantagens~.

•

O Sr. Pires Ferreira (pa1•a encaminhar a votação)'-

Sr. l'residentc, desde o inicio da discussão desta proposição
nesta Casa tenho ouvido sempre dizer-se que alia não se t·cfere a militares; entretanto, de voz em quando, para re~trin
gir-lhes o dire.i(o, surge umn cmendasinha muito subtil, como
;esta de que se trata.
Si a lei não trata de militares, a que vem a emenda do
!honrado Senador 1·eferir-se a militares ?
O Sr. Francisco Glycerio

(para uma explicação) -

..•'
.

Sr. Presidente, não costumo propor nenhuma medida com in.tenção velada.
O Sn. PIRES Fr.nnEIUA - Está muito clara.
0 Sn. FRANCISCO GLYCEfilO - A minha intenção é tornar
preceito legal que nenhum funccionnrio, civil ou militar, pndc
accumular duas aposentadorias ou duas reformas. Si exis.tissem funccionnrios ecclesiasticos, esses tnmbem eu incluiria
na minha emenda. (Riso.) ·
Foi approvada a emenda.
São igualmente npprovndns as seguintes
EMENDAS

'

i :

«Art. Os vencimentos da aposentadoria só poderão set•
os do cargo que o funccionario estiver exercendo desde dous
:mnos pelo menos, caso seja offectivo no momento de requerer
PJ. inactividade. No caso contrario, serão os do cargo anterior.
ll?llal disposição se observará quando haja augmento de ven!)Imentos por tabella posterior á nomeaciío~.
cUtilizando~se de autorizações quil lhe forem dadas pnra
organizar ou reformar ·serviços, o l'oder Executivo não poderá alterar os preceitos desta lei, salvo caso de disposição
,expressa neste sentido~.
rejeitada a seguinte

' 't'

I

I

Considerando que nn legislaçíio tJUb!icn níio' existe 'umti
.lei que regule a contagem do tempo de serviço dos funccionn-

''

I'

•
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rios publicas •em casos excepcionnes, como seja o dé nccumulo
de serviço diurno e nocturno no mesmo cargo, medida essa
de que não cura igualmente o projecto ora em discussão;
Considerando que tal lacuna é insubsistente por determinar odiosa desigualdade de situação entre funccionarios, uma
vez que, emquanto uns prestam no Estado o concurso de sua
actividade durante cinco horas apenas 1 outros são obrigado,s,
por forca dos regulamentos das repartições
em que ~ervem, 'a:
prestai-o durante sete ou oito;
·
Considerando que o excesso de esforco despendido por
estes r.eJ?i'Csenta maior gasto de vida, sendo, pois, de presumir.
que mais precocemente que os demais elles attingirão á invalidez;
.
Considerando, emfim1 que ó de toda a cquidade1 á vista dos
fundamentos expostos, seJa levado em conta o serv1co extraordinario destes servidores do Estado, a exemplo do que se pratica na Municipalidade, resolvemos apresentar SI. reguinte
.emenda:
Onde convier:
. Art. Os funccionarios civis administrativos da União
que, por força dos regulamentos· das respectivas repartições,
forem obrigados a trabalhar cumulativamente em serviço
diurno e nocturno, contarão este pela metade para o effeito da
aposentadoria.
.
· ·.;Ficam prejudicadas· as seguintes
'

'

EMENDAS

·~.,

«Ao art. 2', n. 3: Supprimnm-se as palavras: desde que
.em um e outro caso pertençam aos respectivos quadrog,,

·'

•

.
1

•

''

'·

'

.•
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••

<Onde convier:
Nas autorizações dadas no Poder Executivo para reformar
Ot:\ crear .serviços não poderão ser alterados os preceitos .desta
leiJ,
·
·
·- f'
O Sr. Presidente .,.- Os senhores que approvam a proposiciio assim emendada, queiram se levantar. (Pausa.)
..
Foi approvadu; vae á Commíssão de Redacção.
O Sr,.. Oliveira Valladão - Sr. Presidente, pedi a palavra
para enviar ú Mesa a declaraciílo de que votei contra o art. s•
do proj•ecto e seu substitutivo apresentado pela Commissão.
:V eem á Mes11 e são lidas as àeguint!is
·
DECLARAÇÕES DI! VOTO

''!'ote! contra o nrt. s• da propo~icão e tambem contr~ o
substitutiVo do Senado ao mesmo artigo, por entender que ImpOr-se ao :funcoionario aposentado federal ~~~·perda de :vanta-
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·r

pr

sons dn nposcnLndorin ·pelo fncLo do ncceitar emprego ou' commissão ou, ainda, o mandato elecLivo, estadual ou municip;n·l,
sem que reciprocnmenlo se possa impOr pe•na. identicn ao
apo&entado es,taoduu\ ou muni·c-ipal que acceite ·emprego ou
commissiío .ou, aincla, mandnto electivo federal, estnbeleco
ovidentemen~e uma desigualdade de condições inl'riugenlo do
preceito constitucional (nrt, 72, ~ 2") que •estnbel\lco n igu,u,ldnde de Lodos pcl'unte a loi.
.
Por outro lrudo, decretar-se que o aposentado invcsLido
do mandato legisl·nlivo niio possa nccumulnr, durnnúc• ns sessões, os vencimentos da aposentadoria com o subsidio sem
se decretarem no mesmo tempo disposições nnnlogns para os
i'unccionnt·ios acLiv•os i.nvestidos do igual mandato ó ouLr·n
i'lagrnntc infracção do preceito constitucional acima citado,
tanto mais quanto o caso melhor cabe•ria cm umn lei geral
sobre· accumwlaciies.
Sala das sessões, 10 de dezembro do 1013. - Ol'i'vcira
.Vallallã1o.
.
. '
. Declaro que votei contra n. segundo. p.arto do art. 13 d11.
Proposição que regula a aposentadoria dos funcciounrios pu-·
blicos da União.
·
Sala dns sessões, 10 do dcz,cmbro do 1013.
Gab1•icl
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Sal(lado.

1QI\ÇA~1ENTO DA l'AZENDA PARA
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2• discussão dn proposicão dtlJ Camarn dos Dcputnaos
n! 75, de HH3, fixando a dcspcza do Ministcrio da l!'azcnda
PUl'U
O . CXC•l'Cicio de HlH,
.
Vem ú Mcsa1 . ó .Jidn, ap.oiada c postn conjuntamente cm
cliscu~silo u segumtc

f:

,,·I

I
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EMENDA

A' rubrica o• -1'hesouro N>nCionnl-o 1\ v.erbn 21'-Grntificrucjios pot: sc!'Vioos ~emp·ornrivs c exLmorclituH·ios-Acel;csc~nto-sc: «comprchondida ncsLn oonsignnoão a. grntil'icacüo
de 100$ monsnos nos auxiliares, aLú o numero do sei~ da Dil'OtltOl·in da Dcsp:czrio. do 'rhosouro Nacional,,
' '
Sala <las s~Siliics, 10 do dezembro do 10'13;! - Alencar
GÚi11.tar~s.
·
·.,\
·
<.S'uspcusn n discussão do nrt. 1' pnrn sor ouvida n Commissuo Ao l"innncus sobre a emenda.
E' upprovado o ~~·t. 2•, com as seguintes

...

l~lllll:NDAS

...,..

..

___ _

Ao rn·t. 2•, lcltrn b - Supprimam-so ns palavras «abrir
crccliLo) nLé ús f)nlnvrus «afim de».
,í,•.
~. Ao mesmo urtigo, lcttrn ç - Supprimn-se •.
,;:......
.. ,..·.<;.:
.·.·

r
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[
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I
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Sn:ss,\o EM 10 DE DEZlll\IDUO Dll 1!)13

:105

'
Ao mesmo arLigo, loUra f - Accr.esccnte-se: «submettendo o sou neto ú nppl"O·vncfi.o do CongressoL
Ao mesmo at·tigo, loLI.ra (f - Supprimn-se.
São iS'(lUlmenLe npprovnclos os nrls. a• n s•, com os seguia Los
Ao art. 7' - Substitua-se o final, desde «mandará cópia
pelo seguinte: «relncionarú estas dividas em separado e
mandará cópia {L Camnra~.
Ao arl. 8" - Supprimn-se.
Siio approvndos os nrts. ü' a 13.
E' annuncindn n discussão do art. 14.
Vem ú Mesa, ó lida, apoiada e posta em discussão conjuntamente a seguinte
ele.~.

lll\IIlNDA

Ao art. H - Accrescente-se, depois da pal:wrn «aduaneiros,: «director.es da Recebedoria e do Thesouro~ •.
Saln das sessões, 10 de dezembro de 1013. - Alencar.
Guimarães.
. f ..! ~ ..;'ia.~o~Nt~i
Suspensa n discussão afim de ser ouvida n Commissão
do Finnncns sobre a emenda.
m; approvadn a seguia Lo emenda ao art. 15:
Al't. 15 - Substitua-so pelo seguinte:
«Os operarias, ,jornaleiros, diaristas o trabnlhador.cs da
União que comparecerem ao tmbnlho âurnnte todos os dias
utois da scmnnn scriio pagos dos snlnrios relativos nos dominSKlS o clins fcri.ndos. Nos casos de. C'llfermid~tde comprovada
com nttcstndo medico, serão nbonndas, até tres mezes, dl!as
ter({ns partes, e nos tres mezes subsequentes, metnde dn d111- ·
ria dos opernrios, diaristas e tr.nbnlhndores. Qunndo se verii'ical' qualquer nccidonte .em servico que os inhnbilite· para o
tmbalho, o abl)no sert\ integral, pelo prazo de um nano.,

São npprovaclos os nrts. 10 ·e i 7, com n seguinte·
EMENDA:

Ao' nrt. i 7 - Em voz d·o «doverú», dign-sc: csorú. especificada n clospezn, etc,,,
Süo npprovndos os nrts. 18 e 19,
E' nnnuncincln a discussão do art,. 20.
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Vem ui Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em:
discussão com a proposição a seguinte
·
EMENDA

Onde convier - accrescente-sa:
Art.
As promoções no quadro da Fazenda serão feitas
metade por antiguidade nas r.aparticões respectivas e metr~de
por merecimento no quadro geral.
Sala das sessões, 10 de dezembro do 1913. -Alencar Gui-.
marães.
Suspensa a discussão afim de ser ouvida n Commissiío
de Financas sobre a emenda.
Silo approvndns

as seguintes
EMENDAS ADDITIVÂB

Art.
Fica cedida no Estado do Espírito Santo a ilha do
Príncipe, sita no porto da Victoria, emquanto fOr alli mantido o hospital de isolamento.
Art. , Para as vagas que occorrerem no quadro dos empregados de Fazenda, o Poder Executivo nomeará os que estiverem addidos, em virtude d·a sentença judiciaria ou em consequencia de acto legislativo.
·

.

CREDITO DE

'

203:135$820

AO MINISTERIO DA VIAQÃO -

s•

discussão da prOiJOSicão da Camarn dos Deputados
n. 58, de 1913, autorizando o Presidente dat Republica a
abrir, pelo Ministerio da Viacão, o credito· extraordinario de
203:135$820, para occorrer ao pagamento das despezas com a
conclusão das obras do edificio destinadG IaOS Correios e TcJegraphos em Porto Al'agre, Estado do Rio Grande do Sul.
!A:pporvada; :vae ser submettida á sancollo.
LICENCA AO DR. PASSOS CARDOSO

s• discussão da proposicão da Camara d'os Deputados
n. 47, de 1913, autorizando a concessão de um anno de licenca, sem vencimento~'. uo bacharel Augusto dos Passos
Cnrdoso, consultor juridico do 1\finistorio dn Vincão.
:ApP,rC)yada; yae ~ j:lommlssiiQ ~~ Reda,collo-" .
"'

ft
11
/'•"
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O Sr. Pr;sidento - Nada mais havendo a lt•alnr vou lo-<
vuntnr u scssuo.
.
'
Designo para ordem do dia da seguinte
I

TIIABALHOS DE COMMISSÕES

I

J,cvnpta-se ~ sessão lls 2 )lorns e 40 min11tos,

17u' SESS.:tO, EM H DE DEZEMBRO DE 1~13
PIIESJDENCJA DO SR. PJNHEIIlO MACHADO, VICE-PRESIDENTil

•

A' 1 hora da üu·de,· presento numero legal, •nbr.e-se a:
sessão, u que concorJ·em os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Gabriel Salgado, Lauro Sodré, Arthu~
Lemos, Mondes de Almeida, .José Euzebio, Urbano Santos,.
Pires Ferreira, Ribeiro Gon(lalvcg, Ta\lares de Lyra, Antonio
de Souza, Cunha Pedrosa, Sigismundo Gonçalves, Raymundo
de Miranda, Oliveira Valladüo, João Luiz Alves, Moniz Freire,
Francisco Portella, Stí Freire, Bernardo Monteiro, Feliciano
Pcnna, Alfredo Ellis, Prancisco Glycerio, José Murtinho, Alencar Guimarães, Generoso !\!arques, Xavier da Silva, Felippe
Schmidt, Hcr·ci!io Luz c Victorino Monteiro (32) ~
.
Deixam de compM.'ecer com causa justificada os Srs •I
Araujo Góes, Metello, Silvaria Nery, Teffé, Indio do Brazi!,.
Gorvn1sio Pass()s, Francisco S1í, Thomaz Accioly, Epitacio Pes-.
son, Wllllfredo Leal, Ribeiro de Britto, Gonçalves Ferreira, Go-.
mos Ribeiro, Guilherme Campos, Luiz Vinnna, José Marcellino,.
Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, Lourenço
Baptista, Alcindo Guanabara, Augusto de Vn.sconcellos, Bueno
de Paiva, Adolpho Gordo, Gonznga Jayme, Leopoldo de BuJhões, Braz Abrantes, A. Azeredo e Abdon Baptista, (29).
E' lida, posta em discussão e sem debate approvada 0:
ncln da sessão anterior,
.· ·

9 Sr.

i •. Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE

I

Tclegrnmmru do Sr. Franco Rabello, Governador do Estado
do Ceará, do ~eguinte teor:
.
«Acnbo de saber que o sonora! Torres Homem, inspecto:r.
dn região, permittiu no capitão Polydoro d~mornr-se _.aflUI,
onde continun instigando e prcstiginndo o movJmento.sedJÇJOSO
jtí começado pot• ellc com n tentativa de subor.no dos m~er1ores
do batalhão de policia o levante do cangaceiros fanntlcosti do
pndr~ Çi~~~o !lffi Jonz!)ii:o .. ~r!lP.~a-s!l ylas~m d~ !Jm ~on n-,

-.
·~

'

.

.;

' '•
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gen lo de 30 JH'nç.1s do Exercito poi·n Tgun L1j, sob pretexto do
gunrdnl' n ~:slncão lerminnl (ln esl.mdn de ferro c disfnpcar auxilio lllOl'lll c mnlcrinl ú(fucllcs el'iminosos. Esta providencia
impm·ln num ntlcnlndo (I autonomia do Estado, porquanto niio
n ~oliailou o meu governo, compctcnlemcnlc nppnrclhndo pura.
fazer rcspcilm· serviços e propriedades fcderues. J'r.o~c,s.to
contra csln. nggressüo (I vidn nulonoma do Eslndo, em nome dos
direitos c gnt·nntjns que lhe n,!scgurtn .e trnctt n Con;:,tituicüo,
em obcdicncia aos princípios c doulrinM republicanos defendidos pelos mnis ahalisndos fodcrnlistns c nindtt pelos detvcres que mo impõe n lei bn.sica deste JDstndo, cu,in existcncin legal c administrac;üo severa níio mereciam n prepotencia
deste golpe, que rcvollnrt\ cortamento o ospirilo jurídico o
l'epublicn.no de V. Ex. e o pniz inleil•o, ancioso de pau .
Inteirado.
O Sr. 3' Secretario (servindo de 2' ) procede ú leitura
dos seguintes
PARECERES.

N. 260 -

1913

· Em requarimen~o dirigido no Congr~sso Nacional, · o
Dr. Belislrio Augusto de Oliveira l'ennn,in·~pector sanitnrio da
Directoria Geral de Snude Publica, requer um nnno de licencn, em prorogucão c sem vencimentos, para tratar de sua
·
snude.
Tendo sido preenchidas ns formnlidndcs prescriptns pelo
art. 4' da lei n. 2. 57ü, de 10 de janeiro do corrente nnno, é
a Commissüo de p.nrecel' que sejn deferido o pedido, nos term<~s
do seguinte
PROJECTO

N. 27- 1013
'

O Cor.r{r~sso Nacional decreta:
Artigo unico. E' o Jlodcr Executivo autorizado n concc,dcr um nnno de Jiccncn, cm prorogncão e sem vencim.en1l<ls, ,no
Dr • .Belisnrio AuguRLo de Oliveira Ponna, inspecl<lr sanitnrio
da Directoria Geral de Snude Pu'blicn, para tratamento de
sun .snucle onde lhe convier; revogadas ns disposições em contrariO,
Snln rins Commiss·õcs, 10 dcdezembro de 1013 .. -Feliclano
Penna, Presidente. - TmJaJ'as rle Lura, Relator. - Jolio Luiz
!Alves. -

Sd Freire. -

F. Glucel'io. -

bano Santos.- A imprimir.

L. ele Bulhües. -

..

Ur-

N. 26i -1013

O Sr. Senador F. Glycerio offoreceu 1\ emenda. ndditivn
npresontnda peln Oo!llmissijo do Mnz:inh!\ ~ .Gt.icrrl\; no projecto

.M
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de fixar.üo de for~a mwalpara JnH umn emenda substitutivo.
ú pnrte'refercnlc li IJOmposiçüo do coppo de engenheiros nnvncs.
.
O quad!'o actual desse corpo ó o segumlc:
rM'onsn.1

1 conlrn-ulmirnnle..... 1 :000$000
5 capitães de mar c
guerra .......... . i:450$000
5 capitães de fragata .. 1:200$000
G cupiti'ies de corvo~~ ••
050$000
'd capitães-tenentes .... ·
750$000
·u primeiros-tenentes .•.
G75:;tOOO

Annoo.l

!rotnl

<

22:800$000 22:800$000
17:400$000
14:400$000
11 ;1,00$000
9:000$000
G:!l00$000

87:000$000
72:000$000
G8:400$000
72 :000$00~
117:400$000

31

3üO:G00$000
O qt1ndro pela emenda da Commissão de Marinha c Guerra
é o seguinte:
:Monsri.l

· 1 vicc-almirunte .. .. .
1 contra-nlmirnnte . .
5 capitães de mnr c
guerra . . . . . . . . . . .
ü capitães de fragata..
7 capitães de corveta.
8 capitães-tenentes . .
27

.

Ann1111l

Totnl

«

2:350$000 28:200$000 28:200$000
i :900$000 22:800$000 22:800$000
1 :450$000 17:400$000 87:000$000
t :200$000 11:400$000 72:0Q0$000
950$000 H :400$000 79:800$000
750$000 !l:000$000 72:000$000

--

301:800$000
O quadro pela emenda do Sr. Senador G!ycerio set•á:
'Monsn.l

1 contra-almirante . . i :!l00$000
5 capitães de mar c
guer•J•a ••.•.. :••.•• '1:450$000
5 capitães de fragata. 1:200$000
G onpil.ãos de om·vctn.
950$000
8 cnpitães-.tencnles •.
750$000

.AnnMl

rFotnl

«

22:800$000 22:800$000
17 ;1,00$000
14:400$000
H :400$000
0:000$000

87:000$000
72:000$000
G8:400$000
72:000$000

25

.. .
322:200$000
Estn ·emendo, )l(lis, supprimc n crenr.üo proposln do viccnhnirantc c de um capitão do corveta:
A despozn c•omparndn ó esln :
Quadro actual ....................... ,, ... , .
3ü!l:ü00$000
Qundro proposto .. . •'• ..................... .
3Ul:800$000
En1ondn .......... -. ...... , .. .' ... , ........ .
322:200$000
A cconomin realizada P:eln emenda do. Sr. Senador Glycerio
·é, nssim, do 47:400$ sobre .n. nctual e do 39 :üOO$ sobro n proposta.
A Commi~~üp do· Finnncns, :nttentlendo n ossn considornçiío c n ,que n reducciio Pl'Op•ostn nilo trnx prcjl\li!lC ao scrvic.o,
'
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,; de pnt•ecet• que seJa approvnda a •emenda offcrccida em 3•
d iscussiio, pre,iudicada nesse parte .a emenda da Commissão
d~ Marinha o Guerra.
O Relator, subordinando-se no voto da maioria, p·onsnvn,·
entretanto, que seria justa o conveniente a creaciío do posto de
''"''•-::lmirnnt.o no cot·po de engenheiros nnvaes, por nfio ver
rrwtivosr pura trancar no do contra-almirante a carreira da
engonharia naval, que teria, assim, mais um legitimo estimulo,
como racontoce na organiz~JJcã,o de outras marinhas de guerra,
Não fossem as considerações de ordem financeiras, e ollo pro..,
poria o augmento do corpo de engenheiros navaes, afim de'
não se distmhirem,- como nctulalmente--<offi,ciaes combD!tentes para o exercicio de commissões de compotencia dos on.,
genheiros navaes.
O desenvolvimento da nossa Marinha com a ncquisiciío
das novas unidades justificaria o augmento, de modo a pacto:.
rem tnmbem os cngenbeiros nnvaes se especializar, com van-.
tagem pura o serviço, nasr questões de construccão, de ma-:
chinas, ele electricidade, de armamento e de hydrnulica.
O que hoj·e se vô é que cargos, como os de directores do
de arsenaes e outros, relativos ú construcoão, machinas, ·etc.,
estão :rendo exercidos por officines de Marinlrw estranhos no
corpo de engenheiros navncS', por deficiencia do numero· destes .
Sa.In das Commissões, 1.0 de dezembro de 10'13.- FeUciano
Penna, Presidente.-João Lui: Alvas, Relator.-Urbano Santos.
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-F. Glycerio.- Tavares de Lyra.- L. de Bulhües.-Sd Freire .
llMI~DA

t

.

A PROPOSIÇÃO

DA CAMARA DOS DEPm'ADOS N.
A QUE SE REFERE O PARECER SUPI1.\

55,

DE

10131

Força Navril

Onde convier:
Em vez de:
Um vice-almirante;
Um contra-almirante;
Cinco cnpit~s de mar o guerra;
Sois capitães de i'ragatn;
14 capitães de corveta ;
28 capitães-tenentes;
Diga-se:
Monaol

,.,_

'

-

•m

.AmnUil

ll'otnl

1 contrn-nlmirnnte •. 1:900$000 22:800$000 22:800$000
5 'cupitiles do mar e
gu.errn ......... , 1:450$000 17:400$000 87:000$000
5 cnpitües -do frngntri.
1:200$000 14:400$000 72:000$000
a capitães do corveta.
050$000 1i : 1!00$000 68:400$000
8 capitü10s-tcnentes , .
750.$000 0:000$000 72:000$000·
Sala das Commissões,
do dezembro do 1013.-F. Gl1f-

per.io.

'

SESSÃO EM i:i DE DEZEMBRO DI! 1913
N. 262- 1913
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À Commissiío do Finanças exammou a propos1cuo da
Camarn dos Deputados n. Ui, do 1913, autorizando a aber~
tura, pelo Ministerio das Relacõos Exteriores, do credito do
650:000$, supplemontnr ú verba 4' do art. 23 da lei do or~
cnmento vigente. A verba assim esgotada o pnra a qual se
pode o supplomento referido é de 850 :000$, quer dizer, o
supprimento, que por via de rogrn é commumrnonte do sommn
bastante inferior, na bypothese qunsi attingiu a dotação
principal. Entretanto, considorando~so que o credito em
questão é solicitado por mensagem presidencial de maio do
anno corrente, resultará que as despezas desta data até no
fim do cxcrcicio excederão n somma total d11 dit11 dotação,
observnnclo~so então o facto de um cr.cdito supplementar por
importancin a maior que a rubrica consignada n11 lei.
A razão desta anomalia cstú no exaggero <las gratifica~
cõos attribuidas nos chefes e auxiliares das differ.entes com~
missões de limites, como adoantc se verá, dovendo~sc desde
,iú notar que taes gratificações. suo taxadas pelo ~oder
Executivo , sem nenhuma prévia ou mesmo ulterior autor!~
zaçüo legislativa.
A commissüo de limites com a Bolivia tem um chef,e
commissnrio vencendo 5 :000$ mensaes e um commissario
substituto vencendo 3:000$ mensaes .
· Provn;~elmente o substituto s6 trabalha na falta do com~
missaria, porque, além deste, existem tres ajudantes do
commissario a 2:000$ mensaes cada um e um secretario
com a gralificnciío mensal de 1 :500$, não fallando no medico,
com 2:000$ mensaes, e >0 ph!U'maceutico, com a mensalidade
<1e 1:000$000.
.
E' bem de ver que, sendo o commissario assistido por
tres ajudantes e um secretario, parece perfeitamente dispen~
savel o substituto, podendo~sc assim economizar 3G: 000$,
mesmo mantendo~se a gratificação do commi&sario.
Em seguida temos:
'
i:000$000
1 nu:-:iliar technico, gratificacüo mensal. ...••
1:000$000
1 photograpblo·, gr!ltificacão mensal .......... .
1 commandante do contingente, gr!ltificacüo
800$000;
mensal ......... ·~· .................... .
2 subalternos do contingente, gratificacão men~
11:200$000
snl ··································-··
sommnndo n despoza mensal desta commissüo cm 22:500$,
ou sc,in, só de gratiflcncões, 270:000$ annunes.
.
. Não se explica a existoncin do um auxiliar tochmcll>
quando é certo que technicos devem igualmente ser. o com~
mlssurio substituto ,e os trcs ajudantes do commíssnriO chefe,
cada um dos .qunes, nli!ls, vence. a grntificacüo m~nsal do

'
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2 :000$, J)Ollendo-sc, pol'i.auto, exLingu i1• esse nuxil ia r lechni-.
co, pelo que se l'nt•:l n economia do J2 :000$, os qun.es, · reunidos nos 3G :000$ ,iú assignnln<los, elevam ns roduccões até
aqui á som ma do !,8 :000$ annuncs.
O commnndanLe do contingente á razão de SOO$ o "os
dous subnHernos a GOO$ mensaes cndn um dos tres são factos
. que não resistem tí critica, ]Jastand•o· lembrar que esses funccionnrios accumulam seus voneimentos militares.
E, {ratando-se de um contingente pnrn um tal serviço,
6 claro que ·o commnndnnto sertí um 1' tenente, nüo
oxcedendo ,it\mnis essa forca d.e 30 pracas: pnrn que, pois,
tres officiaes para o commando, um n 800$, os outros n 600$
monsnes cada um ?
Si o commandante é um 1' tenente, elle tem 550$ meusues do seus vencimentos militares. Pois que se lhe
accroscentem mais ~50$ · de gratificaciio c ficará com i :000$.
e si dispensem os deus subalternos, economizando mensalmente· mais i :500$, ou seja, s:uvo erro, 10 :i 50$ por anuo,
somma quo, ligada ú do ;,s: 000$, se economizariam 67 :150$,
ató aqui.
· O photographo, vencendo i :000$ por mez, lambem pódo
sei' -dispensado, •o quo elevaria tí quantia de 72:150$ annuaes.
u .importancia total das rcduccões só na commissüo de limites
com n Bolivia.
Nesta base se deverão fazer as reduccões nas outras
commissões, nus do Perll, Venezuela ·e Uruguay, parecendo
qué não ha exagg.ero o, antes, se fica aquem das mnis razoaveis economias, si não mesmo das mais impcri,o•sas exigoncias
do .momento, diminuindo 70 :000$ de cada uma, elevando-se
á sommn de 280:000$ o total das referidas rcduccões.
Ein geral arrazoa-se que, havendo tratados de limites,
ns medições elevem seguir-se immediatamente.
Sem duvida, as dclimitacões do fronteiras reconhecidas
ou convencionadas nos tratados devem tet• as suas Ílpplicucões sobre o terren((.
·
. . Mas .essa marcha normal da administração está sempre
sujeita a dutis limitações esscnciaes: .ú ordem nas despezas
e no adiamento da execução do serviço cm épocas de crise
affectando as finanças elo· Thesouro.
· De outra férmn, si o Govct•no e o Congresso, .dentro das
suas altribuicücs, não pUdessem ou nüo devessem adiar serviços. planojndos, assontn·d,os ou mesmo ~ontrnctados, o resultado dessa impossibilidade seria contraproducente, pois .agravaria a situação, tornando-se inviaveis por tempo indeterminado s~rvicos que, discretamente sustados, seriam oppo·rtunn e utilmente rocomeondos.
·
De resto, a Commisswo é de parecer que o credito se.ta
votado tal qual veiu da Cnmnra, visto que a despozn jú ostli
feita,,

11
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Mas no areamento da despeza do i\Iinisterio das Rclacõcs
Exteriores devem se consignat• as reduccõos recommendadus
neste parer;cr.
Snln das Com missões, 1O de dc1.cmbro de HH3,-FP.Uciano
Parma, l'rcsideiltc. - F. Glycer·io, Relator. - U1•bano Santos.
- Sá Freira. - L. da JJ·ulhües. - l'ava1•as da Lyra. - João
Lui: Alvas.
PllOPOSIÇÃO D.\ CAMAIIA DOS Dlli'UTADOS N, 6!
· Sll lllli.'JlllE O PA!lllCilO SUPM

DE

1913,

A QUE

O Cong-resso Nacional resolvo:
Artig-o unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo lllinistcrio das R-elações Exteri•ores, um credito
de ü50: 000$, supplcmentar ti v.c1:bn 4" - Com missões de LImitos - do nrt. 23 dn lei n. 2.738, do 4 de janeiro de 1913;
revogadas as d isposicões em contrario.
Camara dos Deputados, 8 de novembro de i 013. - Sabino
Bar·roso, Presidente. -·Antonio Simeão dos Santos Leal, 1•
Secretario. -Raul da Moraes Veiya, 2' Secretario.
primir.
N. 203 -

1913

Foi presente ú Commissão de Finanças n proposição da
Camurn d'os Deputados n. os, de 1913, nutot·i1.nndo a concessão do er.edito ospecinl de 3:687$422, para indemnizar o Cofro
de Orphãos, de iguul qunntiu r.ecolhida á Gollectoria das Rendas Gcraes de Arroyo Grande, cm nome de Carlos, Nicoláo;
Rosa e Boaventura Bnlby.
EsLn Commissão, tendo cm considerncão n mensagem,
nbnixo trnnscriptn, •Cm que é justificada n procedencia do eradilo soliciLOJdo, é de pnrccc!' que seja approvadn a proposicão.
· . Sala dns Commissõcs, 'ii),., de dezembro de 1013. - Felic-iano Pcrma, Presidente. - L. da Bulhüas, ReliltOt', - FranC'i~ao Gluaarin. - Tavm·as da Lyra. - Joao Luí: Al·vas. - Scí
Freira. - Urbano Santos.
,
Jlfensayem a que se 1'e(era o 2Ja1'aca1• SltJ11'a
Srs. ·membros do Cong-resso Nacional - O .iuiz districtnl
do At•rol;O Grande, no ,Estado do Rio Grande do SÚl,. requisitou ...da delagncin fiscal no mesmo Estado, .por officio do 31
do maio do 1901, n entrega dn importnnoin de 3 :687.~1,22, <t~
omprcsLimo foilo no Co!'!'O do Orphüos, pelos menores Cnrlos,
Nicoi(IO, Rosn o Bonventurn Bulby, e recolhida tí Collcctorin.
<las Rendas Gomos, nnquclln locn!iclnde, em O do setembro do.
1890,

Essn requisi~ão não póclo sot• satisfeita, por se ter o
pospoctivo colleotOI•, Hypolito Fernandes Pnssos, nlcnncnclo !3.111

':;

..

!.7~

;>.NNAES DO SENADO

.•

31 :SúS$232, abandonado a collectorin cm 1892, fug-indo para
o Est:~do Oriental, para onde !ovou todos os livros da escripLurncão desde 188ü atú 189i.
·
Satisfn~cndo, porém, a rcsponsnbilidndc do Tbesouro Nacional, por uquclla quantia, J.'nr•ece preciso quo o Cofre de
Orphüos seja indemnizado da mesma, abrindo-se para ossB
fim credito especial ao Ministcrio da Fazenda.
Assim, submeLLendo o caso á vossa aprecincüo, rog-o vos
dig-neis do autorizar as necessnrias providencias.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1911, 9()" da Indepcndoncia c 23' da Republica. - IIerrncs R. da Fonseca.
PnDPOSIOÃO DA CAJIIAM. DOS DEPUTDOS N, 08, DE
DEFllll!l O PADECER SUPM.

1913, A

QUE SI!

O Cong-resso Nacional resolve:
Ar·tigo Único. Fica o Presidente da Republica autorizado
n abrir, p·elo Minisflcrio da Fazenda, o credito especial de
3:087$422, para o fim do indemnizar o Cofre de Orphüos d.a
igual quantia recolhida 6. Collectorín das Rendas Gcrnes de
Arroyo Grande, Estado do Rio· Grande do Sul, cm nome de
Carlos, Nicoláo, Rosa e Boaventura Ba!by, em 9 de setembro
de 1901; revog-n:das as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 8 de novembro de 1913. - Sabino
Barroso, Presidente. -.Antonio Sirneão dos Santos Leal, 1'
Secratario. - Raul de Moraes Veia a, 2' Secretario. -A im•
primir.
·
N. 264 - i9i3
•
A Commissão de Finnncas, examinando as emendas offerecidas pelo Sr. Alencar Guimarães t\ proposicão da Camaro.
n. 75, de 1913, que fixa a despeza do Ministerio da Fazenda
parn o l'uturo exercido, ó de parecer que cllns sejam approvadns exc~pt.o a de n. 1, á rubrica 6' - Thesouro Nacional contra os votos do Relator e do Sr. Tavares de Lyra.
JJ:MitND.\9 A QUE SE DEF'Er\E O PARECER SUPRA

...

A' rubrica 6' - Thesouro Nacional, verba 24, (g-ratificacões por serviços temporarios extraordinariO>S), - ·accrescente--se: «comprchendida nesta consig-nação a gratificacüo de •
100$ mensnes doR auxiliares, até o numero de seis, da Diro.ctoria do Despeza do Thesouro Nacional.~
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Alencar.

:Guirnm·ães.
.40

-

.

Ao art. 14, nccrescente-se depois da pnlavrn aduaneiros:
director da Recebedoria c do Thesouro.~
Sala das sessões, iO de dezembro de 1913. - Alcnca~

'{l:uimarães.

\i

•
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Onde convier:
Accrescente-se :
Art.
As promocões no ·quadro da Fazenda serão foi Las,
matado por antiguidade nas repartições respectivas, e metade
por merecimento no quadro geral.
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1013. - Atanc.ar
.Guimarães.
Esla emenda a Commissüo 'tambcm acceita, sem prejuízo
do artigo seguinte, já approvado em 2" dsicussão:
Art.
l'ara as vagas que occorrcrem no quadro dos empregados l:le Fazenda, o Poder Executivo nomeará os que estiverem addidos, em virtude de sentença judiciaria ou •em conscquencia de acto legislativo.
Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1913. - FeU'ciano Penna, Presidente. - Leopoldo de Bulhües, Relator. Urbano Santos. - João Lni:; Alves, com restricQões. - Sá
.Freire, com restricções. - Tavares de Lyra.- A imprimir.

··~··
•.

;~

N. 2G5- 1913

A proposição n. 77, do corrente anno, autoriza o· Presidente da Republica a abrir, pelo 1\Iiniste.rio da Justiça e Ncgonios Interiores, o credito de 17:000$, supplementar á ·verba
8"-Secretaria da Cnmnra dos Deputados-«Material~, do art. 2',
da loi n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913, para occorrer ao pagamento de d·espeza com a impressão dos Documentos Parlamentares.
·
A Commissão de Finanças nada tem a oppOr á approvacão do credito, que foi solicitado pela Mesa da outra Casa do
.Congresso .
Sala das Commissões, 9 de dezembro de 1913. - Feliciano Penna, Presidente. - Tavares de Lyra, Relator. Urbano Santos. -Sá Freire: -João Ltti;; Alves. - L. de
Bulhüas. - F'. Glycerio .
.i?ROPOSICÃO DA CAMAM DOS DEPUrADOS N. 77, DE
REFERE O PARECER SU!'M

.'.,...:···
.

"•
,, ....

1913,

A QUE Sll

O Congresso Nnci•onal resolve:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a ribrir, pelo Ministerio da Justiça e ·Negocio.& Interiores, o
cr.edito de 17:000$, supplementar á verba s• - Secretaria da
Oamara dos Deputados - «Materiab, do nrt. 2' da lei n. 2. 738,
do 4 de Janeir-o do 1913, para occorrer no pagamento de despezn
com a impressiio dos Documentos Parlamentares; ·revogadas
as disposições em contrario.
·
Cnmnrn dos Deputados, 4 Ide' dezembro do 1013. - Sabino
Barroso, Presidente. - Antonio Sirneão dos Santos Leal,
i • Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2' Secre~arlo intorlno, ~:Ai imprimir. ·

'···-.;
'·
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'.''

176

· ANNAES DO SENADO

J·

O Sr. Sigisnmndo Gonçalves -

Sr. Pt•esidonlc, como ·reprcscnlnnlo de· Pernambuco, de ondie era filho o nolavcl homem de l~studo hnrilo do Luccrm, venho deixar nos Annacs
do Senado n ~nisto noticâ.a do seu fullccimcnlo, hontcm occorrido.
·
,
': q
Muitas paginas da historia patrin, e c~·pecialmento do.
pornnmbucnun, encho o nome do grande mvrlo; c por muilo
que eo>tão escriptos ·OS fastos da sua vida, não pt•eciso ,cu de.
rccot;dal-os no Senado.
·
Só justica, que nenhum favor se 'l'nz no bnrão de Lucena.
affirmando que prestou ellc importantes sc:t'Vioo·s ú nossn Patria,' c ~om especialidade a Pernambuco.
Não sei si erros políticos prn.ticou o barão de Lucena;
mas, si em algum incddiu, errare humanum est.
Não ha homem politico quo não tenha alli, quando· nu
vida, sido vicLima da paixão pnrtidnria: o barão d.; Lucct1n.
foi um nrdenlo pnrtidrurio, e o obscuro orador, que vos prendo
a n.tlencão, foi Steu ndversat•io; c01·ta vez um tufão· do fogo
nos envolveu, e durante o temporal desferimo-nos !'eciprocos
raios cru eis..
.
,
. ~ 1 : , .. , .. - :di
Mors ultmw 1•atw. · .
A morte apufl'a tudo; e eu, que de hn muito esqueci quanta injustiça mo tem nlvejadl), neste momento mo inclino llllmildo ante a memoria do honrado bnt·üo do Lu~ena, para pedir-lhe perdão dos injustiças que a paixão partidaria, em
luta penosa, me levou a fn:t,er-lhe.
··
A memoria do barão de Lucena· 6 gratn á nossa Patria;
eu peco no Senado_ brnzi\eiro que, Lrnduzind~· .o sou sentimonto pela sua do•lorosa perda, faca lnncnr nn .neta dos trnh.nlhos de hoje ·O vo.to do profundo peznr que olln lhe'· t~ouxe,
~ quo ainda, cm •signal do seu dó, ·Gcjn levantada a .sessão,
unndo-Stl disto conhecimento (, sua illustt•e c consternada família, (Muito bem; m11ito b~m.),
. . . .,:;1 ....,. ' . .1
Appi"ovaelo unanimemente •.
1 I

. O ·Sr. Presidente - Antes do levantar n sessão', convoco
o Senado pa.rn uma sessão secreta, que se roalizo.rt\ amanhã,
Jogo após a sessão publica, ou nnte.s, s•i houver numero na
occn.sião.
Prura ordem .elo din da sessão publica designo:
_
3• discussão elo. proposicão dn Camm•a dos· Deputados,
n. G2, de 1913, autorizando o Pr~idenle dn Itepublicn a,
nbri·r, pelo Minislorio dn Fazenda, o crcdil,o· de. 52 :GO~$ pnrn
cccort•er 'li desp.eza com o au<;monto do 20 gun~·dns nn Alfandega ,de Porto Alegre (com parc'cer {~tvoravcl ela Oo71lm·issão

ele F'tnanças.)

Levnnln-so n sessão.
•
•
; '

!

'

f
!

~
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177• S:I!\SS,i.O, EM 12 DE DEZEMBRO DE 1913
PRESIDENCIA f!O 611. PINHEIRO li!ACf!ADO, VICE·PRES!DENTJ::

•

•••

'
A' 1 hora da tarde, presente numero lcJll(ll, abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Fer•reira
Chaves, Al'aujo Góes, Pedro Borge.s, Gabriel Salgado, Teffé,
La.uro Sodré, Arthur· .LrJmo~. Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José Euzcbio, ·Urbano Santos, Pires llet•reir~, · Ribeiro
Gol!l;alve$, lrt•ancisco Sá, 'l'avares de Lyra, Antonio de Souza,
Cunha Pedrosa, \Valt'r.ecto Leal, Sigismuncto Gonçalves, Gonçalves l;'erre.iru, Raymundo de Mil'lilnda, Oliveira. Vallwdão,
Guilherme Campos, .Toão I.uiz Alves, Nilo Pecauho, Francisco
J'ortella, Sti Freit·e, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, :rrancisco Glycerio, Gonzaga .raymc, Leopoldo de
Bulhõcs, José Murtiuho, Alencar Guimarães, Generoso MarCJU~, Xavier da Silv<~, Fe!ippe SchmidL, Hercilio Luz e Victot•iuo !\!outeiro (41).
Deixam do comparecer com causa justificada. os Srs.
· Metello, Silvcr·io Ncry, Gervasio Passos, Tllomaz Accioly, Epitacio l'es;;oa, Uibeiro de B!'itto, Gomes Ribeiro, Luiz Vianua,
.Tos<! Marcclliuo, Ruy Dat•bosu, Bernardino Monteiro, l\Ioniz·
Freire, J,ourenco Baptista, Alcindo Guanabara, Augu~to Vascoucellos, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Brnz Abr<~ntc.i, A.
Awrcdo c Ahclon Bnpt,ista (20) •.
W lida, postn em discussão e, ~cm dêbalc, approvncla a•
ucta da sessão -nnterior.
.
O Sr. i' Secretario declnr•n que não hn expediente.
O Sr. 2• Secretario procede tí leitura dos seguinte.>
1'.\RECEI\F.S

N. 266- 1913
Redacr,úo (inal das emendas do Senado ci proposict1o da Gamara
dos Deputados n. -174, de 1912, ~euulando a aposentadoria
.dos tunccionarios da União..
·

Ao a't·t: i' e seus parngrnpho~- Substituam-se pelo se·
·
guinte:
Art. 1.• Os funccional'ios publicos que se invalidarem
no sorvico dn. Nacão poderão ,,·er• aposentados, quando a, esse.
favor teonllnm direito, nns seguinLes condições:
•
a) si contarem mais de 10 e menos de 30 nnnos de servico, r.om Lnnla$ tl•igesimas partes do ordenado quantos forem
os nnnos de· servioo i
·
b) si contn1•em SO annos; com o ord~nndo;

•
.I
<I

-·I

Yol, IX

t~

f78
c) si contrwem mui~ de
4 •j• do mesmo ordenado,

30 anno~. com o ordenado e mais
correspondente a cada, anno que
excedet• de 30, não podendo, porém, sct• a pensão de ina~Livid·udo
superior uoB vun~imontl)s rccc!Jidos no excr~icio effcctivo do
c·argo, dosconlndn.:! as gratil'icncücs uddicionacs, abonada;~ n
qualquer titulo, a~ quac:;, cm hypot!Jcsc alguma, se incorporarão áquclla pensão.
§ 1.• Para o:; cffoilos dc~Lu lei, os vencimentos dos fuucoionnrios que percebem ordenado, gratificaciío e representacão sci'ÚO constituídos .sómcntc p.c·lo ordenado c graLifica~ão.
§ 2.• Os vencimentos dos funccional'ios do Corpo Diplomatico, observado o disposto no § '1", serão calculados e pagos cm moeda do puiz, J'ciLa tl conversão uo cambio do dia.
Quanto aos demais !'unccionat·ios que tumbom OS> percebem
em ouro, o mesmo calculo o pagamento serão fcilos como si
os referidos vencimentos fossem fixados (lm papel.
Ao art. !', § 3" - Substitua-se pelo ~oguiutc:
•«0 J'unccionario que se inutilizar cm conscqucnci;; de dcs:astrc ou accidcnlc, occorrido no desempenho da fuucuão de
· seu cm·go, podot•ú ~ct• •aposentado com a melado do m·dcnndo,
si tivct• monos de 'l·O armos de &ervico, o com o ordenado, .st
contar menos de 30. Si contar mais do 30, nos lermos do
art. i'.
Ao art. 2•, n. 3 - ·substitua-se pelo seguinte:
«Em quac~qucr ropurlicõcs ou scrvicos fedcrucs, como diari.sla, c nus oJ'J'icinus a arscnacs da União, como. op-erat•io,
desde que conlo o ·tempo mínimo do sct·vic;o a que so refere
a lettru a do arl. !", cm cargo cm que se possa u.po~cnLat'.»

Ao art. 3." -. Diga-se 0:ssim:

Ao art. 2', paragrapho unico -

-

~

I

Suppr•ima-se.,
''

'\

Ao mesmo urL. 3", loLlt•u c - Ucdija-sc dos lo modo:
c) pelo desempenho de servic.o obrign.torio por 'lei a
saber: eleitoral, do jury c da guat·da nacional, quando mobilizada.,
.
.

-

•

Supprima...se,.

Na liquidacüo do tempo de sct•vico não se desconLnri1 o·
'tempo d9 iulcrrupcão:
d) pelo cxci·cicio de quacsquct• oult•as funcr;õcs Plllllicn,s
em virtude do nomcacüo do Governo,
Ao mesmo art. 3•, loltra b -

-

;,

'
Ao mesmo nrt. 3'. letvra f - Diga-se·
assim:
«() pot• liconca ou faiLas por molostia, nüo excedontos do
60 dias em cada anno do e!'fectivo exeroioio.»

-
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Ao mesmo urL. 3", paragrnplw unieo ii
ii

J
'

I

.'

•'
•

•

1i9

Supprimn-so •.

r

Ao a1·t. 4' -

Supprim.~rse

Ao nrL. 5" - SuppL·ima-sc ,,
Ao art. G" o .paragrapho unico - SubsLiLuam-se pelo se-.
·guinLo:
A:rl..
No processo de aposentadoria. dos funccionarios
publicas obsorvat•-se-bu o sQguinte:
1", a invalidez no seL·vico da N-ncão, imprescindivol para
quo clla seJa coucedida, sorti provada por iuspeccão de saude,
a que se procederá por duns vezes, com intcrval!o do tres
moozos entre uma o ouLJ·a, 8(ll'Vindo na segunda junta medicos
que não tenham i'oif.o pa1·Lo da pri.moir.a;
·
2", o Podot• Executivo determinará a quem com,pete nomear essas juntas nos Estados c no Di!stricLo Fedem!, devendo
servir perante el!as os procuradores da Republica ou os procuradores !:iscaes da Fazenda Na·cional, a quem cabe, si necessat•io, recorrer du perícia medica; igual direito ó assegurado ao funccio•uario;
3", uo caso do haver recurso da perici!l medica, ó da
compotencia do Ministro,. que torá de referendar o decreto da
aposenLado!•iu do funccionario, designaT .um ou mais profiS··
sJonnos de sua inteira flonl'inncn pura procedot· a novo oxal!íc,
que dcvortl realiza.r-se dentro do prazo de noventa dias, no.
maximo, depois dnquc!le de que se deu o recurso;
4", a inspccciio do snude só podertí efJ'octuar-se n{l Jogar
doa: sódo da ropat•ticão a que pedence o funccionario, na capital
do Estado ondo elln fuucciona ou perante a Directoria; Geral
do Saudo Publica, na Capital da Republica;
·
· 5', dut·anto o intervailo das duas inspeccões, assim como
na hypoLhose do ter havido ;recurso da perícia medica, o fun-.
ccionario ú considerado licenciado, com direito uponns ú percopcfio dó rospccLivo ordenado, nt6 que seja dada solucão ao
seu podido do .aposentadoria;
·
ü", antos do sor docrctnda a aposentadoria do funecionnrio,
sorí1 enviado o processo no 'l'ribunul de Contas, para proceder.
tí cónt.ngam ·elo ·tempo do servico, do !JlOdo que, no decreto,
,possam ser declarados qunos os voncLmonLos que o mesmo
i'·unccionnrio tot•á do perceber na inactividade;
7", o Tribunal do Conbns 6 obrigado, sob .pena do responsabi!idaclo, n devolver o processo dentro do prazo mnximo do
30 dias á Sccretnt•in <lo Estado que o houver enviado;
s•, no runccionnrio, umn vez nssiS'llndo o docreLo de sua:
nposontndorin, sorilo p0;gos desde logo os vencimentos a que
tiver direito, nos ter.mos do mesmo decreto..
.

-

'Ao art., 7• ,_., Supp:rima-se.

'
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Ao mesmo arL 7', paragrapho unico -

-

Sujiprimw.-se,

Ao ai' L. 8' - Substitua-se pelo •seguinte:
. ArL.
A ncceitacão de em')lrego ou commissão federal,
.bstadual ou municipal, com direito á percepcão· de vencimentos, pot· parto do l'unccionario ou empregado aposentado impcrrtnrú IÚI perda immedinta das vantagens decorrentes da
tniictividnde.
·

~~~~.::::",.,r~n!-rr:H.!!T!~:.::...::
.. r~.• -;J. , ' ... a • . . . . 4.• ,

,,

.-

~..

,

. Ao mesino art. 8', paragrapho unico - Substitua-se pelo
seguinte:
Não se considera commiasão o mandato electivo, enten<Iendo-se, pot•ém, que nquelles que os acceitarem, depois desta
lei, renunciam as vantagens da aposentadoria. ou JUbilação•:
si o mandato fôr de Presidente ou Vice-Presidente da Republica, durante o qUiaLriennio; si fOr de Senador ou Deputado
· Federnl, durante as sessões legislativas; si fôr cst.adual ou ,mu.-.
.nioipal, du1·ante o exercício effectivo •.
Ao arL.

9" ..:... Supprima-se.,

Ao art. 1:1. -

Sup!)rima-se.

Ao ar L. 12 -

Supprima-se ..

.

-

·

Ao nrt. 13.,-- cuja redacção, de accôrdo com o que foi vol.ndo pela Camnra e consta de um officio do i • Secretario
duque !ln Casa do Consresso ao Senado, é esta: «Ficam exllluidos das disposições desta lei os militares, cuja reforma,
porém,. nii·o podertl ser eoncedida com os vencimentos maiores
elo que os pel·ccbidos nn eJ'J'r.ctividadc do posto que occuparcm no momento dn reforma~, nccrescente-sc o seguinte pnrngrapho unico:
·
«0 que dispõe e~tc artigo •l extensivo nos officiaes tia
Policia e Corpo do Boinbeiros dn Capital Federal, que como ós
militares de tel'rn e mnr não poderão tnmbem perceber na
inactividade vencimentos maiores do que uquelles que recebiam antes de ser assignndo o decreto de rel'o!•mu
Accresccnte-so onde convier:
cArt. Os vencimentos da nposentndot·ia só poderão ser
os do cargo que o funccionario estiver· exercendo desde dous
nonos pelo menos, caso seja effectivo no momento de requerer
n inactividade. No cnso contrm•io, serão os do cargo anterior.
I(l'unl disposicão se observm·ú quando haja nugmento rle venCimentos por Labella posterior i\ nomellCilo.~
·. . .
..
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· !A.rt. Os funccionarios publicas, civis ou miliLares, sú
podem ser aposentado~ ou reformados cm um só cargo,. aq~elle.
de (JlW auferirem ma10r vantagem.>
«ArL. Utilizando-de de autorizações que lhe forem dadas
para organi~ar ou "'oformar serviços, o Poder. Executivo não
podei:IÍ! altel'nl' os pr:eceilos desta lei, salvo o caso do· disp_oslção
expressa nesse sent1do. »
Sala dns Commissões, -12 de dezembro de 19:13.- WaZ...
.[1•cdo Leal.- Gon:a(fa Jayrne.- Olive'ira Valla.dtio.

Fica sobre a mesa para ser discutido, na sessão seguinte,.
depois de publicado no Dia'rio do Conoresso.
·

a•

N. 267-1913 .. ··' . ' ',.,.
' .
..... •· . .
W Commissüo ,de Financns 'examinou e discutiu o pro:·
j ecto de despeza do Ministerio das Relações Exteriores, para
o exerci cio de 1914, e chegou ás seguintes conclusões:
Parece excessiva a verba 4"- Commissões de limitesna somma constante da proposição, assim como pa;rece;IM
que os vencimentos, ou as gratificações abonadas aos chefes
o aos membros das commissü_es de limites com . a· Bolivia,Pertí, Venezuela e Uruguay, devem ser seriamcmte reduzidas.
Quanto á rubrica o•- Congressos e conferencias- a Commis.são pensa que deve ser mantida n proposta dQ Poder: Executivo.
Em relacão ao art. 2', elevando 1\ i • classe o consulado
do Barcelona, pensa a Commissão que devo essa ·dispõsicão
Rer rejeitada.
.
São estas as unicas rcstriccões, com as (lJlaes a Coml'nissiiõ,
julga dever aconselhar ao Senado a approvacão da 'proposição,
A' vista do que, a Commissão pr,!Jpõe as seguintes.
~~

•

'

EMENDAS
'"':~.~

N.: l

'A'. rpbrica ,,-. -

Commissões do limites - iEm vci7. deT

«1.1500 :000$ ~. di,ga-se: c 700:000$000:..
N. 2

,.I

.. .

'

Na ru!Jrica 6'- Congressos e conferencias- Em vez de:
c 200:000$, ouro, e 400:000$, papel :o, diga-se: cl50$000, ouro,
o sommn igual cm pnpcl », tal qual ,como na proposta do Pode!'
Executivo.

N. 3
Ao art., 2", ele\'nndo 1í i' 'clnsse o consulado de Bnrcelomi
...:... Supprima-se. ·
·
•
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Onde convier:
'As gratificacões abonadas nos membros das commissões
'do limites com a Bolivin, Perú, Venezuela o Uruguay, ficam
reduzidas de metade, devendo ficar a Labelln ·respectiva romodelndn nos Lermos seguintes:
Commissrro do limites com a Bolívia:
i commissa.rio ................. .

2:500$000

30:000$000
3:000~000
SG:000$000
750$000
9:000$000
1:000*000---"71:2"!0ÕU$OOO
500$000
G:000$000
~00$000
4:800$000

3 ajudantes, n 1 :000$ cndn um .. .
sec.n·etnrio ................... .
,1 medico ................... ·.. .
.1 ph~rmn:ceuLíco ........... ·... ·..
1 commandnnLo do contingente .. .
':L

97:800$000

.

'

Tabe!la actual .... , , •••....• ,., ,., ... . . ..

202: 500$"000

Differonca. para monos ..• ,, •••.• , .. ,.

104 :700$000

'

uommissrro de limites com õ Uruguay:
Por moz

Tota.ofl

commissnrio ................. ,. 2:000.j!OOO
3 ajudantes (750$ cada um) .... .
2:250$000
1 commandanLo do· destacamcmto.
300$000
'i

24:000$000
27:000$000
3:000$000

•

;.

Totnl nctunl . .. , .. ,·. ,..................... •!

54:000$000
174:800$000

Differenca para monos ..•.•...•.... ,.

120 :200$000

.

1

Com)llissúo do !Imites com a Venezuela:

,,
':1.

3
1
i
t

:commissn.rio ......... .:·~ . ... .
auxiliares (833$333 cada um) ..
modico .. o • • • • • • • o • • • • • • • • • • o'
plmrn1ncoutf,c~o ....
commnndnnto do destacamento.

2:000$000
2 :499$99()
833$333
500$000
300$000

o • • o. o o . • • • •

Totnl nctual.

~

o .. ,·o • • • • o • • • • . ..... o • • • • • •

Totoo~

24:000$000
39i999$988
0:999$990
G:000$000
3:000$000
,

83:599$984
187:200$000

Diffcrenon pnrn menos . , • , •••.•... , . 103:000$010

•
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Commiss~o

dr. limilns com o Pcrt'1:
Por moz

Totnas

2:1500$000
2:000$000
1:000$000

30:000$000
24:000$000
12:000$000

750$000

!l:000$000

Tn.bclla n.ctunl. ........... : ........ •

75:000$000
180:000$000

Dit'fcrcnon. pnrn monos ........ ,, .. ,,

i 11 :000$000

àfnterinl pnt·n a 1" ...•••••..••••••••••••••••
:L\lntcrinl para a 2" . ........................•

85:000$000
75:000$000
75:()00$000
120:000$000

i commissnrio .... ·; ........... .

2 a.iudanlcs O :000$ cndn um)., •.
1 medico ..................... .
i sccrclnrio cncnrrcgndo do mntcrinl ..................... .

i.\Jntcrial para n 3a ..........••••••.•••••••••

l\Jntcrial para n 4" ••••••••••••.•••• , •••••• ,.

355:000$000
Snln das sessões, 12 de dezembro de 1813,- Feliciano
Pcnna, Presidente.- F. Glucer1:o, Relator.- Sá Fl'eirc.- Joúo
Lui: Al1Je.~ . ...:... Vietorino Monteiro.- Francisco Sá.- Urbano
Santos.- 7'avares rlr. Lyra,
Dli: HH3,

l'ROPOSIÇÃO O,\ CAMARA DOS ·DEPUTADOS N, 73,
Bll RllPilRil O PAREC!ln SUPRA

A QUE

. O Congresso Nncionnl decreta:
Art. 1.• 10 Presidente 1í autorizado a despender pela Redo Minislcrio dns Relacõcs i&."teriorcs, com os scrvicos
designados nas seguintes verbas, n qunntia de 2. !lBG :988$991,
ouro, c 3, 3B!l :GOO$, pnpcl. .
parli~iio

Ouro

L Sccrctnrin de Estndo,

l'opol

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

773:600~000

-

2. Empregados eni dlspo·nihilidnde .... , •....

•

I

O I

O I

O O I

O I

I

I

i00:000$000

o· I

3, Extrnordinnrios no ln• tcrior, (1\lodlficnda n
redncciio dil 1' consisnnciio pela seguinte : Pnrn d i v o r s o s
sorvioos oxtrnordinarios na i n t c r i o r c
dcspozns cvontunes.
:Auogmenl.ndn do ......
50:000$, nn 2• consl,gnncüo, que d c v c
ser rcdlgidn: :Pf\rn q

'

"

. ...

'

:
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Ouro

Papal

oxpediciio de t. e l egrammas officiaes e .
p a r a acguisicão .de
sellos offwiaes róis
150:000$, e reduzida
de 34 :000$ na 3' -consignação para obras
o reparos no edificio
da· Secretaria de Estado 200 ;000$000) ... ••••••••••••••
'4 •. Commissões de Limites.
Augmontada de ......
800:000$000 ..•.•.••
5. Recepções officincs .. , •. ··········~····:
G. Congressos ·o conferencias. Augmentada de
250:000$, p a p e I, e
· 50 :000$, ouro ...•...
200:000$000
17; Repartições internacionaes ........... !'
46:488$991
8. Corpo Diplomatico ... . 1,355:000$000
9. Co r p o consular. Augmontndn do 4 :000$
'
a respectiva consi~:macüo pela o 1c v acão á 2' classe do
Consulad!i de · Bremen. (Accresccnto-se
na consignação ~ratificac.õcs d~ rcsidcncia- depois das
palavras -· Consulos
geraes - e os consules
085:500$000
10. ~udas de custo ......
300:000$000
11. Extraordinarios no ex-.
torior .......... , ..
400:000$000
0 I

I

.

O I

;

O O 0

f 0 O 0 0

0 0

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

516; 000$,000

i. 500 :000$000

. 100:000$000

400:000$000

o'

2.986:988$991

3.389:600$000 •

:Art. 2.' Fica elevado á 1' classe o C!insulado do Brazil em
Barcelona.
.
Art, 3.' Revogam-se as disposi()ões em contrario.
Cnniara elos Depu lados, 26 de novembro de 1913. - Sabino
Bar1'o:w, Presidenl.r..- A?ltonio Simeão dos Santos Leal, i • Sooretnrlo.-Raul de Moraes l'eioa, 2' Secretario,..:..A imprimir •.
'

...

'

..

• SESSÃO EM .12 DE DEZEMllRO DE :1.913

iS a

N •. 268-:1.913

A' proposta do Governo para o areamento íla ·l\larinha em
:1.011. ó de v.. ou :040$61t8, papel, e de :soo :000$, ouro, apre~
sentando assim uma differenca !)ara menos, em relação ao
orçamento vigente, de 3.185 :1576~555, papel, o de 500:000$000,
ouro. ·
· o projecto a!)provarlo pela Camara dos Deputados é de
41<.0:1.1 :853$628, papel, o do 500:000$, ouro, e, portanto, quas~
igual á proposta do Governo.
.
Acontece, poróm, que umas dotacões síio insufficientes e
outras excessivas, 11elo que a Commissão de Financns vem
propor emendas que ,uma vez approvndas, determinarão, salvo
11 rubrica nova sob n. 2B, as seguínt,es sommas (quadro nnno:xo) :
·
.

Papel . , ......... , , ........_.... , .... ,..
Ouro , , . , .......... , . . . . . . . . . ... . ...... ... .. .
09 •••

•

44.018:084$945
600:000$000

Si o Senado der o seu assentimento á proposta da Commissão, o orcamen to apresentará, sobre a proposta do Governo,
uma roduecíio na despoza !)apel de 595:955$703 e de .........,
'593 :768$683 sobre o pro,iecto da Gamara.,
·
.
. E' certo que· a Com missão foi forcada a crear a verba
nova de 2.500:000$ ouro (emenda n. XXV), ·necessarios para
o pagamento, no futuro exercicio,. do te;'ll.del', carvoeiros, cabreas, nova Receito do dique fluctuante o outros materiaes
nccessorios contractndos e encommendados na Europa pelo.s
antecessores do actual ministro 'da ll!arinhn.
Niio hnvin fugir do dílemma :·· ou dar a verba no orcamonto, fazendo obra do verdade orcamentarin, ·.por se tratar da
pagamento conhecido e certo, no exercício de 1914, ou ter de
autorizar cm breve n ahertura de credito fazendo obra illusorin no areamento.
..
A Commissão preferiu a· primeiro alvitre, consentaneo
com as bo;~s e índispensaveis n,ormas da organização real do
um areamento.
.
.
Natou a pcimmissüo que o pro,i e'cto da Gamara ora rafe•
re-se ú proposta do. Governo, ora ao areamento deste e:xerc!cio;
.esLabelecl}ndo confusão CJUO as emendas apresentadas eliminam,
pois que a base para o calculo das verbas passa a ser exclu·
sivamento a proposta do Governo.
· A Commissãó não póde dar seu assentimento ao art. s•
do pro,i ecto, como está redigido: não só o regulamento da Escola Naval não cogita da classe de alumnos ou.vintes, como
seria in.iuslo nss"gurar preferencia àos oüvirites sobre outros
candidatos que se suJeitam ás condições regulamentares.
Niío convindo trancar em absoluto a matricula no i' anno,
a Commissão propõe a admissibilidade de 10 alumnos novos,
preenchidas as .condições regulamentares, o que ó menos do
que o pro,!ecto con~edia, pois que os ouvintes são antual'l)ente
em numero de 25. ·
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Com ·estas ügefrns considerncões, pensa e é de parecer a
Commissão do FinanQas que o pro,jecto do orcnment.o do Mi-·
nistorlo da l\larinha para 1014 soja approvado com as seguintes emendas:

N.

1

A' rubrica n, 1 - Subslitun-se pela seguinte:
« Corpo da Armada c classes nnnexns (como na proposta
do Governo, augmcnl.nda de 7•5 :000$ pnra nLtendor no pagamM to <los segundos tenentes phnrmnccuLicos que percebiam,
quando conLrr.cLndos, pcln verba c Forca Navnl » e passam a
po~ceber .por csl.n, por serem ef.rectivos, e.m virtude de lei,
e diminuidn ele 8;000~) 12.302:100$'91i0».
''"··. • c.f."

. ,.,..

L,,

I•

I
!~

.

r
'

'

N. 2

A' rubrica n. 5- Substitua-se pela seguinte::
«Corpo de Marinheiros Nacionaes (como na proposta, diminurcta de 51 :OOO$ 2.281 :902$025. »
'
N. 3

A' rubrica n. G- Supprimnm-so ns palavras « diminuida
·de 500$ nn dotação pnra impressões c cncadcrnar;õos dn consignação material».
N. 4

•

'A' l'Uhrica n. 7- Substitua-se pela soguinto:
«Escola do grumetes n nprondizes (como nn proposta, diminuidn elo 1fi.\ :010$) 1.220 :200ifiOOO. ~
·
;-,.;1.

• , . 1 j·: -~-.rr1j1 r
N.5·"1..4-'!'" •. '~· •1 • ~tl
1

A' rubricn n. 8- Substitua-se pela seguinte:
· cArsonnes (como nn proposta nugmentnda do 105:031$087)

3. 005:031 ijl097. ~

N. 6
!A' rnbr!cn .n. o- Substitun-so pelá seguinte:·
. « C!tpitanias de portos (liomo nn proposta)' 187 :71ü$000.,

'

N. 7.
'A' rubricn n. 1o__. Substitua-se peln sosulnto:
-«Depositas nnvnes (como. nn propost11), IH :331i$000, »

•

,.

•

f..

..
'

N. 8 ·

'A' ruhricn n. 11- Ruhstltun-sc peln seguinte:
c FoJ•on nnvnl (como n11 nropostn, cllminnldn de 1..2<17 :ú71$,
•e destnonda n qunnLin do 27:000$ para pngnmento de vencimentos nos tres nnxilinrcs ele auditores), 2.890:440$000., ·
•

110:

!•

I
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N. 9

A' rubricn n. 12- Substitua-se .pela sosu'intc:
c llospitnes (nugmentada de 11,8 :300$, 1,00:000$000,,

N. 10

'A' rubrica n. 1.3- Substitua-se pela seguinte.
~ Pllnróes (como na proposta), 1,332:800$000, ~
N. 11
a

•

A' rubJ•!cn n. H - Sullstitua-so pel11. seguinte:'
«Escola Nnvnl (como n11. proposto, diminui di!. de 10 :300$)',
5Hl :I,G0$000, »
N. 12
'A' rnoricn n. '15- Supprimnm-se as palavras c dimi..
nuída de 3 :900$000,,
N. 13 ''!'"' • ':r.]:'' ':'• ,..,. I
~

'A' ruhrica n. 10- SubstiLun-se poln seguinte:
« ClnsRes i.nnctivns (comi> nà proposta, diminuida de réis
1.185:000$), 2.000:518$047.)
.
N.• H
J;, ruhricn n. 1.7- SuhlLitUn-sc pela seguinte:

.I•

«Armamento c equipamento (como na proposta,
tadn do 100:000$), 1,00;000$000.,

nugmen~

N. 1r5
•
•

~\'rubrica

n, 18-Stlbstit.un-se pela: seguinte:
«Munições de boeca (cl>mo n11 proposta, diminuída de
1.108:973$), G,310:210$1,00.»

1

N. 10

'>

.

'A' rubrica n. t'O--. Substitua-se í:ioln seguinte·:·
« Muniçõos nnvncs (como nn pr()Jlostn, nugmcntnda de réls

500;000$),

1.500:000$000.~

N. 17

'A' rnbricn n. 20- St1bsL!Lun-se poJa sàguintEf:'
« MnloJ•inl do eonstruc~üo nnvnl (cl>mo na proposta, nugrnontndn do 900:000$), 1,300:000$000.>

I !""_· .

.. .
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..

I?

A' rubrica n, 21 - ;:;ubstitua-se' pela seguinte:

<Obras (como n11 proposta, augmentada de 500 :000$)",

'I. ~~-: ~ .
I '..:

i ,1500:000$000,,

It,

N, 1.9

t-_

I ..

I ,::'

''":
., - .
'>e
~ .... -....

i.:-'

A.' rubrica n. 22 ~supprimam-se as palavras «diminuída de 300:000$000,,

.

'

:A' rubrica n. 23 ~Substitua-se pela seguinte:

Fretes, passagens, etil,, como na proposta, 300 ·000$000 ,1

. n:.t-·------'..-;
.._,

N, 21

• I""' ..._

.~; ....t:l~,

:A' rubrica n. 24- Substitua-M pela seguinte·!'

Eventuaes, como na proposta, augmentada de 50:000$,

'\;···

200:000$000 •

.'1:.
...
~

.•··

N.~ ~2

. :.- ..

~<l:ccersce.nte-se:

j- ... '

•:,
!·

•.

,;_

'

::--:

..

25. Reconstrucaão do Arsenal do Rio de Janeiro, comi} m(
proposta, BUigmentada de 000:000$, 1,500:000$000

~--

N.

f' .
~:..;:.-I
.:,'·-

23

A' rubri•ea n. 215 -Emende-se para n. 26 •

N; 24
'

I<

..
'··.
f.
.,...

·;_..

-~-..

:~

.

.

A' rubrica n, 26- Emende-sé· para 27 e substitua-se pela

segu int.e:
.
Commissões no estrangeiro, como na proposta, ouro,
500:000$000,
I

<

N.

' ''

25

~<\:ocrescbnte-se:

28. Pagamento do tP.IUle'l'. secciio 'do diquii fluctuante, 'oar''Oeiros e demais mat.erinl encommendado nn Europa, verba
nova, em virtude de cont.rnctos, our,o, 2.500.:000$000,

N. 26
:An nrt ..3•- Snb~titun-Rii pelei seguinte:
-c No ~xeroir.io do 1n't 4. s6 poderil. matricular-Re 'no primeiro nnno dn Escoln Naval, preenchlclas n.s co!ldicões l'Cgula-

SllSS;\0 E~I
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mentares, e prohibida a admissão de ouvintes, o numeré\maximo de 10 alumnos, alúm dos matriculados neste exlicicio
c que tcul!am o direito de repetir o anno. »
N. 27

Ao art. 2'- Supprimam-se as palavras desde d •, a dai'
baixa, etc.,, até as palavras «dos respectivos Governos, 3' ~.
Sala das Commissües, 12 do dezembro de 1913. -F'cli·
ciw1o Pcnua, J~residente. -João Lui; Alves, Relator.- Ur·
bano Santos.- Stí F'l'ci•·c.- Victorino Monteiro.- Tuval'CS de
Lvra.- Francisco !1,i,- Francisco G!vccrio .
•

•

ANNEXO

'Projecto de

du Commissão

:l. Almiranta do· ..... , ... ,

li

de acc6rdo com as emmdas

or~mnénta (/<l Marinha,

Papel

Ouro
I

t·O.t t" I

O O I 0 ·• O I

Ll73:26~$000

I

Inspootoria de Engenharia Naval. , , .. , . ,
26:660$000
3, Auditoria , ..... , , ... ,
73:200$000
.i, Corpo da Armada e
'
classes nnnexas, .. , .. •••••••••••••• 12.302:.\99$976
5. •Corpo de Marinheiros
Nacionaes ......... .
2.281:992$625
6. Batalhão Naval ........
310:232$000
t7 .-Escola de grumetes e
de aprendizes. , .. ; . ,.
1.220:260$000
8 ..At·senacs ...
3.G65:031$ü97
IISq :715$000
9. Capitanias do pol'tos .. .
o"
'1 O, Deposites nava.es .... ..
51:335$000
·····~·········
11, l;"orca. naval..-. ....... .
2.390:440$000
12. ·,H-ospitaes ..... I,,.',.
.\00:000$000
o".t
13. Pllar6.cs ............
1.332:860$000
íi16 :.lG0$000
:l·L. Escola Naval ........ ..
'15, Direclol'ia de biblio87:900$000
' ' thooa o museu ..... ,
o"
16, Classes inactivas .... ..
2.600:518$6.17
o"
17. !A:t'!llamen to e equii.:ll\400:000$000
m-cnto
.~8,, •1\I;micões de bpcca ....
6,._810_:2'16,$000
2,

..
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r"

·········.·········

19. •1\Iunicõos navaes ......
20. ·Material do con~Lt•ucciio

21.
22.
23,

24.
215.

2ü.
27.

naval ............. .
Obras . , ............ .
CombusLivcl .........•.
Frolos, passagens,. eLe.
·EvcnLuaos ... , ....... .
Reeonstrucllão do Arsenal do' Rio -do Janeiro ......... , ... .
Directoria do armaInonLo .............•
Commissõos no estran·S'Cll'O

O

o O O O o O O I o O

t

1•0

,o • • • • o • • • • • . • • • .,.:

, h t O O O O I O O O OoO o o o:

,I O O O O O too O O O O O 1:

I O I O I• O

''

•

I'npol

Ouro

t•(t·o.t I,Ooot

1. 500:000$000

•

1. 300 :000$000
1.500:000$000
1. 500 :000$00"0'
300:000$000
200 :~00$000

• o •••.••••••••••

1. 500:000$000

. • • • • • • • . • ' • o • • '.

578:500$000

!

500:000$000

•••• , • , • , • , • , •

28. Pagamento do londet·,

etc. . .............. .

2.500:000$000
3,000:000$000

..

~~. 018 :084$9'~5

PROPOSIQAO DA Co\11!,\RA DOS DEPUT,\DOS N, 76, DE 1'013, A QUE
SE 1\EPEitE O I'•\1\ECEI\ SUPM

O Congresso Nacional resolvo:
Art. !." oQ Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo ~I inisterio da .i\!lll'inlm, com os sorvicos designados nas scBUinlos verbas, a quantia do 500:000$, ouro, o a
do 4UiH :853$028, pap9l:
Ouro

i . Almiran Ludo .... , .. , •

O O O

Popol

o O O O I o O O I O• I

2. Inspectot·ia do Ens-o. '
nha.rin Naval .. , .... , ••••••••••••••••
3. Auditoria ..... _...... , '
···············~··
~. Cot·po ela Ar·mada o
alasses annc;~:us, podendo o Governo rotirar desta verba. como elas 23' o 26', a
imporluncia nocessarin pura matricular,
median~o concurso,
nas escolas estrangeiras, dons oi'i'iciuos
subalternos da Arma- I
da 'no curso do oons•
'

.,,

,

~.... ...... ~-.......
1

J

• ,

I

,

I

........ - - · - .).-1...1

....

~

'

1.i73:264$000

.

I
'

t
I

26:060$000
73:200$000

I

'

f

....

I
"

t

I

.11

:a
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Ouro

t r u c cão naval do

'I
J

I

31

.
.
-J.

o

!I

'!I

.,.11
"'....•
III

-

•••••• o •••• o ••

o

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

•

I

I

·t

l'avel

Royal a o 11e g o em
Greenwich, desLinudo
aos alumnos estrunseiros; qual.l·o o!'fio i a os subalLornos e
seis cn~;unheiros machinistas o!' J' i ui a os
suJJUlLotmos, nas escolas do electricidade; dous ol'ficiaos su.i.JalLornos du Armada,
nus escolas do aviar;ii.o; d_o_u·s medicas
oJ'J'icmos subalternos,
nas escolas de medicina c hygicnc naval .
•
(Augmcntada do,,, ,
75 :GOO$, para pagamento dos 2"' ·tenentes pharbll,Jacouticos,
que pct·co tum, quando contructados ·pela
verba - Forca Naval
~c, tornados cl'l'ccLivos cm virtude do
lei, passam a percobel' ..!)ela verba- dG
do Corpo da At·mada
c ·classes anncxas) ...
12 :310$·i99$976
•5. Corpo de J\lal'inhciros
rinheiros Nacionncs
(diminuida de ......
00:000$ na dotacão
par n fardamento
•(matcria prima da
ConsiS'nacüo m a t cl'ial) .............. . ••••••••••••••••• 2.381:992$025
6: Bnta!l1iio Nnval (diminuida de 500$, ua dotacão pnt'U impressões
c cncndcrnncõc·s da
Consignnciio m a t cl'io.I ......... , . -;: ..
3i0:232$!JOO
7. Escolas de Grum etcs c
Aprendizes: (nusmontada de ..•.•.. ,o
70 :300$000) ........ ••••••••••••••
i.463:600$000
8. Arsonacs, i •n c I u s i v o

1

I

i 01

'

o

:1 :.800~

P.ll~ll
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.l.

menta da diaria do
5$ ao patrão-mór do·
Arsenal do Rio de
Janeiro (diminuida ..
de 132:005$000) .'.... •.••. ,., • . • • • • • •
9. Capitanias de Portos,
inclusive 13 :000$ pal'a pagamento da diaria, a mais, de 5$, ao
patrão-mór o de 2$
aos 1ll remadores da
Capitania do Porto
da Bahia (diminuida
do 10: 160$000) ...... ••••••••••••••••
10. Depositas uavacs (diminuída de . ........ .
28 :'91>5$000), ••••••••

•••••••••••••••

2.851:131$687

500:71b~UU(J

51:335$000

.ii. Forca naval'(:ctiminuida
do 287: .\Q0$000).

Desta~Oida a importa n c i a do 27 :000$
para pagamento de
vencimentos aos tres
auxiliares de auditor.
'10 Hospitaes ........... .
13. Pharóes (diminuida de

.o o I I

~.

307 :720$000) ••••••

I

t

O

o

1'1 1•1

o

I,

. . . . . . . . . :• • . • • • 1

•••••••••••••••

14. Escola N a v a 1 (diminuída. de .. , ....... .

12 :8110$000) ....... .

t

1ü. Dircclol'ia da bibliotheca e museu (diminuída de . ....... .

I

I

I

I

I

o

I

t

I

o

t 'I

.... ......... .
-

16. 'Classes inactivas (augmentada de ...... ..

I

O O I

I

511} :460$000

87:900$000
3;200:000$000

ooo·ooooooooooo

300:000$000

'

300 :000$000) .......
18. >Munições de bocoa (diO I

1. 432 :860$000

,o o I o o t o ''t t o o o o o

mento (dimiuuida de·

min'uido. de

267:700$000

O I

. .\00 :000$000) .......

t

t t O t t I I I I I

O t

o

L9. Municões IJavnes (di-

. Ininuida de ........ ,
900 :000$000) ..... ..

.

Ii

I

r-'

·-

3 : 900$000) ...... ..

UOG :176$185) ...... .
'17. Al'mlunento o equipa-

o

~.429:644$000

·, .. ' ..........

:····· ...;

7.079:189$400
·~

i ..100..:,000$0_00

•

.
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,.
naval (diminuída do

21..

500 :000$000) .......
Obt·as, sendo 1.000:000$

Combustível (diminuída
de 300:000$000) .....
''3 Fretes, passagens, etc.
(dimi.nuida de ...... .

~

.

70 :000$000) ....... .

21J. Eventuacs (diminuída
de 120 :000$000) ....

~

,...•

1

-

I

II

•

t

l

.I
I

•

O O O 0 O, O O •O

1. 000:000$000

• • o • o- • • o • • • • • •

. 1. 500:000$000

• • • • • • • • • • ·o • • • •

l.i500 :000$000

0

O O O 0

I

para as despczas decorrent.es da exccucão
de contractos de reconstruccüo do Arsenal do Rio de Janeiro :
(augmentada de .... .
500 :000$000) ...... .

••

Ouro

20. Mater'ial de construccão

I

·•

fÓ3

25.· Directoria do A r mamonto ............. .
2G. Commissões no estrangeiro (diminuída· do ·
úOO :OOOS). •••.•
4

•

•••••

o o

O O

o· o

O'

o

O O

o o

O I

0 ·O 0

O' O

300:000$000

O

:1.50:000$000

• •• ' •••••••• o ••

. 578:500$000

O O O O O•O

fOO

'500: 000$000
500 :000$000

1

44.611 :853$628

Ar~. 2.' O Presidente da Republica ó autorizado: i •, a dar
baixa nos navios da esquadra que já niio tenham valor militar,
nem possam ser applicados a servi aos auxiliares. Taes navios
set'iio vendidos em hasta publica· e o producto será escripturado
como receita especializada para acquisicüo do materiaes necessarios ú i;nstruccão pratica que devem ter os alumnos das Escolas de Aprendizes l\!arinbeiros; para repãros de proprios ou
para 'concertos .de navios ou outro material fluctuante; 2", a
mandar' praticarem a bordo dos navios do .guerra estran'geiros
25 officiaes e 15 machinistas da nossa 1\larinha, obtendo para
isso a devida permissão dos respectivos governos; 3", a ·realizar
contractos, por prazo 1nun~a maior de cinco annos, quando
versarem sobre: a) alugueJs do casa; b) construccões navaes
ou acquisiciio do armamento, de accõrdo com autorizacüo Jegislati"n esJJ.Ç.cial o dentro das verbas orçamentarias decorrentes
desta.
!Art. 3." 1Não serão admif.tidos, no exercício de 1914, novos
alumnos ú Escola Naval, limitando-se o numero dos mesmos,
aos que cm 1913 frequentarem, como matriculados· ou como
ouvinf.cs, os varias wnnos do respectivo. curso, exceptuados os
que o concluírem ou os que forem excluídos de accôrdo com
o regulamento.
~~

~

.I'
I
••
.""
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~r L. ft.• Fica revogado o ar L. i 7 do regulamento pracessual criminal miliLar.
Camnra. dos Deputados, 3 do dezembro i:Jo 1013. -Sabh10
BW'I'oso Jnn·ior, Presidente.- Antonio Sim.atio rlos Santos Leal,
1" Secretario.- Manoc! Reis, 2' Socrclario inlerino.- A imprimir.
N. 200- i013

~

'.

A proposicão ,n. 130, de 1011, concedendo certificados de

cngenhoiro-goographo aos alumnos que concluírem os cul·sos
da. Escola do :Estado Maior do Exercito c da Escola.· Naval foi
o anno passado acccita pelo Senado com a. seguinto emendn
ao ar L. i": «uma vez que provem possuir as habilitacõcs
exigidas pelo regulamento do 1001 da Escola. l'plytechnica ~.
A Camara. dos Deputados cm sua sessão de 4 do corrente
moz niio dou assentimento a. essa emenda; volvendo por isso
a proposicuo ao Senado..
·
A Commissiio de Marinha o Guerra, chamada novamente ·
a. pronunciar-se sobre o assumpto da emenda, nada tem a modiJ'icur na opinião que, cm parecer n. 300, de novembro de
W12, emittiu a r.espcito por os las palavras: «·Cotejando os
programmns de ensino cm vigor naquollas duas escolas e os
respectivos regulamentos, verificou quo as ma terias exigidas·
no •Curso fundamental da. Escola Polytcchnicu e as que. são
ministradas nos cursos da Escola Naval c dn Escola "do Estado
Maior do Exercito são equivalentes e por esse motivo lhe
parece dispcnsavel a rucccitacão da omendu formulada pela.
Commissuo do Instruccão Publica, pelo quo aconselha a approvaciio da proposição tal ·como so acha t·edigida».
Pensa, portanto, que o Senado deve acccitar o ·voto da
Camara.
.
Sala dns Commissõos, 12· de dezembro de 19i3.- Pires
Ferreira, Presidente. - FcUppe Sclim·idt, Relator. - Latt1'0

·sodré.-A. Jndio do !Jrazil.- Gabriel Saluado.:

l!:ll1b"NDA DO SENADO Á PllOl'OSII;:,\o DA CAMA!\.\ DOS DEPUTADOS,
QUll
CONCimll CA!t'I'A DE
llNOENHI~!IIO•OEOOMl'HO
AOS
,ALUMNOS QUI~ CONCLU!lllllll OS CU!lSOS !lAS ESCOLAS Dll ES•
'!'ADO liL\!01\ DO EXIlllCl'l'O ll DA ESCOl,,\ NAVAL '

1\ccr.oscento-sc n,o. urt. ·1": «uma vez que provem possuir
as hnhilitncões e)>;igidns pelo regulamento de 1001 da Escola
Polytcchnica ~.
·
Senado l!,odcrnl, 20 do novembro do 1012. - Josá Gomes
Pinha·i1•o Machado, Presidente· ·-Joaq11i1n Fe1•rci1•a Chaves,
i" Seeretario. -!Manoel Amujo Gócs, 2' Secretario. -A imprimir., ..
·
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ORDEllt DO DIA:
Cll.llOITO IJE

52 :ü00$

AO l\I!N!S'I'llll.IO DA: FAZENDA

3' discussão du proposição da Camm·ll! dos DepuLndos
n. ü2, de 1013, autorizando o Presidente da Uepublicn. n. abrir,
pelo Ministorio d(l Fazenda, o credito de 52 :GOO$ purw occorror 1\ despczn. com o uugmcnlo de 20 guurdn.s nn. Alfnndcgn.
do Porto Alegro.
O Sr. Feliciano Penna (') -Sr. Presidente, o Senado, por
intermedio dn. Ccmmissão de Finnncns, vne suggerir este anno
a mesmn. providencia que teve necessidade de Jcmbrn.r o unno
·passado.
·
Os orçamentos catão em um visível ntruzo ..•.
O Sn. Vrc·rontN c MoNTEIRO - Como nunca •
O Sn. FJll,rarANc PEN'NA - •.• n Nacão cs·Lú nmeacadn. de,
no proxímo exercicio, ver o Governo privado das lois de meios.
Nestas condições, upeznr de deplorar• a necessidade d() Juncar mão de umn. prorogntivn orcnmentm•ín, o Senado não tem
outro recurso sinão o de Juncar mão desta medida oxccpcional.
Neste s(mLido n. Commissão de J?inancns formulou umn. omendn.
nos mesmos termos da que foi nproscntnda o nnno passado.
Fnco votos, Sr. Presidente, parn que este expediente não
tenha ubsolu!nmenLo seguimento o que venha a dcsn.ppnrecet'
n sun. rnzão do ser. E' do crer que a Camnrn. dos Deputados, consciente dn. necessidade do imprimir a maior celeridade aos seus serviços, acudn. em tempo com os orçamentos,
do maneirn. quo o Senado possa, com a· prestezn. do costume,
cumprir o seu dever. No caso de não ser isto possível, quando,
,no fim de oito mezes de sessão inteiramente disperdiçados,
tenhamos de assistir a este espectnculo pungente de ver o Congt·csso se encerrar sem a sua lei principal, quasi n unica que
dá rnzüo de sct' n· os ln instituicão...
· ·
o Sn. FnANcrsco GLYCE!\Io - Apoiado.
O Sn. FEr.TCTA'No PENNA - ..• si tivermos de passar pot·
este grande dissabor, do duJ•mos mnis umn prova publica do
doscredito o da inutilídnde da instituição, neste cnso nindn nos
sn:Ivnromos nestn. pequena tn.boa que offercco á considornçüo
do Sonndo. (Muito barn; rmt'ito bam.)
Vem ii. Mesa, ó lidn. o, por estnt• upoiadn pelo numero do
nssignn.Luras, entrn. conjuntamente em discussão, com 11 proposição, 11 seguint-e
llMEND,~

Continun.m cm vigor, no oxercicio financeiro do 10H, as
lois os. 2.719, do 3:1 de dcr.embro do 1912, e 2.738, do 4 do

.c·)

Este discurso não foi revisto pelo orador.
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janeiro de 1!H3 c decreto n. 2.770, de 1 de fevereiro de 1Dl3. 1
Sala dns sessões, 12 de dezembro elo 1013. - FcliC'iano
Panna, Presidente. - U1•ba.no Santos, Relator. - Watwino
Jllontâ1'0. - Scí F1•ci1•c. - F. Glycc1io. - 7'aval'as da Lyra.Fmnc'isco Sá.

•
O .sr. Francisco Glycerio (') - Sr. Presidente; Lenho
sido ·adversaria cleclarndo dos projectos ele prorogativas do
orçamento.
Nunca pensei, por mais pessimista que tenlm sido cm
mais do umn occasiüo, que NJ chegasse :í triste eontigencia do, .
normalmente, prorogarmos os orçamentos por J'alla de tempo
de os elaborar, múo grado já Lenha o Congresso funccionado
durante oito mczes.
·
O Sn. ll!Cll!RO GoNc;:Ar.VEs - Só tres mezes consumiu cllc
com casos politicas.
O Sit, J?nA'Nmsco Gr.Ymmw -A inutilidade do Senado, no
conjunto das insl.iluições polilica~ do Brazil, osllL pcrcmptol'ia c ·decisivamente dccrctndn. Os O!'I\Uf11ontos silo obm exclusiva. da 'Carnnrn dos Deputados.
•
Ha cercn de oito a.nnos, propuz, nesta Cnsn, que os orc;amcnl.os de despezn tivessem inwio c discU!·Siio simullanenmcntc, cm arnllU!· as Casas do Cong-resso, para vêr si era passivei dar-se um exemplo do seriedade ...
0 Sit. VTCTOniNO 1\loNTE!ItO - ~poiado.
O Sn. FIIANCJSCO GLYCEmo- .•. no cumprimento regular,
não digo - exacto - dos nosSO!• deveres.
Depois de uma. luta· de sete annos, foi o projecto approvado pelo Senado c remellido tí out.m Casa do Congresso, onda
conLintm u aguarelar que se complete o mesmo praw, ·pai~n,
então, dizer alguma cousa sobro rllc.
l\las, sonhares, si Livcssemo!• nós, membros do CongrcsRo
Nncional, de comparecér perante um .tl•ibuunl composto elo
,juizes integras, por mais .cqu.itativos que ellcs quizesscrn ser,
que sentcnca era justo que cspcrussemos?
O Sn. PmT~S FEnnEmA - AquolliJs que faltam, deviam ser
condemnados.
O Sn. FMNCJsco Gr.YCEJUo - De quem ó a culpa? E' do
um g-rupo? De uma das Casas elo Congresso? Ou, nttingc a
todos?
O S1t. I!mTo no Bn.~zu.- Certmncntc não ó do Senado.
O "Sn. lln,~Nmsco GLYCEmo - Vamos fnllul~ com franqueza.
O Sn. PmES FEilllETnA - l"ranqucz~t, é rangir.
O Sn. FnM'\CJsco Gr.Ymmro ·-Nilo senhor; tonha pnciencin
{)·nobre Scna.dot• Pelo Pinuhy. Estamos dentro ele urna Cusn
!(• ), Es.te :dis~u~so •UWo· foi revisto ·P.clo orador.
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do Congrese·o; a opinião publica, porém, tem o direito e o
poder de pcn0trnr nesta escuridão para examinar o que estamos fazendo.
·Não ti digno - no contrario, é indigno "- de homens de
bem, de homens de dignidade, de homens de hourn, o estarmos
a fingir que representamos n Nncão Brnzilcira. c os genuínos
Jlrinuipios republicanos, quando fugimos no cumprimento do
nosso prilnordinl dever, qual o de dotar o Executivo de meio:,
do governo.
,,
. O Sn. RmEtM GoNCA!.VES - E uma dns provas da fnltn
desse cumprimcn to ele dever, é que dcspczas se fazem sem a
autorização do Congresso, c este. não toma uma medida.·
O SR. VrcTonrNo l\!ONTEmo- Agora ó que V. Ex. reparou
nisto•.
,,·
O Stl. fim Em o GoTií)AT-VES - Nilo sei si só agora estou reparando nesm anomalia; o que é certo é que neste momento
estou clamando contra esse abuso.
0 Sll. FRANCISCO GI-YCEliTO - Para que ba de O nobre
Senador pelo Piauby pretender desviar o. meu raciocinio,
quando este se dirige n. ,iul::;nl' da nossa propria conducta?
Que direito temos nós - Legislativo - de censurar o
.Presidente da Republica, si somos os primeiro,, a dar exemplos
continuados do falta no cumprimento dos nossos deveres?
O Sn. Atrrnul\ LEMos - Mns será o Senado que não
cumpre o sou dever, em mnteria orcamentnt•ia? Isto é que é
preciso esclarecer. O Senado já apDrovou o pro,iccto do· V. Ex.
A Cnmara é que vota cm prime.iro lognr as leis de meio,.. Que
culpa, pois, temos nús do atrazo em que ellas se encontram? ·
O SR. VtcTomNo MoNTEmo - :Apoiado! Declaro que si
tivesse passado o projecto do honrado Senador por S. Paulo,
cu daria parecer sobre o orçamento da Guerra, independente
de proposta do Governo, cm oito dias.
O Sn .. AnTrrun r.n:Mos - Perfcitamontcl O Senado não
merece censura.
O S11. FrÍANctsco Gr,YCEnro - Não sou, Sr. Presidente,
homem do meios violento~'·
__
A energia das minhas palavras significa arenas a milgun
que sinto cm. assistir impnssivcl n osso desca.Jabro das instituicüos, pura ns quaos eu, V. Ex. o todos os Senadores presentes Lt-abalhnmos, dando-lhes o melhor da nossa exisl.oncin,
do,.e,inndo sinceramente que ollas fossem coroadas do mais feliz
elos resultados. r:··to explica n paixão dns minhas palnvrns.
O SR. An'l'HUI\ LEMOS - V. Ex. exprimo a nossa muguo.
collect.iva.
O Sn. Fn.INetsco Gr:Ycllnro - Si ou pudesse, Sr. Prosidonto, contar com n bon vonlndo do Senado, rompot•in dcstru
voz com a minha indolo pncificnclorn, para resistir con-.
scicnt.omcnte, , .,
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o Sn.

V!CTamNo MaNTEmo - Apoinclo! 1\Iuil.o bom r
O Sn. Fn.INr.Isco GI.YCEII!o - ... negando os oroamontos,
rlcsdc que niio nos ó passivei uma prévia di~·cussão, nem um
exame mais dcLido. Este neto daria cm resullndo, uma vez
que o pruw da. ultima Jll'Orogacão se ostú. n findar, que o
l~xecuLivo sorin obrigado n convocar o Congresso cxlrnonlinnrinmenl.e. Mas ora profriv.ol que se fica.sso sem leis de
meios, pnrn que a N'ncão pude~·so ,julgar :\ vonl.ndo n quom cn.bcria n culpa desse facto. (Apoiados.)
Sor-mo-hin diffieH nccmsnr, como o nobro Senador, n ouf.rn Cnmaru; individualmente, peno desculpas IlOl' isso, de haver
envolvido nesl[J, accusncão us dÚas Casas do Congresso. Mas
hão de convir que não é pos~oivel continuar neste estado do)
cousas. Si a Camnra dos Deputados tomar na. devida i:onta ns
minhn.s [írilavras, nós nindn l.ot·omos lem~o de examinar os ot·camontos c elo os mnnclnr :\ sancçüo do Sr. Presidente da nopublica.
'
Apo?.ar de ser conl.rnrio ás. prot•ogal.ivns dos orcnmonto~·.
não mo achei eom forcas de negar n minha ns.signaLurn :'t medida proposta pela Commi~·sfio, cedendo, assim, da minha pura
n opinião da maioria do Senado o da Commissão.
Estas palavras são dirigidas e~opocinlmonte t\ Camara dos
Deputados, n cu,ia. patriol.ismo c dignidade civica faco appcllo,
nfim do que ella ~o di:;no mandar-nos os orçamentos, ainda
cm tempo do serem osludurlos convonicntemc.nlo.
O Sn. VJCTomNo MoN'l'l~mo - Ou approvnr o projecto de
:V. Ex.
·
·
O Sn. FMNmsco GrscJ~mo - Esln medida jt\ nua offoroce
:vantagem para n n.ctunl sessão.
O Sn. VIC'J'omNo MoN~·~~mo- Sim, mns pura a~. outras.
O Sn. FIL~NC!Co Gr.YC!llllo - No nclual momento, digo
com o devido rospoilo, a Cumnra só tem esse caminho a
seguir,,
Nenhum opposicionisln. p6do legitimar dignamf)ntc (t sua
altitude contraria no Presidonlo da Republica, si nao concopror pum que o Congresso se desempenho do sou principal
dever, dever que envolve a honra civicn do cada um dos que
fwtom parle elas duns Cn~·US do Cong1•esso, qunl o de organizar,
votar e publicm• os orcnmenl.os dn ·receita c dosPoza pu.blicns.
O rcprescnLanlo dn Naoüo que so esquecer desses de;voros
o niio concorrer com o seu maximo esl'or<;o parn quu os Ol'cnmontos se,ju.m rogulal' c conslilucionalmonlo votado~·. niio merece n continuuciio da confinncn .dn N'a~i'io; no contrario, provocar(l, a ,justo titulo, n mnis acc.rbn r:cnsm·a dn opiniiio publico.. (Muito bem; rn.u.ito bem.)
Silo appt•ovndns n proposicüo o a .emenda.~
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O Sr. Presidente - Nada mais havendo a 'tratar, vou levantar a ses silo.
·
Designo p,arn ordem do dia da. seguinte:
Discussílo unica da emenda da Oommissiio de Finnncns,
ú proposição da Gamam dos Deputados, n. G2, de 1013, aulot·i~nndo o Prcsidcnl.o da Republica a abrir, pelo 1\!inisterio
dn l'nmnda, o ·crodilo de 52 :GOO$, para oecorrcr ú dcspeza
eom '0· augmen l.o elo 20 guardas nn Alfandcgn de Porto Alegre,
em virludo do ar1L. 1GO, do negimcnto;
I

Continuação da 2" discussão dtt lll'oposicão dtt Gamam dos
Dcputnclos, n. 75, de 1fll3, fixando a desp·c~n .do Minisl.orio
da Fazenda, para o .excrcici•o de 10H (com, parecer da Com-

•

rnissüo da Finanças, favor·a·vc! a umas c conll•ario a D!rlr•as
elas crncnda.1 a.JJ1'Cscntadas) ;

Gontinuncão da 3• discussão ,d:tt proposicüo da Gnmarn;
dos Doputados, n. 55, de 1013, fix:mdo as forças nnvOJes, para
o exercício de 1011t (com 21arecer• fcrvor•a.a! da Cornmissüo de.
F'lnanças á emenda do Sr·. G!ucm·io);

·•

2" discussão dn. proposição da Gamara dos Deputados
n. Gi, de 1013, que abre, ao Ministerio do Exterior, o credito de G50 :000$, supplementnr tí verba ''" - Gommissü.es de
Limites - do U\'t. 23, da lei do orçamento vigente (com
jJlt1•ccc1' {avor·aval da Commissão da F·inanças) ;

2• discussão .do pt·o,iceto do Senado, n. 27, ele 1013, nu-

t,or iznndo a concessão de um anno de licencn, sem vencimentos o cm pvorogncüo, ao Dr. Belisario Augusto do Oliveira Penna, inspector snnitario dn. Directoria Geral de Saudo
Publica, pnrn trnl.nmento de saude (of{c1'acülo pc!a Commissüo de Finanças).

Levanta-se n sessiio tís 2 horas c 20 minutos.

-·

178" SESS10, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1013 •
pm;:StD!lNC!A 00 sn. l'INUE!fiO MACHADO, :VICE-PUESIPENT!l
I

A' 1 hora da tarde, presento numero ·Ioga!, nbre-se a

a que concorrem os Srs. Pinheiro 1\!nchudo, Ferreira
Chaves, At·uu.io Góes, Pedro Borgos, Gabriel Snlgrudo, Lauro
Sodr1í, Artlnu: Lemos, fndio do Brnzil, Mondes do Almeida,

~ossilo,
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.Tosé Euzcbio, Urbano Santos, Pires Fet•rcirn, nibeiro Gon..o
t•alv.cs, Francisco Sá, Tavares do .Lyra, :Antonio de Souza,
Cunha Pedrosa, Wnlfredo .Leal, Sigismundo Goncnlvos, O!iV·eirn Vallndão, Guilherme Campos, João .Luiz Alves, Bcrnm·dino Montoit•ü, Sú Freire, Bucno de Paiva, Bernardo Monteiro,
F€liciana Ponna, AdolphC\ Gordo, Alfl'cda Ellis, Brnocisco Glycerio, Gonzngn .Tayme, .Leopoldo de Bulhões.
José MurLinha, Alencar Guimariics, Generoso ll!arqucs, Xa- ·
vierdn Silva, F·elippe SclnnidL c Vicl.orina Monteil'O (38).
·
Deixam de' comparecer com causa ,iuslificndn os Srs. MeJ.cllo, Silveria Nery, Tel'fé, Gervasio Passas, 'rhomnz Accioly,
Epitncia l'essoa, Jtibeil'O de BriLI.o, Goncalves Fcrt•.cira, Uaymunclo de i\liranda, Gomes Ribeiro, Luiz Vinnnn, José Marr.clliuo, Huy Barbosa, Moniz Ft·eirc, Nilo l'ccanhu, Francisco
Jlorlella, Lourenço Baptista, Alcindo Guanabara, Augusto do
Vasconccllas, Bmz Abrantes, A. Azcrcdo, Abdon Baptista e
Uercilio Luz .(23).
E' lida, posta cm discussão c, sem debate, upprovada n
.
acta ela .sessão antorior.
O Sr. 1" Secretario
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conta elo seguinte
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EXPEDIENTE
'omcios:
Um elo Sr. Ministro . da .TusLica c N.ci;ocios Interiores,
lrnmmiLLindo a mensagem com que o Sr. Presidente ICin Republica rcstiLuc dois dos autogrnphos da rcsoluciío do Congresso Nacional, sanccionada, que o autoriza n abrir o cn·ediLo
oxLraorclinnrio de 5 :"30$112, parn pagamento de g!'al.ificações
nddicionnos no pessoal ,rJoccnle do InsliLuto BenJamin ConstanL.
- Archívo-se um dos nutog!'aphos c communique-sc tL Camarn, remeltendo-sc-lhc o outro.
Um do Sr. Ministro da Guerra trnnsmittindp· .a- mcnsngem com que o Sr. ·Presidente da ner.ublicn t•cstituo dois
nutog1•aphos d1t rcsolucüo elo Congresso Nacional, snnccionada,
que fixa ns i'orcns 1dc tel'!'a para o exercício de 1!!14. - Ar-·
c:hivc-sc um dos nulograpbos o com munique-se {t Camnrn, · l'Cnwltcndo-so-Jhe o outro.
Outro do Sr. i\linisLro da Fazenda, trnnsmiU.indo a mcn·sagem com que o ISr. Presidente da Republica restituo, dois
dos nul.ogrnphos da rcsoluciío do Congresso N'ncionnl, snnccionndn, que o uul.ot•izn n abt•i!• o credito do OJ :035$280, para
occOI'l'C!' no pagamento devido no capitão da Brignila Policial
Al'linclo Pinto de Almoida, cm virtude do sontonon .iudicinrin.
- Archivo-sc um elos nul.ogpnphos o communiquo-sll {L Camnra, romctlcndo-se-lhe o outro.
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O Sr. 2' Secretario procede ú

Jci~uro.
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do SCil"\lintc

N. 270- 1013

11eilacr.üo final rla emencla do Senaclo á pro)10siçüo da Gamara·
47, de ·lfJ.t:l, anttorizanr~o a concessão de nrn anno de
licença, com os vencínwntos, ao IJachm•al Aurrnsto dos
Passos Cardoso, consuUo1• :inr'idico elo Mhristm•io da Wa-

n:

(!lio c Obras Publicas

Onde se diz «uma nono», diga-se: «seis mezeu.
Saln das Commissões 13 do dezembro 1de 1013. -

{reclo Leal. -

OUveh•a Valladão. -

Gonzaaa Jayme.

Wal-

Ficn .sobre a mesa para ser discutido nn sessão scguinlc,
clcpoiR de publicado no Diario do Conarc.çso.
E' novamente lida, posta cm discussão c approvada sem
'debate n rcrlncclio final das emendas do Senado (L proposiciio
da Camara n. 171t, de 10·12, regulando a aposentadoria dos
funccionarios da Uniúo.
'A proposicão vnc ser devolvida tL Camarn dos Deputados.
O Sr. Presidente -

,vnntnr a sessão.

Nada mais havendo a t!•ntnr, von JcORDEM DO DIA

PflOTlOOAÇÃO DOSI ORÇAMENTOS

DlsctMiifLO unica da emenda da Commissão de Finn:nnas
á Jl!•oposioiio da Camnra dos Deputados n. 02, de '10'13, áulol'i~ando ·O Presidente dn ltepublicn a abrir pelo Ministel'io
da Fuzenda o credito de 52:000$, ll.ll·I'n oucorrcr (L despe~a
com o nus-monto de 20 guardas na AU'andcsa do Porto Alcgi'C,
cm virtude do nrL. 1'GO do nesimcnto.
· O Sr. Leopoldo de Bulhões (') - Sin~o, Sr. Presidente,
não poder acompanhar os meus illustrcs col!egas memht•os da
Gommissüo do Jfinnnca.s na npprovacüo dtt \)mondo. no projecto
11. 02, ora cm debate.
.
Essn mdidn~o é certcy; jú foi lembrada o nnnü passa.do ,.
Não teve cn Lüo seguimento e não dovin mesmo •Ler ,'
'
Pm1so, Sr. Presidenta, que u,s c:h·cumsLnncins nctuacs não
,iusLificam n sun ·rcproducoüO:; c, digo mnii:\, o Senado nüo· tem
o direi•I•D de rcnr'Oduzi!-n.
O nobre Senador pur Minas Gcrncs, Presidente dn. Com·
missão, fundnmcnLo.ndo u emenda, disso hOntom quo os 01·cn(') Este discurso niio foi revisto pelo orador.

i\NNAES DO SEN,\DO

m_cnt~s estnv~m

cm. n!.mzo; rcccn':n que ü Poder E..'\:ccuWrvo
111!0 tJvosSEI lc1s. de mc1os o 9nno vmdourti; que n prorogativa.
era t1m ~Jq~cdJcnl.c cxccpCJonnl nconselhndo nu momento,
mns que Jn~m votos para quo n sua razão de sor dcsnppuro-

'
;

...

Cé~se,

'·'
'•

'
>'

~

;I'

i·'

~·.;.·

.

,•·

.•

..

"

•

.

·,

.;•

"
..•

·

Crei·o[; ~r._ .Prcsidqntcli que o rem~edio propus to poJa honrndn Comm1ssuo de Fmnncas iom este nnno o offeitl) Ciuc; visüu o ::mno pnssndo; isto 6. núo passa doi um estimulante pnra
que n Cnmnrn d~ Deputados apresse n votnçüo dos
urcnmcntos c pcrm!Ltn que o Scnndü collnboro nas lei·s dEI
meios.
O nobre Senador por S. Paulo vciu orrv auxilio dcr honrado Presidente dn Ctlmmissúo .de Finnncas c (],issEI que a. si•
tnncüo presente depunha cuntrn o rcgimcn. Do quem ó a
culpa? S .. Jilx, interroga, c adennte nconsalhn que pmo~rcmos
ncs/.n escuridão o ·estudemos a .causa do mal;
· AcceilnndÓ o cünvHo do honradO Senador· por S. Pa.ulo1;
entro nestn inclagaoüo, nprovcitnndl1 o enseJo par~;' em pioucns nnlnvrasi: fundamentar u meu voto contra n cm(lllda. no
projecto n. G!l.
Sr. Prcsidcnt€1,' antes dEI tudo direi ao meu nobre nmigfli,
f;cnndor J}or S. Pnnlcr, que não ve.iu nn questão cm dEU:into
escuridão alguma. Em nenhuma. ópocn a. situaoüo politica o
finnnceirn se desenhou mais ~lnrnmcntr dtr crua nu momcnl.o
:wlunl. E' hnstnnto que recordemos os factos pnrn se definiram ns rosponsnhi!idndcs.
·
O honrado Sonndmii Sr. PrESi•den to hn do so recordar
d·~ que n questão politica impediu n organizacüo dns Commissúcs dn Gnmnrol'' 'lnlvc?.i; por duus mczes. Organizndn n CUm\missão do Finnncns crci·o qne cm fins do ,iul11o1; esperaram
seus momllros n prnpostn dn Gtlvcrno pnrn ü areamento futuro,
proposta, que só foi recebida cm fins de ngostu. As tnbellns ·E~
plicnf.ivn!'(; quo cos/,umnm ncompnnhnr ll's orcnmentos pnrcinos,
só n.npnrcccrnm cm setembrn; si não me fnllln a mcmorin.
Tniciarlo o trnhnlho nn 'Cnmnrnl; alguns· SJis. Ministros insuhurdinnrnm-S!l cuntrn n proposta d'o rMinistro dn Fazend!ll,
tont:mdo nltcrnl-n 11rofundamtmto,' nn Commi•ssão o no recinto
da G11.mnra. Finnlmentt~; o propr!t1 Presidente dn: Republica
rcsülvcu porttJrbnr n votaciío dos orcamentosi; pedindo indiirr:lotnmon!o, por meio do cmndos cr nugmEitlto dn: despzn.
O Sn. Pmr.A Fr.nmlmA - O Presidente d'n Ropublic.n. niio
6· nem p6do ,qcn} um clomonto p~>rturbndon) p:or sugger1r nugmcnto <].n despor.n.,' qunndo ,justificndll'; no onv6s dr,~ .ser umn
i;odur!mQiio :\ mnrcha dos orcnmento~; passo. n .ser uma nccessidndo.
O Sn. Llloror.oo DI! Bur.uõmi - Nc.ste punt~; concordo com
V. E". O Pro~idE'!llc an Republico!! o Poder ExecutivO!, nfio
deve ser um olomnnto porturbndor c sim um olemcntu coordcnndor {ln ncti·vidndo lcgislnl.ivn. Infclir.montc•; nssim ni\O
j,om · ne;on tecido nn sitl!lncito nctua1.
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• 'A cmcndn dn Cummissüo dtl Finnnc.ns, . Sr. Presidente,
nu o dcv.;•, ser upprovndn pelo ScnadU: Primeiro, porque trcs
orcnmcnlos d,a dcspczn já se aclmm nqui com parecer da Com~
mis~iiu o um dollcs nté cm debate;, sendo quol us outros estão
mu1 to ndnntndos nn; Cnmnrn d()s ])(;putudos, e, scgundu in~
~.ormnoão que Wnhlj, .iú. foi encerrada a terceira discussão
do orcnmcnto da rcccítni que ó o essencial. Consoguintcmontc·;
Stlb osLo ponto do visLn. não se justificaria n prurugntivn or~
onmçnLnria. Segundo, não mo purcco, Sr. Prtlsiden~e, qua o.
ll\Cdlda so compnclcctt com o m·t. 2!l do. :Constiluicão .••.
O Sn. nmmnu Go~'OAT,VES - Apoiado.
O Sn. LEoror.no DE BTJLHÕES - • :. que dú ú GnmarOJ dos
Deputados exclusiva attribuicão parn propôr as leis do im•
pGsl.os. 1'rccirl:i; nii'' é passivei, nem ncrcditnv:el, quo M
quoi·rn propOr a prorogntiva do actual orcame.ntC(;i porque
n lei orcnmcnlaria vigente ó simplêsmcnto monstrutlS:t, n quem
o diz não sou cu; é o nobre Sr. Ministro da Fazendo..
O Sr. Ministro da Fazenda, na oxposicão que precedo tl:
pruposLn,; diz «que o orcnmonto actual .foi votado cum um
dc{'lr.ít de 32.000 :000$:11i o que «nutorízacõos paro. despczns
o' sr:ll'vicus sobem n 57.000 :000$; nova& nutorizncões.: sam
ei:l'ras cspccifieadns) 18.000:000~~:; olevnndo-so o deficit n
107.000:000$000).
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Nüo p,nram nhi os .crrO's 0 desvios da nctunl lei orçnmon.
f.nrin. Aindn hn oul.rns aui.Urir.ncõs sem quantias os~eci~icn~
dn~; -segundo infO!'mn o Sr. MinisLrOii que cscnpnm a iodo. f:l
qualquer previsfiu.
.
.
Ora., um orunmento nostns condioõcs é um incentivo o. dos.
pczn~: a gastos illimitndOSf; ó um bil! do indomnidade antacipndu pnrn tod<lS os despropositas c osbnnjamentos.
O Sn. l>nms FERRElllA-Erutrel.nnto, o Governo está nrmado
do todas essas nutot·izncõcs, o dcllns ainda. nfio usou.
O Sn. LJ>orowo PJ> BuurõJ>S - O nobre Senador chama
a minha !ILtenr.iio vnrn esta ponto. Pois bom; sou cu agora
auem pcrgunt.a" n S. Ex .. : mm! foi n cxocuoão que o Governo
deu n esta lei ?
A mnis fatnl c pot·ig-osn possível.
Diz o i\Hnislro dn Fnzendn na sun exposiofio que o Governo applicou a rcndn. ot•d innria nm dcspczns ext.rnorc\inurins
que devlnm ser 'cu~l,r.ndns por rncio do onernc:õcs de crodit.o;
mnnclou exccutn.r olwns som autoriznciio legal, sem fiscnliznQiio, sem coneurroncin publica; fez operações do credito l'Uinosns; closviou n rond11 ouro. 'E' o proprio Sr. Minist.ro cht
Fnzcndn quem diz na snu. int.orossnnl.o exposição, concluindo
qtw, si ostc proposil.o conl.inuar. :nrnstnr(t n Nncão pnra t1m.a
Cl'iRO mais fUIICStn dO que a do DS;
·
•Em fn,co ele umn tnl siLunciio fill'nnceirn, quo devo
Ror cncnrndn elo fr•onl.o c nn n!l.ura cln sun ·gTnvidndc,
fugir no unico cominho scns11Lo o pn;Lriotico, seria
.n ·mnior ·dns· Joucums c pl'cpm·m~ dias amarao.ç c .wrnbrios. para o pai;.»

.
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Mais adennt~,. nccrcsccntn S. Ex., com uma frnncr·uezru
digntl de lOUVOI'CS:
«Esses excessivos gastos, sobrccnrregando rum orr•nmcnto ;iít avariado, fizeram converter cm rJ)n.pcl, desde
ôutubro do anuo pn.ssndo, parn n.ttcncler ·ús despczn•s
naquella cspecie, todo o producto dn nrr.ccndncwo· ouro
que devifl .ter, cm r•egrn, outro destino.»
.
Por nhi se vê que proroS'nr o orcnmen:to serú o maior
dcsscrvico quo ]Wesl,nrüo. no Governo. Si hn m,otncnto cm quo
o Poder Legislativo deve votnr uma lei de orçamento cquilillradn, severa, pura auxiliar a a.cçüo do Ministro da Fa?.ondn,
ú este.
Prorognr o orça,mcnto •nc·Lunl, é cxpol-G tí go.n.n dos postulanLcs, ti sanha de seus coUcgas c atú. porque não clizcl-o,
do St•. ·Presidente dn JlopubJi.ctt que dizem ser um homem
sem vontade, mas .que não o é, .porque só npplica n sun vrmtndc
o n sun energia. ús cousas ruins.
·
o Sr. Urllano Santos (•) - Sr. Presidente, estou qunsi do
inteiro .nceOrdo com o illustre represcuLnnbc de Goyaz, meu
eollcgn na Commis·>ão de Finanças. cm dizer quo n lei de o.r~amcnLo actual é uma lei que não consulta absolutrurucnto
o momento da MLunl siLuaciio finnncoirn do paiz.
Is Lo já se Lcm diLo, c S.. Ex. mesmo nffirmn, ·~nós Lodos,
cm :::crnl, .nindn uma vez, reconhecemos. Mas, cm Lodo o caso,
Sr·. Presidente, é uma lei de orcnmen~l), e como Ln!, clla defino
n. faculdade de que o Governo p6dc Jancnr milo· pnrn se uLilizn.r
dos dinheiros publicas.
.
E' uma limitnciio ú faculdade, umn limiLação no poder o
por maior que se,in n funccão do>sa faculdade, cm todo o caso,
•l umn definição, ó um limite ao pleno nrbilrio. Pód!l-SO dizer
- mt\ lei -mas, cm todo o cnsCl, preferível ti cHcúndurn financeira. Est,n sim, é que seria uma faculdade plena de lnncat·
müo do dinheiro do Thcsouro, sem limitação de cspccie alguma,
faeuldadc csln que imposta .pelo imporia das necessidades,
de não perturbar nem um dia a vida nacional, lHwia de obrigar o Governo n lancnr .mr.üo dos dinheiros publicas• parn não
fnltat• n seus compromissos, pnrn gerir os negocias pubJi.cos.
Eslc foi o motivo pelo qunl n Commissão de Finnncns
Renl.iu-gc no dever de apresentar esLn medida (L considcraciio
d(l Senado, pnm de umn vez arredar a perspectiva, que parecia
imminentc, até hontem, ele não ser passivo! mais, este anno,
volnr· as leis de ·areamento, para o cxercicio futuro.
R' ve!'dnde, Sr, Jlresidente, que, desde hontcm, parece quo
n ntmn~pllct•u do procedimento dn Camnrn mudou' o quo
otJLr·n •\ sun orh:mtnção. Foi votado o orcnmento dn '"-gricultm·n
com A'rnnde numero de emendas·, foram r,nccrrndos diverso~
outros m;r:nmontos, c creio que o Sonndo voe ter o serviço
OJ'()amrntario rm tempo do poder eollaborar nessas leis· annnns, Mns, nlú hontcm, f]unndo ostn omcndn foi nprcsentnda,
(·) Este discurso nlio foi. rov.isto poJo orndor.
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nhsoluLamente esla ntmosphcrn niiq existia, ou, pqlo meno8,
não era aqui conhecida. Ao contt·at·to, Q que se sabHl. era que
cslavamos deunLe da perspectiva quasi incviLnvcl de não Lermos a lei de orr;amento votada alú o J'im da presente sessão.
Portanto, o procedimento da Commissüo foi o mais
curial passivei, \ll'Ocur•ando evitar este grande mal de uma
dicLadura financeira no futuro exereicio.
·
Estranho, Sr. Presidente, que o honrado Senadot· por
Goyaz, um opposicionista ao actual Governo, prefira que esta
se cnconLt•e no futuro exereicio cm uma dictadura financeira,
em ver. ele Ler uma lei ele orcnmcnlo valada de accôrdo com ns
necessidades ncluaes. Estranho, ainda, que S.·Ex. não houvesse
querido collaborar com a Commissii1l nesta medida, propondolhe todas as limitac·ões ou a cxpurgncüo das demasias que
existem na lei actual, pois estou certo de que a Commissiio
de Finnncas csLat·ia disposta a entender-se com S. Ex. neste
conuncttimcnlo.
Não reslu duvida de que elln está demonstrando este tll'oposilo, porque no estudo dos oronmentos que teem vindo da
Camnru clln tem p!·ocurudo fazer uma rcmodelnçüo prol'unda
elo or~amcnto actual, um estudo seria, consultando ns necessidades do momento, de vcrdndeiru aperturn financeira.
O Sn. LJ>OPOLDO DJ> Bur.Irõlls - E' pot• esln 'ruzüo que cu
l'C!lillo a emenda.
O S11, UnDA'N·O SAN~·os - Si V. Ex. tivesse querido collalJorm· r:om a C11mmissão de Financns, na pt·opostn desta medida, su[l'gct·indo que fossem c01•tadas as demasias da lei actual,
a Commissiio estaria disposta a eontar com V. Ex..
O Sn. LJloPor.Do DE Bur.nüEs - V. Ex. me permiLLit'tL pcrsuntnt· se este assumpto foi discutido na Commissüo 'I
O Sn. UnnAt-~o SANTos - A idéa foi alvitrada na Commissüo c V. J~x. desde logo declarou n mim que se recusava a
tomm.· parle ncssn medida. Si V. Ex., naquellc momento,
quando o convidei pnrn apresentarmos esta medido, me tivesse suggcrido esta ídén, estou ccrl1l do que a Commissüo a
Leria 'ncccito.
O. Sn. LJwror.oo DE BuLHÕES - A emenda foi elaborada
nqui no recinto.
O Sn. UnnAN'o SANTos - Mas cu convidei ou niío a V. Ex.,
lm np i~ de uma semunn, para apresentarmos esta medida ?
COI\VldCJ,
O Sn. I.llOPOLDO DE Bu~IIÕES - V. EJ:. fnllou-mc nisso.
. O Sn. UnnAN'o SANTOS ·- E V. Ex. recusou-se in-lirniua.
n collabot•m• comnosco.
, O Sn. LJooPoLoo DE Bur..l'!ÕJ>s-0 .assumo lo niío foi submcttrc1o ao estudo c!n Com~issüo ..·· ...
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O Sn. UnnANo SAN•ros - Isso pouco importa, pois.
Ell:.
foi eonvidado por mim pura csLudnl-o, o rccusou-~o. ·
O Sn. LIWPOWO DI! Bu"li:ÜilS - l~ssc nflo ú o rogimon do
tr-abalho da Commissão. '.l'ulve~ que na occasHío ou ucceiLasso
o convite do V. l~x ..
O Sn. UnnANo SM>•ms-:mm fim, o iucidcnLu ú sem impot·Lancin. O CJUC ú essencial ptll'a a Commissãa •l que ella pt•efm·o
uma lei do areamento mtí a uma dicLaclul'a J'inancoira. Com
esta, olln não se pt\do eonformar; como do eCL·Lo não su conJ'ot•mat·ão os vet·dadoiros Jllltr.·ioLas, sc,ium quaes forem os Sltcrificios que :l'ncmn das propt•ias opiniões, so,inm quaos !'orem os inconvcuiunLes do uma medida qualquer um deLorminndo momento.
El'U o que ou Linlm u ui~ot•, uão cnLt·umlo o111 maiores
consi,l!crqcücs sob1•o ~~ pt•oposicãa, porque estou convencido do
que :111 cllssc o esscncml. ·
·
'.l~enl!o concluído.
E' ilpprovada a seguinte

I

I
'

..
•

!'··-

...'·-

JllltJINDA.

•

...'unLinunm 0111 vigm·, no oxurcir:io J'innncoiJ•o du ·JOlr., !18
leis ns. 2.710, do 31 do de~cmbt•o do :1012, u 2.73H, do '' do
janeiro do 101'3 o decreto n. 2.770, do 1 de fuvcroiro do 1013.
A proposicüo vac ít Commissão do Uednc~tLO.

•

(

OliÇAllmN1'0 DA PAZilNOA

Con!.inuacão dn 2' discussão da proposição da Gnmm·ru dos
Deputados n, 75, do 1!ll3, fixando n dliSPC~tL do Minislcrio da
:Fuzoncla, pnl'a o exercício do HlH.
E' approvado o a.rt. 1" com as scguiuL(!.S
BMJlNDAS

A' verba H' - Ucduzn-so a coMignncão pnm diversos.
empregados d11 Fazenda do San la Cru~ a IO :000$000,
A' verba :lO" -movo-se do seis a 1o:000$ a. consignacüo
purn o:-:pcdienlc da Delegar-ia do CuriLybn.
A' vorbn 17" - llodu~a-so de W a G:000$ u consignação
pat•a expediente da Alfandego. do Parunuguú.
'
E' rejeitada a seguinte

.~~...
lm

M

r

EMENDA:

A' rubrica ü' - 'l'hesouro Nacional, verba 21, - '(grnLificncüos por servicos Lcmporurios oxtruot·dimu·.ios), - uecrescente-se: «comprchondidn ·nosln consignucüo n gt•uLificucfio
de i 00$ mensaes dos auxiliares, ató q numero do ·sois, do. D.i..,
recto~ia de I!_espoza uo "J:be.souro Nu~10nal.>
·

r

•

a
I
I

ii
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E' nnnunciacln n votacüo da seguinte
HM.I~NDA

A' mesma vurb!l -

Inclunm-su no quuclt•o do pessoal da
,\l!'anduga do llio du Janeiro os cou!'orcnLos do Cuputa~i!ls do
1 o 2" classes.
11

O Sr. Leopoldo do iBulliões (pcl11 Ol'dcrn) - St•, Prc~i
donLu, os con!'uronLos do cupal.a~ias ,i:'L fornm considerados cm-

prugados do quadro, com o nome ntú do uonJ:urcnto~ do dosoat•gns, ~orn dons ~Ci't;os do or·donndo o um l;rJI'CO elo gruLiJ'icncir,o. A Joi nol.ual não J'az mni~ •do que collocnr ossos funccionnrios no qundr.'O do pussonl du alfandega. A Jui do nono pussndo, no suu nrL. H2, ,iá rn·ovidcncia sobro o assumpto du
omouda, •dando-lhos sorvico no Cúes do Porto.
O Sr. Presidente - Altonc.ão J A i\! os a nüo pódo uccoitur
a ornondn, porque o nogimcnLo ú oxpr•osso. A emenda uJLem a
JlOsicüo desses J'unccionari•os. O nogimonlo dolorminn, no sou
ut'L. 142, o seguinte:
•Não ,; pomlil.l.ido npJ•ose~Jtm.· nos ·PL'O.iocl.os do loi~
unnuns ornondas eom mu·acLor.• do pr·oposicüos principaes, quo .devem seguir os Lt·amiLes dos fJ!'OjecLos do
lo i.:.
O .Sr. Leopoldo do llulliões (pula m·darn) - Sr. l'rosir!ento, nüo so Lral.a do CJ'ont• empregos. Si V. Ex. mr: mandar
a loi do orcumcnl.o, ou n •J.croi ·~ n Casa ficará informada do
qno lm a respeito.
Os conl'erontos do cnpafn~ins figuravam no material das
dospo~as 'lia Alfandega do Uio do .Tnnoiro. A lei n. Uí54, do 12
de novembro do i!JOG, considerando-o~ empr•ogndo~ do cnLcgoJ•ia, d·o·u-lhos deus lur·•;os •do or·dennudo o um do gl'nl.ificnoão.
A lei do ano() passado considerou-os conrcr·ontos do descarga,
r:om oxol'cicio no Cúes do l'orto. Esses funccionnrios, quo
~üo cm tmrncl'o do H, Lorão do passar da Alfandega pal'u o
Cúos do ParLo, onde os sol'vioos do ct.oscnrgn oslfLO sondo J'oitos
Jlelos guardas nduanoil'os, na faltn de conl'oronLos. A omonda
nüo faz mais do quo confirmar n lei cxistonLcl o rogulat•iznt•
a siluaoüo rloiilles funccionarios.
O Sn. VIc·romNo MoN'I'J~IILo - Mas são. empregados do con·cm·so?
O Sr. Presidente - :As considorncüos lJUO V. l~x. ncabl!
do fazer da tr,ibunn jul!ltificnm u deiJiborruciio da Mos·n•. Si lm 101
IJOnsidet·nndo corno' i'Ünccionnrios varias conl'oronl.os li:~ Alfnndot;n, ú dosnoeossarin a emenda; si não hn lo i, IL omouda
wm, ovidenlornonto, osLaboloeor wnn. no:va disposicüo.
O Sn. J.EoPor.IJo JJE lJUJ,IlljJlS - A Mesn rocobou· n emendO:
sem oscrupulo. algum o ·o. .Cornmissü'p nccoitou-a •

.. ... .

~
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O Sr. Presidente - A Commissão podin l.or ncceilaclo a
emenda; n !\lesa, pot·ém, é que não pódc ra;~c!-o.
O Senado acaba de ouvir as razõc~ produzidas pela Mcsn
c pelo honrado Senador por Goyaz\ •cm l'elaoiío á emenda que
osltí su,jeita á votacão. Em regra, as emendas aproscnLudas
pelas Commissúcs são acccilas sem muiot• exume. Esla ú quo
ó a vct•dnde.
O Sn. UnDANO SAN;l'OS - A emenda foi apresentada pela
Commissfvo ?
O Sr. Presidente - Aqui não ha nola 'alguma relativamente •rc esla emenda·. A emenda, incontc~lavclmcnle, allet·a
a legislação aclunl ; cnLretanLo, como ú tim caso cspoeial u .itL a •emenün• tenha sido anleriot·menlc acueilt\ pela Mcsu,
vou sujcilat• a quesllilo Íl dclibcracão do Senado.

••

j

I'
~i

t

r

I

O Sr . .Victorino Monteiro '(11ala Ol'ilem) -Sr. Presidente,
cu niio me achava pt·esente á Commissão de Pinancas quando

se tratou do proJecto de orr;amcnto da Puzcnd.a. Por isso dei
um aparte ao i Ilustre Itelalor, .ao qual S. Ex .• naturalmente por
não o ler ouvido, deixou de responder.
Ora, Sr. l'rcsidonto, parece-mo que não podct·ia dar o
mau vo.to sem estar habilitado n J'uzol-o conscientemente, isto
<!, sem que S. Ex. me informasse si esses conferentes c!~ curmlnzias fornm nomeados sem concurso o si, por isso, não pertencem no quadro.
Si . c!los foram nomcu:dos sem concurs'O• o si ~. emenda
manda incluil-os no quadro, dando-lhos Lodos os direitos como,
si tivessem feito ·concursiJ, creio qu:e não poderemos votul-n,
por[JuanLo dú favores cxcepcionues a individuas que se não
tiUjoiLnram a exames estabelecidos por lei.
EspN·o, pois, que o nobre Uclalot· me osclarcr;a a r.espeilo,
afim de que ou possa dm· o meu voto.
·
O Sr. Leopoldo de :Sulhões (1Jcla oJ•dcm)' - Sr. Presidente, o dcct·eto a que mo referi é o de n. L 554, de 12 do

novembro de 1!l0ü, que fixn ús vencimentos dos conferentes
das Cupatazias dn All'anclega do Ui o de J nnciro :
·
«0 Jlr,esidentc da Uepublicn dos Estados Unidos d·o
l3rnzil, i'aoo saber que o Congresso Nacional' decretou
c ou snncciono n seguinte resolucüo :
Artigo unico. Os conferentes das Cupatnzius dn
,~!fandegn d·o Rio do Janeiro pcrcebet•iio os seguintes
vencimentos; dos qunes dous torces constituirão o ordenado c um Lcrco a grnLificncüo: conrer.entcs do 1"
classe, 23''$ mensncs; conf,crenles do 2• classe, 105$ _
mcnsnos; revogadas as disposir;üos cm .contrario•.
!lia de Janeiro, 12 de novembro do 1!100, 18' da
Ucpublica. - F'ranC'isco. dr:, Pau!a Rod~ialtaS, A!vc,•·• Leopoldo. d_a,

Du!hii~s.»
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Sr. Pt·ctiirlculc, css~s funccionarios nito lecm eoncul'so;
são conl'crmllus de cuputnúns, hoje denominados conferentes
do descarga .
. O Sn. UnnANo S.\N'I'os - Nunca foram incluidos no
qumlt·o· '!
0 SR • .LilOI'OLDO Dll BULHÜilS- Desde l!lOG. E!lcs são ho,io
empregados do qunclro mas figurnm nas tube!las do mutcl'inl.,
A unict\ cousa que se propüo ú que saiam das do material c
pns·scm para. us do pessoal.
O Sn. VIc~·omNo MON'J'Emo - Então não a!lcra a silunr;üo
actual ? ·
0 Sn. LEOPOLDO Dll BULHÜJlS .:_ Em nada,. ,
.
Lerei o dispositivo· c o purocct· da Cumara que ,csclurcctl
Ctila quoslüo cm duas palavras:
,
~os conferentes das Cupatnzins na AlfO:i1dega do
nio de Jancil·o passarão a denominar-se confet•cntcs drJ
clescargu, exercendo estas funccõos na nlfandcg::i ou no
cúcs do porto, conformo dosignncüo do inspecbor .,
Parngraplio unico. Em as vagas que se do1•em
nesses cargos serão apJ•ov.c·ilados trabalhadores tlu capul.azins devidamente habilitados c que estiverem cm
cl'fcctivo cxcrcici•o.• )
As descargas· na alfandega, diz o parecer da Commissüo
da Cnmm·u, são prcscntemcnto tomados pelos c·onf,ereútes du
r:npatnzias. No ct\cs do \lol'lo, porém,. clias o são pelos guardas aduaneiros, visto não fazer a alfandega alli o serviço do
capa lnzias.
·
·
Com a disposicüo Su]n'a, ela qual não provem nugmcnlo
elo clrJspczu, os conl'er.~nlcs de cupatnzins Lomm·üo Lambem as
descargas do c:íes do por~().
A. vantagem de tal providencia está: -1', em arredm• os
gunl'dns do sct·vico do rlcscal·ga, ficando só o que lhes é propt•io - o ele vigilancin c fiscalizacwo; 2', cm .fiem· t·cfot·cndo
o llLJmero desous mesmos guardas, de insufficicncin nolorin;
3", cm scn~m tomndns as descargas \lO!' pessoas que, lendo
Jongn pratica do sct·vico, mcJb()t' dcscmpcnhnrüo Ll}CS 1\mccõcs.
Creio. que deste modo, Sr. Presidente, Lenho pcrfcitnmcntc· justificado o que propoz n Commissüo.
Ern só isto o que tinhn a dizer.

O Sr Presidonto - V. Ex. leu n disposição leg-al quo
mm•cn vencimentos u esses :runcciounl'ios o ngorn ncnbn do
lei' o pnrcrJCJ' dando as razões pot• que os coul'ct·cnlos do. oapnlnzius elevem ser cquipnraclos nos conl'crcntcs da nl!'undoga.
Os conferentes de cupatnzias, como V. Ex. mesmo doclnrou, não oslüo sujeitos n concurso. o os vencimentos que üllcs
v~.~

u
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icem - ord~nndo c grnWicacão - foram determinados no
rJccrclo n. 1.554, d.J :12 de novembro do 1000. Não eslüo, portanto, cquipm·utlos aos conJ'ercnlcs da niJ'andcga,
o Sn. LEoPOI,IJO DI~ lJUI.HÕI~s - Os conferentes ·de mcrcadol'ias que examinam despachos, chamados conl'erenlcs <la
all'andega, pci·loncern a oul.ra classe, no quadro do Pawndu,
nuncn se podendo conJ'undir com os oonfct•ctücs do descarga.
O Sn. PIU~SIDim'I'Il - A cmcn·da assim reza: «A' mcsnm
Y·CI'ba - TnciLliUn-sc no quadro do pessoal d.n. Alfandega do
Ilio de. Janeit•o os confcronlcs <lo cnpaLnzias do primeira o
segunda classe~.
..
Orn, si a emenda do V. Ex. manda ilwluir no quadro esses
funDcionarios, tl ualul'lllmcnlo porque não J'azem parlo dess·J
quadro.
.
Em Lodo o caso, o Senado 1:csolvcrú o assumplo de nccórdo
com a sun snb.:!doriu.
.
Os senhores que npprovam a emenda qu·u ncaba de ser lida
queit·am lovantaL·-sc. (Pausa.)
J!'oi l'·O,jeiLnda.
O·· Sr. Leopoldo .de Buihõcs
!lequoii•o verificur;üo da

•
•

ri
~

í

•

'

"

voLncüo.
O Sr. Presidente -

Os senhores que valaram contra a
emenda quoimm J.ovnnLur-se. (Pansa.)
Votaram contra n emenda 22 Srs. Senadores. A emenda
foi rej eila da. ·
Süo approvadas as seguintes ·,
•

EMENDAS

A' mesma verba - Alfandega da Parahyba cenLe-se:

aecresQuoilia

2 conl'ercn lcs . , ......................... .
0:000$
Hi
i primch·o çscripLural•io, ........ . , ... -..... .
2:100$
il
1 sogundo dtto .. ......................... .
8
1:ü00$
1 ;1,00$
1 fiel ........................ ~ ........... .
8
238 quotas na razúo de do 2,0 o/o sobre n' loLncüo de
000:000$000,
,,
A' vm·ba ifl' -Accresccnle-so parn pagamento dos vencimentos do 3" cscriplurario, addido em virtude do senLencn,
Pedro llodrigues do Carvalho, 5 :~00$000,
Süo rcjoitndns as seguintes
EMENDo\S

Ao art. 1~- Accrescento-so depois da palavra « actua•
noiros »: «e. dl~ectorcs
da Recebedoria
o do Thosouro »..
.
'
'

-

'

'

...

I

•

t..
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Onde convier:
AcurcsccnLc-so:
Al"L. Ati JH'omo~üos no quadro ela Fa~·iinda serão feitas,
melado por antiguidade nas··roparliçõos rospcclivus o melado
por mct•ccimento no quadro. geral.
~'OilÇ.\ N.\V,\1~ 1'.11\A

•
I
•

2H

10111

ConLinua,ão da 3" discussão da proposi~ão da Camat•a dos
Deputados n. 55, de 1013, fixando as l'orr.•as navucs para o
v•t•cicio do '101.1,
São approvndas as seguiu les

I

••
c) delct•minur as seguintes idades para a reforma compulsoriu:
.A.nnos

Contrn.-nhnil'nnta .......... ·..... ,·, ... , .. ; ........ ,..
CapiLiio do mar c SllOl'l'n, .... ,, ...• ,.,, .•.........• ~

ü5
G2

Cnpil.iio do fl'agn.La ...........•. ,........ ... . . • . . . • . • •

üO

CuplLão-LencnLe • . . . . . . • • . . . ..• . . • • • . . . . • . . . . • • . . • . • ..

GO

Capitão de corveta ............. , ..... ·................

00

tl) .regulm· a admissão no quadro o pr~enchor as vagas,
aprovetlando os actuucs engenhctros cslwgLal'Los,

Onde convier :
Em vez de:
.um vicc-almil•ante;
Um contt•n-almiranle;
Cinco capitães de mal' o ?"ucrra;
Seis capitães de fragata;
H capitães do corveta;
:JS capilücs-tcnentcs,
Diga-só:

Monsn.l

•
,I

••

I

~

'

•

~

•

Annunl

Totnl

22:SOO$
87:000$
. '1:200$ 14:400$ 72:000$
5 eapiliies do l'rugnta ... , ... .
050$ 11 :.JOO$ üS ;.IQO$
6 capitães ele corveta ..... , ..
750$
0:000$ 72:000$
8 capitücs-tcncntcs ..... , ...
Ao art. 1", § ü"-Em vez de ~soo~. clign-se: «üOO».
Art. l'icn o Pt•csiclcnle dn llepu!Jlica nutorizuclo a reJ'ot·mnt' o Corpo elo Engenheiros Nnvnos, sem augmonlo do
dcspczn, o sob ns seguintes bases:
a) constituit• o quadro pela mnneil·a sesuinto:
B' npprovuda n proposicüo, que vno ú Commlssüo. de Re·
dneciio .

.1 eonlrn-nlmiranto • , .. , ... .
·5 cnpiliics dornnr c gucl'rn .. .

1:000$

·J :.J50$

22 :SOO.~

17:400$

o\NNAES DO SENADO

·

·

CO~I~IISSÚllS DE Li~ll'rES

2' discussüo da pl'oposiciio ·da Gamam dos Deputados n. 01,
de 1013, que abre no Miuislerio do Exlet•iot· o credito do
G50 :000$, supplcmcplnl' ú verba ~·-:- Commi~sücs de Limiles
-elo nt•L. 2J clu lct do or~.umcnlo vtgcnlc.
Approvndu.
LICENÇA '\0 Dll. DllLISAlllO PllNNA

2' di~cussüo do pro,icclo do Senado, n. ~7. ele 1013, aulot•izundo a concessão ele um nnno do lkcnr;n, sem vencimentos c cm prorognçfio, ao Dr. Bclisnl'io Augusto de Olivcit•a Penna, inspcctot• sanil.nt•io dn Directoria Geral de Saudc
Publica, para Lralumcnlo de saudc.
, .. ~.. Appr~vado . .. :.•... ~, ·~··· ·jji:•

·~i:~ ...~f··
•
O S1·. Pedro Borges (pela orde·m.) requer c o Senado concede dispensa de inlet·sticio pura a 3" discussão.

''" O Sr'.

Oliveira Valfadão (pela ordem.)- Sr. Prcsidcnlc,tendo sido enviada (t lllcsn n rcdacoão final du emenda do' So·nado que prorogn os oroamenlos, requeiro urgencin para I'JUC
clla seja immcdiatamcnLo .discutida c votada.
·

•.

• O Sr. P1·esident'e-' Os Srs. Senadores que uppt·ovnm o
l'cqucrimetllo do urgcncia, qucil·am lcvnntur-sc. (Pausa.)
Foi U)l[Jl'OVndo,
·'

o Sr.

2• Secetario lê c ú upprovado, sem de bale, o scguin(Õ
l>.\nECEn

·.

N. 271- 1013

lledaertin {in'al ela emenda tlu Senado ct )li'OJJOsiçtid da Ca'/ltal'!l
112, de .fi!J :1, rt11tori:ando a aln• ir, JWlo M il!iste·l'io ·lfrl
J.'azenda, o. c1•edito de 52 :600.~, 2lrtra Jlrtt/rt!ll.cú'to dr1 · 20 •

'it:

(JHarclas de al(antleua, mramcntaelos na tll{wulcurt de l'orlo
Aleare

·

Accrcscenlo-se onde convier:
Continuam ~m vigor no exercício finnncoJro de 10t.l, ns
leis ns. 2.7Hl, de 31 do dezembro do 1012 o 2. 738, do 1 do
jnneil·o de 1013 c decreto n. 2. 770, do 1 de !'cvorciro do 1013.
Snln dn~. Commissües, ·J3 <lc dezembro do Hl13. - Wal{redo Leal. - Oli-vdrct Valladüo ••
'
A proposicüo :va:c sor: dcvol~ii.ln
ú .Cumnrn dos. Dcpl.)ludos.

-.

''·
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1013

21~

·
O Sr. Presideute- N'ndn mnis havendo a tt•nlnr, vot1 lc·vnntnr a sessão.
·
Designo pnrn ot•dem do cl in dn seguinte:
2• discussão dn proposição dn Camnm dos Dopulndos
n. 73, ele 1013, fixando n despczn do Ministcrio elo Bxtcl'iot•

,

!lnl't\ 1014 (com Jlarccc;• da Comrn1ssiio de Finanças, o{f,J;•cccnrlo, cmcnrlas) ;
2• discussão cln Jll'Oposicüo dn Camnrn. dos Dopulnelos
n. 7G, do 1013, fixando n r.lospezn do Wnisterio eln Mnrinhn
pnrn ·JOf.l (com. jlareccr da Gommisstio ele Fi-lmnças, o{fc;•cr.cml,o cuw?ulas) ;
3" discuF·são do Jlrojcel.o do Sennrlo n·. 27, de 1013, nu-

toriznnclo n concessão ele um nnno de licencn, sem vencimentos c em prorogncüo, no Dr. Bel isnrio Augusto ele Olívcirn Pcnnn, inspector sn.nílnrio eln Directoria Gornl de Sumlo
Publica, pnrn lmtumenlo ele snuclc· (o{(e1·ecido pela Gommi.lsao de Finanças);

'

·

2• discussão dn proposir.fio da Cnmnrn. cJI):l Dcpnlndos,
n. 77, de '1913, autorizando o 'Presidente dn Republica n abrir,
p~lo Ministcrio do'InLerior, o credito de 17:000$, supplcmcntnt'
tt·vcrlm 8" - Secretaria da Cnmnm .dos Deputados - dn lei
Ol'onmcnl.nrin vigente, para occorrct• no pagamento com n imJlres:·ão dos. nocU11lC11 tos Pm·lamen ta;·cs (cO!n 2lli1'CCer {avora-

vol da Com.misscio de J<'hillllças);

2• discussão cln 11r0posicfio dn Cnmnrn dos Deputados
n·. GS, ele 19'13, nuloriznndo o Prcsiclcnlc dn RepulJJicn n abril',
pelo Minislcrio da Fazendo, o crcclilo especial de 3 :GS7~J22,
parn indcnmizar o Corre de Ot•phúos ele isunl qunnl.in t•ccolhicln ti Collcctorin dns Rondas (Jcrnes de At'royo Grnndc, Estado elo Rio Gt·nndc do Sul, em nome de Cm·los, Nicolúo, nosn
c Boaventura BnliJ)', em O ele setembro ele 1901 (com Jlai'CCCI'

{avoravel da Gomrwissúo ele :Finanças) •
Levnnln-~·c

n sessüo ·(ts 2 horas c

~O

minulos.

i70" SESS;tO, EM Hí DE DEZEMBnO DE 1913
J>llÍÍSTnENCi.\ DO Sn, .l'INl!ETnO MAC!I,\00, \'ICll-J>nllSIOEN1'E
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. 'A' 'i horn cln lnrclc, presento numero legal, nln•c-~o n sessão,
u quo concorrem as Srs. Pinheiro Mnchnclo, Fot·rcH'n Chnvos,
IArnu,io Gôos, Pedro Borges, MelcllC'. ,Gn!JJ•icl Snlgnr!o, I.u:n·o
Smll·ú, APLhur Lemos, Jndio elo Brnz;l, 1\lenclcs \lo _Almwln,
.Tnsó Eu?.obio, Ut•bnno Sunl.os, Pires l~erroil'n, n;ilü!l'O Goncnlvc>, FPnnoisco SI\, Thomnz Accioly, 'J'nvnros· do l:)',I'U• Alll.onio do Souzn, Cunhn Potlt•o.~n, Wnlft·eclo LiJnl, SlgJsmtmdo

'

~:
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Goncnlvcs, GoncnJv.cs FCI'l'Oil'ft, nnymnndo do Mil'nf](]n, OliVCJÍI'fl Vn llndüo, 011 ill!m·mo Campos, ,Joüo :Lu ir. Alves, Hrrnnrrlino Alonl.oiro, S1í .J.i'J•oiro, Bucno do Pnivn, Bernardo Alonl.oii'O,
J.'elicinno Pmmn, Aclolpl!o Gm·do, AII'J'edo Bllis, FJ•mwiseo
Glycorio, .Tosú Alul'l.iul!o, Alonem· Guimm·ül\s, Gonm'OHO Alm·qnes, Xrtvior da Silvn, Folippo Schirnicll., Het•eilio Luz c Yicl.orino Aloul.ciJ'O (H).
Dllixnm rlc JlOmpnroeeJ.' com eausa .iusl.ificnc!n os SL's. Silvorio NcJ'Y, ~l.'cJ'J'Jl, • Got•vnsio Passos, lDpil.ncio P.csso[L, Hihoiro do Út•.il.l.o, Gomes rtiboiro, .Luiz Vinnnn, .Tosé Mill't'cllino,
Huy Bni'!Josn, Mouir. J•'roirc, Nilo l'ocnu!Jn, FI•nnei.sco l'ol'l.olla,
Lom·euco BapLisl a, Alcindo Gununhm•n, Augusto de \'nseoneollos, Gonr.ugn :lnymc, Leopoldo do Bull!ücs, Bl'nz Abrnnl.os,
A. Azcrcclo e A!Jdon Bapl.isl.n (20).
E' Jirln, posta cm di.scnssão o Rem dcbnl.o opprovada n
n.cln dn sessão anterior •.
O Sr. i" Secretario dt\ conta do seguinte
EXPEDIENTE
Of.ficios:
Um do SI'. 1" Sccl'clnrio da ,cnmnrn dos Depu lados, t'cmcl./.cnrlo a sngn inlc proposicfio:
N. 70 -

1013

O Congresso Nnciomil resolve:
Artigo 1mico. Fica o Poder Exccntivo nni.OJ'izndo n conceder a Frnnci~co Emiliano de Almeida Bnpl.isl.n, prnt.icanl.c
de i' cln.ssc da Adminisl.rncfi,o rios Co!'rcios do Estado do Tiio
de .Tanciro, um anno {!c liccnr.n, com o ordenado, pnrn l.rnlamcnl.o de snudc; revogadas as disposições cm con/.t•nrio.
Cnmnrn dos Depnl.ndos, 12 de dezembro de 1013. - T.ui:
Snm•cs dos Santos, 1" Vicc-Prcsidenlc.- Raul de Momc.1 Vcioa,
1" Secretario interino. -Manocl Reis, 2'' Secretario inlcrino.A' Commis5fio •lo lrinnncns.
Outro do Sr Pmsidcnlc do 1~J'ihunnl de Conlns, enviando
I': O oxcmplnrcs do rclalorio correspondente no nnno de 1OJ 2.In tcirndo.
O Sr. 2'' Secretario declara que nfio hn pareceres. ,
E' novruncnle lida, 11osta cm discussão c approvndn, som
dchnl.c, a rcdnccfio final dn emenda do Senado á Jll'oposicno
da Gamara dos Deputados n. "7, do :lOJ3, que concede li01:mc.n
no b~charel Angust.o dos Passos Cnrdoso, consultor ,iuridioo do
l\1inistorio dn Vinciío..
..
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OfiDE~I

2iã

DO DIA

2" discussão dn proposição da Cnmnrn dos Dcpulndos n. 73,
de l!JJ:.I, fixando n dcsP.czn do Minislcl'io do Extol'iot• pal'n iOl!t ..
Approvadu.
Siio isuah\1cntc approvadns as seguintes
JlMENDAS

N. i

A' J•ulwicn ;,• -

commissões do limites - Em ver. de:

d .úOO :000$ », diga-se: «700:000$000 ».

N. 2
Nn rubrica G·' -Congressos o conferencias- Em vez de:
dOO :000$, ouro, c r,oo :000$, 1mpel », dign-sc: d50 :000$, OUI'O,
n

somn)n igual cm papel», t.al qunl.como na proposta do Poder

)~XI! CU LlVO.

N. 3

Ao ar!.. 2", elevando tí 1" classe o consulado de Bnrcctonu
- Supprima-se.

N. 4

Onde convier:
As graf.iricnçúcs abonadas aos membros dns commíssões
do limites eom a Bolívia, Porú, Venezuela o Urusuny fícnm
roJdu?.idas de metade, devendo ficar n Lnbclln rcspeclívn i·cmodelada nos Lermos seguí.ntcs:
Commissão de limites com n Bolivin:
l'or tlio2

1 commíssnrio ...

p

••••••••••••

:1 n,judnnlcs, a l :OOO:j\ cncln um .•

1. sccl'ctnt•io . , ................. .
1 ·n1cclico ..................... .
i phnl'mnceuLíco ..••.....•..•.•
I commnndnnlc de contingente ..•

z:uOO$ooo

3:000$000
7lí0~000

1:000$000
:500$000
1,00$000

'I'otnofl

30 :000$00"0
30:000$000

n:ooosooo

·12 :000$000
ü:000$000
~:800$000

. 97:800$000

Tnbolln ncLunl. " .. '* ....... , ••• , • , •

202 !500$000

Dlfferencn pnrn monos .• , • • • . • . •...• . •

104:700$000

2!0

.INN,\llS PO AEN.IUO

de li.I)liles com o .UrtiS1InY:
,..Commissüo
.
.. .
..

Por moz

'
1 conlmJssnt
Jo ........... ·, ..•. ,
3 n.íudnntes (750$ cada um) .....
.

.

,.

Totnos'

2:000$000
2:250$000

24:000$000
27:000$000
3 :GOOijiOOO .

300~000

1 commnndantc de destacamento.

· Totnl nctunl .. . , ... , . , .... , ... , . , , . , , ,.

5.'J:GOOiji000
171! :800$'000

Diffcrencn nnrn menos..............

120 :200~000

{'

Commissüo do limites com a Ycnezuoln:
'·

/

ror mo1.

1 commissnrio ............... ,
3 nuxilinres (833$333 cndn um) • ,
1 modico
1 phnrmnccutico .. , ... , ........ .
1 commandante de destacamento.

833$333
500$000
300$000

30:000$088
9 :00\J.~OOü
G:000$000
3:ü00$000

Tolnl ·ncluni., .:·.:.-.·::,-.·, ... , ,,, , .. , .....

83:590$081
187:200$000

Diffcrcncn pnrn menos .... , .•... , , ,

103 :G00$01G

'o • • o • • • • • • • • • • o • o • o • o •

·f.;

.

•

'

1

:

'J'otnoi

.commissüo de limites com o Pcrú:
'
.

2~:000$000

2:000$ÕOO
2:100$000

...

J?or ma?.

.

comnussnr Jn ................ .
2 n,iuda•ntes (1:000$ cada um) .•.

'J'otno$

2 :'500$000
2:000$000
1:000$000

30:000$000
21, :000$000
12:000$000

750$000

0:000$000

ir . Ta.bc'lln
nctunl. .. .... ············~·······
.
' Diffcrcnon pnro. menos ...•......... ,
·1\fnLe.r~til pnrn a 1" •. ·.·········~·~············
·~Int.ortnl para n 2" • •.•
!l\Intorinl pnrn n 3", ......... , ...............•
.l\1 nLerinl parn n "'fi
o
o
o

. 75:000$000
18G:000$000
.
.

1

1 n1edico· ..•.•... , , .••..... : .••

1 sccl'ctnrio cncnrrcgado do ma-·
'•. teria] ...............
o o ' • • • o'

.

1 •••••• I.

I t I

I

I

I

t

I

I

t I

I • •

1 t

t

I

•

I t

I

•••••••

I I

I

I

t

t

1'

1J1 :000$000
85:000$000
75:000$000
·75 :000$000
120:000$000

."

3·55 :000$000
On()AMF.N'I'O D,\ MAniNII.\

2' discnssiío •'dn proposieilo 'dn Cnmnrn dos 'Dopi11.ndos
n. 7!l, do '1013, fixando n dcspcza do Minislcrio da J\larinlm,
para 1OH.
Approvada ..
''
•~::·.
·.·,.
'.
" "
,.
'".•

....

,.
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Süo at1tll'oVadas as seguintes
,.

. ..

•···-· .....'

,•

EMENDAS

N.

' ; I ' O:o'l

1

A' rulJricn n. ''- Suhslitua-se pela seguinte:
« CÇIL'J10 dn At•mn:dn c classes nnnmms (como na proposln

do Govcl'no, au::;mcnlndn de 7ii :000$ purn nllonder no pagamento dos segundos tenentes phnrmnccut.icos que pcrceJJinm,
qunnlo conl.rnclados, pcln vcrbn « Fot·~n Nnvnl• c passam n
pot•çcJJ.cr yor r.sln, por serem cffcctivos, cm ':irtucle de lei,
c dmunmcln de S:Oll9$) 12.302 :400$í!7G •·. .... ·~~ ·:-·
,:i • •~.Í.."

•,. I

N. 2

A' ruln•icn n. ii- Suhstilun-sc pela scguinlc :·
«Corpo de i\fnrinhciros Nncionnr.s (como nn proposln, dimintiidn de til :000$) 2.281:002$025. • ,
"

'~···

·~·.'"'-

... ;.

r

N. 3
A' rubrica n. G- Supprimnm-sc ns pnlnvrns « diminnirln
dn 500$ na dotnf;ão Dara impr·essucs c cncndcrnacücs dn consignn,;fio mntcl'ial>..
- ····

N.

~

.A' rubrica n. 7- Substitua-se pela seguinte:
« Escoln de ::;t·umctcs n aprendizes (como nn. propostn, diminuidn de
JG-1
.
. :040$) L 220 :2G0$000. »
·~.~

N.

IÜ

A' ruln•ica n. 8- SulJ"stilun~sc pela seguinte:

cAJ>scnncs (como nn proposta nugmcnlndn de IGü :031ij\G87)
3 ,Qü5 :03'ili\G07. »
.
N. <l

'A' rubricn ,n. O- Substitua-se pcln seguinte:·
1 Capitanias de ·Portos (como nn JWOpostn)'· lj87:7H:i~OOO. »
N. 7

'A' rubricn n. lO__, Su!Jslitun-so peln seguinte:
«Depositas nnvacs (como nn propostn), úl :33u~ooo: »

N. 8
A' ru!Jricn n. H- Substitua-se pcln seguinlc:
« Fol'On nnvnl (como nn propn;;tn, diminuidn rlc 1.21J7 :n71J~,
:o deslncnr.ln n qunnlin de 27:000$ pm•n 11ngnmcnl.o de vcnaímcmlos nos r.rcs nuxilin1•cs de nuclitorcs), 2.300 :H0$000. »

218

N, O
A' rubrica n, '1!::-Subsl.iLun-sc pela sc;;uinl.o:
«H os pi !.aos (n.ugmunl.ntlit ci1J :!1,8 ::JI.Ill*l, HIO: 000$001.1,,
N, 1.1l

A' rubt•icn n. 1:1-S~bsl.il.ult-so pnln Hnguinl.o:
« l'liuJ•ôcs (eomo na III'Oposl.a), J, !1:12 :I:HIU$000,,
N •• :1.1
A' J'nhrica n. H- Subsl.il.un-siJ poltL seguinl.o:
c]~HI:n!a Navnl (nnmn na Pl'npnHI.n, diminuitln rio 10:3111.1$)',

r, I (i :I, IHI$000. ,

•

N. :1!!

A' l'll]ll'iflll n. ·lr.-Suppl'.imnm-HO !IS PILIILVI'ILR «llilni·lllitln di! :1:11011$0110,,
N. 1a
A' J'llhl'icn. n. ·I n- Stlhsl.il.un-IIIJ poln soguinl.o: .
«,C:Ittssos inndivns (eo111o na pi'OJlOBI.n, r.liminullln. llo l'ó!ll

:1 ,IRr.:OOU$), :!,(i0U:GIH$1i1,7,»

.,"''

I·'

k.

.

N. H
,\, rnhl'icn n. 17- Snbsl.il.un-so poln scgulnl.o:
« Al'rnr~IIICIII.n IJ 111Ji1Jplll1'1111li.O (iJIJIIIO IIII Jli'Oj]OBLII,

1\ll[(lTIOII-

I.nrJa do 1110 :01111$), I, IIII :11011~111011.)
A' l'lihl'iiJIL 11. Hl-Suhsl.itun-s•J pula Hugulnl.e:
~ l\h111il;iHJH rJil JlfiiJfliL (UOIIIfl 1111 JII'OflOHf.ll, tliiiiÍIIlrflln rJIJ
j o WS :\J7:J$) I li, :.III) :~J li$.\0(1,)
N. 10

A' r•uhri~a n. ·10-SubsLil.un.::lo poJa scguinl.o:
« ~lnnic;üe~ nnvnr.s (iJOIIln 1111 Pl'npostn, nur,rnwnl.ndn do r•cíiH
GOO: 000$),

·J • r.

oo: 1100*000.)

N. 17

A' J'Ubl'icn n, 20- SuhsLil.un-sc pcln. scgu in te:
c Mnlcl'fnl do consLI'Ucciio nnvnl (como nn proposta, nugmcntnda ele 300 :000$), J. 300: 000*000.,
N. 18

.

'

···'
,,
'

A' l'Ubricn n. !li - Subslllun-so poln seguinte
'Obr•ns (como nn propostn, nugmcnlndn do 500 :000$),
1 .~00 :000$000,)

210
N. 10

'A.' I'U]n•irlrt n. 22- Ruppr•ímnrn-arJ us pnlrwr.·ns «itllrninnida dn :1011 :llllll!jiUUII. »
N. 20
A' r•n!n•ielt 11. 2:J- i:lui.IAI.il,lilt-so poln seguinLo:
.i"r•oi.IJS, PllBBliHI.'IIR, oi.e,, r:orrru IIII. pl'fJ[tOBLII, !JOO :OUO!j\000.
N. 2l
A' r.•rr!n•ir:n rr. 21, -1-iulrsl.il.uii-SIJ peln seguinte:
'1•1vonl.un I.' R, ''''"r o 1111. pr'liJ.HJSL!i, augrnoll l!Hirt do ü(l: 000$,
21111 :IIIJII!jlllllll,

N. 22
211, llrwnllsl.r·ue~tJo do Ar•sennl do Tlio de ;rnnoi r·o, corno nu
JII'IIPURI.tr, llll'lriiHJtrlmitt do \IIII! :IJOll~, I. úOO :liOO~OOll.
"'I
N
.l • wi.

A' J'ulrr j.~tt n • 2ii -<Ernollllc-so pul'n n. 2ü .. ·
N. 24'

A' J'ulorien n, 211- :Enrendo-sc pnrn 27 e sulJsLit.un-so pllllt
scgu in Lo:
GllmllliA~l"JA 110 nsi,J'Ilngeil'o, como nn pr·otrosLn, OtiJ'O,

r,oo:ooo$1.100,
ADCI'OSO(lllLO-BO:

2fl. i'agnmmrl~• J]n lmlllr:r, MJt:J;iío do dique flucl.unrrl.c, cnl'vnJ•ÍJ'IIS " tfm•rllÍR mttllll'itll J\JlWJfiTIIIlflrlfl(lo nn J.:ur·npn, VIJI'Irlt
llliVIl, 11111 VÍl'i.!ltiiJ !.lo JJfrfJI.l'JWLOB, nUI'O, 2,ií00:000$000,

N. 2li
An ar• I, :1'- SuhsLif,Uil-SIJ .[JOIO RfJf(Uit>Lo:
«No IJXrH'JJÍJJio drJ Hlll,, str podorfr. rnrti,J'irJulnr-kJJ no p!'Ílllllir•n ltlliHr !ln. tl~;wnlr• Naval, pr.''"'riehidnR rr.R JJI!IItliJ;ürJR J'IJ~,trrla
HIIIJJI.al'r>H, 11 pi'OirihiJ.Ia fi OJ!/IlÍHRÍin !IJJ llllVÍIII.IJil, o fJIIfiiiJI'IJ lilll•
xir'rllr tlu 10 JIILIHlltOk, itllÍIII dOR nutl.I'ÍllllllldOil IJIJHliJ OXIII'UÍ!Jin
o qno tmlirnm o dit'JJilo do r·epel.it' o nniio.)

N. 27
Ao m·l.. 2'- Supprimnm-Ho Iii! pnln'YJ'!IR düsr.ln « .1', n. !IIII'
hnixn, eLrJ. >, 1111í !til palaVJ'IIR <dos rospooLivo;r Uov11J'IIDH, :1' •.

O Sr. Presidente- O 8J', Ar•Ur/11' Lnmoi! JJ J.rtrl.nrR 8J'A, Sonn!loreR mnnclnrnm (• Mr,sa urnr• nrnrmdn cruo rrií11 pôtlo 80l'

-:

ASNAF.S DO SENo\'DD

nccciln. SS. E·Exs. mnndnm crenr o qundi'O de cirurgiücsdcntislns, cslnbclcccnclo umn orgnnizn~•iio que niio cabo cm lei
OI'Qament:n·ia e csl1\ cm dcsnccôrdo com o ltcgimctlla, .
. E' recusada pela Mesa n seguinte
ll~mNDA

Onde convier:
E' or!g'anizaclo o quadro de cirurgíües-dentislns dn Armada, ·do seguinte modo:
Um cnpiLiio-lenentc;
QunLro primcil·os Lenen lcs;
Selo segundos teMntes.
Artigo unico. Serão nproveiLndos nn. organ izaciio do prosente qundt•o, por ordem de nnligúidn'dc do nomcnciio, os
ncLunes dentistas conLrnctndos c gJ'nLuilos, que servem nn Armndn Xncionnl, nlé n prQScnte dnln.
· Snln dns sessões, !5 de dczembt•o de 1013.-Arl/1.111' Lemos,
-A. hulio do Bra.zfl, -Alencar Guimm•acs. -José Eusabio.
-Lcm1·o Sodr6.-lie1'C'ilio Luz.
'~ ••. t ..

LICJlNÇ.\ AO Dn, BllLTSARIO J'lllNN·,\

3' discussão do pt•o,íecto do Senado, n. 27, de 1013, nui.oriznndo n concessão de um anno de Jiccn~n, sem vencimcutos, e em prorogacüo, no D1·. Bclisurio Augusto do Olivcirn Pennn, inspector sanitario da Directoria Gornl elo Sande
Pu!Jlicn, pnrn tratamento de snucle.
ApJlrovndo; vne ú Commissiio de nednccfio.
·
O Sr. Pires Ferreira (pela. m•dem.)- Sr. .Presidente, niio
tendo este projecto sol'ft·ido emcndu nem discussão c achando-se
sobro a mesa a rodnccão do mesmo. requeiro ·u V. E:o:. que
consulte o Senado si concede U!'geniiín para que essa rcclnccão
sc,in díscutídn e votada immcclinlnmente.
, · Consultado, o Senado concede n urgcnc.in requerida,
O Sr. 2" Secretario lê c ó approvndo, sem dcbnle, o seguinte
J'>AilECllll

N. 272 ~ 1913

]lerlilcctín {inal rio 21'1•ojccto do ..Scnamlo, n. 27, rio -19/.7, a.nlm·i:ando a conoe.wio r/e um anno de licença, .wm. vcncimalltos
r. em 2l1'01'0(Jaçlin, ao Dr. Bellsm•io AIII/liSio r/e. Oli1!Di'rll
· Pmma, inspector sanitario r/a Dh·celorla. -Geral r/!J Sa11rla
Publica
O Congresso Nncionnl J'csolve:

·:~

...

;;.~,:

...
~-

....
,,'
•

MLigo tinico. E' o Poder Executivo nulorizndo n conceder
nm nnno do Iiccm)n, rm Jlrorogneüo e sem voncimcnlos, no
Dl', B~lí~nrio AnglJsto do Olivoit·n· Pennn, inspector snnitnrlo

-

.,.
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22:1

da Dil·cdoria Geral de Suudu l'u!Jliea, pam Lraltuncnlo dtl
till::L tiUudu onde lho convier; rovogudus as disposicõcs cm
conlt•ut·io.
Saiu das Commissücs, lü do dczcml.Jro de 1013. -1Val·
frutlo Dual . .,- Oli'vcira Vallatlúo,
Vac sot• enviada tí Camnrn dos Deputados.
CIIEDl'J'O DE

3 :087$1221

AO ~11NIS1'EIIIO Do\ F.\ZlmD.\

•
2' discussiio dn proposi~-ão da Camara' dos Dcputndos
n. lli:!, do 1013, uutot·ir.ando o Presidente dullepubliua a a!Jl•ir,
pelo l\!inislel'io da FazQnda, o credito especial de 3 :GH7$1t:l,
pttra indemnizar o Cofre de Orphilos de igual quantia rceo~
!h ida lÍ Co!lectoria das !lendas <Jcrnes- de A!'royo Grande, Es~
tudo do llio Grande do Sul, cm nomo de Carlos, Nicolúo, !tosa
c Jloavcntura Balby, cm O de setembro de -!001.
Appron1da.
; ,

Cl\EDITO DI'

17:000$ AO MINIS'l'EI\!0 DO INTJm!Oit

(

2" discussüo dn proposicão da Cnmara dos Deputados
n. 77, de 'llll3, autorizando o Presidente dn llcpu!Jiicn a n!Jl'il',
pelo l\linisLerio do Inlet•ior, o credito de 17 :000~, supplcmcnl.nt>
:í verba 8' - Sccrctnrin du Cnmarn dos DC!llllados -:- da lei
Ol.·~nmentnrin vig-cnlc, pura occot•rcr no PU?·'<lcnlo com u. ímJlrcssilo dos Doe-um onlos l'arlamoutaros,.
Approvnda.
·

O·Sr. Presidente - Nnda mais havendo a tralm•, vou !c•

vanLnr n sessão.

Designo pnrn ordem do d in da ,.eguinlc :.
.a• discuRSÜO da Pl'OllOSic;ilo da Camnra dos Depu lados
n. 'il>, de -!~13, fixando n despcza do l\finistet•io da. l!'nr.enrlu,
pnrn o exercício de -!OH (oom. 1JU1'cccr da Commis.ltio do P"inall(>as, o((el•cccntlo emendas, iá OP111'01Jallas cm 2' discusstio);
Di.~cussüo nnicn ela emenda elo Senado, rc.iciladu. )1c.Jn Cnmarn dos- Depulndos tl proposicüo n. 130, de lU!!, que concede
lmrln de cugenhciro gcogrnpho nos nlumnos dns :E.scoln de
l~sl.ndo-Mnior do Exerci lo c dn Escola Naval, que conclnircm os
t•cspcctivos cursos (com J1«1'coc'' contra1·io da Com,missão llc
illcwiu ha c Gttcl'l'a) i
3" discusRüo · dn tll'Dtiosicilo dn Cumnl'n dos Dcputnd.os
n. GS, de ·10-13, quo nbt•c no Ministol'io do Exl~ri~l' o cr,~c!J~o
ele G50 :000$, Sll·PPlcmcntnt• (L VCl'bn 1,, - COilllll!SSilO do 111111·
l.i)S - do U!'l. 23, dn lei Ol'CUlllClllal'iU Vigente (COI/I jllii'CCCr,
(avoravcl ria Commissúo tlc Finanças) •

L9vnnLn-sc n scssüo ús 2 horas o -10 minutos.
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DO SR. PINHE!f\0 MACI!,IDO, VJCE-PilllSIDENTE

A' 1 hora dn tarde, pt•escnto numero legal, abre-se a
sessão, n que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, J!'errcit•n
Chaves, Pedro Borges, Mctello, Gabriel Salgado, 'l'effó, Lnlll'O
Sodt·ú, ArLhur Lemos, Tndio do Brnzil, Mendes de Almeida,
.Tosú Euwbio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Goncalvcs, l!'rnncisco Sú, 1'homnz Accioly, 'l'avares de Lyl'U, Anto'nio da Souza, Cunha Pedrosa, Wnlfrcdo J"cal, Sigismundo
Goncalves, Goncalves Ferreira, Raymundo de Miranda, Oliveira Vnllndüo, Guilherme Campos, Luiz Vianna, João Luiz
Alves, Nilo Pecanha, S:í Jcrciro, Bernardo Monteiro, Feliciano
l'onna, Adolpho Gordo, Alfredo Ellls, Ft·ancisco Glycet•io,
Gonzagn Jnyme, Leopodo do Bulhõcs, José Murtinho, Alcncm·
Guimarães, Generoso Marques, Xavier do. Silva, Abdon Baptista, Fc-lippc·Schmidt o Hercilio J"uz (~3).
Deixam do comparece-r com causa· justificada os
Srs. Arau,io G6cs, Silverio Nery, Gr.rvasio Passos, Epilncici
Pessoa, Uibcit·o do Brillo, Gomes 1\ibciro, .Tosú Marccllino,
·Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Francisco
Portollu, Lourenço Baplistn, Alcindo Guanabara, Augusto
do Vasconccllos, Bucno d~ Paiva, Braz Abrantes, A.. Azcrcdo
·c Victorino Monteiro (18).
E' lida, posln om discussão <l, sem debnL<l, .aJiproynda n
acln da sessão anterior.

O Sr. i" Secretario dtí conta do seguinte .

·'·'

EXPEDIEN'rE
---~

Officios:
Dou& do Sr. 1• so'crctario da Cnmnrn dos Deputados rcmctlcndo a~ soguinlcs proposicõcs:
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N.S0-1013
O Congresso Nncionnl resolvo:
At'ligo unico. Ficn o Governo autorizado n concodct• no
Dr. Luiz do. Araujo do ·Aragão Bulcüo n prorogacüo, pot•
mais un1 anno, da licencn quo ,ití goza, no eargo do inspector snnilat'io da Dircctol'in Geral do Snudo Publica, com o
ordenado, afim do complclnr o tmtnmcnto do sun SU)ldo; revogadas as disposi~ücs cm contrario,
.·.
Cnmarn dos Deputados, 1G de dezembro do 1013;
Lu i: Sdar•es dos Santos, i • Viee-Prcsidento, - Antoriio Slnwt7o e/Os Santos Leal, i" Secretario. - Rmtl de Mora as V.C'iua,
2" Soorct~rio.. ,...,., A' Co!Umissüo dº JJ:inancns,
· · ··
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O Congresso Nacional decreta:
Arl. 1." Süo approvndos os textos do Convcuio EstJccial
nssignado, cm 113 de maio de 1n13, cnlt•e os Governos dos l~s
ludos Unidos do BPnzil c da llcpublicu Oricntnl do Uruguny,
estalmlccendo o Lra.J'cgo mutuo internacional 'das linhas ferroas cnLJ•c n ciciado de Snnl'Annn do Livramento, cm Lol't•itol'io bt•azilciro, c u de llivcrn, cm Lcrrilorio uruguayo, bem
como du.s linhas sucecssorias que partam dnquellns eidndcs.
Art. 2." ncyognm-sc as disposições cm contrario.
Gamara dos Deputados, 15 do dezembro de 1013. Lui:: Soares dos Santos, 1" Vicc-Prcsidcntc.- Anton·io Simeão
tios Santos Leal, 1• Secretario. - llau.l da Mames Vei(Jct,
2" Secretario. - A' Commissü,o de Constitui•;üo c Diplomacia.
Um outro da mesma procedcncin rcmcttcndo um dos nutogrnphos dn resolucüo do Congresso Nacional sanccionnda que
concedo liccncn por um anno, sem vencimentos o cm prot·og-nr:ão, no Dr. Joüo ~C!')', insJlc.ctor snnitario da Directoria
Geral do Saudo Pubhca.-Arcluve-sc.
·
Oulro do St•. Vida! Ramos, govm·nudot• do Estudo do Santo.
Callmrinn, offcrcccndo um exemplar impresso da collccr,,üo das
leis promuls-adas no mu1o passado. - Inteirado.
Ouli·o do Sr .•Tonnlllns Pcdt·osn, governador do Estudo do
Amazonas, oJ'fcrcccndo um exemplar impresso dn «Exposicüo
dn Divido Externa do Estado do Amazonas). - Inteirado.
Convite da Directoria dn Sociedade de Gcogrnphia do Rio
-do Janeiro, nara a conferencia com pro.ieccõcs luminosas, que
sobro o Itatiaya, fnrú, no dia iü do corrente, ás 8 horas da
noit~. o Sr. José Hubmaycr.- Inteirado.
Convite da Congregação da Faculdade· J,ivrc do Sciencins
.Turidicas o Sociacs do Rio do .Tancit·o c dos hncharclnndos do
1ll13 ptu•n a solomnidndc dn cüllnciio rlc grúo, que tcrtl lognL'
no di n 20 do co rrcntc, t'ts O bot•ns da noite, no salüo do Club
dos Diarios. - Inteirado.
.
i
Requerimento do Sr. Dt·. Wonccslíto Bmz Pcroirn Gomes,
Vicc-Prcsidcnte dn Republica, solicitando liccncn pnrn auscnl~l·-so do paiz. - A' Commissüo de Constituir;ão c DiplomncLn.
O Sr. 3" Sect·etario (servindo ela 2") dcclarn que nüo ha
pnrcccrcs.
.,
O Sr." Sú Freire....:.. Requeiro a V. Ex., Sr. .Prcsidcnlc,
que c9nsul.lc ,o Sepndo sobro si conscnlo quo na nela dn sossiio
dç ltO,JO SOJa uJSci'JClo um vo\o do nt·ofundo pcsm· pela. mol'lo ,do
clJS'IIO Depu lado S1·. Pcnmulort Cnldns. reprosonLLmLo do DJstriclo llcdcml nn Camnrn dos Depubndos.
.
.Approvndo ununimomcnto •
...,. .
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3' cli~eus,,fio dn p!•oposkfio da Camn1•a dos Deputados
n. 75, de I !li~, l'ixnudo a despÜr.u do Minist~l'io da Fazenda !lal'a
O exeJ•cicio de JUl.! •
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O Sr. Pires Ferreira- Vou mandar :i )fcsu, S1•. PJ•csidente, dLHlS emendas ao ornamento cm cliscus·silo. Es·sns emendas não Lmxcm dcspcxn aliumn c como o t•!mpo m·gu deixo do
fn.xer· c:OIW•idcraçõcs sohi'<J a !l!'Dposic;.ão que veiu da Cumar•n1 o
quo mor·eecu n appi'Dvnc;fio da Commissão do Fim1u~as, sentindo
<J[lCIHIS que uão su livcsse cortado mais.
;rú 110 or·çamcnto das Jlclaçücs J~xtcl'iorcs n Cómmis8:1o
pr·incipiou a i'!'Uf]UCal' C ~S{lCI'O CjUe UOS outr•os Orf)lllllCnto~
si!,:a-sc aquclle Ill'inl:ipio estnbelecido: col'lar tudo quanto ú
de>pcxa ndiavci.
.
Eslivc ]li.'CSC!llc :í discus.~ão do oroamcnlo das n~Jaçües
Exlerior·es o lnmcJllo que so não tivessem !'cito l.odos os cúl'lus
que nJJi fOJ'n!ll ]ll'OiJOS[OR, !)Ul'a SCI'JllOS COhel'CJÜC;~ cOm O·lJUO
temos fcilo ,n.tcl hoje.
Espcr·emos, por•hn, peln lcrccirn discu.ssão dos outros
.
orçamentos.

O Sr. Raymundo de Miranda '(') - Sr•. presidente, nfin
pretendendo tomar. tempo aos nossos Lrabnlhos ot•çnm,cn.Lal'ios,
ali:'1s cm. gmndc atraso, vou ,iusliJ'icnr algumas emendas no
orcamcnlo da J<nxendn, !•oservnndo-Jno para melhor cxplnnnr
ns razões justificativas do r.udn umn dellns na discussão do
pal'ccct•, si houver· ncccssidnclc.
Quan~a ús' que se reFerem ao Lloycl Br,azilciro, adonnto
.dcsdo jú, são dccOl'l'Cnl.cs do decreto do Governo que o iucorporou no pnll'imonio nacional. As que se rül'crcm a concurvcnr:.in, .i:í cu disse no meu discurso de 25 do mcx 11assndo quo
cons[de!'o a ohr·igul.ori~dndc dn·.concurroncin !lllhlicn não stl um
rlnmuo pum n ndminislrncüo, corno umn 1'nlln do coni'innr;n no
I•:xccul.ivo.
E' sabido que o~ /i'Usls se rormnm c'n1 lomo dns concml'encins, frnudnndo os interesses do ornrio publico.
Umn dns ullimns dessas emendas so rci'ero a umn nutoJ•ixnr;iio no Poder Executivo pnl'n su]JJll'illlil' mosns do rcndns
!'edcrnns quo clüo pro,iuir.o :\ ndminislrnr;ilo, substituindl}-ns
por oollccloJ•ins Que não pesam nos cofl'cs do Estudo; n ullimn
clix J•ospeilo. ú .necessidades imprcsoinclivcis da Directoria .Ge, rnl dos Cor1•oios.
•
O Jll'oblcmn do T.Joyd Brnzilciro clwr;ou no porioclo' ngnclo
r1.1 umn soluciio imm•r.dinl.n, niio pódo mnis continuar n sor um
sorvedouro, como ,h\ roi tnmhem umn vicl.ima. r]uo .no mesmo
tempo viotimou n nctiviclnde o clcclicnciio de homens illustres
como o Dr. Bunrquc Mnceclo o outros.
'
'

:(') EslQ discurso nüo foi revisto pelo brnclor. .i

'
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O Lloyd foi reorganizado em 1006, sendo concedida pulo
Govamo para a execução do serviço de navegação de caboLagum a quantia de 1.363:000$, ouro, como subveneão o por espaço de dez uhnos.
·
Garantido pelo Governo e baseado nessa subvençüo, foi
levantado um cm.nre;Limo de l: 1.100. 000 com cujo pro dueto
os con~L·acLantcs lia ~C!'Vi<;o M. Buarque & Comp. adquiriram do
Ban~o do Brazil lodo o acervo do antigo Lloyd, e na: Europa
o noYo material para completar a frota necessaria á execução
do serviço contractado.
Em scbembr.o de 100G, o Governo, usundo du autorização
concedida pelo Congresso Nacional, mandou que o Lloyd fflbabelecessc um serviço de navegação para .os Estados Unidos,
tornnndo· assim efl'ectiva a subvenção de 300:000$, ouro, por
. anno c pela duração do •contracto para: esse servico.
Baseado nessa subvenção e para acquisicão de material
flucLunnte .apropriado, o Govemo obteve para o Lloyd dos banqueiros na Europa um .emprestimo de l: 300,000 em cnnta.
corrente.
E:n 1900 a situaciio financeira do Ll11yd er.t preraria e
então solicitou do Congresso Nacional o augmento ua suhven~
cão e este concedeu-a, autorizando o Governo a prorognr os,
contractos existentes pm· mais seis a.nnos.
Este .augment,o de .subvoncão per.mittiu então ao Lloyd
negociar "Outro emprestimo de l: 1.000. 000 com Rothscbild, com
cru e pagou as l: 300. 000 tomadas por adenntnmento, applicando
os saldos 6s suas necessidades.
Temos, pois, que o Governo chegou a entregar a.o Lloyd
26.608:000$, ouro, · que ao ngio de 68 •1• equivalem a.
44.701:440$, papel, Além dessa quantia, ·.O Lloyd .tomou p:or
emprestimo do Banco do Brazil a quantia de .cerca de
45. OOíl :000$, o que tudo sommado perfaz a importancia de
89.701:440$ até esta data I
·, Mas ·O Lloyd não dispendeu somente esta quantia, dispendeu tambem. n sua rondn, que, segundo os dados fornecidos por
elle mesmo, o.ttingiu n média de 19.000:000$ por anno, ou
133.000:000$ no período da sua nova existencia, ist.o é, em
sete annos.
·
O que é que o Ltoyd adquiriu com esses dinheiros ?
Material fluctuantc, que calculado na adminiL!Itraoão J .,
· C. Rodrigues, teve o vnlor de 28.166:000$, e mais, officinas;
diques e out!'OS propriedades, cujo valor deve exceder de
6.000 : 0·00$000.

.

.

Restam, poit'l dos ~9.701 ;t,t,O$ quo o Governo .forneceu .no
Lloyd, cerca de 25.G72 :000$, que é a quanto monta o seu acttvo
p1•esentemente; isto ·é, o Lloyd cm sete nnnos tem custado só
no G'Ovorno n quantia ele 64.027:440$, ou cerca de 9.147:000$
por nnno.
·
O Cflngresso Nncionnl por solicibnoüo do Governà'concedeu
em 1911 uma subvenQüo de i. .tOO: 000$, ouro, por ê:spncb'' de
18 nnnos, e em I!H2 outra elo 2.000:000$, ouro, pelo mes!llo
pt•n!.O ele 18 nnnos ..
Vol, rX
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Tem o r.loyd neccs·~idade de mais material fluctuante ?
Não· e isso porque possue actualmente ü7 vapores de todas
a.s cfusslls, dos quues ostüo em servico .activo 57 com 44.509 toneladas do regislt•o ou 111.272 toneladas de ca:rga. O total da
carga de cabolugcm (marítima e fluvial) transportada no
anuo de 1011 (l'elutorio da Inspectoria de Navegação) foi de
:1.385.868 toneladas sendo que ll transportada só por via marítima foi de 1.160.427 toneladas. Dessa carga a Companhia
Commereio e Navegação, cujos vapores teem a capacidade de
62.460 toneladas de carga, conduziu, não incluindo o s·al a granel, 315.725 toneladas; a Companhia de Navegação Costeira,
oom a capacidade de 22. .\97 toneladas (presentemente é
maior por ter adquirido novos navios), transportou 238.554 tonelada.s e o Lloyd, apenas 318.800, deduzidas 20.136 das linhrus
:fluvíaes o 136.875 de carga da ou pura a America.
A capacidade total de carga doo vapores de todas as companhias que fazem a navegação costeira, inclusive os do Lloyd,
era em 1911 de i9ü.229 toneladas sufficiento pa:ra dar vasão
a mais ou menos 1.962.290 toneladas, ou quasi dobro da carga
que se offereceu nesse anuo. Só o Lloyd tem a capacidade par.u
carregur cerca de 1.112.725 toneladas. Pela estatística quo
consultámos, elle carregou apenas 318.800 toneladas, empregando material da capacidade de 111.272 toneladas, o que é
prova evidente de que tem material em demasia.
Nem tão pouco se póde dizer que o seu material necessita
de ser substituído immediatamente: uma parte é nova e está
em bom estado; a outra, que é composta de navios antigos e
já um tanto usados, póde ainda ganhar o dinheiro para adquirir pou0o a pouco outros navios para i'azer· a substituioão,
porque esses navios pódem ainda trafegar de quatro a cinco
annos, desde que soffram alguns não muito custosos reparos.
Os actuaes navio do Lloyd s-ão ainda em todos os sentidos
muito superiores aos das outras companhias nacionaes o
deviam gosar da preferencia dos embarcadores, não fOra a
completa desordem que tem caracterizado os seus servioos.
E' tendencia geral attribuir a má situaciío financeira a
que chegou o Lloyd unicamente t\ falta de uma bem organizada
físcalízacão de suas rendas e despezas. Esta causa, si procede, representa parte mínima por serem s-ubidos os habites
de honestidade pessoal que, em todos os tempos, teem mostrado
os administradores e funccionarios de todas as clltegorias do
Lloyd.
'
O mal tem principalmente t•esídido no modo por que tem
sido feita a explorncüo dos varies serviços de navegação, que
tem consistido em fazer tra.fegnr ininterruptamente todos os
navios que no momento possue a companhia, ~em considerar
a círcumstancin de. haver ou não carga a transportar; um
verdadeiro corso de navios para cujo maior brilhantismo
se reparam, trabalhando dia e noite e fazendo grnndes 'despezas, alguns navios que mais valia serem encostados ou re·
.·
formados.
Pelo contracto que tem com o Governo -o Lloyd devia reu~izar sómente 264 yiasens por anno, mas, segundo a estatística

.
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de 19!1, realizou H!l ou mais 155 do que era obrigado. Ora,
as linhas que pelo contracto é obrigado a fazer já são demasiado numeroms, e muita's dellas são de interesse pura•
mente politico, não dando absolutamente por ora resultados
:~~ecuniarios; as linhas que podem trazer alguma remuneraÇão
Já o contracto dotou-as de abundante serviço, qtie por ser
constante durante todo o anno se torna oneroso nas époéàs de
secca, isto é, fóra dos cinco ou seis mezes de sáfra, quando, entiío,
absorve parte dos lucros dos outros mezes. Augmentar, pois,
o serviço com viagens extraordinarias, umas após outras e
durante todo o anno, tanto no,. mezes de safra como nos de secca,
quando o serviço obri:;atorio já é exag:;erado, é querer pôr
fóra o lucro que porventura haja realizado nos mezes do
safra e mais o valor do custeio desses vapores extraordinarios,
cu,ia receita é tirada da dos outros vapores da carreira re·
gular.
. E' fazer o Lloyd concorrer com o proprio Lloydlll
E não 6 tudo. A linha do norte é que, jámais, deu prejuízo apesar de ser bem pouco favorecida.
Êm abono dos nossos patrícios, que em algumas phases
hão· dirigido o Lloyd, seja.-me licito accentuar que em 15 de
março de 1890 foi aberta a fallencia do Lloyd com um passivo de 7'" 725 :'•91$620.
Exposto a um leilão judicial o acervo dos bens da companhia, produziu apenas 9.000:000$, e isto mesmo porque, conforme se lê no rola.torio do Mini<·lro da Fazenda em 1900, foi
o espolio arrematado por conta dos credores, no intuito de ser
reorganizada a empresa.
Apreciemos a actualidade.
I>or disposições vigentes da lei orcamentariá, está o Governo autorizado a subvencionar o Lloyd com 2. 000:000$,
ouro, e mais :L i 00:000$, ouro, ou a effectuar quaesquer operacões de credito necessaria~. para liquidar o seu passivo, incorporando o seu acervo ao patrimonio nacional, para arrendai-o ou vendei-o cm concurrencia publica.
A disjunctiva - ou - estabelece duas alternativas que
se excluem uma a outra. Preferida a incorporação, a Íiquidaclío do passivo devia precedei-a _e as subvoencões deixam
do subsistir, constituindo um auxilio directo· ao Lloyd, que
perde a e.ua personalidade jurídica, passando o seu acervo a
:fazer parte integranta dos bens do Estado, de que é procurador
o administrador do Governo, pelo respectivo departamento da
Fa.zenda.
Na hypothese formulada de servir-se o Governo da autorização pnrn fazer qualquer operacüo de credito, tendo por
motivo o Lloyd, podem as subvenções ser utilizadas para esse
effeito.
·
•'
Convindo ao Governo dispOr do Lloyd; o 1\Iinisterio da
.Viacüo, ·a cujo cnrso estava a e.uperintendencia geral dn empresa, fez chegar no conhecimento de quantos pudessem interessar-se, por informacões officiaes entregues á publicida.de, .
9u~ ~eceberia propostas para o arrendamento ou vendi\ do
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Lloyd, fornecendo nos Jll'el.undculus os dados o olcmenLos ne~oo·sarios que J'.ossern pcrJiclos.
Affluirum ao MinisLorio da Viu.ção as pt•oposLas do arrendamento c compra do Lloyd. Estas propostas J'omm os Ludadas pelo Sr. Dr. Barbosa Gonçalves, que dellns dou conhecimento ao Exmo. Sr. Presidente da llopublicu, e no Ministerio
da Fazenda, u esse tempo dirigido pelo Sr. Dr. ~'runcisoo
sane,••
Ao novo ministro interino .ctu Fazenda entregou o Ministro
da Viacão as referidas propostas cm sou poder, para que sobro c!las desse o seu juizo, ""l"·'uiniJu"JJLr.• rJunJJ!.D :'t pnJ•I.e financeira da ororacüo, como ,i ú o J'ir.cra o sou antecessor.
E assim l'icou o nssumpto pcndouto ele uma cleJJisfw quo o
digno Sr. Dr. Rivadtwia, por osct•upulos jusLifionveis, nüo quiz
dar emquanLo não se resolveu a nccoiLar a gestão effocLiva dos
negocias da Fazenda.
l!'oi só então que S. Ex. submeLteu à ussignnLurn. do Exmo
Sr. Presidente da Republica o DJ~C. N. 10.387, DE 13 DE AGOSTO
DE 1013, cuja integra ó a seguinte:
<Decreto n. 110.387, de 13 de agosto de 1913. Autorisa o Ministro da Fazenda a cmil.t.ir apolices ató
a qunnl.in dil 32.00!'!:000$, papel, para liquidar a• dividas ·da Sociedade Anonyma L!oyd Brnzileiro, r. dà ou·
tras Providencias.
. O J>r!Jsidenl.e da nepuhlica dos EsLnclos Unido:; <lo
l3i'nr.il, usando da aulot·isncão do nrt. 07 da lei n. 2.'738,
do lt de janeiro do cort·enLe anno, o acocitando a propost.n nppt•ovada pela nsscmblúa gol'lll dos ncciflnistas
da Sociedade Anonyma Lloyd Brasileiro, cm sessão extraordinaria de 2 de ,julho u!Limo, doere Ln:
Ar!, 1" - O Governo assume a l'(·~nonsabilillarle d!l
Lodo o passivo da Sociedade Anonyma Lloyd Brnr.ilêiro,
inelusivc os seus empresLimos realizado~ em J,ondres,
J'ioando com a prOp·riednde de todo o ncliv•J rln mesma
sociedade.
·
At•L. 2" - E' o Ministro da Fazenda auLol'izudo a
elllii.Lil' apoliccs nl.é :\ quantia. de 32.000:000$, pa]l(!l,
para liquidar as div1dns da ref·erida so~iedu.de nnonymn conLrnhidns no pniz.
~ 1" Os titulas serão no vnlor .llOtninal do
i :000$000 do typo a qua se refere o rlue•·elo n. ·\.330,
de 28 de jnneit•o de '1002, e venccrüe o ,iut•o nnnual de
5 'I', papel, pngo scmestrnlmente na Cni:xa de Amorti1.n1;ão n nns Dolcgncins Fiscnos nos E.!itrtdfl':.
§ 2" - A amortização se :rart\ na rnzrw de i 12 'I'
no nnno, pot· compm no moJ•cndo, qunndu os .ti Lu los estiverem nbaixo do pnr, o por sorteio, •111~1Hio €·sl.ive-·
rem ao pnr Oll ncima 'dcJl.a ...
O rosgnle comecnrt\ a ser !'cito no nrnr.o de trcs
annos, a contar dn dnLn da emissão dos titulas.
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§ 3' Os ·títulos emittidos em virtude deste decreto gozarão d!ts iscnr;õcs c privilegies que !LS leis COL1ccclem !Is npoliccs ora cm circulncüo.
Al't. :l" - Fi~a ineoeporado no Pnlrimonio Nacional
o acervo da referida Sociedade Anonyma LJoyd Bro.zilciro, sob a adminisl!·acão do Minislerio da Fazenda,
aló ser dado ao mesmo o destino de que trata o referido disposiLivo legal.
Art.. 1," - Revogam-se as disposições em contrario.
ltio ·de Janeiro, 13 de a1;osto de 1913, 92' da lndeP"~ndencia e 25" da Republica.
HERMES RODRIGUES DA FoNSECA
R'ivallavia da Cunha CorrOa

O J.loyd era uma sociedade anonyma cuja dissolução e
liquidação amignvel se deveria ter operado de uccOrdo com
os dispositivos di) decreto n. 43.1., de 4 do julho de 1891.
]~m vil'ludc de liquidação, seriam seus bens alienados, e
quando o l'ossem em favor da l!'azendu Nacional, a incorporação
só se realizn1•iu nu fórma prescripla nos arts. H3 e ilt4 da
Consolidnr;ão das Leis da Justiça Federal.
O procurador da l'azcnda deveria apresentm· cm juizo o
respccLivo ti tu lo ori!;inal da ncquisicão dos lbeus do Lloyd, requm·cndo-sc mandar-se dar posse, e que, tomada esta, seria
.iule;ada IJO·L' scntcnca n incorporucila.
PJ•orerida a scnlcncu de incorporação, seria necessnrio
oxu·ahil· n respccLivn cm·La para ser remettida á repartição em
que devcl'in se J'nzcL' o assenlamenLo, como manda a lei.
A soluoüo do passivQ do Lloyd deveria preceder a incorpo.raciio.
O Gove1·no, entretanto, assumindo a responsabilidade do
passivo, no mesmo uclo, declarou o acervo f)o Loyd incorporado
.ao pntl'imon io nacional.
~L'odnvia não me insll!',jo contra n OL'ientncão do Governo,
cm,ios intuitos fltltl'iOLicos reconheço, mas me parece que o
a~Lo nlludido 11 lnexoqulvel, pela difficuldade que no momento
teL·i't o Govcmo Jlt\lla cnconlL'l\L' tomadores pm·u as 32.000 apoJices, cuja collo~nçrt{) contava pura obtc!' a quantia correspondente c indispensnvol pm·n fazm· face ao compromisso assumido.
. As circumslancias ncluaes e os altos interesses permanentes rln Nacüo reclamam outro alvitre.
A venda do· n~crvo do Lloyd, sem subvenções, niio poderá
soL' cxcquivel parn pr·oduziL' n quantia precisa para pagar as
suas dividns no 'l'hesom·o c no Banco do Brnzil, CJUe montavam n 32.000 ;000$ )ln da ln do decreto o que ullt'npassnm j(t de
35.000 :000$ 1:om as despezas mensnes do custeio ntó agora
i'eilns.
Admii.Lindo qtw se possa nl~nncnr cm tnes condições apenas "". 000:000$, o Jlt'o,juizo r]{) Governo tendo n augmentnr
sempL'O com .n demora,

,.
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A :rro ln do Lloyd, que 6 a primeira da. nossil mnrinliâ
mercante deve ser a rcsorvn da nossa mo rmhn de guerra,
pnru transporte ele lr'Opns e munições em uma evcntualidage
qúalquet• do aggl'cssão cslrangoira, ou do t•evoluci\0 no proprto

pnir,,~uns

officin!ls o estaleiros devem ser om tnl cnso auxijinrcs do arsonnl d[l nossa Armada.
Foi por isso quo o Congresso autorizou o Governo a
subvencionar a Lloyd c n revilr c a modificar o seu contracto
com essa sociedade anonyma.
.
•
Niio querendo fazei-o, o Governo forcou n d1ssoluçao o
n liquidaciio do Lloyd, como consta da acta da assemblén geral do 2 de julho do corrente anno, annexa a esta Oli.'"])Osição.
Voltanclo o Ltoycl a ser uma sociedade anonyma, como
era, o cslnnqo nas mãos çlo Governo mais do trcs quartas partes das nc()ões representativas do capital social, n transforoncjf! aessas nccões .e das outras restantes perLenceptes a
:pp,r~Jc~lnres, importarm na transferencin da cnipreza n 01.11ros
aCClOUJStas,
. Por um.n oPeracüo simples o perfeita, effectuada pelqs
me_1os p~opr1ps o regulares em taos actos, o Governo receberm
a 1mportancm elo preço por que fosse ajustada a venda da
Lloyd, e este permaneceria tal qual era, cojll todos os seus
encargos c vant~sens, direitos e obrigacões,
· Assim sendo, o Governo, de nccôrdo com os compradores,
·aentrci das autorizações vigentes e das forcas• do areamento,
se utilisarin das subvenções par(\ uma operação financoim
)lela qual poderia ter ú sua irpmedinta disposição n jmportancia
qe 77·, 000 contos.
Nn. modalidade indicada para negociação, seria mesmo, no
rpgrpcnLo, desnecessaria e até incabivel a concun·encia publlca, porque não se verificaria - arrendamento nem venda
elo !\Cervo do Lloyd, que deixava de ser incorporado ao Pa.trimonio Nacional, o readquiriria a sua qualidade de empresn
anonyma.
·
As uc.çües representativas do capital social passariam de
umnf• para outras mãos, por effeito de uma transferencia, operada nos cstrictos termos da lei.
· Quanto ú venda, nn legislacüo vigente, o Governo é estorvado pela obrigatoriedade das eoncurrencias, principio que,
systematizndo, é a mascara que esconde n traficnncia, a defraudação dissimulada do erario publico, forcando habilmente
o Governo n se submetter n preços muitas vezefo ao dobro do
que, realmente, podevia custar o trabalho ou fornecimento, ou
o minimo no caso de venda,
Os J'nctos ahi estão confirmando o que venho a.llegando
oontra essa arma de combate politico, do desconfiança ao critevio e honestidade do Governo e do indirecta proteccüo nos
nesQcistas,
·
Nüo defendo interesses pef·Saaes, não tenho outro interesse sinão bem cumPrir o meu dever f.er;·indo no meu paiz
e flP Govevno ctn mlnhn Pntvia e é por isso que falla·.camo
~into, ~P.mo penso e tenho o animo de, desassombradamente,

•

l
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combater o polvo da iionclirrencia obrigatoria, cu.i os tentàculos preJudicam os cofres publicas c inspiram terror úquelle~. que receiam perturbar a simulada probidade que, através
da concurrencin obrigut.orin, delapida a honorabilidade dos
que nüo ,iurum nn viroindadc dessa tal concurrencia publica
ob1·íoatoría. (Jlluito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - A :Mesa não p6de acceitar a emenda:
do Sr. José Murtinho. O nrt. 142 do Regimento estabelece:
<Nüo é permittido apresentar no projecto de leis
annuas emendws com caracter de proposições principaes, que devem seguir os tramites dos projectos de lei.
São consideradas taes as emendas que crêam, reformam.
ou extinguem serviços e repartições publicas, etc~
.A emenda manda pnssnr para o patrimonio do Estado um:
proprio nacional, o que só póde ser feito por meio de um pro-.
jecto especial.
·
A Mesa tambem não póde ncceitar a emenda dos Srs. Sal"'
gado e Teffé, porque manda reformar os serviços da Delegacia:
Fiscal do Amazonas.
.
V•e·cm á Mesa, são lidas, apoiadas o postas conjuntamente
om discussão, com a proposição, as seguintes:
EMENDAS
N. i

Ao nrt. 1O o ~eus paragraphos - Supprimam-se.
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1913. - Tavares de
Lvra. - João Lui: Alves.

N. 2
Ao art. 8' - Acorescente-se, depois dru palavra «Para:"'
hybn,, o seguinte: «e da Parnahyb~.
.
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1913.-Píres Feneira,

N. 3
Accrcsccnte-sc onde convie'!':
Art.
Dn dntn desta lei em deante, ficam sem effeito
nR concessões feitas pel·o GO\'Crno aos bnncos estrangeiros,
para instituírem os pequenos depositas em conta corrente.
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1913. - Alencar,
Guimarães.

N. 4

Ao nrt. 17- Ondo se di:~;: d915~, diga-se: d9i4,,
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Tavares
Lvra,

d~
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N. 5

Ao nr•l, 2"-Acm•osconl,o-so: «,., n mnndnr osl.nbolocor nn
sul do J.llor•lnnopolis um posl.o f'iscnl subot•dinndo ú nlf'undogn dn rrHJHIIHl cidndo, dnndo-lho or•gnn.iwci1o u n.l.l.l'iliuil;iUJ iduul.icns rís do posl.o l'iscnl du Snmllnqui, 1111. lmt•r•a

]HH'J'It

not•Lo~.

Snln dnH sossOus, H\ do downrhr·o do HH3, 'Sc/t.1nidt.

llc1'C'i!io · Lnz.- Alulon JJapl'i.~ta.

11'alimw

N, O

A' vm•Jm :18' do ar.•!.. 1"-Dopois dns pnlo.vrns «~losns do
rondas o collocl.orins>, dign-s•J: «nccrr.scidn. do JG :000$, pnr•n
o posto fi~cnl drt hm•rn sul do Jllol'innopolis· sondo ·13:100$,
para ressoai; t:líOO$, prn•n rnnl.ol'inl o oxpcd,ioniJ<J', o J:I,OO$,
.para compra elo ·um oscalor o perl.oncos>.
Sala rlns sessões, ·I O do do7.omhl'O do I 013. - Fclip)W
Sclwtidt. - He1•cUio Lu;.- Abdon Baptista.

N. 7
A' vorhn 18' do :u'l.. 1"-Dcp·ois dn.~ pnlnvrns «Mosas elo
rcndRs c collccl.ül'ins», dign-so: «necrose ida elo 1,00$, pnrn completar a consignnciío dosl.innda no fnrdnmonf.o dos guardas da
mosn do rondas de Tl.n,jnhy,,
Snla das, sessões, 1O do do7.cmlll'O de 1013. - Fclippc
Schmidt. - Hercilio L11z.- Abdon Bapti.lta.

N. 8

Onde convier:
Fica o Governo nntori7.ndo n vcJndor, c'm l111sl.a pnhlicn, o
pr~dio nncionnl contigua no palncio da Jlre,~idcmllin do Mntto
Grosso, cm .Ouynb:\.
Sala das sessões, i6 de clozombro do 1913. - José Murtinho.

N. 9

Onde convl·er; inclual)l-SCl <IS seguintos artigos:
Art..
Fica o Poder Executiv<l nul.orizndo n .nlilmnr o
Lloyd Bra7.ileiro, mt>diant.c as oondicões seguintes:
n.l vendor· n;; sun$ rospect.ivns nccões n quem se propuzer
.ndcruirll-'ns, por q11nntin nunca inferior n ~5.000 :000$000 ; <1t1
b) vender por quantia tnmb~m nunca inferior a
/f5. 000 :000$, ·obr.i·~:ando-se o ndQtJ il'ente n. dentro do prazo de
fiO >dias, realizar ·O emprest.imo de 32.000:000$, ou mais, si
convier no Governo, para pagamento das dividas do Lloyd Brn~ileil>o e outros fins, ao ,iuro de 5 'I', com prnzo nunca in!'er~or

n 50 annos.

·
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Em qualquer dos casos do artigo nnteriol', quo
se I'Oali~el •n• venda. do Lloyd, serão mantidas as subvcncií~s
COIIHI.Illl l.os dos lll'i.s. D2 o 07 da lei vigenl.o, n. 2.738, de '• do

,ia III!Íi'O do ·I\) 13.

API..
As flOIHllll'l.'onoins parn compras, vendas, arf•endnmuiil.os, llonsl.i.'ll!.ll,;iios c mais sorvi•;os publicas são l'aoull,al.ivns no lll'il.m•io do cndn Ministro de Estado, nos rcspocl.ivos
dopnrl.n.mcnl.os d n ndm in isf.rnciío n seu cargo .
•
Afol;.
O Podor Exocul.ivo supprimirá as mesas de rendas l'odornos que ,iulgnr nocessnrio, do nccllrdo com as con'.'P•n imlllins dn adminisl.racão, subsl.il.uindo-us por collccLorias.
· f\nln das sessões, 1ü do dezembro de 10'13. - Raymundo

do Mi1'l&nda.

N. 10

Ao m•l.. 11,, § 1"- Acerosccnto-so: c, •. do director gemi
dos COI'I'cins, doH' suh-<lif•eclm·es da nennrLic;ão Gemi dos Corroias, do lllllll'n da '•" soc:cão do l.rafe~o posl.nl (col'l.'eioRo ambulnnl,••s), o do n11xilia1.' do i;llhincl.o do dit'NJI,ot• J;ef.•al dos Corroi os>.
Sn.Ia das ~essõcs, ·I(\ do dezembro de 10'13. - Raymu.ndo
rla Miranda.
o

Sl.lRponsn, n. diseussfi.o, arirn de ser ouvida a Comrnissüo
sobl'o as ornonrlas anr·csenLndns.
São r·ocusrtdns poln Mosn as soguinl.cs:
EMENDAS

Onde convier:
A l.omnr cffodivo nos fnnecionarios dn Delegacia Fiscal
do J\mnzonns o rlisrosl.o no arl.. 82, n. XXIV, da lei n. ~35ü, do
31 do dommlll'o de 1n1a.
Sala rins sessões, 1,0 de dezembro dll 1013.- Gabriel Sat(lado. -

Teffá.

Accrcsconf,c-sc onde convier:
Considerando do urgente ncccssidnde o melhornmellii.O do
pnlncio da prosidencia do Est.ndo do Mntl.o Grosso o que ó indisronsn.vol parn esse mclhornmonl.o n ncquis!cüo elo proprio
nacionnl contisuo n esse pnlacio c que serviu 'Outr'orn d1o
quartel general do E~ffi'eito;
Considerando mais quo nesse proprio nncionnl funccionavn ulf.imnmente n Rcpnrtícíio de Protecção nos Tndios o
quo 1t pedido do gov.erno do Mnl.t.o Grosso, essa J•opn.rticão foi
trnnsforidn pnrn outro propri·~> nncionnl, quo era u onformnrill

•
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militar, depois de obrns de adaptnoiio realizadas nosso predió
pnrn o sorvico da mesma repartição, obras que foram rc.nlir.adas ú custa dos cofres do Estnd'o do Matto Grosso, na im-.
portnncia de 12 :000$000;
Considerando finalmente que o Governo da União nüo
precisa mais do supra referido preclio pura ·os seus serviços,
uma vez que estt\ installada cm Corumbt\ a séde da 13' resiiío
milHar, e que isunlmente so acha installnda a Repartição de
Proteccão nos Indios, na antiga enf,ermaria militar, o que
devem ser compcnsadRs as ref,eridns despezns Jcitns pelo Tho~
souro do Estado do Mutto Grosso;
·
o.rroreço n sc~uinte
llMENDA

Artig·o unico. Fica pertencendo ao Estado do Mattó
Grosso, o proprio nacional, antigo quartel scnerul, contisuo
no palucio dn presidenciu dessa Estado, para o fim de ser
melhorado e prolonsado o mesmo palacio.
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1913. - José Mur.tinho.
O sr. Pires Ferreira (pela ordem) - Sr. Presidente;
acabo do verificar que na proposicão da Cumarn · que fixa
a dospeza do Ministcrio da Fa:>lenda, para o proximo exorcicio, ha um eng-ano que precisa ser modificado. Este ensano
consiste na citação de uma lei relativa nos operados, que
nlli se declara ser a de n. 2. 415, quando essa lei tem o
n. 2.5.14.
O Sr. Presidente - Isto é um equivoco quo compete á
ConnnissUo de Radaccão corrisil·. Opportunamente V. Ex.,
levará a alia a sua J.leolamac1io·.
CARTAS Dll llNOllNHlliRO OEOGRAPRO

Discussão unica da emenda do Senado, rej eitnda, pela enmura dos Deputados, t\ proposição que concedo carta de enscnlwiro geosrapho aos nlumnos das Escolas de Estado-Maior do
Exercito o dn Escola Naval quo concluirem os. respectivos
cursos.
Rejeitada. Vao ser enviada 1\ ~.ancciio n proposicüo.
CREDITO Dll G50 :000$ AO MINISTER'C 00 ExTlllllOR

3• discussão dn proposioüo dn Camarn dos Deputados
n•. 01, de :1918, que abre ao Ministerio do Exterior ~ ·er~ltq
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do 650:000$, supplomcntnr (, vorbn ~· - Commissão de Limites - do art. 23 da lei Ol'C~mcntnrin vi:;cnt.c.
Approvndn. Vno ser s·ubmctLidn ú snnccão.
O Sr. Presidente- Nada mais havenrlo n trntnr,
vantar n sessão.
Dcc•iS"no parn ord~m do ;Jin dn •eguinlo:

VDll

le-

'1'1\AO,\LT[OS llll COMMIS~ÕllS

J.,cvnnt.a-se a scssfío !Is 2 hornR

~

Hi minutos,

181' SESS.t;O, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1913
I'RilSIDEf!CIA DO !;1!1, PlNH!liRQ MAOHAPO, VICE·PllES!DilNTE

'A' 1 hora da tnrde, presente numero legal, abre-se :i
&essiio, n que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira.
Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Metel\o, Gabriel Salgado,.
Laura Sodr6, Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José Eu?.ebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Goncalves.
Thomuz Aocioly, Tavares do Lyrn, Antonio de Souza, Sigismundo Goilcalves, Goncalves Ferreira, Luiz Vinnna, João Luiz
Alves, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Nilo Pecanhn, Sú
Freira, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna,
·.\dolpho Gordo, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de
Bulhõos, .Tos6 1\lurtinho, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xavier· da Silva, Felippe Schmidt, Hercilio Luz e Viclorino Monteiro (38), ·
Deixam de comparecer, com causa ,iust.ificadn, os Srs. Si!-'
vario Nery, Teffé, Arthur Lemos, Gervnsio Passos, Francisco
St1, Epitnolo Pessoa, Cunha Pedrosa, Wnlfredo Leal, Ribeiro
dr. Brltto, Rnymundo de Miranda. Gomes Ribeiro, Oliveira
Vn\lndü.o, Guilherme Campos, .Tosó 1\lnrcollino, Ruy Bnrbosn,
l<'rnncisco Portelln, Lourenco Bnpt.i.s!n, Alcindo Gunnnbnrn,
Augusto de Vnsconcellos, Gonzagn .Tnyme, Brnz Abrantes, A.:
Azeredo e Abdon Baptista (23),
E' lida, posta cm díscussi'lo e. sem debate approvadn n
nela da sessão anterior.
.
O

Sr. :1.• Secretario declara que nua ha eli:J)ediente.

O Sr.

~·

Secretario deolnrn que nüo ha pnrecores.

J

'
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ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de trabalhos de Commissõcs, vou levantar a sessiio.
Designo para ordem do dia da seguinte:
3" discussão dn proposioiio da Cnmarn dos Deputados
n. 73, de 1913, fixando u despeza do Ministcrio do Exterior
para I 91·1 (com pm•eccr da Comm1:Ssão de Finanças, of(erecendo emendas já approvadas em. 2' discussão).
·
Levanta-se a . sessão tí 1 hora e 45 minutos.

!.82" SESSÃO, E!lf 18 DE DEZEMBRO 'DE 1913
PRllSlllllNCIA DO Sn. PINHllinO MACHADO,

V!Cll-Pf\P.SIDllN~'E

'

A' 1 hora da l.arde, presente numero legal, abre-sP. a
sessão, a que ·concorrem os Srs. · Pinheiro Machad·o, Ferreira
Chaves, Arau,io Góes, Pedro Borges, Metello, Gabriel Salgado,
Teff6, Lauro Soclré, ArLhur Lemos, Inclio do Brazil, Mendes
d'e Almeida, José Eusebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Gon(}alves. Francisco Sá, Thomaz Accioly, Tavares de
J.yra, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves F.err.eira, Raymundo de Miranda, Oliveira Valladão, · Guilherme Campos, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Sú Freire, Bueno•. de
Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Adolpho Gordo,
Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Gonzaga Jayme, Leop.o•ldo
de Bulhões, José Murtinho, Alencar GuimariLes, Generoso
Mttrques, Xavi.er da Silva, Abdon Baptista, Felippe Sóhmidt,
Hercilio Luz o Victorino Monteiro (46).
Deixam de comparecer com causa ,iustii'icadla •OS Srs.
Silverio Nery, Gervasio Passos, Epitncio P·esson, Ribeiro de
Britto, Gomes Ribeiro, Luiz Vianna, José Marcellino, Ruy
Barbosa, Nilo Pecanha, Francisco Portelln, Lourenco Baptista,
Alcindo Guanabara, A11gusto do Vasconcellos, Braz Abrantes e
A. Azeredo (15),
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
neta da sessão anterior.

O Sr. i • Secretario chi conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. Ministro das Relações Exteriores, t.rnnsmittlndo o. mensagem com !!Ue o Sr, Presidente dia Republilla•
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submotto á consideJ•ncúo do Senado o acto pelo qual transfr.ró
o Sr, Oscut• do 'l'oi'J'é von Jloonhollz, do ministro rio Brazil cm Lisboa paru idenlico togar cm Berlim, - A' ComnlistitLD du ConstiLuicúo o Diplomacia,
O Sr, 2" Secretario procede á leitura do seguinte
PARECEI\
.'

N, 273- iüi3
Radaação final da emenda do Sanado á proposição da Gamara,
n, 55, de ·1.9-18, fixando as (oJ•ças na·vaes para ·O exe1•aiaio
de 1914

Ao nrL.' 1•, § ü" - Em :vez de «800~. diga-se: «GOO~,
· Al't. Fica o Presidente da Republica autorizado a reformnt• o Corpo de Engenheiros Navaes, sem .augmento do
despezu, e sob as seguintes bases:
·
a) constituir o quadt·o pela maneira seguinte:
Mensal

Annual

Total

contra-almirante .. 1:900$000 22:800$000 22:800$000
de mar e
guerra ......... . 1:.\50$000 17 :.\00$000 87.:000$000
5 capitães de fragata. 1:200$000 14 :400$000 72:000$000
G capitães de corveta.
050$000 H :400$000 68:400$000
8 capitães-tenentes ..
750$000 9:000$000 72:000$000
b) dividir os engenheii·os por cinco seccões: ,
':l', construccão .naval;
2", machinas;
3', electricidade;
'''• ~~·mnmento;
5', hydraulicn-;
c) deLerminat· •as seguintes idades para a refrmn com1

5

~·.aritães

'

'

pulsor~n,:

Annos

Contrn.-nlmirante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Qn.pitão de mnr e guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Cn.pitüo de fragata .. .............. ·.. . . . . . . . . . . . . . . .
60
CarpiLiio do corvetn. · ............. , .......... ,.......
60
Cn.pitii.o-tonente ................. .; . . . . . . . . . . ... . . . . .
60
cl) regular n ndmissão no qu~dt·o o preenchet• as vagns,
npJ•ovoi !.nndo os nctuues engenheiros estngiarios
Sa!n das Commissões, 18 de dezembro do '19-13. - Wal-

fJ•erlo Leal. -

OUvaiJ•a Valladlio. -

Gon:aa.u .Ta:urna.

Ficn sobro {L mesa pura ser discutido nn sessão seguinte,
depois de publicado no D-im•io do Conaresso.
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O Sr. Raymundo de Miranda (•) -Sr. Presidente, sempré
sagui n norma de não deixnr pnssnr sem protesto e contestncão completa todas as nrguicõcs que nn vida pub!icn contra
mim toem sido levantadas por mt\ vonto:de, despeito, interesses mal contidos, ou qualquer outra razão.
Quando ·na sessão pnssada tive a honra de submetter 6.
apr.eciacão do Sent<do diversas emcndns no orcumento do. Fazenda, tinha quusi a certeza do qua ellns iriam incommodnr
áquelles cujos interesses fossem pelas mesmas prejud:icüdos,
no onso de serem convertidns em lei. Mas isso não seria •razão
para me deter denntc das minhas convicções, como não deverá
ser jt\mais razão para deter nenhum homem publico, quando
a consciencia lhe diz que elle procede bem, praticando este ou
nquell'a acto.
E tanto eu provia que o choque dos interesses do negocismo havia de ferir o orador, que declarei no meu discurso,
quando tratei de tornar a concurrencia pubJi.cn facultativa e
não obr!gatorin, no critcrio dos titulnres das diversas pastas
ministeriues, porque, felizmente, ainda confio na probidade do
Governo do meu .paiz, porque nlío defendo interessas pessones,
não tenho outro interesse sinão o de bem cumprir o meu dever,
servindo ao meu pniz c no Governo da minha patria, e é por
isso, disse ainda, que falia como sinto, como penso, o tenho o
snimo de, desassombradamente, combater o polvo da concurTencia obrigntoria, cu,ios tentaculos prejudicam os cofres publicas a inspiram terror ó.quelles que receiam perturbar a simulada probidade que, atrnvez da concurrencio: obrigatoria de:.
lapida a honorabiiido,de do.s que não juram na virgindade do:;sa
tal concurrencia publica obr:igatoria.
No Correio da Manhã, algum nrticullsta, referindo-se á
minha emenda, que lembra alvitres sobre a venda do Lloyd, já
resolvida pelo Governo, diz que nüo comprehende bem qual foi
o intuito do orádor, no redigir a condiciio b.
·
A condi cão b é a saguinte:
4:b) venda por quantia to:mbem nunca inferior a
45. 000:000$, obrigando-se o adquirente a, dentro do
prazo do 00 dias, realizar o emprestimo de 32.000 :000$
ou mais, si convier no Governo, para pagamento das
'dividas do Lloyd Brnzileiro e outros fins, no juro de 5 'I',
com prazo nunca inferior a 50. annou · · '
Diz ainda o ~rticulistn que não eompreheni:Je\ \qual o rnou
intuito 'QO -redigir a condição b, tüo confusa ella 'se apresenta
:~o seu espirita e tito difficil se lhe torna saber si o Llovd será
vendido por 45.000:000$ ou dndo de premio a quam ai•ranjar
o emprestimo de 32.000:000$ para o pagamento de suas divi-.
das.
.
.
,
· O texto desta parte da emenda niío s~ prosttt absolutamente a duvidas;. é bastan,te claro; autoriza a vond.o. ,nor/.quan,(*) Este discurso não foi r.evisto pelo

orado~.: ·:::, "'
.
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tia nunca inferior a 45.000 :'000$ e impõe ao arlquirente a
obrignciio de, dentro do prazo do GO cllins, renli~onr Lambem um
emprcstimb de cond.ioões vantajosas ao •Jt>voJrno, vara o pa~
gnmento das dividas <lo Lloyd e outros fins.
Concluo allegnndo que esse facto, tão importante, não
:vem ao caso para seus 'intuitos.
E' claro. O seu intuito não foi discut.i:: a questão, mas
nprovoitnr-se do nssumpto, para vjb•·ar in,iusticns oJ aggr~ssõcs
contra aquelles que níio gozam das suas sympathias, e tl assim
que termina o artigo, dizendo que ;:i estava aberta a concurrencia publica e que «parece isto indicnt· que o Sr. Dr. Rivadavin CorrOa não foi ouvido pura organização daquelles estupendos projectos ou emendas~. que, aliús, podia accrescentnr,
:vão ferir não menos estupendas ambições tumbem .
. E' verdade que o Sr. Ministro da Fazenda não foi ouvido;
mas tambam é vm·dade que eu não cortl'abLL!ei alosolutnmcnte
sobre o assumpto, nem com o honrado e !Ilustre Sr. Senador ,
Teffé, nem com .v. Ex., Sr. Presidenlo1, nem com o benemeríto Sr. Presidente da Republica, quoJ o mesmo articnlista procura ferir, fazendo insinuações em fJL'OV•3ilO de suas nntipa.
Nã9 vedei absolutamente nu minha cmendtt a concurrcn-

fu~.

·

cia publica, nem determinei que :l V'3a·h~ do Uoyd fosse f~itn
sem ella, estando o edital para ~sse fim j;í publii!O;rlo. Apenas
proponho uma autorização ao Govr,rno, no prr,amcnf.o, lembrando novos o lvilro•:~ para n vlln~la dn Llo~·d, dos quues o
.Governo rroderá lllih;:a.r-sc ou rt'tu, caso rm~a~sc o r:m1C1.lrr~n
cia ou nii.o qn·•irn >tostai-a, poJrqllil to··JoJs n•l> ~nbcrnu;; r:r.mo
se. fnz ·concurrencin. O Governo poderia aproveitar-i!'~ ainda
dos meus alvitres, si fossem convertidos em lei.
A concurrcncia obrigntorin, como, no momento, entre nós,
se cstú praticando, é o grande recurso dos negocistas que se
reunem, se combinam c estabelecem um pr~co muitas vezes
superior no dobro do custo de um trn!J.alho ou de um fornecimento e o impõem ao Governo, que tem de se submetter.
Ainda mais: temos vi·sto muitas vezes, antes de realizn.dn uma concurrencia, dizer-~e que ellO;- serú de Pedro, P!lulo,
Sancho ou Martinho, o que faz J•ecordnr uns tantos concursos
que se faziam nns faculdades, concursos estes em que, antes de
seu Inicio, .lá se sabia que fulano seria o proposto.
As mlnhtts emendOo~ foram inspiradas pelo proprio decreto
·a~· Governo que aggregou o Lloyd Brasileiro no pO;trimonio nacionaL .
·
Conforme esse decreto n. 10.387, de 13 de agosto, nrt. 2•,
·o Ministerio da l!'nzenda fica autorizado a. emittlr apolices até
a quOJntia de 32 m1l contos, papel, pnra liquidar as dividas d!l
referida sociedude anonyrnn, contrnhidus no pniz.
Orn, vender o Lloyd sob n base de 43 mil e tantos contos,
emittir um emprostimo de 32 mil contos, chnmnr· a si a. responsabilidade dn dividO; e.'Cterna do Lloyd, quer dizer que o
~overno paga para alienar o Lloyd, mas não faz operaciio n~.,

- ......
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nhuma do quo resultem vantagens, nos to momento de crise monotaria para a Nacüo.
Eu entendi, e como ou muitos e muitíssimo mais compe
tentes, que. o Lloyd valo muito mais do que o preco
por que 6 annunciado, sem ao menos se obrigar o 'adquirente
a dar mais alguma coisa que venha melhorar a crise financei!l'll
que nós -atravessamos.
Si o neuocio do Lloyd não fosse muito bom, não surgiriam
tantas recriminações e a concurrencia não seria tão calorosamente discutida .e níiio se inverteria o pensamento do a-utor
das emendas, adulterando a verdade e mystificando os factos
e attribuindo-se-lhe intenções que nunca teve. para atemorizlll'.
·
.J11mais _procurei Ministros, Presidente da Republica, mem'bro algum do Congresso Nacional, quem quer que seja, emfim,
para tratar deste ou. daquelle interesse, ·a respeito do Lloyd
ou de qualquer negocio.
.
. .
·
Apenas limitei .a minha accão ao interesse - ~~;liás muito
nobre e digno - que -assiste n todos os representantes da Nacão - de procurar, na medida das suas forcas, insufficientes
ou não, auxiliar o Governo nesta obra de reconstruccão financeira, lem!Jrando medidas, que serão .ncceitus ou não, mos ficando a cada um a consciencia de haver cumprido o seu de..
!I
ver
Não sei quem são os pretendentes do Lloyd. Sei· apenas
o que diz o Diario. Sou estranho aos interessados neste negocio e não• teriho nenhuma ligação directa ou indirecta com'
elles.
'·. '
.
O Diario de ·hontem, com autoridade' que ninguem lhe
póde contestar sobre .assumptos .de interesse publico e com- ·•
mercin:l, diz e Mfirma:
. ,. . ;
..
.
NAVEGAÇÃO NACIONAL .
o

'

'
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O GOVERNO . QUER VENDilR O LLOYD

..,.. ·

Quem ano os. pretendentes?

tight, Royal Mail, Thaodvr. Willa As condiçtfes.·de venda são as mais
e RottahUds em concurren- . favoraveis e a compra do Lloyd
rapresentàrá um 11ello negocio
cia ?

O boato tornou-se realidade.Já. se nno dirá:, em vl1o, que o Go·
verno · pretende fazer a venda do
Lloyd Brazileiro com todos os seus
pertences e direitos.
O Diario Of{tcial, de domingo
ultimo, publica o editorial e as
condlçOes de venda dn grande
companhia pertencente ao Patri·
monlo Nacional, otrerecendo todo
o seu acervo por 43. 9i3: 6308

Agora fallemos dos compradores. Quem sno ou serno, nno se
sahe ainda, ao certo. O boato,
porém, insinua já, e com algum
fundamento, que entrarno em
concurrencia a Llght, a Royal
Mail, o Sr, Theodor Wllle e ' os
Srs. Rottchilds.
·
Em qualquer das sédes ou re~
presentantes destas· firmas ne·

r.
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«pagos intcgmlmenta no acto da
assignatut•a da escriptura da
venda» •. O prazo para a apt•escntaçr~o da pt·opostas vao até H do
<Lbril do proximo anno, podendo
concorrer ;i. compr;L qu;tlquot• socicdada,dosde que soja organizada
pala menos com um torço de nacionaos.
'
A Jlotílha do Lloyd Brazíloíro
cornpõo~Ja de mais do üO emb;u·c;u;õos om perfeito estado de coRsorvação, a de rebocadores, plantúe.s, botes, chatas,· chalauas. etc.,
c no acervo acham-se comprehon~
didas pt•opricdades valiosas, como
a ilha do MocanguO Pequeno c
deus diques, alúm do muitos prodias magnificas a excellontemeute
construidós.
E' comprida a fastidiosa a lista
om que veem enumerados o machinismo, fet•ramenta e domais
portet1cos do' J.loyd.
lia annos o Dr, Josú Carlos
Rodrigues, nosso illustro conf1•ade
do Jornal do Commcrcio, c um rept•esontante de uma casa ingleza
fizeram a avaliação da importante companhia, calculando o
,sou valor cm 45 mil o tantos contos, ou sojam mais dous mil sobro.
a importancia pot• que o Governo
bojo ofl'ot·ecc o Lloyd, convindo
notnt• que depois da avaliação ref'ot•ida toem sido adqni!'idas grandes proporçOcs de material parn
o Lloyd.

gam-sc a confit•mat• ou desmentir
o boato. Comproheudc·sc: -o segl'Cdo ó a alma do uegocio.

o que podemos adcuntat• l:
que todas essas cmprczas fazem.
mais ou monos seu upú do alferes» ao grande negocio. A Light
aborda os nossos paredros, segundo tam bem o boato.
~Ias

A Royal Mail, Cltjo sonho é dominm· os mares, não perderá a
occasillo quo so lho aprescntn tão
opportuna, si bem que· 11m do8
seus aucntcs, muito em particular,
vtí jtí cli:anclo, com ares, que o
Lloyd nem vale 14 mil contos. E' o
dictado mais uma vez a manifestar-se, de confirmar ou ·desmentir. -~ Quem dosdonlm quct• compt•ar - obsm•va-nos alguem quo
conhece sabiamente os negocias
das emprezas do .navegação o o
fervor da gente do mat• pelos diatados...
·

Quanto ao Sr. Theodor Willc
não luJ. quem não conheça do
dedo · que o gt•ando capitalista
tom par~ os bons negocias. Faltam.ainda os Srs. Rottchilds.

Os millionarios inglezes, em uma
das suas visitas, quando de· passagem nesta capital, se detiveram
singularmente sobre cousas do
Lloyd ...

Nüo conhcco pcssonlmcnLe nenhum·· dos rofCt•idos prcLcndcn Lcs tí ]JOSso do, nossn grande Marinha Mercante, rcprcscntooo pelo Lloyd Brnzllcdro; nüo conhece Lambem os respectivos
lcadcr.v da Ligl!t, Uoyal lllnil, 'l'lioodor Willo O· Rollchild,
·
perante os poderes p\thlicos du Uuiüo.
E' lnrncnLnvol cruo so nccuscm os !tomons pu!Jlicos E·O!ll ·
pt•óvicl oxnme; n critico; feiLn ;\s emendas, acredito, nüo t01•in
tiio inenbidn or•iontncüo, si o nt·Licu lislit tivesse lido c pondcl'lldo sobi'C o discurso com que .foram j ustil'icndns.
netroccclnmos um pouco, pnrn I'ecordnr o que ulloguéi nn
sessiio do 25 do mez findo, sob1·e a, venda do L!oyd .:
.
Vol, IX
I

i6
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Diz iii: o orador:
«l\!ns o Go,;crno tem um estorvo: é u obrigntoriedndo da eoncurrencia na lei orcamcnturin vigente; !'irmas c capitalistas existem ·que, podendo ol'fcrccct•
enormes vantagens, não se suJeitam aos corrilhos do
concurrencias, quo nem sempre exprimem vantagem c
nem honor·tidttdc.
A obrigntoricrlnde da concurroncia é .uma manii'cstucão de J'ulta do confiunca no Govo!'llo, como u. eondicão de preJ'croncia consistindo unicumento no prcP.o
é o maior dos absurdos em mataria administrativa, máximó com n exclusão da quulid~do da mercadoria, no
ponto, Sr. Presidente, do se nos·. dcParnrem originulidudcs cxquioitas, como seja a proposta do fornecimento
do productos especi!\Cf• por prcco inferior ao custo da
manufactura.
Em tempo truta,rei dessa nnomnlia, porque desassombradamente confio nu competcncia o nu probidade
do Govemo de meu puiz e de seus auxiliares immcdiatos.
E' preciso que a imprenm no interior c nossa t•cprcsentaciio no exterior. Jlroclnmcm a verdn.dc, saibam .
manter sincernmenLe o credito nacional, não deixem
medrar a dclncüo,,
Na f·essão de 1G deste mcz. deixei bem claro, tanto no
discurso que proferi como nus Jl!'oprins emendas cm questão,
que não pretendia, extinguir a eoncurrcncia e nem· n vedava,
para n vencia do Lloyd ou outra qunlquer;npcnns pro[lunha uma
mcclicla geral, no sentido do que cada Ministro, no clepa.rtamcnto da administmção n seu cargo, ap[llicasse o processo ela
concm·rcme.ia ou não, conforme melhor lhe fosse suggcrido
[lclo ~.eu critcrio cm duelo momento.
Entretanto diz A Noite, cm sua cdiçüo de hontcm:
«1-LOYD BI\o\ZILEIUO

A emenda Raumundo de lil"il'anda

O Sr. Senador. Ruymundo de Miranda apresentou
uma emenda uo orc.amcnto dtt l~azcnda, autot•izanrlo o
Govemo a vender as ncçõcs do Lloyd Bmzilciro, po1• ~5
mil contos, ou .a vcndc1• por i[óunl quantia os bens dtl
antiga cm preza de nuvcgacüo, c rnnnLidus as ,rcspcclivus
subvennões.
··
·'
, •·
Vendido que soja o Lloyd por 1,5 mil contos, o
compruclot• rculiznrt\ o cmprcstimo do 32 mil ·i:ontos,
·para pngnmento elo sun·s dividas.
,.
A emenda nprcscntndn refere-se tí uvalincüo feiln
pelos Srs. Dr. Josó Carlos Rodrigues o o rcprcsentunLo
do Lloyd Registar o n. emissão de 32 mil contos cm
npolices. Mas o Sr. Mi~istro entendeu, c cntcncleu muito
bem, que devia mandar. twulinr. os bens do Lloyd, fa-

.
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zendo publicar editncs pnrn. a concm•!•encin publica aqui
c no Of•trangeiro o a encerrar-se cm H elo abril d·e iUJ.I,
pela quantia do 43. 9'13 :ü30$, poga intcgmlmenlo no
acto dn assignnturri. dn escripl.ura ela vendo, não sendo
ndmilLidn pt•opost.n alguma que altero csln condição,
isto é: cvolor e pagomenlo,.
A emendo do Sr. nayrnundo de Mit'Uildn. chegou
toMo, porque ·o Govot•no, usnnrlo da autorização Jogislal.ivo, ,i(t foz publicar ·o edito! aqui o no estrnngoiro o
r:stt\ obrigado u occcil.o.r propostas dentro dos bases cstabolecidus.
Venr:edorn ·a emenda, l'iearin o Governo nn contingcncia de rrol.iear um neto do dcslcaldad(,, pedindo
moif• elo que o cstnbeloeido o do valor da avalinciio.
Pnrit ~cr conhecido o cscrupulo da nvnliacüo dos
bens do Lloyd, boslart\ l!lr o referido edital, que ainda
boje vem publicado no Diario O[[icial.,
lia um equivoco: a emenda não chegou Lardc, tem perfciLn
opportunidndc; n NlS[lcnsão da eoncmroncin, no5 termos cm
que se onconl.m dentro do quinze dias, nilO prc,iudicn ninguom;
a emenda não vóda n eoncurrcneia, cu.io odilnl poderia mesmo
vn.rinr com a insm·cüo dns eomliçõcs de que cogita n emenda.
Si não J'o5se poss·ivcl variar de. oondicões ou mesmo sustar uma concm·rcncin, lambem. seria vedaria no Go:vernü n ·annulla~ão do qunlquet• 'r:oncut'l'Cncia .
.Voltando ao al'liculisln n quem respondo, cu disso no meu
ultimo discurso:
«Qunnlo ít venda, na lcgislnciio vigente, o Govct·no
é cslot'V'l!do . pela obrigaloricdnde das concwroncins.
prinr:ipio que, syslr.rnnl.izndo, ú n mns~nra que esconde
·a tral'irmnoin, n dorraudncfio diss·imulada do ern.rio publico, J'oronndo habilmente o Governo n se. subm>c~ler
n prccos muitas vozes no dobro do que, realmente, podct•ia eustn;t· o lrnbnlho ou J'omecinwnto, ou o mínimo,
no caso do venda.
Os :factos ahi estão confirmando o que ve-nho allognndo conti·a essa nrm:n de combato politico, de clcsconfinnco. no erilerio o honcs'lidado ·do Gov~rno o do
indirecta protoct•ü.o 'nos negocistas.
Nüo defendo interesses possones, .não tonl1o outt·o
intet·osse sinüo bem cumpt•il• o '.meu dever, servindo no
meu poiz o 010 Govet'Ilo do minha po.~rin o ú .pot• isso
que falo como sinto, como -penso c tcn,JJO o animo elo,
. clcsassombmdamcntc, combator· ·O polvo da concurrcn. cin obrigntorin, cuJos tontnculos pro.iudicnm os col'ros
publieos o inspiram lcrt•ot• i\quel!cs quo rccoinm pct·lm·bat· n simulncla•. pt•obidndo qno, atmvés da concu·rroncin obrisntoria, dcln:pida. a hono!·abilidndo dos quo
não jumm na ·vi·raindada dessa tal corww·rcncia p1tbUcu
ob1'iàatoria.
·
Or<a, Sr. Pr•os'idrintc. quem !'nlln assim' nüo l'Ocoin u·s· investidas ela culumnil\ dcsar'Uoulndn, .por:quQ p6do :p~:ovocnr•,
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como cu .)ir.ovoco a quem' ,quct• quo soja,· que desfibro ou cile
c~ Lermos a negociata cm que nos envolvemos;. quem se mamfesta ·desse modo, Sr. !'residente, não teme set· confundido
pela exhibicão de uma prova do qualquer .1ncLo do negocismo
que lhe (lissipc o vulol' mot·al; quem, finalmente, tam dcsttt
maneira a c.ortczn ·de sun' propl'ia intcgl'idadc moral dcsafiu
n que· se publique uma s6 .medida onde sua assignatUJra deixo
pet•ccbet• algum~ outra cous[l de mtíu que não seJa u ·maldada
(Ju .perturbar a mm·.cha serena do alguma .cousa mtl.
E' interessante c c:urioso mesmo que o articulista do
Corr•cio ela Manhã considero muito legitima a venda do J.loyd
Hrnzilciro por "3 mil c tantos contos, sem outros quacsqucr
orms, c vtl percobm• negociata na exigoncia de quantia maim•
c com a obr·igacão de outr.n.s vantagens para o Governo.
E' ·muito contradictorio tudo isso.
Eu penso - r, como cu muita gente - repito nindn, que
o Lloyd tem um valor· muito superior áqueHc que lhe querem
omprcstnr os seus pr"ctendentes; embora não conhccn• nenhum
dos prctendeutes do Lloyd, nem tampouco os respectivo;
leadc·rs perante os podot•es publicas, apercebo-me do que 'querem quasi de mão beijada a acquisiciío do nossa Marinha lllcr·.
canle.
. O que cu pretendo, na poiot• dns. hypol.hescs, é concorrct•
para que a Commissão de l!'inuncas e o Sonado se detenham
mais neste cr\So e estudem com profundeza o modo da :a,lienacão do J,loyd. O que. eu desejo é que essa alienncão não vá assim à vol d'oiseau, sem prévio e deLido exame, sem estudo
demorado, denlN do tempo necessario, de modo que d~ssa
ulicn!icão não resultem desvantagens para a Nação.
· Isto é que eu quero, e neste· sentido· desenvolvere<i, com
precisão, as minhas razões o argumentncão n _respeito da proccdcncin das emendas que apresentei, aguardando pal'a isto .
o parecer dn Com missão de F inancns do Senado, que Sterá o
meu roteiro c deve discutir o. assumpto sob ·os n.spectos devidos. .
· ;
·
Quero ouvi!• c ler as razücs que tiver a Commissão do
l~inn,ncns para ncceitar ·ou não, para modificar ou não, para
rejeitar ou não, as emendas, nfim de que mo possa convencer
ou não de que não tenha razão.
·
Ninguem pôde deprchendcr da minha cmondn , que cu
pense cm supprimir n concurrencin; não. O que ou fiz foi doi-.
xur no critorio do Governo, cm um dado momento, confor·nio
as obsot•vacõos· e :as circumstuncias, a fáculdndo ou nua do
abr.·ir concurr.encia para a venda ·do Lloyd ou do qualquct•
outt•o pt•oprio nacional.
·
O Lloyd representa n nossa principal·lllnrinhn, Mcr•cnnlo
c cu tomo, como todos os brnziloiros,. que assim, do um mt• •
monto pnra outro, possa cllo cahit• om mãos cstrnngeit·ns, quo
pouco lenham que ver rJom n nossa fêlicidndc, o nosso progrosso, n nossa prosperidade, o nosso rut)lro o n.orp, no plenos, _
pcl:t.Qncum t\ ~ossu rftcn. ·
·
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Dndns ·cstn~ cxplicncües, ngunrdo-mc pnrn n. discussão
do parecer sobre ns ~mcndns no orcnmcnto da Fnzcndn,

;(N.uün_ br,m;" muito bem.)"

;

ORDEM DO DIA
ODÇAMll!I!TO DO llXTJlDIOD

3' discu~siío dn proposiciío dn Cnmnrn dos Dr.putndoq n. 73,
de 1.D13, fixando a despezn do Ministcrio das Rclnr•Ges Extcl'iot•es pnrn o cxcreicio de 101ft.
•
O Sr. Pires Ferreira ]lede a palavra pum apresentar

(I

considemcão da Cnsn. tres emendas á proposição cm debate.
A primeira diz respeito a·o pror:edimcnto cxqui·sito que
~'! t.em tido pal'a com os funr.cionnrios dn t•epnrticão· n cargo·
do Ministro das Relncõcs Exterio•re~.
Nn cn·neira militar era praxe, fJ contin(m a ser, que os
cl1cfcs ·dns repnrticües, irmlnsivc ·OS dos hatalhücs· c regimentos, de seis cm seis mczcs informassem ao Governo sobro
o procedimento da sua .o.fficiulidnde. Si clla tomava intcresM
pelo scrvico, si havia hiJnestidadc,- garbo, gosto pela pro. i'issão. •rudo quanto se pudesse informar sobre o official o
commundnnte dizia por cscripto, o essas informncücs Cl'!lffi cnlJ•cgucs na snln das ordens p.nrn que cada official tivesse
scioncin do que n seu respeito dizia o seu chefe. Aquelles que
se suppunham prejudicados Unham o caminho legal a soguit•:
I'CCCII'J'.iam ao Governo ou nos tribunncs militares.
Nns Jleln~ões l~xtcriot•t•s ha o seguinte: ·

i

i
1

•Incumbe n mai·or vigilnncia a !'espoito da sccrc·tarin da legação c dos .empregados que lhes estão su,jeitos, e prestarão cm ,jnneit·o e julho de'cadn mmo, cm
· offici·o reservado, ~cm numero, infol'mnc~es francas o
posiLivas sobre o procedimento officinl e particular niío
só daquelles empr.cgados, como tamhem do consul geral
I! dos agentes consulares. Estas informucõ(•s só· sarão
vistas pelo Governo c gunrdnclns cm r·~servn.)
Ainda que os ministros; pnt•n os· qunos não. temos
siniio boas ·referencin.'l, fossem todos santos, não estaria do
nccôrdo ·com estn medida.. São, porilm, homens que toem
pn ixõcs, toem àffaicões c desaffeicões, estão, uomo .todo~,
su,ioiLos t\ critica, e .tl bem da ver quo o subalterno que crJ:
t.icn o seu chefe ni'io póde ter dcllo n benevolencia quo o
do esperar.
·
.
.
Assim, o Ministcrio dns Uelacües Exteriores pódr. informar
sobre qualquer i'uncci·onnrio dn manair.n que lhe convier, cot•to
do que essas infomaoões nilD viriLO n publico o ser~·ll'ito .de
haso, muilns vezos, pnm sor• condornnado um hom 1unccJO.nnrio .;
. ~·. ·
~~ .. , .... -· .... · · '

!li(i
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A esse respeito não ri tlemnis QUe conto um fncLo ,çcm
monnionnr· os porsonngcns.
Houve, hn l.cmpçs, um ministro JJJ'nr.ileiro o um socrel.n!'io de lcgacão muito inlimo.s, e, de um momento vnm
oui.J'O, foi ·O socr·olnl'io posto om di~ponibilidndc. · Veiu no
Rio de :rarwir·o, indagou do caso e uunca pódo sabor as razões
r.lr.ssr. neto.
·
.
O ·orndot• .inlcr·vciu no caso, porque snhin o qunnLo era osso
fnneeionnrJo um lromem do !1cm c amigo do sou pnli~. vindo
nfinnl a snbot· quo o roJ'm·ido sccrotnrio frJrn posto om
r.lisponibilldndo devido ·n inl'or•mnr;üos do amigo intimo, CJUC,
nilo sondo muito wloso no ~crvir;o, quir. rJoscarrcgnt· as suaR
J'nll.as sohr·o o seu socr•olnt•io. Orn, compr•chbndc o Senado QUrJ
isl,n •í collormr.· nas mãos do Mi11isl.r•o do Exlm·ior umn arma
lcr.•rivol r:ouJ.m os seus Junecionnrios sulmllemos.
l\'n pr•ol'iss1io mililnr ele mnr• c l.orm, onde n oxigoncin
fln rliseipllnn porlm•in delo!'minnr.· Ines resorvn.~. nndn se J'nz
·ncsl.o sonl.irln. Ou o r:ommnndnnl.o !.cm rnr.fín. pam consnmr•
os sem subor•r.linnl'dos, dir•oil.o quo l.ambcm ns;islo no Ministro.
n ocnsLn·n-o, .ou não l.om rn1.ão, o nada fn1.. Si I.om raziio o
r:onRm•n o seu suhordinnclo, ou .ollc immodinl.amcntc se clofondo clns ncr:usnçõos ql.uJ lho SitO :l'cilns, ou rccclle ns censuras, 110 rmso · elo r:ulpa, como uma advorl.onr:in, como um
conselho quo lh·o rí rindo pelo .sou surerior lricmrcllieo, con- ·
õolho quo o Jll'omuuir•ri do futuro de incorr•er cm :l'nll.n idonlir:n •
.E' preciso quo niio fiquo csquocido qno os pequenos l.nmllom l.orm\ dignidnrlc, l.nmbom 1-olam sou nmot• Pl'OPI'io, c,
aspimudo sor•vir• ii Pai.L'in, uõ.o dese,inm set•vir rio degrr\os nem
do capacho nos supol'ior•es. Quor.•om, sim, scl.'vir no pai r.,' mns
com nll.ivez, r:om rlignidndc, com hrio o holll'n.
A sua emenda ncsl.o sentido r! .n soguin~e:
«Dns iuformnQüus t•cscrvndns Jll'rJsl.n!lns Jll~lo ministro diplomnl.ir.o no Govot•no sobt•o funceionnrios orn :l'rrll.n clnr-so-hn
immedintnmento eonhocimcnlo río nceusndo Jlnl'll. pr·oduzit• a
sua dofesn.»
·
A outra emenda que prcl.ondo nprosonl.nr diz rcspeil.o
ao corpo consular.
Hn consulados de cnrroil•a e consulados honornrios. Os
L'On;;u ln dos ltonornrios são om rcgrn confiados n estrangeiros,
1!1UiJ.e>;; dOS (\UUOS desconhecem nf.f! O idiomn da fiopubJion
Br•nziloira.
'
Orn, n1nguom deixnrti do concoJ•clnr que um estrangeiro
nüsl.ns condicõos niio poderá se inlct•cssm• grnndqmoulo pelos
negocias do pni1.. Rolcvu nolnt• que lm alú · r:onsulcs honornt•ios, o que lho pnroco succodot• 110 Egypto.
'
l\'iío lhe pnt•ccc muil.o nnl.urnl, cm que ]lese 1\1 oplnliio
de oútros, qu1J os int.crossos do pniz nnquolln IonJ;inqun região eslojnm confiados n um csLrangoiro.
O Sn. VtcromNo MON'l'llinO npnrt,lln dizendo quo pódc gnrnntir .. que. ~6 se. procede .nssim quando h!I fn!Ln do brnzileiros neste ou nnquelle pniz, nccr.escentnn.:Jo .que esle.> .con-
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snlcR honornrioR l.r.cm scmpr•r. procedido com crilerio, devolnnclo-sc no interesse do Br·azil.
O Sn. Pmr!s I!'Enm~mA nindn não fez a annlyse do proeodimonto dos con.sulcs honornrios, nã,o os censurou mesmo,
mns, quem dosconhocer•tí quo muito mnis lucraria o pniz si
Laos consulados osLivossum on tragues n mwwnaos ?
As J'ucLurns consulares - ninguom n i;:;nm•n -· oxpodidus J.lOI' esses consulados honornrios i<l>nm qunsi sempre o
ornrio nucionul. .
Quantos li\ estão cm rlifficuldadcs, na Europa, para n
prostnr;iio das .suas contas c qunnLos niío ns JlOdom prestar,
som que o Govol'llO possn obrigai-os, porque não tem parn isso
moi'os sufl'icienLes ?
·
O mos mo nüo ncon tece com o consul elo cnrr01rn,' cnl.ro os
qunos, ainda assim, como o pniz bom sabe, Lem havido faltas o niio poqucnns.
Mas o caso ú que o consul geral ou de carreira, nüo Lcm
nc1;iio nlgumn sobre o con.sul hono1•nrio: csto niio osl.á sujeito
n J'is1mli~acã.o algumn, fo~ c dcsfnr. n sou gosto o que qum·.,
Jlelio quo os consulcs lJOnorarios, mosmo quando sejam brn~i Joii'OS, l'iquom sujo iLos iÍ fiscnlizncüo dos consulos goracs, ou
consulos ele cm•t•oil.'n, nos pnizos cm que servirem. Assim
sci'IÍ. mclhm· o sorvico c a uscripln diminuir(, porque o minisl.ro. em vez de so dirigir n um por um, recobortí communicncüos rlirool.os dos consulcs gornc.s.
l:la consulos honornrios que siio agentes· ou directores
do oompnnliins do vaporas, com inlcrosses em ,jogo e pondo
n bandeira bmziloirn no scrvico desses interesses. Po1· isso
é rJuo os quot• sob n jurisdiccüo <los consulos do cnrroil'O,
no Egyplo ou nn Bolivin, nn Franco. . ou nn Inglntcrrn.,
:m quo os consuluclos sejam ~xorcidos por brnziloiros, que, com
I:OJ'i.ozn l.omnriio poJ.o seu sorvico mais interesso do que um
osl.l·nngoiro. Pot·quc, repete, hn nt.ó consules honornrios,
que süo ngonlos do companhias de vaporas o difficull.n.m n.
immigrnciio porque o sou pniz não n. dosc,ja; no passo quo um
t:onsul bmziloiro PI'OCUI'nrin ·onLondor r:om ns nutoridodos,
wr•in n convenioncia da snhidn desse· ou doquolle grupo do
irnmigt•nnles.
O unico interesse do con.sul estrangeiro ó l.er om sua porto.
um escudo o uma bandeira, porque, como ·O Senado subo, ossos
cousas, nu Europn, siío !ovados muit.o a rigor; por mnior qui)
so,in n sommn do dinheiro quo um homem lenho om seus col'I.'OS, ollo niio Lom enLmda om certos Jognres• niio ó convidnllo parn certos meios; mns, sendo o consul do· Brn~il, ,i1í
Iom oul.rn roprcsonl.ncão. E' isso apenas que ollo quer, sem
lignr a menor imporLancin nos interesses do Brnzil.
·Não diz que Lodos assim sejam. Hn honrosns oxcopcões ..
E devo ncorcscontnr outrn inconvcnioncia do oxorcioio elo
consulados por osl.rnngoiros. E' quo alies immodintnmento
arvoram n l'nrdn do ol'ficinl do nossn mnrinhn. ~'odn n gonLo
sabe, quo, na. Eur.opn, quem niío tom fnl'dn não vem do bOa
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nrisem. F.ssn '' urnn dns rnr.õo~ por rrnc o;; c;;/,rnngoiro~ Mlicif.nrn os consulados l~nnorarios, muilns vezes em LJ•oen ci•J
sorViiJOR de pouca irnpor·f.nncin.
A crnemln que vnc ofJ'oreccr (r consiclcrncfio do Sonndo ú
n se·guinl.c:
·
Os con~ulc~ honomrios, r]ne não pocloJ•iío ~er ngcnf.os do
r.ompnnhin de nnvegncfio, são dependentes .rJos consulc~ ger•ncs
(Jil do cnrr·ciJ•n c nns mcsmns condiçücs dn.s dos vicc-consul cs...
·
Os vicc-r.onsulcs hoJe estão su,jcitos nos consulcs de r.nr·rcirn.
,
Si lho fosse passivo! nprosenlnr umn emenda prohibindo
nos consules honornrios o vicQ-consu!Bs no iul.cl'iot• do endn
)miz dospnchm·cm :l'ncLuJ•ns consulnr•cs, fnl-o-hia, JliJ!n scguinl.o
mr.iio: os consules do inLm·iot• do cndn pnir. quo vi~nm u.s J'nel.ur•ns ednsulnres recebem por• o.~l.e LJ•nbnlho um qu.anlu.m, no
passo que, si as mesmas rnetm•ns fossem visadns no pol'l.o do
sahídn pelo consul do cnrr•ciL·n, o Governo uiío despcmdCJ.'in
um vinLem. Acc!"esce nindn. que Of\Sns J'nclm•ns consulnr·us vi.~adns poJas. consules honm•m•ios nem sempr·u roprosonl.nm
n verdade do ]ll'eco dn morcnclorin exporladn, poJ•quo ll o interes.so rlo nogodnnLo quo esl(L om Jogo, ou o dolle ou o dos.,~ouH
collcgns nn Jocnlidado, Hn ainda a l.omnr• um considm·nciío n.
gl'nndo duspczn quo fnz o Ol':U'io publico com os consulcs honorn·rios, porque, o't JH'Dporcão quo os emolumunl.os Cl'useom,
el!es pnssnm n pm•cohm· ·nlú ·1 :000~, ouro. Do modo
que o Govel'llO paga nos consul~Js do cnrroir•n, nos pol•i,os do
.~ahidn, ~ paga ainda nos hounrnJ•ios no inLoJ'ior quu v.isnm
essas fncLums que não !'eprosenLn.m a vorcladu, ni.IÍ I, :000~,
OUI'O, quando osso diaheiL·o podcl'in roverlct' cm J'nvor· do

I

.J
'

I

~L'!Jo,~OUJ'O,

No dia em qur. scpl'Ohihil' quo os consul01~ honornrios visom fnclurns consula!'us, pódo ga.r•anLit• ao Senado qtio n roccitn do l\finisrcl'io das llelncõ•Js :mxl.cl'iOJ'OS cr·esceJ'I\ do muito .
•T1\ se cnLondou a eslo respeito com o illusLt•o Senador pelo
Pnrnm\ Sr. Alcncnr Guimarães, a· quom oxpoz o nssumpl.o.
Deixa, portanto; do apt:c~cnLar a cmoncln pnrn não fn!Lm· com
n consiclcrncão devida no sou honrado collegn.
•
, Espera quo a prohibicão n, fJUO so rofo!•iu hn (lq vi1· ura .
dt·n', porque o oscandnlo vao submdo n Ln! pouLo que ,JJL os eonsules honorarios não pt·estnm contas nos minisL!'os no osLr•n,ngoiro, nem aqui na Cnpilnl, O processo do so quoimnr n pnpoJndn na vospcrn de sct· exnminndn osLtl ficando om moda.
Pnrn o consul do EgyfiLO, .exercendo J'unccõos diplomnLir.1s, ·pede n nttencão do Holator dn. Commissiio, 'porque •í do
opinião que se deve pc1t· termo n es.so negocio, ·
Hn brnzileiros habilitados, mnis intolligerites o ilJu.~l.mdos
do que esses cidadãos que só occupnm esses Jogares pelos interesses que teem nns companhias do nnvogncüo.
· .
Por que nüo dnr esses Jognrcs .nos brnzilciros ?
Apresenta umn emenda ·mandando que o consulndo de
Ln Rochellc seja rcmuner;~do, pO!'íJU~ n· sun rccc.iLn tem-se
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l.omnda mnior do que n de outros consulndos de cnrt•cirn. Dn
dons rJOII Los c Lnnl.o que m•n, elcvn-se •1ctunlmonLo n.
!l :000$000. Apoznr dns fncturo~ dospnchnuns do intcl'iot• pelos
' cJonsulndos honornrios, uovcm-so lovnr cm conto. os sot·vi1;os
Jlt'esl.ndos pelo nonsul do Lo. nochcllc, ciundão bt'07.iloit•o u
uiJCJI'Il do gt.•nndo fnmilin.
Appella t:ll11 pt•imch•o ·lagn.r pm•n n honcvolonein dn. Mc•~o.
podinclo-llw qnc no mono.s· ns suns emondns sc,lnm discmLidnR
Jlelo llolalot• dn Commi~süo.
.
NiLo snbn si o Hogimonto ,qm•tí. muito rigm•oso, mos ncsl.n
momento rlcv.e hnvc!l' nm pouco dn l.olm·nrwin. Depois, nn vol.nc;fio get•nl, o Sonndo rrsolvn eon.l'ol'mr o·.l inl,ot·c~ses nneionuo~.
Vem 1\ Mcsn, c c! lido. o. seguinte

,.

.. ' ..

Ei\tl~ND,\

Dns informncüos roscrvndns prce·tnclns pelaR ministros di~
plomnl.icms no Govel'llo sollm runc:cinnnl'iM• cm l'nll.n, dnt.• sn-lm·
immodintntnonte conhccimonl.o no nccusndo, [lnrn que nrodu1.u
n sun del'osn. - P'irr:.v Ferreira.
O Sr. Presidonto - A Mosn nfin ]1c'u.lo sn.icil.nt• n npninmrnto n emendo que ncmlm· do sct• lil n, porque elln nfio HCJ
rl'i'cll'n n nssumplo orcnmcnl.ario.
.
0 Sn. PlllliB F~llllEIIIA - Qnnl c!?
O Sn. PtlliRJnEX't'E - E' n que cRtnbcloco o processo a
seguir pt.do nlinisi.CJI'io rins llclncõrJ~· Extol'iOl'fJS qunnto (IR in~
fommcücs rcsc.or·vadns prnstndns pelos ministros rliplomnl.icoH
no Go\'IJI'no soht.•o l'nllns de funccionnrios.
Essn fc'>rmn do proecsso niío l.cm cnhimonl.o ngorn.
Vem ti Mcsn, (, lido, npoindrt e po~·ln. junlmnonl.o om
discussiio com n proP,osiçüo n sr.guinl.c

I

EMFlNDA

Os consu!cs honornrios não poderão ser agcntos de com~
pnnhins de ·nnvcgnciio o ficam sob n ,iut•isdiccão dos consulos
gm·ács de ent·r·eit'Jt c nns me~·mns cond.icões dos vico-consules.
-

• 'í

,I
'

Pi1'as Ji'lJ1''f'fJi1'a.

O Sr. Presidente - Esl.n emendo, omborn so refira :'1
ndminisl.t•ncão, quo pcrl.cnco no Executivo, por·quc cí dn nl.l.ri~
huiciio do Executivo r.lctcmninnr ltunl n situnciio hior·n.t'CJhilln,
doH IJonsulcs honor·nrios pm•nntc os c:onriulcs r;omcs, não c! ncJnnoossnr·in no orcnmcnto, porque no Sr. Minisl.r•n dos Hnlncüos
Exl.er•iot•os enho, inqnoF·lionnvclmcntc, o àir•cil.o ele clcl.m•minor quo os consules honorn.rios fiquem depcndond.o doa eon~
suJos gomos.
O Sn. Pmlls F~nn~JM - 1\lns ·nüo oslfio dependendo ..
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O Sn. PnEsmr::mE - E' porque assim não /.cm del.crminndo o Governo.
O Sn. PmEs Fr::nnEmA - Mos quem mnndn nesta Lerrn
niio ú o Governo, 6 o Congresso.
O Sn. PnBSIDEN~'E -- Neste nE·sumpto ó o Executivo quem
administra.
·
Vem ú Mcsn. e é lidn n seguinte
El\!ENDA

,..

.Ficn cl·evndo n consulnrJo simples o consulado 110nornrio
de I.n nochel!c. - Ph·as Fm'1'ei1·a.
O Sr. Presidente·- Attcnnãol Estn emenda modifica um
cargo publico.
•
.
O cn.t•go ele consul honorario Lornn-se cm consul effect.ivo.
Como sabe o Soundo, os consules honornrios não toem vencimcnloe.
·
·
.
.
O Sn. PrnEs JrgnnmnA - Temn vencimentos. ·
O Sn. J>J\IlSTDENTii: - Não tem vencimcntos,como inclicn n
proprin designnciio.
O Sn. PrnEs FEnnEmA -.Sr. Presidente, os consules honom.rios de qualquer locnlidaclo toem vencimentos ntú n metade dos emolumentos, não cxcedundo de '' :000$, ouro.
O Sn. PnESlDENTii: - Mns V. Ex. eleva, crü.n umn nova
siluncão pnrn o consul de J"n Jlochello. A lei é expressa. n esse
J•ospcilo. Conl.inua n discussão.

•

.

!,,.

,

.

.i:

O Sr. Pires Ferreira (") - Sr. Presidente, '01 emendn ·sobro ns inl'or·mncões reserv~dns não foi nccoiln por umn nssemhl,!n republicnnn que quer viver ús claros.
O Sn. VICTOR/No MoNTEmo - Isso ú com o positivismo.
O Sn. Pnr.:sro!lNTE - A emendo não foi ncceiln peln 1\fesn,
pelas razões que doi n v. Ex.
· O Sn..PmllS FmmllmA - Como n. 1\Icsn. ó quem nos ropre~
·sonln, cu me submotto 1\s suas delibcracões. A ·omcndn niio.foi
nccr.itn. por uma nssomblún ropub.Jicnnn, qqe deseja viver t\s
clnt·as, I:OPJ'escntndn pelo· nosso dl/l'no PrcsJdonte.
Ntio me ontristoco isto, por•que estou corto do que, con~
sullado n rmcJn. um dos Senadores, neste momento, t.odos ollos
se doc:lnmrinm contrarios n os ln disposiciío, que ninç!n ·existe
no Minisl.crio dns Rolncõos Exteriores do Bt•nr.il. 11·
·
Não posso, Sr. JlJ•csident.o, nem sujoita.r-mo nem convencer-mo dn ner:ossidndo dn inl'ormn~ilo rosorvndn sobro n oon~
d.unta. dos J'unccionnrios, sem que clelln tonhnm. olles .conhc- ·
Cimento.
:, ·
,, .. .
'

,. '.

,( •) Este discurso nlio foi r.evisto pelo orador. · :·:
.• •V
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O nosso Prnsidnntc dcclnrou que islo crn rln compntencin
do Executivo, mas <.1 Executivo, nüo póde nltel'ltr n lei neslo
pniz.
O Sn. PimRIIlEN'rE - Observo ono nobre Senador que este
nssumpto não oslt\ cm d.(scus.süo ..
o Sn. PmEs FimREinA - Nüo tl o ()rcnmento do Exterior?
o Sn. Pili~SIPI~NTE - o que csl.:\ cm discussão IÍ o orc;nmcnl.o do Exlnl'ior, com n nmcndn que V. Ex. apresentou c foi
uecoitn pela Mcsn.
O Sn. Pmlls .FmmEm,\ - O pro,jecto com n emendn, não ó ?
O Sn. Pili~RIPEN1'E - Sim, o pro,jecto com n emenda
c V. Ex. cstll se !'C ferindo ú emenda que não !'(li nccciLn pela

.
•

"

SllSS30 ll:\!

.

O Sn. PIREs FERRlllnA ·- Eu estou trntnndo, ..
O Sn. PnESIPil"'1'E - A Mesn não tem nbsolutr.mcnte o
inl.uilo do vivct• 1\;; oscurris; o que n Mesa cHsse !'(li que este
nssumpl.o perlcncr. à compoloncin do Ministro do 'Exterior, c
quo não ri dn eompetcncin do Congresso, Lrntnndo ·do orcnmento do Exterior, csLnb~lcccr rcgrns proccssunos.
As considm•ncões de V. Ex. são pcrfcitnmenlc cn~iveis,
si ri que no Minislcrio do ExLct•ior niio se mnndn ouvh· o
nccusndo, ollns servem de ndvm·l.cncin snlutni', não -acreditando
n Mcsn que, quem guet· que sejn, nccusndo, não- tcnlm dirc ilo ;\ defesn.
O Sn. P1111lR FI::nnlllll.\- Eu não declarei que n l\!esn queria
viver· ;\s escui·ns, nem tão poueo .o Senndo. O que cu disse foi
que umn nssemblún republicnnn, quo quer viver (Ls clnrns,
nindn cons•mle nn pcr·mnnoncin. de umn. disposioiio que não
ndmilto quo um cidndiio nccusndo possa sct• ouvido r. defender-se,
O Sn. VICTORI:'I'o MoNnmo -· Neste ponto estou do pleno
nccr\rdo com V. Ex.
·
_ O Sn. Pums FJmlllltnA-Invoco o nrt. 208, do regulamento dn
nopnrlicüo do Exterior, pnrn o· qunl chnmo t\ •nttenoão do Sonndo.
Estou c()nvencido do que devo hnvcr informncõcs reservadas dos nossos reprcscntnntcs no estrangeiro, no ~finis
tro. do Extorio1•,. mns que st\ s,c refiram (L silunciio do noss~
pn1z,_ c sobi'C {) fJUe se quer _Jnwr· cm rolnt•iio 1\s suns prclcncucs.
Mns prostnr informncüos roscrvndns sobre seus suhorclinnclos ó, muitns vozes, ontrcgnr um hOomem nobre n um
vilão, sem que nquollc tonhn direito do se defender.
Eu mesmo nindn mo rocot•do dns infot·mnc•ies somcstrnc~
om qno os chefes di?.inm n vordndo sobro o comporlnmento
dos offlcinos o niiOo so i'nzln ·isto sinüo pnm louvnr n cot•rcoçüo
dos que nssim procediam.

,.
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IÍ

mí-

o conhece perfeilnmcnlo esse pt•occdimen lo nns forcas

nrmndns de seu paiz. Estou· cerlo, pois, quo clle procurnríl
nrrcdnr do regulamento c_ssc nrt. 208. ,
O Sn ..Tos1í EtJAilDTo ~ A cmc.ndn deve snr nprnsontndn
quando se !rnlnr de discuLit• o nssumpto c nüo dn discussão
dos orcamcn Los.
'
'
O Sn. Pmlls Fllnnmn.~ - Eu sei que não il esta n occnsião
Jli'OP.J'in pni'n apresentar n- emenda, como tnmbcm sei que
muJ!ns outrns, que toem merecido o volo do nobre Sonndor
pelo Maranhão•, !cem sido nprcsenlndns cm occnsiõcs tüo inopportunns ·como cstn. Fnco-o pnrn fncililnr n retirada dorcgulnmento deste artigo, que nüo se coadun:t com n nossn
liberdade.
'
E' preciso que o Congresso vá din n din eliminando esses
artigos de lei, offcnsivos nos bons princípios, c ú dil!'nldadc dos .
funccionnrios.
Supponhn V. Ex. que ns informnoõcs prestadas sojnm
verdadeiras. O empregado dollns não tem saiencin o suppõc
I'!UC estt\ no melhor dos mundos porque níio sabe si inJ'oJ•marnm contra O• seu modo irregular de pJ•ocedar. E' por isso
flUO cu me insurjo. Si não tivesse havido tolcmncin pnrn com
os crimes flUe se !cem commcttido nlil hojo em relnciio no~
dinlloit•os publicas, cu talvez nüo me levantasse (•onlra isso:
mns, Sr. Presidente, os crimes não se punem, aper.3!' de clclles'
ter conheaimcntl) quem de direito. E guando assim se procedo, onlresa-se um bom funccionnrio do mãos aladas no Ministro, que p6de ter pnrn com clle _m(l vontnd~, cortando-lho
a rmrrcíra.
·
Ficam nhi as minhas observncõos, o meu protesto de
volllo l•abujento e impertinente. 1\fas no longe, quando os noJwes Senadores acordarem, vendo um filho seu, sujeito a esscq
!Japrichos de um ll!inistro, diriio com certeza: fiz mal om
não ter votado n favor dn emenda do impertinente Senador
, Pires lcerreirn.
.
A minha emenda, Sr. Presidente. tem po·r fim, oxclusivnmente, ncnutelar bem n reputncão dnquelles flUe no ~stJ.•nn
gciro servem no pniz, e conter I) despottsmo do qunlqtler Ministro, 1•azüo por que procuro, poJo menos, modificnr essn clisnosioüo do regulamento.
.
,
'
'

<,
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Sl". Francisco Glycerio - Peco n palavra.

1\
1

•

O Sr. Presidente -·Si V. Ex. se julgn habilitndl), nn qunlídndc de Rolnlor dn Commissüo, n dar parecer ~obm ns omen-

dns do honrado Scnndm• pelo Piimhy, devo comocnr roquerondo no Senndo que lhe conc~d~_ 6 esso direito.,0 Sr. Francisco Glyoerio

monto.
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.e~ faco ossc'}ecnieri.:·::...

·~

'

.!(· ~· .
.:.<'

. ,. .

'
..·Y~·
; ...:
'

.•·,!···. · .

.!'1,'\:··
<';~.:J :
,,' '"

. •· .. ·· ..
' :;~.·: ..;:·'
'. '
·

'

SESSÃO EM 18 DE DEliE~!BRO DE 1013 •

2o3

O Sr. Presidente - Os Senhores que votam pelo requer:mento verbal do Sr. Francisco Glycerio, 'queiram se levantar.
(Puttsa.)

. l!'oi approvndo •
O Sr. Francisco Glycerio (') -Sr. Presidente, npeznJ• era

11il.o Ler sido I•eeebida por· V, Ex. a emenda do nobt•e Sonadot·
poJo Piauhy, l.endonLe. a rcvogat• a disposição do m·t. 208, do

rel!ulamento da. Secretaria das Relações ExLet•ioros1 todavia
tí 6om fazer mais detidas considerações sobro o ussumplo.
O nobre Senador· Julga incompaLJ.vcJ com o rogimon Jil".et•a! da nossa Constiluiciio a disposição que determina as
ini'Ot:mucõcs rosorv.ndas dos le<gal.arios das Jogacüos· do Bt·nzil
no Extoriot• acerca da conducLa· dos funccionarios. S. Ex. Julga
Cluc cssn disposição, sendo incompnLivd com o nosso regimr.n,
dnve ser l'ovogada ou modificada no sentido do obrigar o
Poder Exe"utivo a dnt• vista de qualquer· nccusncão, que receba, ao funccionario accusado.
·· ·
S. J~x. tomou simples.menLc! uma appnroncia de libct·uJ;
mas, no fundo, us suas alleg<Jçõos não pt•ocodem.
Primeiro, trata-se de 'funccionarios cJonsularos•ou· de som·otr•rios do Jcsacücs. Supponhn o Senn•do quo a accusacão rol'orcnlo
a csLe1 ou áquelle l'unccionario visa corrigir ·abusos offonsivos
C: as rclaçüe.s intcrnacionacs do paiz
. que ello representa ...
O SR. PmEs FBRREJIIA - Neste caso, o empregado dcvG ser
immodiatumcnte susrpenso, e isto é da attribuic{\o do l\liniotro.
O SR. FR.INCrsco Gr.YCEiliO- Perdoe-mo V. Ex. Na emenda
ctue motiva as cons:ideraçües que estou fazc.ndo, V. Ex. determina que, antes de qualquer procod imento, devo-s.e• dar vista
dos papeis ao accus.udo e, ngoi'U, t•espondendo no meu argumento, ,iá acha que o empregado deve ser immedintamcnto
snspenso.
·
O SR. PIRES PlmllEiflA - Perdoe-me V. Ex. Acho que devo
ser immediatament.o suspenso, quando se tmtar de um facto,
como es,te de• que V. Ex. s.e ostti servindo.
·
·
· O S!l. Fn.INcÚsco Gr.YCEillo - Perdoe-me V. Ex. A Joi não
distingue. O regulamento ostnbolccc, do uma· fórma gor:1!, quu
<IS accusacõos, cm rolaciio ti conducta do um funccionnrio,
scJ•üo tomadas cm reserva pelo Go\'e·rno.
0 SR, Jo,io LUJZ· ALVES - E ficam cm reserva, com qu~
cJ'J'eiLo ?
·
O SR. FnANcrsco Gr.Yámo - Interrompo, Sr. Pr•osidcnl.o,
o meu rncloclnio, pura considerar a upurte do nobt•o Sena:tOL'
pelo Esph•ito Santo.
.
A J•cseJ•va, conLI•n n quRI se insurge o nobt•o Senadot• pelo
Pinuhy, o creio que Lambem o nosso collogn pelo Es:piril.o
Snnlo, não ú insUtuidn contra o !'uncciounrio. A disposicilo
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discurso nüo foi revisto P,elo orndor,, ·

~

.

·.:·:

.'

ANN,\ES DO SENADO

.';,...
..

_

..
..

·'

..·'

que ohrign o Governo n gunrdnt• c.m nbsolul,a t•eservn ossn necusa<;iio tom um fim nobre: não prejudicar n rupulu~úo d() l'lnprogado do que se Lr.nte.
E nüo se comprelwndc, Sr. l'L·csidcntc.,.
O Sn. Jo,io LUJr. Ar.VJlS clú um uportc.
0 Sn. VHANCISCO GI,YCill\10 - Ni\0, ,ycni!Or', E' O CfUC os[(t
I!ns disposicõcs da lei. Pum que fim o J'egulnmento obriga o
(;lcvcrno n manter• rese.r·vn? .Pnru ouvir· um segredo o l'un. ucionnrio, ·evitando a publiciduclc de uma nccusncüo, CJuc não
,;, Lnlvc7., verdadeira. A reserva ú instituidn em fnVOL' do l'unccionnrio c nüo contra ellc.
O Sn. Jo,io LUJz Ar.vms - .PorgunLur·ci ao honrado nolntor
si no i\Unistct·io dns Hclncõcs Exterior·es ú obsc'!'Vndu essa fJL'UUcn de ouvi!· o l'uncciounrio nccusndo.
O 811. ~IEND!ls orl ALl\IEIIlA - Em muilos casos não tem
sido ouvido.
O Sn. Fn.INCisco Gr,YCillliO - Confesso quo não posso informaL' os honrados Senadores, si o MinisLr·o tem ouvido os
J'uccionnrios nccusndos; mas nüiJ posso crer que, no MinisLol'io
dns noinciies l~xtor·iorcs, dirigido por homens ele tão uiLn compoloncin, não s·o Lenha observado essa pratica.
O Sn. Jo,io LUI7. Ar.VIlS .:.,. .Pos.~o nffirmm· a cxistcncia do
um c.nso cm qu·c~ o J'unccionnrio não foi ouvido, c n nccusucão
~rn injusta.
'
O Sn. FnANcrsco G~YCEnro - l'L·ovnvelrnentc, é umn oxc~pcão, quo confil•mn n rogrn. 1\lns voltemos no principio elo
minhas considerncõcs. Supp·ouhnrnoA que so tr.ntc do umpt
i'nlla que entende com dolicndos iulmcsscs intornniJionnes .
Como obrigar, cm tal cuso, o 1\linis,tr·o das Holncõcs l~xl.crior·cs
n communicnr ao l'unccionm·io quo commcttou a l'aHn o eleve
ser, provnv>e•lmoute, um homem leviano o que, cm r·cprosalin
ele S\lll ~ituncão de momento, póde tornnr publico o l'ncl.o que
n chnncclhtr•in tem interesso cm manter secreto? O nlinistorio
dns 11elucõcs ExLcrior,es ú, por sua nuture7.n, um ministt;>l'io
que devo ter ccrtn liberdnclc•.
O Sn. PnESID!lNTr. - Lembro no honmdo ·Sonndor que essa
emenda não foi acceita.
·
O 811. l?ILINCisco · Gr.YCiliiiD - 'l'em rnzrw V. Ex. E' lfio
curto o tempo do que dis.pômos... :
·
iI
o Sn. PnESIDEN'l'll - A MCSlli só ncceitou umn cmoiHia.
O Sn. Fll.IXC!sco Gr;:.·c~mo - ;;0~ consulcs. ltonor·m•ios,
que núo poclt!m ser agentes de companhias, do nnvogncüo, l'il:nm
cleponclcnlos dos consulos get·ues ou• de· cnrrcirn, c nus mesmns
condições dos, vicc-consuleu
Nndn tenho n oppôr,
O Sn. Jo.lo LUiz· ALvEs -' S'alvn n redncoüo ..
i

...
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O Sn. FnANCJSCa Gr.YCillliO - Aliás, não discordo ela redaccüo cln emenda. «Os consules gcracs, que nfto podem ser
a;;cntcs de COiniJaniJins de navegação ... (E' uma ot•acüo incfdentul) ficam dependendo dos consulcs geraes., .~
O S11. PnBSIJJI!:N'I'Il - A inl.encito do autat• da emenda é
ppoltibit• que os eonsules Jtonorurios1 sejam agentes de c·)mpallhins de navcgur;iio. .
O Sn. MBNDllS Dll At,l\UllllA - Sel'ia o enso de dizer: •Os
consules · honornrios nrw podem ser· agentes doe companhias
d~ nuvcgncúo c ficam sob a jurisdiccüo dos consulcs gerueu
O Sn. FnANcrsco Gr, YCillno - E' uma questão de rcdaccã:o.
]:m materill d·e• estylo o de rednCi)iiO, cu tenho. muüo prazei'
11m acompanhar· o meu nobre amigo, Senador pelo l>iauhy,
Nada l.cnho a OPPÜI' n esta emenda, acho que deve ser
aceeiln. (Muito bem; rrmilo bem.)
E' approvnda a emenda.
E' igualmente approvnda a proposicão, que. vac ú commissão de Redncciio.
O Sr. Presidente - Nada maÜ! havendo :i tratar, vou levantar· a sessão.
.
,
Designo para ordem do 'dia dn seguinte:
. 3" discussão da proposicüo ela Cnmnra dos Deputados n. 7G,
de '1D'13, !'ixunclo n dcspeza do Ministerío da Marinha pnm 'lDU
"Í

(rJom emane/as da Co11mrissão da Finanças, já appr•ovadas cm
discussão) ;·

2"

3" discussüo da. proposícão dn Camm·a do.s Deputados
n. 77, de '10'13, autorizando o PNsidente da Repub!íCJn a nbt·ír,
pelo Minislcrio !lo Intct·ior, o cr·edito de '17 :000$, supplcmcnlnr
ú vct'lm 8" - Scct·otnria du Camnra dos Deputados - da lei
or~•amentarilll vigente, para occorrer no pagamento com a impressão dos Doc!t'mcntos Parlamentares (corn parecer· favor·a·v~l

da Cotmn'issão de Finanças);

3" discussão dn proposicão dn Cnmnra dos DI:Jputndos
n GB, do 10'13, autorizando o Presidente da Hopublicn a abt•it·,
pelo Mini·storio da Fazenda, o credite; especial de 3;687$122,
para indemnizar o Col'r·o do Orphüos de igual quantia reco, Jhidn ú Collcclorin das Rendas Gemes do Arr·oyo Grnnclc, l~s
taclo do Ilio Gt·nndo do Sul, em nome de Carlos, Nicolúo, Rosa
o Boaventura Bnlby, cm O do setembro de 1001 (com pm•acar:
fa·voravcl da Com!nissão da F'inanças),

Levanta-se a sessão ús 3 horas c 10 minutos.

.
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n~SJDENCIA llO Sll. -PINI!Eil\0 li!AC!l<IDO, V!Cll•Pl\ESIDEN'I'•

A' 1 hora cln lnr·dc, prescn lc numero Joga!, ubt·c-so a sessilo. a ,que concorrem os Srs. Pinheiro Machado. l?ot't'eli·a
Chaves, Al'aujo Gt\os, Pedro Borges. Molo!Jo, Gabriel Sulgn(Jo.
l.auro St.ldré, Arlhut• Lemos, Indio do Bt•nziJ, Mendes du Almeida, Joe·é Euzobio, Ur!Janu Santos, Pires l!'e.rrcit·a, JUbciro
Gonculvcs. J?mncisco Sú, 'l'homaz Accio!y, ~·avaros· de J,yt•;t.
Antonio do Souza, Cunha Pedrosa, Wn!J'J•odü Len!. Sigismundo
Go·nr.alves. Ruymund·o do Miranc~. Oliveira Vnlladúo, GuiIItelmo Campos, Luiz Viannu, Bernardino J'rfonteirü, llloniz
J?t·ciro, S;í I<t•eiJ·e, Bcr·nat'do MonteirO, Policiuno Ponnu, Adolpho Gordo, AJI'recto Ellis. l<mncisco Glycorio, Gonzaga Jayme,
Josó Mut'Linho, Alencar Guimarães. Genoroso Murques, Xavier
ela .Silva, Abdon BnpLislu, Pelippu Schmidt, Herciliü Luz o
:Vic:torino 1\lunteiro (~2)..
·
·
Deisnm de ·comparecer com cuuE·a juslificu-dn. tis St·s.
Silvcrio l'íerr. 'l'cfró, Gervusio I>assos. EpiLucio Pcssun, !libeiro de Bt•tlto, Goncalves iFuJ•reiz•u, Gomes Ribcil'U, .Josú
1\larce!lino. Ru~· BarbOsa. Nilo I>ccnnha. I?t•ancisco Jlot•Lclla,
Lourenca Baptista. Alcindo Guanabara, .Augusto de Vnscon.
ccllos, Bueno de Paiva, Leopoldo de Bulhócs, Bmz Abt•anles
o A. Azered<.l ,(fO) •'
.
· · E' lida. posta cm 'disoússiio c, sem debate, uppt·ovudu a
tlcln !in scssiio anterior..
.
:.

O Sr. t• Secretario dá conta do seguinte

· ,· .
•

EXPEDIENTE
Tclogl'nmma do Sr. Dr. Floro Bartholomeu c. outt•os,
mcmbrus da 1\lesa da · Assemblóa LcgiE·lativa do Estudtl do
Ceurú, do teor seguinte:
·
·Jonze.·iro, l~xmo. Sr •. Presidente do Senadll ·Federal
Assemblóa Estado Ceará tem a honra do communica'r V.· Ex.
qun foram ele iLas hoje cOnforma determina lei a .~·suJt Mesa
definitiva c as ·cununie·sões permanentes.» .- InleH·udo.
O Sr.. . a•. Secretario procedo á JcilW'a dos . .seguintes
.
PARllCllnllS
·',
i::
.

,,

N. 274-1013
'
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A Commissão d.o Finanr,ns vem dnt• o sou pm•ccot<:·sobt•li
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tactos, n. 75, deste anno, que fixa ú despeza do Ministerio
. da Faz.enda, para !OH:

N.

i

Em vista da deularacão do autor da emenda, feita perante
a Commissiio, de que opportunamentc a retiraria, abstem-se
a Com missão de da L' sobre clla o seu parecer.

N. 2
A Commissüo. aconselha a re,ieicão desta emenda.
A Alfandega da Pnrnahyba niLO está nas mesmas condições da dll Pnrahybn, para ser elevada a mesma categoria,
porquanto esta Lem rendido mais de 2.000:000$, nos dous
ultimas exercícios, e aquelln de GSO :000$, em igual período.

N. 3
A Commissüo opinou no seu parecer, accoito, pela approva"ão do art. 10 e seus paragrapbos, e não tem motivo
para mudar do voto UOI 3' diSilUSSÜO por iSSO aconselha a
rejoicwo da emenda.

N. 4

i'l
,(

'.
i:.lt.

111ol
'

E' de reconhec·ida vantagem a crenciio de um posto fiscal
na barra sul de Florianopolis, mos essa medida acarretará
a despozn de 16:000$ annuaes c n Commissão, de accõrdo
com o seu programma de sev.eras economias, pensa que a
cr.eaciío de tal serviço pódc ser adiada e, por esse motivo,
que o Senado não deve ·dar o seu assentimento á emenda.
N. 5

Esta emenda está préjudicacia nela não acceitacão dn
antorior.
N. 6

'Esta emendá deve ser rejeitada, por estar n consiguacil"
ao 'proj.ecto corresoàndcnto no numero de guardas da. Mesa
de Rondas de Itnjnhy.
'
N, 7

Esln emenda merece o assentimento do Senado,

N. &
A nutorinciio de que cogita n emenda rolntivu t\ ulienn ..
ciio do Lloyd não 'tom l'nzüo. do ser, porque ,it\ roi olJ.e incorpomdo no patrimonio nncionnl o o Governo jú providenciou
sobre a refol'idn nlionnçüo em .concurrenoin publica.
.
~.u
u ·

,.
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Ao n. 20 - InspeiJcfio de Fazenda - Suppt•ilnidn t(
verba, ficando exlincla a repurLkão, resalvndos os direilos
dos funccJOnarios que os tiverem.
Sala dns Commissüos, 18 do dezembro do 1013. - F'alicimw Pmma, Prcsidon le. - L. de JJulhües, llelalor. - Victo1'ino Montciro.-Urbano Santos, ~om resl.riecuos. - Sá F'1•ai1·c.
- F. Glucerio. - Joü.à Lni: Alvas, vcneido quanto t\ emenda
n. 3. - Francisco Sá. - Tavm•es de Lyra, venc•ido om relação á emenda n. 3.
ll!o!END,\S .Í. PnoPOSIÇ}ÍO o,\ CAMARA DOS DEPUTADOS
1013, A QU!l Sll REFEI\Il O PARECER SUPIIA

N,

75,

DE

N, i

Ao art. 10 e seus paragraphos - Suprimam-se.
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1913. - Tavm•es de
Lyra. - Joü.o Lui: .4.lves.

N. 2
Ao art. S• - Accresccntc-ao, d·cpois 'da palavra «Parao seguinte: ·«e da Pnrnahybn~.
. . .
Sala das sessões, 1ü do dezembro de 1013. - Pires F'e7'rei1'a,

byba~,

N •. 3

,-"-'

..

.

;:

(t' .

•

Accrcscente-so .ando convier:
Arl.
Da dnln desta lei cm cloantc, ficam som offcito
ns concessões fcHns pelo Governo aos bancos csLrttnS'oiros
pnm insliluirem os pequenos deposil.os cm uontn uorrcntc.
Snln das sessões, iü de dezembro ele 1013. - Alencar
Gtl'imarcics.
N. 4
/q.ii•

:Ao nrt. 17 ,.:-Onde se diz: «1015», diga-se:· 4191-1•. ·
Sala dns sessões, iB de dezembro de 10'13. - Tavares de
Lyra.
N. 5

l.,.

'
Ao nrt. 2•--!Accrcsccnte-se:
«.; .n mnndnr estnbelecor nu
hnrrn sul de Florianopolis um posto fiscal subordinado (L nll'nndegn dn · mesmn cidn~le, dando-lho organizncuo e nLtl'ihnicão identicns ús elo po.sto fiscal de Snmbaqui, nn barJ•a
l!O!'Le.~

Snln dus sessões, 1G do dezembro de '10'13. Hc1;citio Ln;, - rlbdon Ba21Nstu.

Scltrnidt. -

,

.

.,·
,
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N. 6
A' vorb~ 18" do art. 1'-Dcpois das palavras «Mesas do
J•cndns o oollcotorias~, diga-se: •nccrcscida do lli :000$, puru
o posto 1'iscal dn barra sul do Flor·ianopolis; sendo 1:1:100$,
para pessoal; 1 :tíOO$, pam mu,~crial o expediente, o 1:400$,
par~ compra do urn escalct· c pertences.
Sal~ das sessões, iü do • dozembro do 1013.
Fclippr:_
Schm'idt. - Ila1:c'ilio Lu;. - Aúdor1 Baptista.

N., 7.
. 'A' verba 18' do al't. 1' - Depois das palavras •~lesas 'd11
t•ond.a.s e collectorias), diga-se: «accrescidn do 400$, para completar n consignnçiio desl.innd~ uo fardamento dos guurdus d~
mes~ de rendas de. Itajahy•.
Sala das sessões, iü de dezembro de 101:}, - Fcli2lpc;
Schrn'idt. - Ilcrcilio Lu;. - Abdon Bapt'ista.

N. 8
Or1do convier:
Ficn o Governo autot•.izndo n vender, om hasta publica, o
predio' nacional contigua no pulacio da presictencio. de lliutlo
Grosso, cm Cuynbá.
'
Sul~ dos scssües1 lO de dezembro de 1013. - Jos-6 Jllu~;~
linho.

N.

I

I

~

,.

!l

Onde convier, indunm-so os seguintes artigos:
At•t.
Jlica o Poder Executivo :mtm·i?.ado ~· alienar o
L!oyd Bt·azilciro, mediante ns condicõcs seguintes:
a) vender ns suas l'cspcetivns ac~ões a quem c~o Jll'OJlUZer
ndrJtliril-as ]ler quantia nunca inl'et•iot• a 45.000 :000$000; ou ·
b) vendot' por quantia tum bem nunca inferior ~·
45.000:000$, ·obrigntJdo-sc o adquirente n, dentro do :prazo do
!lO dias, t•enlizut• o emprostimo de :12.000:000$, ou mnis, si
convier no Oover·no, para pngumonto dos dividas do Lloyd' Brnzileiro o outros fins, no juro ele 5 "I", com prazo nunca inferior ~ 50 onnos.
Art.
Em quo Jqu.et• dos casos do artigo anterior, que
se realizo ~ venda do Lloyd, serü11 mnntidns as sulbven~ões
constnntos dos nrts. 92 e 07 dn lei vigente, n. 2.738, do r. do
janeiro do 1013.
_
Art..
As eonclll'rcncins parn compras, vonclus, arron~
dnrncntos, ClOnstt•ucQÜüS o mnis sct•vicos publicas são fncultntivn~ uo c!'il.crio d·o endtt Ministro do J~studo, ilo~ rc~pccliYos
dcpurtumonLos da ndmiuistrucüo a ,seu cargo.
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J\:rt.
O Poder Executivo supprimirá as mesas do rendas federaes que jul-gar necessario, de accôrdo, com as con~·cniencias da administração, substituindo-as por collectorias.
.
.
Sala das sessões, 16 de dezembro de i!H3. - llaymundo

,,

de Miranda.

N. 10

:

:Ao m•t. i4, § 1• - Accresllerrte: «.•• do director .geral
dos CorJ•eios, dos sub-directores da Reparticüo Geral ·dos Correios, do chefe da 4' seccüo do trafe-go postal (correios ambulantes), e do auxiliar do .gabinete do director .geral dos Correios,.
·
Sala das sessões, 1G de dezembro de 19·13. - Raymunr.kl
d:e Miranda• .:... A imprimir.
. -~ .............. .
N. 275 - :19:13

Foi pr.esente ú Commissão de Diplomacia o requerimento
do Sr. Dr. Wenceslúo Braz Pereira Gomes, . Vice-Presidente
da Republica, solicitando do Con-gresso Naciona.l a necessaria
licenca para se ausentar do paiz por alguns mezes, nos termoE•
do art. 45 da Constituição Federal.
·
Embora não tenha o peticionaria fixado o tempo de· que
precif•a, a Commissão:
.
Considerando que não lia· motivo de natureza urgente que
lmpeca o deferimento da pretencão alludida;
Considerando que, no momento actual, seria rapida a
volta ao ,Brazil desse a1to1 funcciona.rio cm qualquer .:aso
emergente :
E~ de parecer que seja concedida a referida liccnca impc. tradu, adoptado o seguinte
· '

.

'

PROJEC'J'O

N. 28-1013

· O Congreso Nacional decreta:
11
. Artigo unico. !E' concedida. ao Dr. Woncos1t\o Braz · Pereira Gomes1 Vice-Presidente da Republica, licença )iot· tempo
indeterminaao,
para se ausentar do pniz, · sem prc.iuizo do
·subsidio que lhe é devido;. rcv.oguclas as disposir;.ücs cm .conti·ario.
·
Saiu dus Commissücs, J!!J de diizcmbl'o do i!l13 .. -F.
·Malldas da Alrnaida, l'l'csidcntc.- 11lencar Gtdma1•úas.- JosrJ
Euseúio.- A impl'imir.
·

.

·.'
'

·',.

'.'
,,~
..i
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N. 276-1913

Redacção Nnal das emendas do Senado á propos·içúo da Gamara
dos Dep1ttados n. 73, de ·19>13, ('ia:ando a despe:a do Ministerio das Relações Exte1•iores para 19U

A' rubrica 4' - Commissões de limites - em vez de:
«L 500 :OOOh, diga-se: « 700:000$000 ~.
Na rubrica o•-·Cong~esso c conferencias-Em vez de:
« 200:000$, ouro, e 1,00:000$, papel~. diga-se: «150 :000$, ouro,
o somma igual cm papel), tal qual como na proposta do Poder
Executivo.
·Ao nrt. 2•, elevando {L 1' classe o consulado em Barcelona
- Supprima-se. ·
·
-;

Onde ·convier:
As gratificações abonadas aos membros das •commissões
do limites com a Bolivia, Pcrú, Venezuela e Uruguay, ficam
reduzidas de· metade, devendo ficar a tabclla respectiva remodelada nos termos seguintes:
Commissão de limites ·com a Bolivia:
Totae~

· Por mez

1. commissa.rio ................ .

3 ajudantes, a 1 :000$ cada um ..
1 secretario ...................... .

1 medico ............... ·· ..... .
1 pharmaceutico ............. ..
i commandanto de contingente ..•

2:500$000
3:000$000
750$000
i;000$000
1500$000
400$000

30:000$000
30;000$000
9·:000$000
i2:000$000
0:000$00Ó
4:800$000
97:800$000

Tabella actual ..•........ ·~ •.• ... •.• • • ..

202:500$000

Differcnca. para menos •.•.....· .•.•.~.

104:700$000

V, mmissiio de limités com o Uruguay: ··
Por moz

commissarío ................ .
3.a.iudant:os (750$ 'cada um) ... ..
i commandante de destacamento.

1

2:000$000
2:250$000
300$000

I' ' .. "

'

"
.l•: I :..1:ka.l

Tota.a11

211:000$000
27:000$000
. 3:000$000
54:000$000

Total nctual........................

174:800$000

J)iffor.ll.nca para menos... .. .. . .. .. ..

120:200$000

202

1

ANN.Il~S

DO SllNAIJO
~•·r

Commissfto de limites com a Venezuela:
l?or Juoz

:1
3
.1
1
1

'

com missaria ............... .
auxJ!iaros ('833$333 cnda um) ..

2:000$000

llharmnccuLico •..............
commundanLc ele desLncnmcnlo.

500$000
300$000

!l ;!t00$000
- 833$333

nleclico ..................... .

Totnos

24:000$000
30;000$088
0:9ü0$00ü
G:000$000

a:ooO$OOo

83: 590.~08-1

·'

.

.

'

Total actual .. o o .• • • • • • • . ~ o •.•.'

• , • , • • • o:

187:200$000

Diffcrenca para menos .....• , ..... .

103:G00$0iü

-

Com!nissüo de limites com o Perú:
J:or

1
:!
1
1

con1missnrio .... ·~· .....
ujudunLcs (1 :000$ .cada um) •••

o • •• o.

n1o-clicb

o o •••••••••••••••••••••

scct·eLurio encarregado do mntorlal
,o • • • •

I

. . . . . . . ·• • • • •

me~

Totncs

2 :i500$000
2:000$000
1 :000$000

21t :000$000

750$000

0:000$000

o •.••••

30;000$000
12:000$000

I•"

7G:000$000

Tnbclln O.ctunl.

o ••••••••••

I

•

••

o •••••

Difforenca parn monos ......•........
.
i\Jatorial pnrn. n 1". o • • • • ·• • • • • o o • • • • • • •
l\tatorlal parn a 211 • • •

·0 • •

o,.

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

1\tllLt!rial pnru. n.
~Io.tcriul

3~~ ............

o o •••• o •• o ••••••

para. n 4n, •. -: .•...... , o ••• ,. o., •••••

186:000$000
iii :000$000

• 85:000$000
75:000$000
75:000$000
120:000$000
355:000$000

Accrr,sccnte-so onde convier;,
'\rl. Os oonsulcs hono:·nrios nüo poderão se:• agentes
de comp:whius de navegnoüo; ficnm sob a ,iul'Jsdlcciio dos
consuloH geracs do cat'l'oil·n ·o nns ·mesmas condições dos viccconsul'es.
·
' Saln elas Commlssües, 1D de dezembro do 1013.- Wal·
{rcdo l-cal.- Oliw-im Valladúo.- Gon:aua Jayma.

·

l?icn sobre a mosn p-n:·n ser discutida nn sessíio seguinte,
depois do .publicada no Dltwio do Coll(J1'CSso.
:
, ·
•
E' novnmenlo Jidn. posln em discussão o, sem debato, upprovncln n redaccüo finnl das emendas do Senado ú proposição ela· Gamara .n. 55, ele '10'13, J'ixnndo ns J'OI'CUS nnvncs para
mwrcicio do iOH.

•
~
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'•
;•.

&
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O ~:~r. Pires Ferreira- Sr. Prcsidpntc, o Dim•io rlo ConJlllblicn ho,io, muito estropiadas, ns ligeiras rJonsidc~
J•noüos quo honl.cm J'iz, nesta Casa, cm rc!nr;ão ao ministcrio das

(ll'r.sso

Hcln~.ücs

Exteriores,
'
Dlr., _por exemplo, que cn mo referi ao Sr. ministro das
Ro!ucõcs l~xtcriorcs, quando cn me referi nos nossos minish·os
no lilxlorio1•, ministros bmzileiros no Exterior. E, como cssn
Jtn: oulr·us cincudus, 8UC cOJ•rcm pot• conta do lcrccit•os c nüÓ
mmhn.
~on rcdi•gir o discurso, para que st\in com todos os pontos
nos il.
·
•
iE.rn o crnc tinha a dizer.
ORDiEl:lf DO DTA
,,.,

..

,

01\Ç.\MENTO Do\

:I[AJI~'IJ'[A

s• discussão dn proposiçãO da Cnmat•n dos Deputado~
n. 70, ·do HJ13, fixnndo n dcspcza do Ministerio da l\Inrinhn
pnrn 1!}I -1.
São Jídns c postas con,ínnctamenfe cm discussão com 1\
proposição t\s seguintes emendas da Gommissão ele Finanças;
E~!E);'dJAS

Accresccntc-sc:
Art. Ficn o Governo nutorizndó a reorganiza~: n administração dn mnrinlln de guerra, sob as scgúintes ]Jascs:
a) rcslnbclccimcnf.o da orgnnízó.ciio con~tnnto dos decretos
de 5, H c JG de ,junho de 1007, com as modifiencões regulamentares nconselhadns ·pela cxpericncia; prohibidn a crcaofto
do empregos novos;
b) rcducção a Lt•es nnnos do curso da Escola Naval c
crencão do curso, cm um nnno, do ensino naval de guerra,
destinado no melhor prcpnro dos. officiacs superiores na nrto.
do grande commnndo o, nos processos do 'S'Uet•rn. moder.nos,
tudo sem augmcnto de dospcza c dentro da :verba dcsLinadn
no ensino naval lclLrn c:
c) modificação dns verbas orQnmentnrins, pelo. seguint~
fórmn:

•

•

'

.._,......

ANNAES DO SENADO ·

Ouro

7. Corpo da Armada o
classes anncxas .....
8 .. Corpo . do Jl!urinheiros

NaCionncs •........
O. J~atalhão Nav,11 ••••••.
J O. Ar!enacs ........... .
:11 • Inspcclol'i os de Portos
c Coslus .......... .
:12. Depositús Nnvae> .... .
1?t. l~ orc-a Naval. . ...... .
14. Hospilt~c-s .......... .
:15. Superintcndencia
do
Nnveg~cão ....... .
16. Ensino Naval ........ .
1

o o o
•

t

o ••••• o •••••• o

•••••

:18. Classes ·i nativas ..... .

:1 o. Armnmen to ll cquipanlcnto ........... .
20, Munições do bocca .. .
21. Mun icõcs nn~rws .. ,... .
22. Material de coustruccão naval. .: ..... .
23. Obt·ns ............. .
24. Combustivel .•.......
25. Fretes, passa!rC!lS, ajudas· de custo e Cúm;,
missõAs de saque .. .
26. J~ventunes ... : ...... ..
27. Dircct01•ia elo A~·ma.:. .
n1ento . . . . , .-....
28. neconstruccão elo Ar-·
scnnl do n:c, do Janeiro ............. .

517:845$000
140:395$000
2.351:074$000
25G:700$000

•• ·, ••

• ••• o ••••• o •••
o O O O O O O O I o o O O o
o o I O O o t

•

t t

to o t

t t

1.705:890$000
1.791:880$000

• • • ,o • • • • • • • • •

O O

o o o O I O I o

Bibliothecu. Museu e Aro o . o,'

2.181:322$025
310:232$000
3.500:000$000

o o o o I O I o o o

• o •• • • o • • • • • o •

• • • • • o • • 1•

tt,.

I

:104:700$000
2.500:000$000

lo t o o • o o • o. 1 o o o o
o o o o o

•I•

o o o • • ' o

.............. .
.................
. ... ........ .
............. .
....
.
......' ..........
·' ...... .
.... ' ... '• .....

300:000$000
0.253:035$400
1. 500 :000$000

·'

• • • • • • • • • • ,o • •

.... ' ........ .
O t

o

t

t

O t

O t

t o I t

t

29. Commissõos no ostrnn-

J.>npol

:12.302:090$970

• • o • o •••••••••

17. Directo: in du
chivú ...

•

1. 000 :000$000

500:000$000
:1.500· :000$000

•

200:000$000
150:000$000
507:240$000
1.500:000$000'

geil'o ....... ·..... .
40.0:000$000
30, Pagamcn to do tender,'
dique J'luctunnto o
demais mato r i ai
contrnctado na Europa ... .. .. .. .•. .. . 2. 500:000$000
Ell) virtude dossu rcducciio o orcnmento da' Murinhn será
o sesumte:
.
. '
, ,

····.···i·.·.· .. ·............

Ouro ... · · .. ·
Papel .......... · ... · .:. · .. ; ......... :·....

'i

2. 000:000$000
42 .. 497 :558$401·

Snln das Commissõcs, 18 de dezembro de 19t3. - Feliciano Penna·, Jlresidento.- Joüo Lttiz Alves. - 1!', Glyce~io. _
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'

SESSÃO l~M

i9

DE: llllZJl:llBRO Dll 1\H\l

26!1

2'avarr.s de Lyra. - Sá F'reir·c. '- Victorino Monteiro. - Urbano Santos. - Leopoldo ela Bulhúas, vencido· quanto no urtigo quo autoriza a reorgani~ncü\l administrativa da Armada.
Nota
A proposta do Gover·no
ú de,••.•••••• ~ ••••••

O projecto do da Camara é
Pela l·emodelncüo scrú .. ,.

500:000$000 44.614:040$64&
500:000$000 44.611:853$628
500:000$000 44.086:620$688

ourn, nova é para pagamento de na-

A verba 2. 500:000
vios contracta.dos na Europa pelos antecessores do actual Ministro.
·

principio-· alterem-se as s\lmmns papel o

Ao art. 1" ouro, de accOt•do com as emendas appr'ovadas pelo Senado.
Sala das eommissües, 18 de dezembro de 1013.- Feli·
c'iano Penna, Presidente. - Jotio Lniz Alvas. - F. Gluccrto. - .
Victorino Montairo. - Tavares ele Lura. - Sá FriJ'ire. - Urbano Santos. - Leopoldo de Bulhões, com restriccões.
SUB-JlMEN'DAS

Substituam-se nns emendas approvadas em 2' discussão,
ús respectivas sommas pelas se'guintes:
N. 5 - Em ve1. rle 13.665:531$697, diga-se 3.500:000$000,
N.· !l - Em vez de •oo :000$, diga-se :251 :700$000.
N. 1lt -Em vez de •oo :000$, diga-se: 300:000$000.
N. '17 - l~m. vez de t .300:000$, diS'a-se: 1.000:000$000.
N. :IS- Em vez de 1.500:000$, diga-se: 500:000$000.
N. 20 -Em vez de 300:000$, diga-se: 200:000$000.
N. 21 - Em vez de 200 : 000$, diga-se: I 50:000$000.
N. 2.1 - Em ve?. do 500.:000$, diga-se: 400:000$000.
Snln dns Com missões, 18 de dezembro de i 013,- Feli·
ciàno Penna, Presidente. - João Lu:t:z Alves. - F. Gtucario,
- VIctorino Monteiro. - Tavares de Lura. - Sá Fre·ire. Ur·barw S11ntos. - Leopoldo de B!!lhãas.
E' lidn n seguinte

•'
\

,I

'

'

EMENDA

Inclun~se

no art. -i• (Corpo da Armndn e clnsses nnnoxns) o seguinte: csahindo dessa verbn a importnncin pnrn
pngnmento do vencimentos aos novos suardns-mnrinhtr (7),
do nccOrdo com n lei n. 2.531, de 30 do dezembro do 1911,
33 : 000$000.»

'',·

'

,"

i3.nla dns ~essões, :lP de dezembro de: :1013, ,.... Lay._ro Sodr.t!.
'

.
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'
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O Sr. Presidente -A cmemln npt•osenlndn pelo St•, Lnuro
Sodrtí, o que .neuba de sct• licln, doLorminn que dn vol'bn dostínnda no Corpo du Armnda o !llns.sus nnnmws sojn dí;iLJ'ahidn
1\ impot·Lo.ncin do 3~ :OUO$ pnru pngnmunLo a sol.o gum·dnsmnrinhn novos, du nccilrdo com n lei. Si ossos gunrdns-mnrinhn
i'nzem pnrLe do Corpo da Armada, do harmonia com n lei ciLada pot• S. E.~.• pnreco-me oxcusado dcLbrminnt· vcr·bn espe- .
oinl pat·n olles, pois que elevem eslm· onglobndos nn vorbn gorai. Enlrutnnlo sujeHnroi n a.poíamonlo n emondn e o Sr. I!olnior do ot·~•nrnenLo melhor esclarccct•tí o Senado n t•cspeito.
E' lida o apoiada n seguinte
EMENDA

Redija-se assim o substiLutivo dn Commissão: «No cxcrcioio do HlH só poderão mat.rieulnr-se no i" anno da Escola
Navál, preeriohiclns as condicúes regulamentares, c prohibida.
a adniissüo ele ouvintes, no muximo, 10 cnncliclaLos, tirados
dentro os que mais se houverem distinguido cm concurso.P
Sala elas sessücs, 10 do dezembro do 10:!3, - Pires Ferreira.

. ,,

o Sr. Urllano Santos (pela ordem) - Sl'. Prcsíclentc, peco
n V. Ex. que consulte ao Senado ·~i concede; n vis La do que se
prnticou hontcm a respeito do areamento do Ministorio das
llfllacües Exteriores, ur:;encia pnrn ser immediatamlinto emit~
Udo o parecer o votado o orcnmcnto da Mnrilihn.
Sr. Presidente - Voü consultar o Senado.
O 11oirímenlo purmitto á !\lesa ooilocnr na ordem do dia
projectos, ombor,a sem parecez·, principalmente os que se rci'cr~m nos orcamcntos, quando Jaltarcm oito dias pura o euocrl'nrriento dn sessüo. l\'csse prazo os Srs, Uelutores ,que tiveJ•cm de emlttir os seus pareceres immcdialamonte depois
da leiturn dns omendns podem-no fazer ind.cponclcnt.c de rcquci;imento no Senado.
·
Vou consultar o Senado sobro o requerimento que acaba
de faier o Sr. Scnndor pelo lllnrnnhüo, visto como ainàn. i'al;.
tnm mais de oito dins ·pnrn o encerramento dos tmbulhos Io:;íslntivos. ·
··
Os senhores que upprovnm o requerimento queiram lovnntur-sc. (l'ansa.)
·
l'oi approvado.
,, .
. ' .
·O

'I

•

. . O Sr., Pires ~errcira (') - Sr. PrcsidcnLc, •o nrl. a• da
Jiroposicit!D quo fixn o orcmnonlo da 1\tn.rinhn ·, lcJiz que niio
serão ndmltLidos no oxc~cicio do 19'!4 novos ulumnos tí Escoltt
Nnvnl, Umltnndo-so o numero dos mesmos uos que 'o!U 1913
frcquontnrnm, como mn~riculndos ou como ouvinLe.s; os \':.\VÍQ!;
1

(') Jilste clisoürso nno foi ~ovisto pelo orador·:· '
,:·
'~
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nnnos do respectivo curso, oxccpl.uados os qnc o concln irem ou
os que Jol.'em exeluidos do acetirdo eom o J.'ogulnmenlo.
O subsl.il.ul.ivo a esse ur'Ligo ·~ostringc o numero, diwnrlo
quo no oxercicio do 1OH só podot•üo mutricml:u·-so no p!'imoiro nnno dn Escoln Naval, preenchidas as condicõcs rogulamento.t•os, c prohihida a ndmissl\o do ouvintes, o numero
mnximo ode JO nlumnos, ulilm ·dos maLl'iculndos neste oxc:•cicio c que tenham o direito do repeLir o unno.
Como o Senado sabe, porque foi quem volotl esse artigo,
o numoJ•o de alumnos no primeiro nnno 1! de 20, pelo regulamento actunl, e foi, entretanto, .~odur.ido.
O Sn. V!C'I'Oil!No MoN'I'J~mo - De nccôrdo com ns vagas
!]uo se nb:•it·~m. Pódom ser iO, 20 ou 30.
O Sn. Prm~s FlmnEmA - Nfíio, senhor; a lei é taxnlivn.
Dir. que no primei'l'o nnno dn Escola Naval nüo se matriculul'ilO
mais do 20 alumnos. A rnr.üo é a seguinte: em unnos passados
o ·abuso foi do tal ordem nn matricula da ERcola Nnval, que
tivemos cerca de 200 guardns-mrtt•inha, numero excessivo para
ns vagaê de officines no quadro, sendo, portanto, o uecesso aos postos immcdiatos <lo 2" c 1" tenentes muito difflnll
o tornando-se essa cmweirn, ali;ís vanl.ajosn, cheia de dcsvanl.ugens. Limitamos entiio o numero n 20 no 'i" anno.
O subslitul.ivo nccr~scentt\ mais 10 além dos que cstüo
matt·iculudos
no l" nnno o aos quaes o regulqmcnto autoriza a
.,,epc I.,JCUO.
Ora, Sr. Presidente, supponhu que no 1' anno apenas cinco
alumnos silo approvados, o que não é difficil desde que ha.il\
ri:;ot• nos exumes; ficam 1r, pm•a repet.lr, que .inntos a estes '10
serão 2ú, ou mais cinco nlnmnos .do qne manda a lei.
E'- verdade, Sr. P:rcsidcntc, que hn muitos jovens ardorosos que desejam seguir a profissão chis al'mus, prcpamnclo-so pum a cleJ'esn dn Pnt!'in, si n isto ftl:'nr.ccssnl'io, mas 1í
preciso ver que o contribuinte concol'l') t:om umn purtc do
seu esfot·co, o nós rião devemos, por isso, nugmenttu· o numet•o
de nlumnos além daquello que 1! neccssurio;
.
Pelo substitutivo o 'numero desses ulumnos pód~ il· nltlm do
20 o é PI'cciso l'echnr n porta do uma vc?.. Po.r isso ntll'r.scnlci
umn r.illCnda, dizendo que o numero no i' nnno serin de iO,
sem. fallnc nos r·~petentcs pm•quc esses t.ccm di mitos .de nccOrdo com o regulamento, nüo havendo, po~Lnnto, necessidndo
ele legislar sobre o assumpto. O direito .dos retlotentcs .ft\ esti'•
gnt·nntido pot• lei o;
Mns parece-mo quo dever ln· sot• mnis J•esL~icf.o o nrt!so
rio lei, Dovin hnvot' prohibiçüo tnxntiva. O repetente· ü, cm
gcrnl, um alumno vnclio. Silo poucos nquclles que repetem o
nano pm· inoLivo do molestin ou 0'1Lrn cnusa .iustificndn. Em
regra os J•epotidorcs siio nlumnos do grúo um c dous. Nós tcmos muito onde ir buscnt• ofJ'jcincs hnbiliLndos pura us l'O!'Oas
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cio Exercito c .dn ilfnrinhn, sem ser preciso rccor~er n elementos .que nflo tecm capacidade nem incentivo para a carreira.
Deve-se, portanto, limitar esse numero c !Java~ selecciío,
parecendo-mo mesmo. que o. Governo só deveria permiLtir o.
matJricula na Escola Naval -a mocas de preparo comprovado em
concurso e ampliando pa:·a -todos os preparnlorios prestados
nos collegios o regímen adoptado parn os exumes do mnthematica.
O que s·a dt\ na Escola Naval penso que se deve dar ·nas
escolas mili.f.arcs dn Republica, princípalmcntc Lendo o Governo os internatos c exte;rnatos mi!iLo:res, onde· os alumnos
se habilitam ít frequencia nas escolas militares, quer de ma~
quer do terra.
Os alumnos dos collegios militares teern preferencia ·tt
matricula na Escola Naval.
··
· ·
O Sn, VrCTOIUNO MoNTEIRO - Niío te em mais este direito ..
V. Ex. estít muito aLrazado.
O Sit. l'11ms FEnREifiA - As rcfo~mas são tão succcssivas,
que nem mesmo aquclles qua pertencem n uma classe, podem
conhecer n O!'t;anizaciio dclln, E tambem ha cndn regulamento,
que são precisos nnnos pura sua .leitura ..•
o Sn. URBANO s,\wros - Esse direito foi dado em :resu~
lamento; não hn Jegislncão a respeito.
O •Sn. Prn1~s FERREIRA - Pois bem, S:•, Presidente, aquolles
que entram em concurso para a matricula são preferidos por
esses ulumnos. Para evitar que se,inm. admiLLidos na escola
·alumnos com grt\os de approvacües inferiores ·C sem habili~
tacões e só por pr•oteccão e J'avor• .. ,.
o Sn. VlcTonrNo MON'l'Erno - V. Ex. tem toda a rnwo,
estou de nccôr·do com V. Ex.
O Sn. PmEs FmmWt\ - Deve e~tin; lembrado o ,ioven Se-·
nador pelo Hio Grande do Sul que mo tenho buLido, nüo
contra os collegios mHitnres, mas contra a manekn por que
alies Lecm sido crondos . Ve~dade é que desses collegios toem
subido nlumnos .distinctissimos, e oxnlil qu•a todos os estnbeJecimonlos .de instrucciío do pniz, adoptassem o regulamento
dos collegios militares, quer theorico, quer pratico, po1•que
só assim poderíamos ter gente preparado, purlt d .defesa· da
Nnciío, sem ser necessnrio recorrer ú mobilizuciio dit Guarda
Nacional.
'\
. , .
O que devinmos J'nr.er '"rn ·~emode!ar os coll~gios mili~
tnr·es, mantendo-os sem grandes snc.rificios purn. os. cofres publicas.
,
.
Ainda. hn pouco tompo, quando ou propunha' que so despcndesso n quantia elo 1. 500 contos com ossos cstabolccimentos
mi!iLal'eS, votava-se a imporLnnein do QOO contos· pnm um
collegio militar no Rio Grande elo Sul c ouL~n niio menor parn
um do Minas.
'
' •'
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O Stl. VtC'l'OlllNO MoNTElllo -· Contra o meu voto.
O Sn. Pllms FElllll~lliA - A minba emenda visa regular,zat·
os quadros do officiacs da Armada, eviLando a grande massa
nos primeiros postos, dcsonet•nndo o. 'rhesouro de encargo
pesado c absolutamente inutil. (MttUo bam; m!tUo bam,)

O Sr. Urbano Santos ( •) - Sr. Presidente, cm no mo da
Commissiio do Financas e na .ausencia do illustro Relator,
·,vendo dar parecer sobre ·as emendas apresentadas ao orçamento da Marinha.
A primeir•a foi aprcsent.ada pelo illustre Senador .nela
l'iauhy, S. Ex., ~egundo declarou formalmente, tem cm vista
com esta 'emenda J ixur cm to alunmos a mo:triculu dn E~coln
Naval no nnno vindouro, nüo contundo neste numero o~ proprios alumnos matriculados .actualmente no primeiro anno,
.u que tenham de repetir o anuo, por forca do regulamento.
Declara s.' Ex. que assim o faz porque, de ordinario, éstes
nlumnos, que repetem o anno, não süo bons estudantes ..•
0 SR, PIRES FERREIRA - Ha excepcões,
O SR. URBANO SANTOS - ... mas,, eu ousaria lembrar a
8. Ex. que n emenda, em vez de acabar com este mal, vem, precisamente, augmentnl-o ....
O SR. Pmlls FERRJ~mA - Então, este mal. ú ·da CornmissiiJo.
O .·Sn. UtUlANO SAN•ros - ••. porque é claro que o Govet•no, no numero dos '10 alumnos n matricular, nüo porlcrtí
'incluir ncnlmm pretendente untes de tet· apurado nqucllcs
que tenham de repetir o ann.o, porque esses teem direito pelo
regulmnento, •C si os que tenham de repetir o anRo attinf;il'cm
uo numero de 10, o Governo, forcado pela lettr.n da emenda do
S. Ex. não poder(L admittir pretendente nenhum à mntJ•icula.
O Srt. PmEs l!'llRUEHlA - Naturalmente.
O SR. UtmANa SANTOS - Mas, S. Ex., com esta cmellda,
;vem pt·ccisamcntc asscgurm· o direito daqu-t~lles que tenham
de repetir o anno, que são consider<tdos por S. Ex: como mtlos
ulumnos, cm detrimento do outros. quo, porwntura, pretcndum
se matt·iculnr naquelln 'escola.
O SR. l!'ELII?I?ll ScuMID'r - 1\J n.s esses j à te em direito.
O Sn. Prm~s. Ft~l\lllllllA - O nlumno repetenLe< continím
na escola, em virtude de disposiciio legal.
O Sn, UllBANO SAN'ros - A Commissüo fixou cm 'lO o
numero do nlumnos n mntt'iculnr-se nn Escola Nnvnl, :!<'pois
da aucllencin do Sr. Ministro da Mnrinhn c do dil'cctot• da l~s
coln Nnvnl, sondo ccl'to que ambos int'ormnmm t\ Commi~~ão
.ctuo o numero de 10 ou 15 nlumnos uiilo et·n cxce$siv·o Jltll':l as
.( •) Este discurso uno !'01 i•evisto pelo orador.
'"!:P.•
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elo sot•vif;o. A Commissiio, pois, baseou-se c!.~ inJormacõus que nilo podiam dcixm· du met•eccr crcdil.o,
Quanto a ustc ponto, po!'Lanto, o ú visLtt da inl'ot•nw••.fio
orficial, a Commi~.süo não pôde, com peznr sou, accciLnt: o
alvitro consLnnLe dn emenda do honrndo Senador; cnLendr.ndo,
porém, que nu sog'llndn parLo dessa emenda ha uma idéa nProvoiLuvol.
Diz S. ·Ex., nn emenda:
«••• candidatos tirad·os dentre os cnw; mais houvot·cm so
distinguido, cm concm·so,, cousa que não estt\ nu emenda da
Commissfto.
·
. '
O Sn. MoNtz Frmmg - E' do regulamento.
0 SI\, URBANO SAN1'0S - Si é do reS'llinmouto, entÍÍ•O Ó
dcsnoccs.sarin esta parlo da emenda de S. Ex. Si nü:o conslassO
ostn idén do regulamento, JlOl'Que estabelece· uma omul~cão
entre aquelles que toem de so maLrlculnr, a Commlssão nccciLarin a idéa lembrada pelo honrado Senador; uroo· voz·. porém, que isto ,ilí ó do regulamento, é evidente que, adoptai-a
agora, equivaleria a um11; redundnncia.
Aéorn, a segunda emenda apresentada no areamento p~lo
honrado Senadot• pelo Pará.
. .
· .
A emenda de S. Ex. mandando destacar dn rubt•ica h'Corpos dn Armada c classes annexns- a quantia de 33 :OOOijl,
pura pa:;nmento dos uovos guardas-mariuha, de accôrdo c.~m
a iéi n. 2.531, de 30 de dez~mbro do :!OH, não deve ser apr,rovada, St·. Prcsidonte, ou, pelo menos, devo ser destncadu
pura constituir JH'o.iccto á parte.
Sr, Prosidcntc, a imporlancin destinada a corpos da Armada o dasscs ann~xns cstít J'ixada pelo ·Gov1Jt•no do necôrrio
com as lois ~xislenLos. Nilo creio quo possa hnve1• no bOrpo dn
Armndn quem tenlla direito a vcncJmentos que não cstc,in
comprehcndido ncstn rubrica, de necôrdo com as leis el(islcntes. Seria até o caso de examinnr-se si existo um direito ou
nü·o, cm J'avot• daquellcs, para quem se pede se destaque: r:;sa
ilnpol'tnncia; c, de surprezn, nessa nltimn hora, como podct•á
u CommissãjO proceder com cbnhccimcuto de causa a resJlCito
de assumpto tão melindroso ?
·
Melhor serin que o iilustre nutm• dn emouda nguardasso
a sun npresentnciio pum outra occasião mais oppoPtuna.
•
'Era tão sómcn~e o que tinllu u dizer. (Muito bam; mu'ito
UC11!.i
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· O Sr. Pires Ferreira ( •) ...:.. O nobre Sanador,
llolutor da

Commissão de Finuncns, :foi tão suave na r.c'sposta em rclncüo

1\ minlm emenda, QtJe d-eixou n tribún!t pnrcccnclo conven-

cido do quo se sahiu bem e dcixnndo-ino muito mnl. ·
O Sn. UnnANO SAN'J'Os - Niio t'oi niou · intuito deixar·
Y: Ex. rtlnl. Nunca tive idéa elo deixar V. l~x. mal collocndo.
·
(') Este discurso nüo foi rovi.sto pelo orador ..
'
I
I
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O Sn. P1!1ES .FEnmmu- Diz o nobre Senador que a emenda quo apresentei rcstl'ingo a lO o numero do maLri·culudos
na E~cola Naval, ao mesmo Lompo que cu condcmuo o~
ulumnos ropotentc~, Luxando-os do mt\os nluumos.
.
Mas, senhores, não mo passou pela monto Limr direitos
a quem tom. Esses alumnos J'epolontes .iii toem dir<Yitos pelo
J•cgulnmcnLo o 110dom conquistar outros pelas npprovacõcs ou
t'cpt·ovucõcs quo tiverem os Lo anno. E' clnt•o que eu ·nüo podct•ia unnullur a lei c,· mesmo que o s·onndo qui1~ssc
prohillir a maLt•ieula dos ropotcntcs, meu voto seria contrario
a isso.· Esses mocas .iá te em direitos ndquit•idos para o caso
r.Jo serem .approvados simplesmente ou reprovados om duns
ma terias.
O que ou não quero ó que o numero do rcpotcnlcs possa
ser o dos 2G matriculado~, lodos .os 25 c mais 10.
O Sn. UnBANo SAN~·os - Mas se V. Ex. fixa definitivamente, como quer· jú, nem mesmo esses 25 r~pctcntcs podem sct· matrict,~lnclos.
O Srt. Pm8s FllnnEmol - Sl'. Presidente, o honrado Senador pelo Jllarnnhão oslú muito encostado t\ terra cm sua
·navcgacão. S. Ex. não snlJc que, naquelln escola, ha um
grande numero ele ouvintes, que h\ .estão por ordem do Governo, adquirindo dit•ei[os.
·
.
.O Srt. l\IoNrz FnEmE ...., Não são. repetentes,, . • · · : : · ·
O Srt. Pmlls FERHlllll.l - A lei manda JlrohilJir no futuro
oxcrcicio de JG!k. Diz n lei: •Em i!lH nüo serilo .ndmittidos
mais ouvintes.~ Isso é confessar quo os nlunmos quo lá estão,
r•slc · nnno, estão !Õgnlmcnl.o. E, do facto, não se pódo deixar
do roc.onhccer o dire•il.o doses mocas, que J'rcquenLm·am n cscoln, pn:;arnm r.ontt•ibuicão, su,joitarnm~so ;\s cxigcncins do
fnrclnmonto.. . E, ngora, chegando o J'im do nnno, hnvcmos
de lhes no:;nr •os direitos ?
O SR. URBANO SANTos - A Commissão não se referiu a
ouvinte, fnllou om matriculados neste exerc•icio.
O Sn. PmEs FERREIRA - Mns, pergunto cu: c os nlunmos
ouvintes ? Foram aclmitlidos nu cscoln, por •ordem do Governo, pagnrnm dinrin pnra sua nlimcntacão, fizeram l'nrdnmonto, sujeitnrmMse a ponto o serviço dinrio, além <ln
muito pcnosn obrigncüo da pr.csoncn dinrio, niio residindo, nn
escola; e agora nr.gn-sc-lhc o direito. Isso niio me parece
justo.
O Sn. Fmr..tCIANO PllNNA-Rcpotonte é o nlumno que jú J'oi
mntriculndo. .
O Sn. PmEs FERnllmA - Quer V. Ex. dizer que •O· GoYct·no niio tinha o dircHo de mandnt• ndmiLLir esses ouvintes.
~las qunntn cousn faz o Governo, do mesmo modo, com a nossl\
ll!l!ll'OVUQÜO ?
.
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O caso é que. a disposição existe. Esses alumnos foram
pnm a escola pot• ordem do. Governo, fizeram para isso Lodos
os sncrifi.eios citados, mediante determinadas condições; não
110dcm perder agora seus direitos. Sr. Pr.csidenLe, os r·epetentes ••.
O Sn. FELICI,ÍNo PJ~NNA - i\las r.epctenles de que, si elles
não estavam matriculados ?
·
O Sn. PIRES FEiliiEJRA - Repetentes do anno que cursnl'am como ouvintes.
O Sn. l<ELJCIANO PENNA - Mas si nem prestaram .exume I
O Sn. PIRES FERREIRA - Sujeitaram-se a todas ns condições.
O Sn. FEr.ICIANo PJlNNA - Mas não· são ropcLcnLcs, porque não foram matriculados.
O Sn. MoNIZ F!llliRE- Nem podem ser sujeiCos a exame.
O Sn. FEJ.ICJANO PllNNA - Só prestam exame os m:üriculados;,
O Sn. PmEs FERREIIIA - E os ouvintes; com ordem do
Governo. O qUe cu s~i ú que tem havido ulumnos nestas condições.
,
O .Sn. TAVAIIES DE LYnA - Isto corresponde á matricula.
O Sn. PIRES FERREIRA - Si corresponde, posso garantir ao
Senado que ha no primeiro anno da Escola Naval mais do
vinte nlumnos excedendo· no numero mur•cndo pelo r·egulamento. E' por isso que eu quero acautelar os cofres publicas,
não admittindo um numero tão crescido, quando não hn necessidade disso para preencher os claros. ·
0 Sn. TAVARES Dll LYRA - V. Ex. mantem os vinte e
cinco ouvintes ?
.
O Sn, PIRES FERREIRA - Mantenho os que toem direitos.
O Sn. TAVARES DE LYRA .- Entíio V. Ex. quer trancar as
matriculas pum dar preferencin a esses.
.
O Sn. PIRES FllRRlllRA - Naturalmente. Estes já toem o
direito que o regulamento da escola lhes dá, regulamento. que
foi feito cm virtude de uma lei do Congresso, que garanto os
'repetentes desde que sejam preenchidas certas condições.
0 Sn, VICTORINO MONTJl!RO - A lei não cogita de ouvintes.
Repetente ú uma cousa, ouvinte é outra.
I
· · O Sn. PIRES FllRRmRA - Elles toem direito, porque o re'gulamento dn escola niio é qualquer cousn, foi feito coom
autorizacão do Congresso. Mesmo que os ouvintes excedessem
de vinte o cinco, tinhnmos .o direito do tolerai-os; jt\ que
admittimos que elles frequentassem n escola, fizessem oxnmes,
pagassem um quantum put·a a sun matricula, c si prestassem
a se apresentar fardados, tomando parte em formaturas.
.
•
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o Sri. '1',\V,\m~s DE LYn;\ - EnL~o V. Ex. declnro que quer
que se tranquem ns matrwulas afrm de que sejam aproveitados os ouvintes, c não por cconomiu,
O Sn. .Pums FEnnEIJl.\ - O que cu quero é que se respeito
o dil•cilo de quem o tiver.
Si os ouvintes tiverem direito, que cslc lhes seja gat•antido; si não Liver·om, que se os mande para a rua .
E1·n o que tinha a dizer. (illu·ito bem; muito bem.)
r~·· encerrada n discussiío.
São aprovadas todas ns emendas da Commissão.
l!'' annunciada a votação da emenda do Sr. Lnuro Sodrú.
'
O Sr. Lauro Sodré ( •) (pela ordem) - Sr. Presidente, uüo
se me afigura que o parecer da Commissão fósse · contr·nr·io (L
emenda, tanto quanto é licito ,julgar das palavras profcl'idas
pelo illustrc Senador pelo Maranhão;
S. Ex. se limitou a dizer que não parecia opportuna a
apresentação da cmondn. Or•a, tendo-a apresentado cu, cxnctamcntc acreditei que não ha outra opporlunidade siniio· esta
para submelter (L deliberaciio do Senade> o assumplo do que a
emenda cogita.
. ·
.
A emenda não innova, manda que subsista o regímen consagrado até aqui e quo foi o crendo pela citada lei de 31 de
dezembro de HlH, regímen que vem de longa datn c a que nús
este anno .r.oderinmos pôr termo, si não mandnssemo5 !JUl'
esse disposttivo, que será' incluído na lei do orçamento, quo
subsista o preceito da lei mencionada. .
..
A emenda não nugmonta despezn; pot• conseguinte é intoir·amente ncceitnvel, e como não se trata de innovm·, mns do
manter o regímen crendo, não vejo inconveniente nenhum em
que o Senado lhe dll o seu pnrecer fnvoravel.
UM Sn. SENADO!\ - Qunl é O regímen ?
O 811. LAuno Soom~ - E' o que regula a situncão dos
guardns-mnrinhn, mandando que elles continuem, como utli
· aqui, ..n ser nomeados findo o terceiro nnno de curso, u
oquipnmndo, de alguma sorte até, o regímen crendo uns escolas militaras do Exercito com o dos aspirantes, que são
nclmr.ndos como taes, no correr do seu. curso.
. Nessas condições, pedi n pnlnvt•n apenas pnrn osclat•occr
rapidnmen to. a opinião do Senado, acreditando que niío hu
l'azüo pnra'divergir do 'intuito do nutor dn emenda. (,lfuito
bom; muito bam.)

O Sr. Presidente - Si da omondn que está cm vôtacão rosurgiss.o clnrnmontc o pensamento quo olln contém c quo
ar.n'Jln ·do ser indicado pelo illust.ro Seno dor, a. i\Iosa 11ão. n loria ·nccoitado, porque olln estu.bclcco novos veJ'lcimontos nos
gunt·dns-mnrinhn.
E' t•ojciLndn n emenda.

(')Este d{scurso não foi rcv.isto pelo orador.
Vol,

rx

ts.

27,1,

E' nnnuncindn n votacüo dn' emenda do Sr. Senador Pires
.
O Sr. Ph·es Ferreira (11ara encaminhar a volaçlio) - St·.
Presidente, nuQ quero que a.· Commissüo diga que ou sou um·
esbanjado!' dos dinheiros publicas. ·A emendo, da Commissüo
ausmonta n dospoza, segundo os seus intuitos. Jlequoiro, pois,
a retirádn da minha emenda, porque assim sulisfuco os de. sej os da Commissüo de Finanças.
.
E' concedido, a retirada dn emenda do Sr. 1' ires Ferreira.
;Jll' approvada n proposicüo que vae ú Commissiío do Rcdncl,;lao.
·
l~err-eirn.

Cl\EDI'rO DE

3:687$122.

AO MINIS1'llRIO DA FAZENDA

3' discussão da proposição dn Camaro. dos Deputados
n. 68, do 1013, autorizando " Presidente da Republica a abrir
pelo lllinislerio úa :Fazenda o credito ospecia do 3 :687$122;
para indemnizar o Cofre d~; Orphiios do igual quantia• recolhida ú Collectoria das Rendn.s Gcrucs do Arroyo Gmnde, Estado do Rio Grande do· Sul, cm nome do Carlos, Nicolúo, Rosa
o Boaventura Balby, cm \J de setembro de 1001.
Awi·ovada; vue ser submettida (I sancciio.
CllEDI'I'O DE

17 :000$

Á SllCl\E'l'AllfA D,\ CA~IAO.\ DOS Dlli!U'!',\DOS

3' discussão da proposicão da Camam. dos Dcputul:los
n. 77, do 101'3, autorizando o Presidente da Republico. a o.brir
pelo lllinistcrio do Interior o credito do 17:000$, supplemcntur
á verba s• - Sccrctnl'io. da Camara dos Deputados - da lei
orcnmentarin vigente, purn. occot•rcl' .no pagamento com a imI>rcssão dos Documentos Parlamentares.
Appwovuda; vao se!' submcLLida
ú sanc~~úo .
.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tralur vou levantar a sessão.
Designo para ordem do diu da seguinte:
Continuucüo ·da 3" discussilo dn proposicüo da Cumnrn dos
Deputados n. 75, do 1013, fixando u dcspcza do 1\linisterio
da Fazenda, pura o exercício do 1014 (com pm:ece1• da Com-

·rn'issúo ela P'inanças {avora·vcl a umas e contl'al''io a outras das
c·mcndas âJn'csentacfas e of{el:acundo emenda).
'I

Levanta-se a sessão ús 2 borns e lt5 minutos.
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18.\' SESS,\0,
PnESIOENcrA

mr

20 DE DEZEMBfiO DE 1013

oo Sn. PtNHEmo MAc:uoo, vrcE-PmlsrDEN'rE

A' 1 hora da tardo, presento numero legal, abrc-~o a seseüo u que t:oncorrem os SPs. l'inheil'o Mnclmdo, 17orreira Clmves, At'nujo Gúcs, Pedro Bol'gos, Me\ello, Gab!·icl Salgado,
'l'ol'I't\ LnU!'O Sodré Arthm· J.emos, Tnclio do BrnzJ!, Mendes de
Almeida, Ur!Junu Santos, Pires Furreit·u, 11ibeiro Goncnlves,
lo'runcisco S:í, '.l.'homnz Accioly, ~~avaros de l~yra, Antonio do
:'louza, Cunha Pedrosa, WaiJ'J•edo Leal, Sigismundo Gonualve~,
Goncnlvos Fcrr.~ira,· naymundo do Mimnda, Oliveira Valladão,
Guilherme Campos, Luiz Vinnnn, João Luiz Alvos, Bernardino
Monteiro, St'l Freire, BC(l•nnJ.·do Monteiro, J?elicinno Ponnu,
Adolpi!O Ciot·clo, Atrrcclo Elli,, .Francisco GlycoJ•io, Leopoldo do
:Uulhõcs, Jostl Murlinho, AlencuJ.• Guimarães, Generoso Marques, Xavier dn Silva, Abclun Bnplisln, l?clippe Schmi<it, llcrcilio Luz o Victorino Monteiro (1,3).
·
Deixam de compnrcceJ• com causa ,iuslil'icnda os Srs. Silvaria Ncry, ;rosó Euzcbio, Gcrvnsio Passos, Epitucio P-sssou,
llibciro de J3J•iilu, Gomes llibciro, José Mnrccllino, Hny Barbosa,
Moniz J;'t•cit·c, Nilo Pccnnha, Ft·uncisco Pot•tolln, LouJ•anco Baptista, Alcindo Gunnabat·n, Augusto Vnsconc·ullos, Ducno do
l'nivn, Gonznga JnynK, Bt·nz Abrantes c A. Azcrcdo (18).
E' iida c posta cm discussão a nela da sessão anterior.

,.,.

:;

H

O Sr. João Luiz Alves (') - St•. Presidente, n acta da
·sessão de hontem, publicada no · Dia.?·i,o do C011{/1'Csso, mo
ohrigu n fazer duns rr.clnmnç.üos. A primeira é J•clativa
nos Sonnclorcs que doixnram elo comparecer, com causa purtiuipndn, om numero de 20. Ora, tendo comparecido ti sessão
H St·s. Scnndot•os, c !'nllando o Senador ultimnmcnlo reconhecido tlclo nio Grande do Sul, chega-se t'l conclusiío cruc o
unico que deixou de compnt•cctw sem cnusa participada fui
cu, sendo certo que n praxe elo Senado tem sido, nfio· compnrocondo, com cnusn ou smn •olla, nüo consta1· da acta que o Senador faltou sem cnuE-n pnrticipn.dn.
Acredito que, lendo u lista dos Scnudorcf• que deixaram
do compnr•ccer fJOm causa purlicipudn, eu teria mu.is juslificutivn put;n mjnlm nuscncin elo que muitos ele li os.
·
A outm rcclamncüo é quanto ti Publicncüo l'Clntivn no
. ol'caincnto da Mm·inhn, pot•qu'o nos pnpois presentes ti Commissão havia umu nota quo cu, como Relator,. havia Iovndo
a ollu, pura oxpôr qual seria a situucüo duquollo orçamento~
f·i clln accoil.usso ns emendas que cu suggorin. Em virtude
clu minha proposln t\ Commissfio, ó quo n somnm do orcnmonto
seria elo 44. OGS :000$000 •• A Commissüo, porém, nn sua alta
(*)Este ,discurso níio d'ol revisto pelo orador.

.
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sabedoria, entendeu reduzir ainda muitas dessas vel'lms, reduzindo o total do orcamento a 42:407 :000$000. Entl·ctanto,
1'igut•a na acta este disparate: cEm virtude dessa remodelação, oareamento ~·cria de 2. 000:000$, ouro, c 42 .1•07 :000$, paJlol.' Nota: n proposta. do orçamento era de tanto, c Pela romodelacão do Senado ó de 44.086:000$000.)
Em uma simples nota, Sr. PrrJsidentc, que cu levara tí
Commissão c que foi publicada conj unt.nmenLe com as cmcn-.
das o com o parecer da Commissão.
Suggestivn ainda a nela dos nossos trabalhos de hontcm,
· tão suggestiva que, quando >·C tratar do orcnmcnto da l!'azcnda,
cu pedirei a V. Ex. que se digne me dar a nalavra.
O Sn. l'nllSIDEN1'1l- V. Ex. faz essa observação cm Í•clacão á neLa do hontom - c não á de hoje - cm que l'oi
omittido o nome de V. Ex. da lista do chamada..
.
. O Sn. JoÃo l.TJIZ ALvrns - Foi omiltido meu nome da
lista de Senadores que deixaram de comparecer com causa
j usLificada; . C· como meu nome lambem n~o ·figura enLrç os
que compareceram, segue-se que cu não cxtsto. Ora, cu amda
sou 'Senador da Republica..
O Sn. PnESJDENTll- E' preciso que V. Ex. reflicta bom.
Nn nela não con~·ta que v:· Ex. tenha faltado•.
. O Sn. JoÃo LUJz ALVES - l\Ieu nome não· consta l!ntro o~
que compareceram; não consta Lambem entre os que faltaram.
Onde estou cu?
·
O SR. PnESIDEN'l'll - Houve apenas uma omissão.
O S11. Jo.\o LUiz ALVES - Pois é conL!·a essa omissão quo
.cu reJll'CSento,
O Sn. PnESIDENTE- ~·of uma omissão. E· é sabido mais
que V. Ex. era o Relator· do orcmnento da. Marinha; houve
nlé uma declaração do Sr. Senador Urbano San los, que vciu
á tribuna, para declarar que V. Ex. >·C tinha. ausentado por
.causa justificada. Foi uma omissão, sem nbsolutnmcnlc lhe
llJlOucnr n• elevada .individualidade.
.·
· · O Sn. Jo.\o Lu1z ALVES - Nem me pnssou pela mente
semelhante idéa.
·
·· _
. ·
O Sn. PnESIDENTE' - Assim, a segunda das observncõcs
do V. Ex.~
.
.
"
. .
.
O Sn. J'o,io LUJz Al.vEs - Sr. Presidente, ti'em nmn, 'nem .
outra. de minhas obscrvacõc~. é referente á 'Mesa. A\ \Jlt'imeirn,_
.. refere-se n. quem redige a neLa; a outra, no cmp!·egado dn
Cmrmissão do l!'inancas, que incluiu entre os papeis n publicar uma simples nota do Relator, que niio devm tc1• publicidade.
"0 Sn. l'mlSIDI~N·m - Preciso declarar mesmo que V:. Ex.
antes de so ausentar, no din anterior, declarúra a .mim quo
o,rnrin no d,in immcdinto por causa POI'foitamcnl() justificada.
~\: M.QS!\ ~·!\bl!\-0.
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· . O Sn. 'ARAuJo GóEs- V. Ex. fn\l.ou ror molivo de forca·
maJOr.
.
.
· O Sn. PnESJOBNTE - As rcclamacües de V. Ex. serão
consignndns nn neta dn sessão de hoje, com as cxplicac;iieR, 'que
foram clndns.
E' npprovndn n ncl.n.

'.

O .Sr. i" Secretario d;í conta do seguinte'

K\1lED1ENTE
Requerimento de Antonio Agostinho dos Santos e ouiras, funccionnrt.os dn nsencia do Correio da cidade de Ouro
Preto, pedindo equipnrnciio d<ls SiJus venclimentos nos dos
funcciomu·ios de igual entesaria dn ndministrncüo no Estado
de M inns Gerncs. - A' Commissãó de Finnncns.
O Sr. 2" Secretario declara qUe não hn pareceres.

E' novamente lida, posta em discussão c, sem debate,
approvndn n 11ednccão final das ·emendas do Senado :i propo~iciio dn Camarn dos Deputados, n. 73, do 1013, fixando n
dcspezn elo. 1\linisterio dns Relncões Exteriores, parn 1014.
O Sr. Leopoldo de Bulhões (") -Sr. Presidente, os ,iornnes dn mnnhii publicaram um ndditivo apresentado no areamento da Mnrinhn hontem npprovndo, como lendo aido
nssisnado por toda a ilommissüo. Devo declarar no Senado
quo nssignci esse ndditivo com n declnrncüo de vencido. Tendo
combttlido n reorgnnizacúo naval, quando foi aqui proposta
cm proJecto. especial, não poderia npproval-o. em cnt1do. do
orc11mento. .
l\'iio vim ti l.ribunn combatel-a porque ern um assumpt.o
i!Ohro o qunl jli o Senado se havia pronunciado, c o tempo
11am o estudo e dcbnl·e dos orcnmentos'ó por demais escasso.,

ORDEM DO DIA.
ORÇ;\MilN'rO

DA F,\zENDA

GontinUnciio dn 3' discussão da proposicüo dn Cnmarn dos
Dopul.ndos n. 75, do i9L3, fixando n despeza elo Ministerio
.rJn Fnzendn para o oxcrcicio de 1914.
· O Sr. João Luiz Alves ( •) -

Sr. Presidente, son forca elo,
muito n contragosto, n viL• fazer um protesto. Nn 2" discussiío do .areamento dn Fnzendn, o honrado nelnl.or susset'iL•
poJ•nnle n Commisiío do Finnncns .n conveniencin cln suppl'e~~

w· ))';iils~ê \:llsiiurso nwd fo~ revisto pelQ orador,

.'
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siio dn vm·hn l'olnl.ivn i't fiscn.Jiznciio das repnrLicúos elo Thcsouro, na imporlnncia do 170:000$000. A Commissüo clelibcrotl, do ncctlrdo com o honrado JlolnLor, que se otwisse o
St•. lllinislro dn llnzencla. Do uonformidndo com n opinião elo
S. Ex., si o Sr. Minislt•o ela :Fnzondn .iulgnsso clisJ}ensavol osso
scrvií•o, n Commissiio, nn sun mniol'ia, opinaria pela emenda
supp1•cssivn da rubrirm relativa ít referida i'iscn.!izaciio. Do
modo que, cm 2" discussão, n emenda supprossivn não foi
nprosontnda. Entrou· o pro,iecl.o cm 3" discussão o ainda nessa
occasiúo, pcrnnlo o Senado, cssn mponcln não foi nprosontada;
J'm•am apJ•esenlndns oulrns, niio da Commissão, mns do Senadores. Bm virl.urlo dessa aprcsenl.ncão, voll.ou o pro,ioclo
:'t Commissão de llinnncns pnrn emiWr parecer sobJ'c ns emendas nprcsenlndns nn.quelln discussão.
Primeira quesliio que eu levanto, frn-e.o como sou, o o
confesso sem fnlsa rnodesLin, cm mntet>in regimcnl.al: A Commissão de Fiuancas póde, recebendo o orcnmento cm 3" discussão, para cmiltir pnl·ocor sobro emondns offerccidas ncssn
discussão, apresenlnr emendas novas ?
O S1t. YrcTomNo MoN'rEino - Tem sido n prn:;:c.
O Sn. SIOISMuNoo GoNç,ILVIlS - A discussão não cstavn
encerrndn.
O Sn. Jo,\o J,mz .Ar.v1~s - Comecei por confessnr n minha
fr•nquczn cm mnlel'in. regimental.
1\!ns, n Commissiío de Financas plode, suspensrt 'a discussão pnrn o cffeiLo exclusivo de dar clla parecer sobre as
cmondns offorocidas nesln · discussiio, innovar n materin
offereccndo emcndns que não ofJ'erecou no corl'cr d~stn
3" discussão, nem nn 2", impedindo que o Scnnclo ou qualquer Senador possa mais amplamente, mnis livromonle cliseul.it• o nssumplo?
O Sn. V1C1'0fl!No MoNTEmo - Essa ó a praxe estabelecida
hrt muitos annos.
· O Sn. Jo,\o Lmz Ar.vlls - Praxe viciosa, p1•nxc pre,iudicinl nos clil'cil.os do cada um dos Scnaclm·cs nn discussão elos
assumplos que lhos csl.iío affeclos.
Nilo am·cdito que se mo aponto umn s6 prnxe de emendas offcrccidns por qualquer Commissiio qunndo chnmndn a
di1.er sobre a ernendn, suspenso n 3" discussão, sobr•eLudo.
cm mnterin novn. O ouo pódo ó propür n ro,ioiciío elas omendns, propOr nova reda·ccão, Jl!'opOr• moclificncõos, mas niio
Mfm•occt• mnl.crin inLoirnmonlo novn, impedindo o Sonnrlo do
poder dis·cuLil-ns.
·
UM Sn. SENADOR - Não impede.
O Sn. Jo.~o Lmz ALVES - Impede, porquo, si n emondn
fosso nprosentndn no correr do debnLc, o Senndo, , poderia
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mais nmplnmentc discutll-n elo que ngorn, que só se discute
pelo parecer dn Commissiio, cm 3• discussão.
UM Sn. SENADOR - Sobre ns emendas hn discussão no
plennrio.
O Sn. Jo,\o Lmz Ar-vgs - Umn cmcndn sobro mnterin
novn ofl'erccídn pcln Commíssúo de ~'inanr;ns, chnmndn npenns n dízct· rcgimcntnlmen~c sobro outra emenda offerccidn
nn 3" discussão do ot·cnmcnlo, só fico. suspensa na sua discussão par·n n Commíssüo dizer sobro essa emenda, c nüo
pnra que possa .npl'cscntm• mntcrín nova.
E' possível que cu não l.cnhn rnzfLo deante das praxes,
dcanto do negímento, mns estou convencido de que n tenho
dcnnLo do bom senso, c é quanto mo bnslll.
O Sn. Vrm·onrNo MONTEmo - V. Ex. devia ter feito cssn
rcclnmncão perante a Commíssüo de Fínnncas.
O Sn..To;i.o Lurz AJNgs - Eu não podia fazel-n, porque
perante n Commíssüo essa emenda niío passou.
0 Sn. LEOPOLDO Dll BULI!Ül~S - Niio paSSOU ? V. Ex. aló
a assígnou I
O Sn. Jo,\o Lurz ALVES - Ah I Núo mo obrigue o honrado
fielntor a dizer n verdai:le •
. 0 Sn. LEOPOLDO Dll BULHÜES - Obrigo, sim; faça-ma o
fnvor ele Jiquidnr isto ,iú.
O Sn..TaXo r.urz AINES -Vou immadíatamcrite narrnr o
fnclo como clle se passou. Com Lodn n clnr.eza, com toda a
minucín, vou dizer que n emenda foi colladn hontam, na
minlm nusencin.
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÜllS - Perfeitamente; V, Eli:,
nssignou o parecer .
O Sn. Jo,i.o Lutz AINllS - Nüo nssignei I Appello pnrn o~
Srs. Senadores Tnv:wcs de Lyra c Stí Freire c para outros
membros dn Commíssüo.
O Sn. L!lol>OLDO DE BuLl!Õ!lS - Nüo precisa appcllnr pnru
ninguem; nppello só pnrn si.
• O Sn. Jo.~o LUIZ ALVES - Agora vou explicar n raziio
por que ...
0 S!l, LEOPOLDO Dll BULIIÕllS - Esttt obrigado a dizor
tudo; hei do forcai-o a isso •
O Sn. JoXo LUJz AINES - Ninsuom mo forc.n n fazer o
que ou não quero.
. O Sn. LEOI'OLDo Dll BuLHúllS - Sim, senhor; ó obrigado
n fnzor o que não qum• desde quo envolvo nomes do outrem.
O Sn. Jo?i.o LUJz ALVES - Vou dlzor como n cousa foi,
porque mo obrigam a dizer. Fui provocado cm aparto pelo
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amigo, o honrado Senador pelo nio Grnndc do Sul. A irritncão
do nobre Sanador por Goyaz ú a maior revolncüo dn razão
que me assiste.
.. . 0 Sn. LEOPOLDO 'Dil BUL!!ÕES - Níio hn tal; ó a seriedade
.Que I igo no caso o no cargo que occupo.
0 Sn. VICTOntXo MONTEIRO - Niío provoquei absolutamente v. Ex.; contei npcnns o facto.
O Sn. Jo,;io Lurz ALVIlS -Aqui cslft (mostl•ando) a folhn
do papel collnda.
·
0 Sn. LEOPOLDO Dll Bur,IIÕilS - V.· Ex. farn o favor do ler
.ndeantc.
··
•
O Sn ..ro-to Lurz Ar,v!ls - Quanto ú emenda n. 3, nst:\
riscndn; quanto á emenda n. O, foi-me observado pelo meu
honrado amigo Sr. Senador Tnvnt•es de Lyrn quo, tondo cnhido a emenda, não crn necessario que cu mo declarnsso
vencido.
·
•
0 Sn. LllOPOT,DO DE BULIIÕES dtí um aparte,
o .sn. •ro:\o Ltirz Ar,vms - Qtinndo foi ?
Perante a Commissão? Não, Sr. Presidente, dn Commissão me retirei eu cm ultimo lognt•,
O Sn. LEOPOLDO DF. Bur,rrõF.s ~ Niio hn tal; h\ fiquc·i cu.
O Sn. .ro:io Lurz Ar,vEs - Da Commissüo me rctjrci ou
cm ultimo lognr.
O Sn. Unn.vN'o SANTO~ dtí um npnrto.
O Sn. Jo,\o Lurz Ar,\'ES - Porque n Commissiío não se
reuniu, c porque, qunndo se tivesse reunido, devia consignar
a emenda com as assignnturas daquelles quo a olln compnt•ocet•am e não com n minha, que estnvn ausente cm S. Paulo.
O Sn. Unn,\No SANTOS- Assim V. Ex. suppõc que quando
não csit\ presente n Commissüo não se pódo reunir.
. O Sn. Jo1o LUiz ALVES - Sr. Presidente, o fncto. foi este
. c V. Ex. me perdoará, na sua bencvolencin para commigo,
que eu seja .forcado--a revelai-o nns suas· minudencias.
Como cu disso. o honrado Senador Relator . do orca. monto da Fazenda desde a 2' discUssão suggeriu n supprossiio
dessa verba. Antc-hontcm, chamado a dizer sobre', I ns emendas
offerecidns cm 3' discussão, S..Ex. propoz do novo\ a supprr.ssão da verba. Lembrei eu, lembrou, creio, o honr:ido Senador
St•, ~~nvnres do Lyra que· a Commissito tinha, deliberado ouvit•
n opinião do Sr. Ministro da Fnzcndn. Foi nesse momento que
o honrado Presidente desta Casn. meu nobre nmiA'o c chefe,
declarou qtw a opinião do Sr. 1\Iinistro da Fazenda, SOA'tmdo
cOonvcr•.sa crue com olln tivera, era favoravol (L SUJlPl't'SSito dn
verba.
Creio que estou expondo o facto com a mnxima vcrrlndc.
' o sn. vrcTonrNo MoNTllrno - Porfoitamento.
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LUJz ALVES ...-.A vista disto n emenda foi
postn em discussão c votaciío c eu declarei que, npeznr da
opinião do honrado· Sr. Ministro dn Fazenda, mnnlerin n
verhn, por entender que· esse servico era nccessnrio, pot• entender que esse serviço tinha Rroduzido, c cslnvn produzindo,
enorme5 beneficias pnrn o 'Ihesouro, o que pretendia do'cumcnlnr com os relntori<>s das diffm•cntes inspcccõcs para
vir demonstrnr dn tribuna do Senado que a vet•bn de i7ü :0001'1·
pedida pnrn esse servil;o seria perfeitamente compensada, Pre'tendia documentar paPa discutir n materia,
Commigo votou o honrado Senador pelo Maranhão o
Sr. Ut•bano Snnlos, vencido, contra a suppressüo da vet•ha. Neste
ínterim., o meu honrado amigo Senador pelo Pnranú Sr. Alencar Guimarães compareceu (L Commissüo e declarou que o
Sr. Ministro da Fa?.enda entendia que a :verba niío devia ser
supprimidn. Posto de novo n votos o assumpta., n Commissão
reconsiderou o seu voto de accórdo com o St'. Ministro rln
Jlazendn, vencidos apenas os Srs. Francisco Glycerio e Lcopo.Ido de Bulhões.
O Sn. FnAN·crsco S,\ - Eu sempre mantive o meu voto
conLrn a supprcssão dn verbn de inspecciío.
·.
O Sn.•Toi\o Lurz Ar,vEs - Ncstn hora V. Ex. não eslava
presente. Até aqui tenho sido verdadeiro. Assignou-sc o pnJ•ecer no orcnmen lo dn Fazenda como Ctl acabo de ex"Jlur .. r
0 Sn. AT,It.\'CAR GUTMARÃF.S - Peço n pnlavrn.
O Sn. Jo.:(o LUT?. Ar.vF.s - ••. c, tendo· cu j(L nssignndo,
· como os outPos, a emenda f<>i devido n isso J'iscadn pot· mão
do Relator.
'
O Sn. LEoPm.no.
DE BULHÕES - Exnctnmenlc, assim como
foi restabelecidn pelo Relator,
O Sn. UnoAN·o SANTOS - V. Ex. não pódo di?.Cl' sobre o
JJUC se deu depois porque não estnvn presente.
0 Sn••Toi\o LUI7. ALVES ..:.. Felizmente.
O Sn. Unn.~Nb SANTos - Não sei por que - feli?.mentci •
.0 Sn, LEOPOT,DO ·DE Bur.UÕES - Infeli?.mente,
, O Sn. J().\o J-mz ALVES - Foi .clln riscada por miío do
Relato!'. E o meu illustro amigo Senador Tavares do LYrn
observou-mo que, tendo clesnppnrccido n emenda, devia ries- ·
npparccer lambem o meu voto vencido. E riscou-o.
A Commissüo deixou o caso nostns condições•
. Passei a relatar o <>rcamento da Mnrinlln, no qual não
fll\17. honrar-me com n sua presenc.a o illustre Senndot• por
Goyaz, que da Commissüo se retirou.
·
A Commissüo, p~>rtnnto, emquanto reunida com n minh!l
presoncn nüo offoreccu estn emenda. Offcreccu-·a hontom, di?.om os honrados Sonndores, mas, si n offcrccou hontom, como
tl guo consta·do parecer do nnlo-hontcm com o meu nome JlO!'
baiXO ?
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O Sn. I.EoPor.oo Dll BuLHÜllS - Isto ó que V. Ex. vac ouvir
ngora.
O Sn .•Toi\o Lmr. Ar.vEs - Não hn cxplicacão passive! que
obscm•ccn cstn verdade. A emenda l'oj aprosontndn nntc-hontcm t\ Commissão c devia ter essa data; cntrctnnto, consta do
parecer nssignado hontem.
Ern o quo iinhn n dir.or, lavrando um protestOo solonmissimo.
O Sn. UnnANO SA~Tos - Isto deve significar apenas que
o nome de V. Ex. devQ ser retirado.
O Sn. .Toi\o Lurr. Ar.VES - Isto• signif'icn que não é assim
que se legisla.
Tenho éoncluido.

O Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr. Presidente, cu dcsc,inrin fallar depois quo outros orndorcs .se manifestnss·cm $Obro
o nssumpto, mas n qucstrto levantada pelo honr.ado Senador
apelo Espírito Santo forca-mo a tomnr a palavra incontinente.
Tudo quanto S. Ex. narrou é certo. S. Ex. esteve nn
Commissiio, m.-pondo seu parecer sobre o orl)llmonto da 1\lnrinhn, mns teve pressa de retirar-se porque pretendia viajar
pnrn S. Paulo.
.
. O Sn. Jo,lo Lurz ALVES - Depois do oronmcnto da· Fazenda.
.
O Sn. LEoPoLDO Dll· Dur.HúllSI - Mns cu preciso acompanhar o discurso do honrado Senador. A principio S. Ex; encarou n questão sob sua face regimental. Como cm 3' di'scus-
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O Sn..ro,lo Lurz Ar.v!ls - Não . crn 3" discussão, cr.n.
discus.siío do parecer sobre rus ·emendas .[üpresentadas. AliíLs,
não fnc;o questão dislo. Declarei ntc! que ero. ignorante cm
ma tcrin regimental.
.
..
O Sn. J,EoPor.oo Dll Dur.uúrls - Sr. Presidon te, o honrado
Senador pelo Espirita Snnlo osttí fazendo uma in,iusticn n si
mesmo dec!arimdo que ignora o Regimento. S. Ex. conheceo Lnnto como cu. Ao relnlni' o orcn<monto dn Mnrinhn, apresentou um ndclil.ivo que aulori~nvn il roformn completa dn ndministr.n'çiio dn Mnrinhn.
O Sn. ,To,lo J,UJ~ Ar.vEs -Em 3' discu~1Süo."
0 Sn. LllOPOLilO DE DULIIÕ!lS - S. Ex. conhece bom O
Regimento; o,quo não conhece ú n historio. destn omend·n.
O Sn. Joi\o J,urz A"VllR - Não importa n his,toria · dn
cmoncln; a nclu!Lcrncüo do pm•ccot• ú que importn.
O Sn. Lr!oPor~oo DE Bur.núi!Si - T·cnhn pncioncin' do ouvir-mo ,n·tó o :l'im o vert\ CIUC não houve ndu!Lernc;iio nlgumn.
Ntto S€ irrito.
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Não se t1•ntn do umn qucslão de pnixfio ou de interesse,
mns de fnclos c de economia OJ.•çnmentnrin.
A Jll'Opostn• que n Commissão t·eccbeu do Governo pediu
pnr~
o O!'çnmcn Lo dn Fnzcndn 52.038:000$, ouro, c
100.170:000$, papel. Confl>onlnndo csLo~> sommas com as votadas pal'n o excreir;io vigente, a saber, 4/i.QS!t;OOO$, OU!'O, c
100.1 7\l :000$, papel, notou n Comnü~~>ão uma diffcrcnon elo
10.000:000$ pnra menos, papel, o um uugmento de 8.000:000$,
ouro.
Essn elcvnção, 8!'. Presidente, da despczn ern cxp\icndn
pelo nugmcnlo dn divida oxLe!'nn, o quo deleJminou um nugmcnto concspondcn lo nn verlm destinada no serviço dessa
divida .. A vei·lm era de '•3.000 :000$, c eslá clcvncln n
úl.OOO :000$000.

·A Commissüo, Sr. Presidente, esl.udnndo o orr,nmenlo d,n,
Fn1.endn, verificou que estn• cconomin de 10.000:000$, papel,
não era propriamente t1mn cconomin, porqunnlo rcsullavn do
ndinmcnto da .nmortizacão do cmprcslimo de 1807, pnl'a n qual
no orçamento vigente havia Vcl'bn que não foi applicada, c o
Ministro a supprimin par.n o oxcrcicio fuluro, ospnr;ando
assim n liquidncão de uma divida vencida.
A Commi-ssiio comprel!cndou desde logo n• necessidade de
valar um areamento restriclo, de se oppôr n lodo e qualquer
augmcnlo do tlcspezn, por mais justificado que fosso, c tr:ntousc elo vcl'ificar si ern passivei alguns córlos ne:;so areamento.
Sr. l'!'Cisidonto, cstn atLitudc dn Commissüo se revelou ·
nn impugnacão ús emendas dos nohpes Scnndorc':l pelo
Piauhy e Santa Cath.nrina, propondo csl.o a ercacüo de um posto
:l.'iscnl o nqucllc a equipnl'aciio da Alfandega. ele Pnrnahyba r\
dn Pnrnhyha.
, Envolvendo ambas ns emendas augmento de dc·spcza, n
Commissiio mnnit'cstou-'SC pela sua. rc,ieicão.
·
Depois elo exame de uma por umn das verbas n Commi&;'l[ío verificou que só cru passivei soffl•ct• córto. a relativa
ú inspcccüo ele Fnwncln. Lembrei cu essa idén no seio dn Commi~süo cm 2" discussão do areamento, s·cndo clln alli
bem accoita. Nada quiz, porém, rcsolvor definitivamente sem
ouvir o Sr·. Minislr·o da. Fazenda. O digno l'l'osidcntc da Comnli.~i>Üo então officiou a S. Ex. o St•. Mini·sü·o inquirindo-o
sobt·e a eonvcnicncin dó credito pJ.•oposto .
•
Approvado o areamento cm 2" discussão, n Commissão niio teve. resposta do Sr. Ministro c eis n razão por ~uc
n cmondn nfio npparccou, deixando do ser incluido. no paroccJ•, Chcgtlmos (r 3" discussii.o, c ainda nüo hnviamos recebido l'Cspostn. do S1·. Minisll'O. F.scnsscavn o Lempo parn n
volnciio dó O!'Clllncnlo, Era. forcado O nclalot• ru formular
pm·occr sohm n.;; omond,ns. Foi enlüo que V. E."':., Sr•. PJ•csidonLc, quo tanto nos tem !luxiliado nesta politica de economias,
no srio ela G,ommissiio, suggcrindo-nos alvitres de rcducoiio
do dcspozas nos orcamonlO's dos Mini~torios do ExtcrioJ' c da
Ma,rinl!n, co.ncordou com n ·suppt•cssüo, achnndo-a jusLificadn.
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O Sn. 'Vrc-ronJNo MoNTEmo- S. Ex. nssci;urou que o Sr.·
J\lin istro esturia de nccôrdo.
O Sr1. J,EoPor.no DE BÚLIIÜES - 'V, Ex, tom rnziío. O nobre l'rcsidentc destn Coso. .ncrcditnvu. que c:i St•. Ministro niio
impugnaria. o. reducciio c nltl a n.pplnudirin, sendo ·ln.vmdo o
pnt•ecet• o nssignndo por todos os membros· presentes.
Mns, constando tí CommiSisiio que o·. Sr. Ministro nwo
conoordnriu. o niio •lendo nós recebido o. resposta ·do officio de
consulto, immeditünmqnte r!squei o. ,emendo. j(L por mim for-·
mulndn, com parecer ,Jtí nssrgnndo poJo honrado Senndot• pelo
l~spirito San lo com n dcclnrncilo de vencido.
··
0 Sn, ,To,\o LU!?. ALVES - E desd,l que .o. on\endn. f,oi
riscada o meu voto tombem o foi pelo St·. '11iwnt•os de Lyrn;
(1'rocam-se Ojlarl?.s,)

· 0 Sn, LEOPOWO DE BUT,I!ÕES -·.Depois da. t•euniwo, oslavo. eu nn bibliothecu, conli<ultnndo a. lei do 18GO sobt•o umn
questão quo h:winmos .discutido, qunnd.o o ·Prcsidooto da
Commissão- recebr.n n respost11 do Sr. Minisb•o: uevo n bondado
de· m'n Lrnmmittit• incontinenti, JJ.fim ile qu1.' cu rost'nbelecesse
n cmendtt o o communicnsso !IJOS collegn,~.
·
O Sr. Dr. Rivndnvin opinnvn. poJo c6rte.
Oru, Sr . .Presidente, n Commissiio ncCiaittírn n om~ndn o
só úinha desistido dc.Jin por lho oon<~tnr qne •O Sr. Minisbro
lho ern ho5Li I.
·
.
·
O Sn. Jo,\o J,UJz Ar.vEs - Fnllomos n cousn como t;lln
é. Essa emendn 1'oi foi.ln hontem oqui.
·
o Sn. LEoPoT.l'O DE .Bur.uõEs ....:. Tcndn-n· o Sr. 1\linistrn
nccoito, l?~&tnvn c.lln virtnnlmentc rostabjeccidn e o ;Coa
immed intnnmnto.
O Sn. J,o,\o J,uJz ALVES - Ninguom soril capaz do affirmnr, 8ob pnlnvrn do honrn, quê osso. emendo niio foi feita
. hontem aqui. ·
0 SR, f.EOPOI,IJO DE BULHÕES - Não tendo eu compn·l'ecido ·IÍ sessiio de honlem, n communicncüo foi feitn pelo
h·onrndo" Jlr.cl~idonlo dn Oommissiio.
.
. ·
·no que se trn:t.n '! · De uma cconomiru. nprecinvcl no areamento..
i,
. , ,
A Inspoclorin de Fnzondn .iá existiu, com ·melhor· .orgnniznciio, cm 1898; foi supprimidn, om 1903, por nlLo ter dndo
resultado.
"
.
Em 19·'1 o decreto n. 9.286 reslnbolteceu-n. Foi um decreto ·
do Pod•lr .I)::Zecu ti vo e, .p.rnr isso; esse .serviço tl prov isorio, o
os ompregndos niio pertencem ·aindn no qundt·o dn ·pnzondn o
pedem ptirn ser incorporados n ollo.
·
...
Além· de. ncnrretnr umn dospczn. improductivn do Cll;l'cn
de 180:000$, •O .decreto n. 9.28G ú nnn•rcllico, niro resus1to
(L menor. r.r•itic:t, .
· · ·•
· '.~cc,.· .
·
1
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LUJZ ALVES - Vo.in v. Ex. que cu Linhn
~·azuo. .1! !Jl apan!•n.c,!o- de sut·pcza; tenho documotrlos f1at·u de~
fcndct• rntnhn opmtuo, mas dcixci~os cm cu~a.
. O Sn. LlloPoLDo DE BTJI,~õEs - Pot• cl)~, o.s fiscacs do
tmpostos de consumo passarao ·n exercer ftscnhzucão sobre
as collccto•rins-, quando ·ms co.!lcctorins ó que fiscalizavam 0
devem pt·csidir o trabalho dos fi.scnos; inspcctot·os do Fn~
zcnda, nomenclo~ por portaria do 1\linistt·o, de suu. livre os~
colha, foram investidos de autoridade permanen[e para pc~
ncLrar nas <lelogacius e alfandegas, dat• balanços, inL0n·om~
pot· dclspat:hos, examina,!' livr.os. E' uma cxll'llvagancia;
O Sn. .JoÃo Lmz Ar.ves - Si cu niio tivcs~~ sido a.pa.nhado do surpczn poderia provar a V, Ex, que extravagancia
é o contrario.
0 Sn. LEOPO!,DO DE BTJLllÕEA - Pois bem, Sr. Pre~i~
dente;· vet·ificando •.1ue alguns·dos funccionnrios nomeados para
esse ser·viço não oiio funccionnrios da Fazenda, o inf.ot·mudo do
que não conhecen1 n iegislacão fiscal nem a contabilidade pu!Jlicu, nilo escrupulizei cm propor a suppres:;ão, tendo já cli~
minado es~a reparL!cão em 1903, quando <:lln funccionou com
n t•cgulnriundo qu~ hoje nf10 pódc ter c ot·a composta. de hill~
'mens versados orn assumptos f:w.endnrios.
Nestas llondicões, a, Commissiío deu O· oeu nssenltimento á
emenda, de .accürcio com o Sr. Ministro da Fazenda, cot·ta
de que atlcndo tí silunciio afflictiva do Thosouro c presta um
scrvico á ndministt·acão da Fazenda. Quando so liornat• no~
ccssM·io uma inspecciio especial, ,() Ministro .a f~t·tí pot• meio
do um· nl~o funccionnrià de sua escolha e confmnca.
V·ollnrei á tribuna, caso .seja necelssario.
O Sn. Jo,i.o Luiz ALv&s - 'ficou da pé a minha taccusacii.o.

•

s~

.. JOÃO

O Sr.' Presidente - Antes de dar à palavra no Sr. Senador
.'\loncm• Guimar•iies, que a solicitou, deve a Mesa, em vista de
·se haver aventado uma questão regimental no debate ora trn~
vado .perante o Senado, cxpôr a sua, opinião a rcspei·to, afim
do legitimar o sou Ill'Ocedimcnto, acceitando a emenda do que·
se trata. ·
.
O at•t. 1H do Regimento determina: . eNa segunda o llll
.
.tcrcoit•a discussões de todos os projectos, cxgotnda n Jisln: do
oradores, ser!\ suspensa a discussão e submettida·s ús rcspc~
cLivas Commissões, put·a, com ut·gencia, dar parecer, ns cmcn~
dus que tenham sido apresentadas; Publicado o parecer dtt
Commi.ssiio, a discussão proseguít•tí, não podendo set• apl'Csentadns novas elnendnu
· · O Sn. UnBANo S,\NTos - Mas a Cominissüo ainda. pódo
stlt;get•h• um alvitro sou em uma nova emenda.
' . 'o Sn. 'l'IIES!DilJ:mi ;__ Do exposto no urtigo que Ji, _fie~
claro que só depois do publicado o parecer da CommLS~ao- .u
'lU'< fica VCdl\da II uprcsentacíío d~ pmflnd~S; .í\nl~~ .dQ§S!} pj!.;
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hlicnçiio, poro!m, toda n vez que tenhn do interpor parecer
gobra cllns n. Commissiio podot•t\ uddital-as ou substituil-as
com emendas, como ó praxe invnrhwal nesta Casn. .
Ainda lm pouco, tendo sido suspensa. u discussão de um
projecto u que fot·am offerecidas emendas, a Commi·ssiio apresentou uma cmonda substituLiva. 'l'odos os nnnos se faz tsso;
ue~ s~ podet•iu ,coactnr a acciio dn Commissiio, cujo principal
ob,!e~ttvo ó eluctdar .o Senado sobro os assumptos qua lhe são
SUJeJtOS,
Alvitt•es podem nppareccr c serem suggoridos, que levem
n Commissiio n nlur:;ar uma idéa util c judiciosUJ apresentada
por uma emenda deficiente, ou mcs:no subsliluil-n por outra
• mais convenien Lo. Publicado, porém, o parecer da Com missão,
cntüo, sim, não poderão ser apresentadas novas emendas. E' o \
que determina o Regimento. O illustra Senador pelo Espit·ito
Santo, alh\s, niio fez cabedal disso. S. Ex. mesmo o declarou.
O Sn. Jo;i.o Lurz ALVES - Eu confiei-me (L autoridade da
Mesa. Sou pouco• conhecedor do Regimento .
O Sn. PnES!DllN1'll - S. Ex., que ú membro de duns importantes Commissõcs do Senado, sabe perfeitamente o quanto
ú util manter-se cssn praxe, ·que nlio l'crc o Regimento; mas
S. Ex. referiu-se (L pt•oscnca do Presidente da Mesa mt Commi'ss.üo, c, portanto, o meu testemunho se impõe na controverstn.
Não assisti atú final da reunião da Commissiio. Quando
alli estive. suscitou-se clcbo:te sobro a emenda. referente ú suppressüo elos funcciona!'ios incumbidos dn fiscalização; o o
Sr. Senador Bulbiics, nutor dn emenda, declnrou quo se tinlm
procurado ouvir n opiniiio do Sr. Ministro· da Fazenda, revelando-se u maioria da · Commissão inclinada. n ndoptm• a.
omendn, desde que n opiniiio do Sr. Ministro estivesse cm
harmonia com o pensamento do Rclnlor.
.
Eu que ouvira· do St·. 1\linistro da. Fnzondil opinião !'nvoruvcl a liio util emenda, pois que S. Ex. entende quo n fiscalização poderia ser feita com muito mais proveito por !'unccio- .
narios do fazenda, homens habilitados cm nssumpto ospcoinl do
[l.dminisf.rucüo publica, disso t\ Commissão: si estão aguar, dando o parecer do Sr. Ministro, ó desneccssnrio, po1~quo ou
ouvindo a. S. Ex., bojo, incidontcmonto elle declarou-mo isto.
·
Nessn oocnsiüo n Commis·siio votou acooitnndo a. emenda·.
O acto tornou-se porfoilo o ncnhndo. A Commissüo uocoitou
n emenda do suppressüo.
·
.'
· '
UM Sn. SllNAoon - E assim foi nssignndn•, \\
'
O Sn. PRllS!Illa-l1'll - Nesse momento partia. pnru
o Ministct•io dn J!'azcnda o Sr. Senador Alencar Guimnriics. Pareceu-mo ainda conveniente que:-.viesse n declnrnciio vet•bnl quo
!lU ouvira do Sr. Ministro, om documento nlit\s .it\ solicitado
pela Commissüo. Pedi então no nosso illustt•e oollogn, quo ·ilb
entender-ao com o Sr. Ministro da Fnzonda, quo solicitasse de
s. Ex. urgenola na consulta feita poln Com111iSsiio n respeito.
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O Sr. Senador Alencar Guimarães, nlli chcgando,J'al!ou-mo
pelo telcphoné, indagando-me bem de que assumpto se Lt·atttva. ncspondi-lhc que a Commissüo desejava que o Sr. Ministt·o mandus;e u sua opinião pot· cscripto.
.
Logo apôs o seu t'Oiól'csso; o Sr. SenadO!' Alcncm· Guimarães dcdnrou-rnc que o ::lt·. Ministro julgava ulil c convcnienlc
manler o que estava.
A visla dn rcsposla Lrl!zicla pelo nosso illustt•c co!lcga,
u Commtssüo vollou almz, recQnsidet•ando o seu acto.
llclit•oi-me. Soubo, pot·ém, que, Ioga cm seguida, ainda
cu mo achava no Senado, chcgat•u um ol'ficio elo Sr. Ministt·o
da Pazenda com iul'ormncüo diversa do que, sem duvida por
ec]uivoco, me fôra LransmiLLido pe!Q tclcphone.
O Sn. Jo.\o Lmr. ALVES - Logo cm seguida, affirmo a
V. Ex. que a Commissüo ~o dissolveu sem quo esse ofl'icio
chegasse. Affirm\l-o sob minha. palavra de honra.
· O Sn. PnEsJDENTll - Atlencão I Neste ponto, o meu illustr·c collega estt\ cquivoc,udo.
.
O Sn. Jo.i.o Lmz Ar.vEs - Snhi junlo com os Srs. Senadores
GJycerio c S:í Freire. Appollo pnt~a ambos ..
. 9 811. Pnt~SJDENTll ~Eu me achava ainda no Sertndo, como
.lá. d_tssc, quando recebi o ·aviso da chegada do· officio do Sr.
Muuslt·o ela· Fazenda ....
. O Sn. Jo.\o Lurr. Atvr~s - ApcnM contestei que n Commissão ainda estivesse reunida.
q Sn. Pn~sroE'N~·r~ - ... com informações opposLas ít que
nos 'Lmham stclo dadas pelo Sr. Senador Alencar Guimarães.
Conhecida,' por escl'iplo, a opinião do Sr. Ministr·o o
tendo a mn iorin da CQmrnissão ,ití se manifestado n respeito
do nssumplo, naúl\ mais cul'ia! do crua va!Lnt• l\ sustentar a suu
emenda, quo só dependia, para ser sujeita li considet·acãa do
Senado, da palavra do Governo.
Eis o que me cumpro nnrrnr do incidente agora levantado e cm obcdienciu t\s palavras do illustro Senador quo
de .pttssagcm se referiu ti minha pessoa.
·

UI
•
~

•

O Sr. Alencar Guima'rães (') - Sr Presidente, talvez
fossem desnecessarins as explicacües quo devo dur ao Senado,
rclativamonlo ao incidente a que al!udiu o honrado Senudot•
pelo l~spiril.o Santo, c orn quo esttí envolvidQ o meu nome.
V. Ex. ncnha do esclm·ccct• esta incidente, explicando a minha
intcrvt1ncüo no fncLQ referido pelo honmdo Senador pelo Espirita Santo. 'l'odavin, permillir-mo-h:n o Senado que eu dign.
o que se p1assou pura quo so verifique que, involuntnl•inmctlLo
tJu ll'ouxe nqui uma ml'ot·mncüo que motivou a delibct·ncão
primeira do Senndo, recusando n cmendn, ou antes, não to-

,(') EstQ discurse nlto foi re:visto pelo :orador•
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mando conhcr:imcnlo da emenda da supprcssão dos cargos de
inspeclot•es de Fu~enda.
.
.
Eu havia nssi~lido ti. reunião da Commissiio de l!"inannas
quando se discuLin ns emendas ol'ferccidns no oJ•camonlo ·da
Puieucln, porrruc tinha necessidade do justifica!• pcrunlc cll1l
os mo li vos que· me levaram n apresentar a emenda que tem
Jovnnl.odo lanln celeuma nn imprensa desta Capital o pela
qual procurava fnzoL' cessar as concessões feitas nos bancos
cslrnngeiL·os, para inslil.uircm os pequenos depositas cm conta
COr!•enle.
.
Sabendo V. Ex., Sr. Presidente, que eu me dirigia llO Minislm•i\J da Fazenda, pediu-me que o;oJicitnsse do S1·. Ministro
da llnzendn resposta· no podido !'oito pela Commissüo do Finnn\•as, relnl.ivamontc tí cmencla que cogitava da supprossüo
dos cargos dos inspectores do llazonda.
.
.
Dirtgindo-me no Sr.. Ministro, em conversa muiló t·npida,
muito ligeira, sem maiores cxplicncõcs, pedi •a S. E~. que
cles~o essa resposta, pois que n Commissüo de Finnncns estava
J•cunida c aguardava n sua decisão pura deliborut·, cm ultima
nnalysc, :i\ respeito dossn questão. .
. .
Dil'igi-llru a seguinte pergunta: n Commissiio precisa sabei· o que tí quo V. Ex. r·esolvo a respeito da supprossüo. dos
cargos de inspectores do Fazenda.
A rcsposf.n J'oi esta: a suppressüo não convém. Assim n
entendi o assim n lL·nnsmitti no Senado.
O Sn. VIcTomNo MON'rEmo ..:.... Peco a .palavra.
O i:n.•To.:\o J;c.nz ALvr.s - Até ahi estamos todos do accórdo;
O Sn. Ar.ENc.m Guru.m.:\Es -Defeito de .pergunta, talvez,
ou do nudicão minha, dotet·minou evidcn!N equivoco dn minha
parlo na resposta lrausmittidn no Senado, que veio n ser osclaJ•acida. logo d~pois, pelo officio do Sr. Ministro, transmittindo
n verdn.deira resposta;
.
Esta foi a tlat•te que tomei nesse incidente. Creio quo
dndns •)ssns explic~cões, que completam ns do V. Ex., S1•. JlL·csidt'nle, nüo v.aj_o funis rnzíio para que o honrado Senador pelo
Espirilo ·Santo 1'non dcllo Liio grande questão.
·
. . o s~..ro:\o LUIZ AI.VES- Enlüo n~lln v. Ex. que devo fiem;
caindo, qunndo umn omendn que não foi IÍPPl'ovndn com o meu
''o to traz n m.inhn nssignntura por baixo ? . · !I, " , , ,
O Sn. ALENCAR GuilltAI\ÃF.S ~ Nüo onoát•o'· o fncto sobro
esse 1ionto de vista. Refiro-mo npenns ·no incidente '-cm que·
tomei ·.parle.
.
.
··
.· Expli~ndo 'ulle, acho crue V. Ex. não póde estm· fazendo
onbcdal do um equivoco.
. .
· ·
. .
Agora, Sr. Prosidonto, dcsdo que me nchõ nn tribuna,
aproveito n oppo~:tunldndo ptu·n, de nocG'rdo com n dcclnrncão
que fiz pcra!)t~ a Qommiss~o de JPin!mons, 1~cdi!~ u V,:' Ex..que,
•.,
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opportunament,c, su!Jmetta ri l)onsi·deracão do Senado o pedido que fa(lo de rõtil·aL' a ~menda quo figura no impresso sob
n. 3.
.
.Permittir-níe-ha, entretanto, V, Ex. que, em duas palavras, ,justifique a intencão dessa emenda.
A emenda manda ficar sem efJ'eilo as concessões J'eiLas
pelo Governo nos bancos csl.rangeiros, pal'U instituil•em os
:rraquenos deposilos em conta corrente.
Apreciando os ei'Jeitos desta emenda, alguns orgãos da
imprensa desta Capital atlribuem-me a intenção ele canalizar para as nossas caixas economicas os deposites •axistentes
nos bancos estrangeiros, constituindo ·em favor dos bancos na ..
cionaes um privilegio neste sentido.
0 SH, AD OLPHO Gonoo - Confiança não. se impõe.
0 SR, ALENCAR GUl~tAR.\ES - Nem um, ilem outro, foi O
meu desejo.
·
Eu não podia absolutamente .pr·etender canalizar para .as
nossas oaixas economicas esses depositas desse modo,..porque
não tomaria a responsnbiliclado, neste momento de grave crise.
financeira, de augmontar os encargos da União, pela responsabilidade, quo eiln nssumr., do .pagamento de ,juros, que iria
avolumá!' consideravelmente esses mesmos enca!'gos.
Não quer·in l.ambem favoreller os bancos nacioriaes, porque
comprehendo que, vivendo em um regímen da mais ampla liberdade bancaria, eu não podia estabele1:er pL•ivilegio em !'a~
vor .cte bancos nacionaos, sem ferir os principias conslitucionaes.
O meu fim, com a umendu, foi exclusivamente csclar•ccel'
uma situacão que, do facto, não se ell:plica.
Tendo ostndado u nossa legislacão, não enconl.rei lei qua
autorizasse o G~veruo a fa1.e1' semelhantes concessõ·es, quo atií
certo •ponto c reavam uma situacüo excepeionnl pam os bancos
que dclla gosassem, em clol.rimonto dos outros que não tivessem obtid~ semelbantcs concessões.
E como ·.ernm justamente os bancos estrnugeiros os favo~
reciclos pO!' Laos conoossões. • • ·
. O SR . .1\BDoN B.u>•rtsm - Não apoiado; ha o Banco do Rio
Gra!!de ..do Sul. ·
·
·
J

0 Sn. VICTORINO MoNTI::ITtO - Confhinca niio se impõe.
O Sn. ALENCA!I GUI~[AIIÃJ~S _; . , .pretendia com a. minha
emenda. J!UI' todos os !Jnnoos, na1:ionaos o estrangeiros, no mesmo pé do igualdude, isto li, do uecõrdo com c rogimon ouo a
nossa Constituic.üo cstubolocc.
O Slt. AooLr•uo Gonoo - Mas nuo é isto o quo diz u omondn
Do modo por que ostt\ l'cdigidu, ó umn mnnil'ostaçiio contraria.
tiOs

bancos . estr·u.ngeiros.

vo1, rx
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O Sn. AJ,ENCAI\ GUlliiAI\Ã~s - Acredito quo elln csbcjn mal
redigida; elevo, porúm, informar ú Casa do qu.a olla nilo obedeceu a outros J'ins senilo .os que ustou expondo uo Senado.
.
Eu tive occnsiüo do esclarecer n Commissüo de Finnncas
quanto t\ emenda, ·~ logrei a satisfncüo de ver que todos os
membt•os daquelln commi8são reconheceram que. essas concessões silo .descabidas. Qualquer banco,. nacional ·ou estrangeiro, póde o d<l''e insLituit· esses pequenos depositos nas condições c com as garantias que entend~r. Niío hn neoessidad~
de tal concessão, uma voz que el!as não siío necessarias.
Não havia, pois, St·. Presidente, motivo para o alarmo .que
levantou a omendn que tive a honra de apresentar ao Senado. ·
Em occasião opporLunn, Y. Ex. submetterú no voto do
Senado a retirada dn minha eméndn.

'

O Sr. Tavares de Lyra ( •) - Sr. Presidente, o nppcl!o nominal que f·az o honrado Senador pelo Espírito Snnl.o, meu
prezado c illustrc amigo, Sr. João L'uiz Alves, obriga-mo a
abusar por alguns momentos da nttcncüo do Senndo.
O ·incidente cm que S. Ex. esteve envolvido, !'icou, a meu
ver, perfeitamente elucidado, depois . das cxplicncõc:; dadas
Pelo honrado RelnLor do orçamento da Fazenda, por V. Ex.
o pelo honrado Senador p·alo .Paraná.
.
,
E' facto que, quando na sessão do ante-hon!Jam, S. Ex. o
outros collogas nos· reti~úmos da snln dos trabnlhos da Commissão, a emenda supprimlndo a comignacüo orcamenturin
pal'a os inspectores do li'azendn estava riscada.
Houve engano da parte de S. Ex. quando nfr.irmnru que
se rotirarn da Casa commigo; S. Ex. se retirou em companlün
do nobre Senador pelo Districto Federal c do nobro Senador
po~ S. Paulo, sendo corto que •au ficara na Casa, ·quando fui
informado de que, ú ultima hora, o hon~ado SI'. Ministro da
Fn~onda hnvia envillldo ú Commissão um officio •u.rgentc, declarando que osl.nvn perfeitnmente de nccôrdo com n supp!'es-.
süo da verbn; o como se nchlli·Vnm presentes o honrado Senadot·
po~ Minas o o honrado Senador por Goyaz, Presidente e llolntor da Commissão, SS. EEx., entenderam .••
O Sn. Jo:\o Lmz Ar,vEs - Deliberar pela Commissito.
O Sn. TAVARES DF. V!:RA - ••• qu·a,. desde que a Commissüo .tinha subordinado o seu voto apenas á opinião do ·Governo
e .desde que este dcclnl'àvn ú Commissüo que nií'o havia inconvenioentc no rcstabolccimcnto da' emenda, la Commissão
podia manter a emenda.
·'
Note-se que e11 nilo tive conhecimento desse rcsiJUbclcoimento no mesmo diu. Hontem, porúm, no chegar uo Senado
fui infol'mndo do que a emenda. havia sido rcstnbclecidn, pOI'que s·ate dos membl'os dn Commissüo jil tinham voto conhecido
a respeito..
- , , ~ ~~

,( •)·Este discurso n!ío foi revisto pelo orador,
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O valo do !JOnrado Senador pelo Espírito Santo, o meu
illusl.re c disLinclo amigo o Sr. João Luiz Alves, corno o do nobre Senador pelo M:urunhão, Sr. Urbano Santos, Lambem já
emm conhecidos, porque SS. EEx. tinham se manifestado contrar•ios t\ supprrssão .da r'onsignacülo orcamentn:·ia Eram couhccidos esses votos JiOl'lJUe foram tomados no correr dn discussão'; c como o honrado Senador pelo Espirita Santo havia
assignado o parece: com l'i!striccões quanto ás emendas ns. 3 e
u, uma vez que a Commissão .r.estnbelccia a emenda n. o c S. Ex.
não so achava presente, entondcu-so que devia manter as reslriccões de S. Ex.
Eis, Sr. Presidente, como se .deu o facto. Não creio que
lenha havido má fé ..
O Sn. Joí\o Lu1z Ar.VI~s - Nem. eu disse.
O Sn. TAVAI\ES DI~ LYnA-N cm estou dizendo. O l'acLo so d•du·
naturalmenle. A Commissão tinha subo~dinado o seu voto á
opinião do Ministt·o sobre o assumpto. Essa opinião cllegou a
lcmpo d·a se:· conságrada na emenda. O nelalor e a maioria da
Commissíio enlendcrnm que, nessas condições, e rosalvando o
voto do honrado Senador pelo Espirita Santo, ...
O Sn. Jo,\o Lmz ALVEs - Ilesalva que não J'oi licita.
O S11. l'Av.ums Dt;; LYRA - . . . a cm eu da podia se:• restabelecida..
·
E' o que mo cabe dize!' ao Senado, em resposta ao appello
ao meu illuslr·c amigo, Senador pelo Espirita Santo.
Sr. Presidente, eu acho
que o assumpto já foi per•feitnmente elucidado, mas, como o
illusLro Senador pelo Paraná acaba de affirmar que o Sr. 1\Iinistro ora ele opinião que não fosse supp!'irnida a verba, em
J.'C~Iacão nos inspectores ·de l?azenda, venho declarar que houve
L•quivooo da parLe do S. Ex. Quando ouvi·nn Commissfio essa
doclaracmo; retirei-me •..
O Sn. Joí\o Lurz ALVES ...:.: Outro ausente.
O Sn. V!C'I'OntNo MoN'!'t;;IRO - Perdão; 'JiOco ouvir-me at6
o fim. Suppoudo que se tr·aLasse de •um equiv{)co, na resposta
. :\ consulta no Sr. Mínistt•o, procm•d S. Ex., que mo declarou
lct· havido ronlmcnlo engano de meu illusLre collesu. «Penso
do modo iÍlteimmenl.e conLrnrio-dis~c-mo o Sl'. Ministro, c.
j:\ mandei um ofl'icio nesse sentido.» ·
·
Immedmtnmenl.c mandei telephonaJ' ao l'residenlc da
Commissíio de Finunous, informando-o de que jtl linlm vmqo
osso oJ'ficio e que nesse caso, si ainda houvesse lernpo, dovm
ser 1•~stabelocidu a emenda, porque o .MinisLt'O ostnva d~ ucc,)rdo uom olln
· ,
Já vê, por:Lanlo, V. Ex.' que tudo se explica facilmente,
O Sr. Victorino Monteiro (') -
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e estou convencido de que a: Commissão, restabelecendo aquella
emenda, na~ condições em que o fez, rendeu até uma homenagem ao nosso illustl'o amigo, que todos muito considtJramos,
por ser tüo solicito quanto competente e activo em nos aux.iliar
em nossos tmbaiJJos; porque assim resa!vnva a. opinião que
S. Ex. insistentemente revel(u·a na. Commissiio, declarando que
desejava defender a rnanutençiio da verba, sustentando-a, no
plenario.
Agoi·a, porém, vejo qu.e• fizemos muito mal e que, nr·sso
caso, não deviamos dar como reunida a Commissiio, excluindo
.o nome de S. Ex.
Em todo caso, creio que ficou perfeitamente esclarcr.ido
o engano do illustre repr.esentante do Paraná. Nüo creio lambem qu~ o incidente mereca mais reparos por parte de nosso
illustre amigo, Senador pelo Espirita Santo, que tania nos
merece.
· · O Sr. Feliciano Ponna, tratando. do incidente, proferiu um
discurso, que. será publicado depois..
.
Encerrada a discussão.
O Sr. Presidente-Vae se proceder á votação das em~n!las.
E' approvada .a seguinte
·
. E~lEl"DA

Ao arl. -10 e seus parngrapbos - Supprimam-se•.
'Sala das ses~ões, H\ de dezembro d'c 1913.- 2'cwal'es ele

T.yl'a.- Jolio Lili: Alves.

·

·

. E' aununciada a votação da . sesuinlo .
E~l~OA

I

Ao art., 8" - Accrcscerite-se, depois da palavra «Parahybn», o seguinte: «e da Parnahybu». . ·
.
Saiu das sessões. 16 de dezembro de- 191~; - Pil'es FC1'71clra.
·
O Sr. ·Pires Ferreira (pela Ol'de·m) ·- .Sr. :P1·csidente, ·
quero destoar da Commissiilo do Finant)as, que jà ,quer 1'ozcl'
cicspezas .. Requeiro, pois, a retirada da minha·
einenda .
• •I
Consultado o Senado, ú appi•ovado •o rcql:l,orirnento.
O. Sr. Presidente -

Emenda n. 3: (Lê :)
«Aocrcscentc-se, ·onde ·convier:
.
·Art.
Du dulu desta lei em. dom1te, ri'cnm sem eff~ito
o.s ~ou cessões J'eitns JJClo Governo, nos bancos esLran;;o.~ros
parn instituírem os pcqu,cuos dep'lls1tos em conta (lOrr~n.e.»
Sala dus sessões,-H! do dezembro de i 913.- Alcncw• Gut'll!UI'lics,
·
· ··
•

'
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O Sr. Alencar Guimarães J'f'CJuerr.u a rclirndn r!~sla
emenda,
Os senhores que consentem na retirada, queiram levnntar-

.· ..

f>e. (Pausa.)

Foi concedida.
E' nppJ•ovndn n seguinte
E~1ENDA

Ao· .art. 17 - Onde se diz: «'1915~, diga-se: «1014~.
Sala das Rnssõcs, 1G de dezembro de 1913,.!.... Tavares íle.
Lyra.
·
E' reje(lndn a seguinte
'

EMF-'IOA

Ao art. 2•-Accrescenbc-se: ·c .• , n mandar estabelece~ nâ
barra Slll· de FJ.orianopolis um posto fiscal subordinado ú nl:fnndegn da mesma cidade, dando:Olhe organização e att.rihuiciil> idcnli-cas ás. ·do posto fiscnl de· s·ambnqui, na barra
norf,ll'.»
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1913. - Fr.l'ippe
Sohmidt.- He1•cilio Lu:.- Abdon Baptista,
,
·· ·
- Fica prejudicada· a seguinte.

I

'

'

...

'

;,•

EMENDA

A' l'orhn 18~, do :nrl;, 1"-Depois dns palavras «Mesas d11
. rondas o collelll.orias», diga-se: «accrr.scidn de 16:000$, ?ara
o pnslo í'iscnl da bni'J'n sul ele Florianopolis; sendo 1.3:100$,
l'nl'a pcssonl; 1:500$, pnra mnteri.nl o expediente, r. 1 :400~,
paro eomprn· de um c~cal<Jr ·o pertences.
,
Sala das sessões, ·IG d1l dezembro de 191.3. - Ji'clippe
Schmidt. - Hm•cilio Lu:. - Abdon Ba]lt'ista;

I'

.

E' nnmmciadn n vot.acão dn seguinte

'

. ·:: ·;·.

EM EN O~

•

A' verba 18• do .art. 1"-Depois das palavras cMesas de
!'ondas e Mllcctorins», diga-so•: «accroscida de 400$, para completnJ• a consignaciio destinada no fardamento dos gunrdns dn
mesn de rendns de Jt.n,jnhy».
Saln dns sessões, 16 de dez·cmbro dfr ·19'13. - Felip]Je
Schm.!tlt. - Hm•c'ilin L11: .. -'Abdon. Baptista •

Sr.

O
Fellppe Schmidt (para CJlcaminhm• a votaçüo)' Sr, Prcsirlt:.nte. doseiavn di~er algumas palavras sobre cstn
umenda, mu& V. Ex.' encerrou a disouss~o sem que eu tiv~sse
ouvido.
·

,···
.

..'
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A emenda CJ:Ue apresentei, Sr. Presidente, tem por fim
cot•rigir um equivoco, que v·em na 'l.abelln explicntivn, appro.vnda parn · este anno, e creio que na tabella explicativa elo
nnno passado.
A mesa de rendas de Ita.iahy teve tres guardas até 19'10.
Dnhi em dennle passou n ter cinco guardas e sempre foi votada n verba para pagamento de vencimentos a esse numero
de funccionarios ..
Assim ó quo, na tabella de :1911, V. Ex. encontrnrt. a
verba de 7:200$, l\ razão de 120$ para cndn guarda, o que corl'Osponde a. cinco guardns. Em 1912· dú-se n mesma c• ousa,
· idem para 1913 .e agora para 19'14,
Mas, na tabelln exphcntivu para :!!J13 e na que .orgnniznt·am
:Para 191~, ·em voz de .200$, para fardamento, para cada um
dos cinco guardas, diz-se 200$, para fardamento de tres g-nurdus, sendo que na Labella de 1911 .iá se tinham vol.ndo "200$
para fardamento dos cinco guardas.
Vê-se, pois, qu-e ha um oquivDco. E eis n razão por que
apres~n,tei n minha emenda.
.·
0 SR. AllDON BAPTISTA - 0 parecer da Comm issílo é fa,Voravel.
O S11. ·FELIPJ>g SCHMIDT. - E' contrario, Apresentei esta
emenda parn corrigir esse equivoco, afim de que· não continuem aquelles dous guardas sem verba para far·damento,
durante dous annos;
Foi o proprio inspector da Alfandega que me telegrapltou,
dl1.endo o seguinte:
-.
.- :
.
cA. mesa de rendas do Jta.iahy conta cinco guardas,
quando oi•çamento se contempla verba pam fardamento
para tres, rogo . corrigir o cnsnno de 000$ para
:1 : 000$000.»
~o\

·.

E' isto que se. verifica na tnbe•lla explicativa de 1911.

verba era para fardamento de ·cinco guardas. Eu peco, por
consequencia, a roconsideracüll do parecer da CommissilQ de
Financas. .
• - . _ -'· ..•.:
.Rejeitada n. emenda.
E' npprovnda a seguinte
EME'NDA
Onde convier:
'"
Fica o Governo autorizado a vender, em hasta publica, o
predio nacional contíguo ao pnlncio da. presidenc.in d!r 1\lullo
Grosso, em Curltybu.
'.-:. :":
Sala das sessões, 1o de dezembro de 1913. ·~·José Nu r- .

t·inho.

'

'

•
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São rej ciladas as seguintes
EMENDAS

Onde convier, incluam-se os seguintes artigos:
ArL
l'icu o Poder Executivo autorizado a a.lienar o
T..loyd Brazileit·o, mediante ns coodicões seguintes:
a) vender as e.uas ,respectivas acções n quem se propuzer
ndquiril-ns por quantia nunca inferior a 1,5,000 :000$000;
b) vender por quantia lambem nunca inferior o.
''5. 000:000$, obrigando-se o adquirente u, dentro do p!'llZO ele
üO dias, rculi~ar o cmprestimo de 32.000:000$, ou muis, si
convier no Governo, pam pagamento das dividus do Lloyd Bruzileiro e outros fins, ao ,juro de 5 o/o, com prazo nunca inferior a 50 unnos.
Arl.
Em qualquer dos casos do urtigo anterior que
se t•enlize n venda do Lloyd, serão mantidas ae. subvenções
constanltJs dos urts. 92 e 97 da. lei vigente, n. 2. 738, de }1 de
,janeiro de 1013. · ·
Art. · As concurrenclas para compras, vendas, arrendamentos, construccões e mais serviços publicas ~ão facultat.ivns no criterio de cndn Ministro de EsLndo nos respectivos
departamentos dn ndministritcüo a sci.l cargo.
Art.
O Poder Executivo supprimirú as mee,as de rendas i'edernes que julgar neccssario, de nccOrdo com as condições dn ndmmistracão, subslituiodo-as por collccLorins.
Snln dns sessões, Hi de .dezembro de 1913, - Raumundo
tlu Mil'ancla.
·
Ao nrt. H, § 1" - Accrescente-se: «••• do director geral
dos Correios, dos sub-directores d!l Repnrticiío Geral dos Correios, do chefe da ''" secciío do. trafego postal (correios ambulantes), o do auxiliar do gnbinct.e do directot· geral dos
COI'!'eiOS».
Snln das sessões, 10 de dezembro de 1913. - Raymundo

da M'i!·anda. .

E' npprovnda. n seguinte
EMENDA

Ao n. 20 - Inspecciio do Fnzcndn - Supprimidf! n
verbo, fir:ando cxtinct.a n reparlicüo, J•esnlvndos os dire1to~
dos funccionnrios quo os tiverem .
.. !ll' igualmente approvndn n proposicüo, que vno {~ Comnussuo de Redacção.
.
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O Sr. Presidente - Nndn. mais havendo n trnlnr, vou levnntnr a sessiio.
Designo para ordem do din dn ,seguinte:
.
2' discussão do projecto ·do Senado n. 28, de 1913, concedendo ao Jk Wenceslúo Brar. l'ereira Gomes, Vicc-PrrJsidente dn Republico, Jicencn por tempo indeterminado pnt·u.
nusentar-se do pnir., sem prejuir.o do subsidio· que lhe l) devido (ofl'ereciclo pela. Oom:misHtio de Oonstit~tiçüo e Diplomacia) •

. r.evnnta-se a sessão ás 3 horas e 40 minutos.

~Sú'

SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE ·1913

PRESIDENúJA Dc.l SR, PINHEIRO MACHADO, VICE•PRESIDENTE

A's 2 hot•us da tar·de. presente nume,ro l·egal, abre-se a
sessão; a que eoncorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ar.au,jo
G6es. !Pedro Bo1•g.es. ML't.ello, Grobriel Salgado; Te11J'~, Artl1ur·
Lemos, . Indio do Brar.il. Mcudés de Almeida, Josl) EuzoJbio,
Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, FI•ancisciJo
Sá. Thomnz AcciOly, •ra:vn1·es do Lyrn, Cunha Pedi'Osn, Walfr•edo J,enl; Sigismundo Gonçalves, Gonçalvos Ferreira, Roymundo de Miranda, Oliveira Vollru:liio. Guilherme Campos,
Luiz Viannu, ,Joiio Luiz Alves. Bernardino 1\fonleii'O, Alcindo
Guanabara, Sú FreiJ•e, Bernm~rJo Mont.eiro, Feliciano Pennu.
Adolpho Gordo. Frnncisco Gl~·ccrio. Gonzaga Jaymt\, .Tllsó
Murl.inho, Alencnr Guimnrües, Generosô Mnrq11es. Xnviür· du
Silva. Abdon Bnp,tisln. Felippt! Schmidt.; Hercilio J"uz o Vi7
ctorino Monteiro (4•1) •
Deixam de compnreiJCJ•; com causa jusiJl'icndn. os· Srs.
Ferreira Chaves. Silve!'io Nory, Lauro SOdJ•é, Gervusi(' Passos, Anlonio de Souza, Epitncio p.esson. Ribeiro de Brii.Lo.' GOmes Ribei1•o..Tostí Mnrcclilino.Ruy Barbosa. Moniz PJ•eil'e, Nilo
Pecanha, Lour(\llco Baptista. Augusto de Vasconcellos. Bueno
de Paivn, AlJ'redo Ellis, LeopOldo de Bulhões. ·Braz· Abrantes
e A. Azere:do (19).
E' lida, posta em diseussüo ·o sem debate approvad~ n
acln da sessâa· anterior.
· ·
.,

"'
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O Sr. 2" Secretario (.çeJ•v·irulo de ·I•) dá conta do seguinte

EXPEDJEN1:E:
.

Officios:
Dous do Sr, 1." Sccre~ariD rla Camar.a dos Deputados,
meltendo ns scgninles proposiQõcs:
N. 82 -

re-

1.!!13

O Congresso Nacional resolve:
Arliga unico. l!'ica o Pvesidcntc da Republica autorizado
n nbt•ir. pelo Ministeri·o .dn Marinha. um credilO extraovclinario no presente exercício o na importancia .de 2.701 :710$740,
ouro. para pngnmcnlD de cinco prcstacões dG tender c para
o das prestações da nova· seccüo :do dique fluctuante e dos
maleríaes cncommendadGs nn Europa; revogn.dM as disposições· em contrario.
. Cnmnra dos Deputados, 20 de dezembro de 1913 .-Sabino
B11.rrollo, ·Presidente: - .Ju:v'e'Yla~ Lam11.rtine de Fa.na. 1• Secretario interino. - Alfredo Octavio lllav1Unier, 2• Secretario
interino. - A' Commissão de. Finanças.
N. 83 -

1913

O CongJ'esso Nneionnl resolv~:
Artigo unico. Fica o Pr~:~sidente dn Republicn autorizado
n nbl!ir. pelo ·Ministerio dn Viaciío e Obras .Publicas. um ct·edit.o ext.rnordinnrio, na· importnncia de 640 :000$. afim de
Decorrer no exercício de HH3 :í •despe~n resultante da exo-_
eucão do contracto celebrado com n Companhia Nacional Kle
Navegncüo Costeira pam um sct•vico regular de navegncüo.
do accôrdo com ns clausulas ~uo baixaram com o decreto
n. 10.170, <)c Hl rio nhril .de 1!)18; revogada.~ ns dispooi~ões
em contrat'IO.
,cnmam dos Depulndos, 2.0 . de dezembro de 1913. -Sa/Ji?JO Ba??'oso, Presidente. - .T!wenal · Lamart'i!w de Ji'a1''ia,
·1.• · Scerctario inlcl'ino.- ·Alfredo Or.tmYio Ma!.'i{Jtrim•, 2" Secretnt•io interino.- A' Commi$si\o de Financns.
Outro da mesma procr.dencin, communicando úer sido npprovndo e enviado l\ snnccão o rwo.icct.o que l\Onsidera t.em1)o
do 1Jmbnrquo pnt•n os ot'J'icincs dn At•nmda o t.em.po dccorl'lilocnf,J•c os decl'ef.os ns. (),1,1,6, de 20 do marco do 1\'l12, o :10.731,,
r.lc ·12 do ngoslo de 1913. - Irrleil,n.cto.
Dous do 8!', Ministro da Vinciio e Obt•ns Publicas, Lrahsmltt.índil "'' mensagens com quo o St•. Presidente da Flepubllcn
l'~sllLuo dous. dos auLDgraplJos da~ resoluções do Congresso N'n·O!Onal, sancc.Ionadas, que o autorizam· n:
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Ctmceder 90 dias de licença, com o ordenado, n José Mnrin
BeBo LisbO'a, teiegrnphiatn de 2' classe dn Estrndn de Ferro
Centrn:l do Brnzil, para Lratrunento de saude·;
Abrir, pelo Min.isf.erio da Viaciio, o crediLo· de 203:135$820,
P'llrn occorrer 1\s despezns com a conclusão do edi!icio destinado nos Correios e Tcleg~aphos cm Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul. - Archive-se um dos nutographos c communique-se á Cn.mara, remettcndo-se-lho o ·outro,
Tclegramnnn da fnmHin do Sr. Senador l~rancisco Portell'n., com.municn.ndo o seu fnHecimen.to e communicnndo quo
o enterrn:mento de seus· restos mortnr.s Lerá Jogar nmanhii, ás
1.0 horas .da mnnhã, - 'Inleirndo. Providencio-se pnrn o preenchimento da vaga,
O Sr. 3' Secretario '(servindo de :J•) diec.Jnra 'que não. hn

pareceres.
·
O Sr. Victorino Monteiro - Sr. Presidente,. achando-se
n11 nnle-sala o Sr. Joaquim de AssumrpcJio, eleito c reconhecido
Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, poço a V. Ex. se
dill!le nomear 11 Cornmlissúo que o deve introduzir no il'ecinlo
nfim de prestar o compromisso regimental o tomar assento.
O Sr. Presidente - Nomeio para, esta Co:nmissJio os S'l:l.~.
Vlcfulrhlo M<lnúeiro, Francisco G\ycerio e Oliveira Vnllndão.
E' introduzido no recinto, presta .iunto ·á . mesa o compromisso regimental c toma assento o Sr. •Toaquim Augusto
'Assumpclío.
O Sr. Pires Ferreira ·(') - Sr. Presidente, n nusencia dos
rep11esentnntes· do Estfrdo do Rio de Janeiro obriga-me a vir á
tribuna como piauhyense.
Hoje, ás 7 horas dn manhã, falleceu o fl1rande· r~publi
cnno Sr. Dr. Francisco Portella, que .fnzin parte dos seis pinuhyensf!l!l que nesta ClllSn representam quatr<l ciroumscrlpções
da RJc.publicn. - Rio de .Taneiro, MlnranMo, Piauhy e Pernambuco.
·
Filho dn cidade de Oeirrus, antiga· capital da, minha tcrrn,
ainda moco S. Ex. veiu pa.ra esta Capitnl, onde se· fo~mou em
medicina npós um curso brilhnonte, ntir11n"do-so Jogo depois (L
luta pela vida na prospera cidade de Campos, no Estado do Tl.io
de ,Janeiro, ond_e chegou a occupar Jogar de deqtaque.
Entragnndo-se i\ actividade politica, foi cm breve vereador, chegando em pouco tempo a occupar n prosidencin da·
cnmnrn municipal da cidade, quando so distinguiu nolavr.Imente por tor posto em pratica os princípios libornes
.( *)

,,

.•;·.
"'

Este discurso niio foi revisto pelo orador.
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prégndos por S. Ex desde os bancos ncndemicos, prinCIPIOS
que lhe sc~virnm s~mpre de .rot,a na sua vida publica. .
E' por isso, S~. Presidente, que a cidade de Campos,
que lhe deve inesLimnvcis serviços, p~antea n esf.n ll.ora o
golpe doloroso do destino que tirou do convivia dos vivos esse
velho servidor, sentir que Lodos nós seus companheiros
acompanhamos com t.odo o fervor do nosso corncüo.
R·apuhlicnno hislorico, o illuslre ext.inct.o, mesmo como
lihern I, fez parte da Assemblén provincial do visinho Esl.nrlo
cadeira que occupou por· longos a·nnos.
''Proclamada a Republica, foi S. Ex. recebido pelo novo
regimen como um 'homem honrado, possuidor de uma ri.iezn
tle earncl.er extrnord innria.
Muito fez, SI'. Presidente, o Dr. Francisco Porl.clla cm
favor do Estado do Rio de Janei·ro, a ~u;jo progresso dedicou
toda n pu.innca da sua mocidade.
As lulas polit.icns, porém, fizeram ~om que S. Ex. s~
tornasse arredio. por. muito tempo dos cargos de popularidade,
a lf! que n. ,iuslica republicana não se :fez esperar, indo buscal-o para represenbnr o Estado no Congresso, até que foi
eleiLo Senador fed·arnl, investidura a que nüo pôde dar o
brilho do seu talento nem n p:·ovn de sun capncWnde por sct•
.iú precario o seu estado de snude.
·
Eis, em ligeira synthese, n vidn desse i.Jiustre e ~nudoso
republicano.
Terminando, Sr. Presidente, estou certo de que o Scnndo
dn nopublicn nillO negartí neste momento as nlt.as consi.cterncões n que fez ;jÍis S. Ex., inscrevendo nn neta dos nossos t.rnbnlhos dn hoje um voto do profundo peznr pelo seu pns!'nmenlo, t.elegrnphnndo 1\ sua fnmilia e nomeando umn commissiío .que acompanhe o. fereLro até a ultima moradn c, como
complcmenlo dessns homenagens, levnnt.nndo a sun scssiio.
E' eslo .. Sr. Presidente, o roque:oimcnlo verbnl qno peco
V. Ex. submottn ú deliberncilo dn Cnsn .. (MuUo bem.; muito
bem.)

. O Sr. Presidente - Os senhores que npprovam o reqtnrimcnl.o verbal do Sr. Senndor Pires Ferreira queiram Jcvant.nr-se. (Pausa.)
Foi approvndo ..
De accilrdo com a deliboracüo do Senado, n ·Mcsn fará
inscrovet· na actn •um voto do pczar pelo passnmonto do Dr.
Francisco POI'tr.Jla, lolegrnphari\ 1\ sua fnmilin np:•esonLnndo
!lOndolenciris cm nomo .do Senado. o nomon pnra ncompnnlinl'
o seu fol'OI.ro os .Si'S·, Pit·cs Fel'l'eirn, Arl.hur Lemos, .Fclippe
Schmiclt, Thomnz Accioly, .Tosú Euzcbio c Bemnl'dinu MonLei;·o,
·

•
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Pnrn nrdr.m rln rlin rln. RORRiib scgu.inl.r. doRiA.'flo n moRmn ,iá
nnnt.muindu, isto rí:
2' discussão do projecto ·do Sonarlo n, 28, do 10'13, roncerlcndo no Dr. Weneoslúo Brn1. Pcroirn Gomes, Vico-P•I·csidcnlc du Republico, liriJnt•n por l.cmpo indeterminado pnra
auscntnr-sc do pni1., sem pre,iuiw do subsidio que lhe oí devido \of{erecirlo pela Commisstió r/c Co·nst'itltiçtio c D'ililomacia.)
Lcvnnln-se n sessüo.

'

1Rr.• SESfHO, EM 23 DE

DE7.E~ffiRO

DE 1013

PnllStnllNCI,\ DOR SRS. PIN!llllRO MACHADO, VICJl-PRilSIDJlNTll, ll.
AMu.TO GÓllS,

.

'

2'

SJlCR!lTARIO

A' 1 horn. 'ln tnrclc, presente numero legal, nbr.o-se n
sessão, n. qno concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arnu,io
Gt'Jcs, Pcdi•o BoJ•güs, Mctello, Gabriel Salgado, Teffé, J,nuro
Sodr•tl, Arthm· L~ mos, Tnd in rlo Brn1.il, M·cndes de Almr.-idn,
.Josoí Euscbio, lh•bano Snnl.ns, Pir•ns Fm•rcirn, Gcrvnsio .russos, .Pranciseo Sá, Thomnz Acrliolr, Tavares de Lyrn, Antonio
do Souzn, Cunha Pedr•osn, Walfrodo Lonl, Goncnlvos Ferreira,
llu~·mundo dn Mirnndn, Oliveil·a Vnllndiio, Guilherme Campos,
Lui1. Vinnnn, João Lui1. Alvos, Sr\ Froirll, Bornn.l'flo Monl.eh·o,
Folieinno P,onnn, Pl'nncisco Glycorio, Leopoldo do Bulhües,
.Tost\ 1\lnrl.inho, Alr.nent· Guimnr•ãos, G•onr.roso i\lnrqucs, ·Xavier dn Silva, Ahdon Bnpl.isl.n, Horcilio Lnz e Vici.Orino Mont.oiro (3R).
Deixam· de comparecer eom •cnusn. pnrl,icipndn os Srs •
.Fm•r•oit•u Chnvos, Silvorio Nor~·. Rihoiro Goncn.Jvns, Epitneio·
.Pcsson, Riboir·o de Britl.o, Sigismundo Gonçi\lvos, Gomos fii• lwiJ·o, ',Tosó Mnrcollino, Ruy Bnrbosn, Bernfll'flino Mo.nl.oiro,
Moniz Fl'oiJ•o, Nilo Hr.canhn, I.ouronco Bnpl.isl.n, Alcindo Gúunnbnt•n, Augusl.o do Vnsconoollos, Buono dr Pniv.n, Adolph·o
Gordo, Alfl'r.do Ellis, Gonzugn .Tnymo, Bmz Abrnnl.es, A. Azeredo, Fclippo Schmidl. c Joaquim Assumpcüo (23);
E' lida, posl.n em discussão c, som debate, npprovndn n
ael.n dn sessii·o anterior.

•.
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O Sr. 2' Secretario (seruilt(/o da /") r.hi uonLa do seguinte

EXl'EDIEN'l'E
Officios:

Qualt•o do Sr. 1" Secretario da Cuuiara dos Deputados,
seguintes proposicúc~:

rcmctl~ndo a~

N. 84- 1\lllJ
O. Congresso Nacional. resolve:
At•L. 1." I~' pcrmittido proseguirem no estudo dos cursos

de a!'tilharia e ~ngenharia, Delo regulamento de 1V05, ao~
aspit•antcs 'l segundos-tenentes do :Excl'dto · quo prJlo mesmo
l.iverom olJLido o rmrso de inJ'nntat•ia c cavallal'in, sem augmcuLo de dcspeza de qualquer untul'eza.
Pat•agl'aflho unico. :Esta concessão vigornr<i. emquanlo
funucionnrcm 11n Escola Militm• os dtados éut•sos pelo rcJ'et•ido t•c;;ulamento, dewndo pal'a isso o Gov.emo conueder,
em HJ14, rnal.t•icu.la tio 3" anuo do uurso de rmg;enharia do
regulamento de l!lOG, aos .a~pit•mltcs e ~egunuos-tencnLes do
Exoreito que pulo mesmo l'c;;ulmuunLo livet·em o eu!'so do al'•
Lilharia.
- .'
I • '. ·~ ·'
· ArL. ~." llevogall!-so as distJOSicões em contrario.
. Camara dos Deputados, :)2 ·d.l) d~zcm!Jt·o de 101~.
Saúino Bcti'I'Oso. Prcsidcnl.e. - Antonio Simaüu dos Swtlus
Leal, 1" SmJl'rJial'io'.- l!anl ela Mo1•acs Vaiyu, 2" Scerdúrio. A' Commissão de illal'inha ''J Gu~rr.a.
..

'

•'

Ouro

l'•pol ,

'J. Subsidio do P!•esidonLo da

'Republica (corno na pro-

posta) ..... ·........... .

..........

120:000$000

••••••••• o

~ü :ooo.~ooo

!l, Subsidio do Vice-Pt•esidenLo

a,

da Republica (como na
proposta) ............. .
Gabinete rJ.o Presidente da
Republica (como na proposta) ••.•. •.• •.•. •., .• _., .•.•:
•

,. I

I

I

I

O

o I

I O,

'

7·G :800$000
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_,,,
'
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·ii.

~'·,·
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·

,,
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-V

'' .

4. Despcza com o Palacio da
Prosidoncia da Ilopublica.
(como na proposta); ....
5. Subsidio dos S o na d o r c s
(como na proposta) .....
ü. Secretaria do Senado (como
na proposta) .......... .
7. s u b s i d i o dos De puLados
(como na pJ•oposta) .....
8·. Secretaria dn Camnra dos
Deputados:
.:Diminuída a quantia do'
21,0$ nos vencimentos do
chefe do sorvico tachygrnphico.
.
neduzida do ao :925$ a
53 :842$ü00 a quantia dosti·nada a grati!'icncões addicionnes, ficando esta
parte assim redigida: Para pagamento de grntil'icacões
addicionaes,
sendo: 30 % no sub-director, archivistn, um
porteiro c dous contínuos;
de 25 %, n dous chefes
do seccão, sendo um do i
de agosto om dcante, percebendo 20 % até essa
data, bibliothecnrio de 1
de maio cm dcantc, pcrcchondo até essa data
2'0 o/o, conservador da bibliot.hccn, um porteiro,
um ajudante do porteiro
o cinco contínuos; do
20 o/o, a um chefe do seccão, um i • officinl, do 1
do ·novembro cm deante,
percebendo ntil essa data
15 o/o, um chefe da l'ednocão dos debates, dous redactores, sendo um dos
.Annacs, ·outro . de documentos, parl~~;mentares
um ajudante do porteiro
e dous contínuos, sendo
um de maio em deante e

percebendo a.té' .essa. .data

O O O I

0

O

O

O O

0

• • o • ' ••• o •

151:440$000
70'3 :200$000
760:42G$ü78

• ••••• o •••

• o ••• o ••••

2.. ü40 :&00$000

\

I,\
''

.'
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15 %; do :15 % ao supo-

I

rlnt!Jndcnlo da rcdaccüo
dos debates, um :!' ol'ficial, um 2" ofJ'icial c sole
uonLinuos.
Supprimida, por motivo do i'alleuimcnto, a
.quanLia de 23:200$,
sondo: :14:400$, do vencimento do um chei'o de
seccüo; 3 :SOO$ do de um
porteiro de salão; 2:000$
do de uin continuo, c rclis
·3 :000$ do de outro continuo, todos dispensados
do servico.
Augmentadn n quantia
de 43 :Hü$, sendo 2:880$
para pagamento da graLificacão. .addicional de
20 o/o a um chefe do t·odacoão dos debates (lei)
n. 2.358, de 4 de janeiro
do :1!!:13, 20:748$ para pagamento de vencimentos
o gratii'icacão addicional
a um chofo. do serviço
cslonographico 12 :000$
para pagamento de voncimentos a um taohygrapho; 7:488$, pa1•a pagamento i:le vencimentos c
grntificacão addicional a
um ajudante de portoiro1
dispensado. do servico, o
primeiro por doliberaciío
da Camara de 31 do dezembro do :10:12 o os demais por outra dcliboracão do 18 do abril do :1'9:13.
Augmcnlada de 2:400$
para pagamento da gratificaciio especial do chefe
da rodaocíio dos debates,
ostabolooida na rcsolucüo
da Cnmnrn do 26 do dezembro de :101-1.
A quantia do :120:000$,
destinada para vencimontas do 10 tnchygrnphos fica mantida, para

. 303
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ser distribuída, de accórdo · com a resolucüo
da Camara de 26 de dezembro do 1 OH, por 12
lachygraphos, assim discriminada :
8 tachygt•aphos do 1'
classe, a :12:000$, cada
um; 2 tachygraphos de 2' I
classe, a 7:200$, cada um;
e 2 tachygraphos de 3'
classe, a ~ :800$, cada um.
Incluida a qulllntia do
·í: SOO$, destacada da verba - Material - para
gratil'icar;ões cspeciaes o
mensaes: 200$ ao l'unccionario da Secretaria
rjuo servil• como secretario da Presidoncia; do
fGO$ ao l'unccionariõ ·da
Secretaria que sorvi r
como secretario da Commissão elo J"inancas; o de
50$ ao continuo da Se~
erctaria Que :;m•vlr na
mesma Commissiio, , ..•..
O. ,\juda do custo aos membros do Congresso Naoio~
na! (como ua proposta).
iO. SecrotaJ•ia de Estado~
Os vencimentos dos
continuas o coi•roios serão
divididos cm 2 :~fliO$ de
ordenado o 1 :200$ do gralifioacão .............. ·.
i!. Ga:binoto elo consultor geral
da Repttblica ·,(como na
proposta) :· ....... • ...... .
12. \J1ustica Federal:
Eliminada a qÍ.mntia de
35:000$ para comprar
mohiliario do salão de
hom•a do Supremo Tri-

t

I

O I

O O O I

bunal .. ;· .....·~· .. ·:· ....

13. Justica do Distl'icto l!'cdcral
(como nn proposta) ••.•. •:
:···

'o o

I

O

O O I

o I O

O O O

• .. I

t

Papo!

I

o o O

O

I

OO~i :053$518 ·

L

o o

2'7ú : 000$(}00

o

723:173$H8

O

'•
I

I

I

I

I

O I

19: &05$000 .

O

i\li

1

o o

O O I, O I

uis;s'o5$6ts
.. •'•·'
'

'

1';"1 ~ ,....

,I I I ,1,1 ,I ,I I :1 ,.;

1". .380.:007$118

...
.....'
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1-i. A,iudns de custo n mngis-

t.rndos

(como nn pro-

IJ·osLn.) •••.••••.•.••••• •:

•••••• ·•.• _••.

15. Policia do Districto Fede- ,.
ral:
'
Na s u b-c on s i gnncão
«E s c o I n .PermonHorin
Quinze de Novembro~ •
. substituam-se os dizeres
dn sub-consi!;'nnciio «Alimentncüo, medicamentos,
dietas, enleado e vcstunrio
dos recolhidos c combus- ·
tive! », p c ln seguinte:
«IÂlimcntncão, inclusivo
do pessoal, medicamentos, ~
dietas, entendo e vcstunrio ·
dos recolhidos o eombustiveis, pnrn dar cumprim.on to no disposto, taxativamente, na tnbelln B do
regulamento quo baixou
com o decreto n. 8.203, de
8 do setembro do 1010,
elevando-se do 160:000$
a 200:000$ a mesma subconsignncüo.
Augmentndn de 20 ;:OOO$
para a despeza com o pessoal sem nomcacüo do Necrotcrio, sendo: um tid. ministrador com 4:SOO$,
um auxiliar de autopsias
c conser~ador do museu .
com 3:600$, dous escreventes a 3 :000$, cada um,
c um servente com róis

i0:000$000

,.

.. '

..

1:200$000.

· Nn 'consignncüo-«Vorbns divc1•sas ~ - ando so
diz- G:000$- para •Quebra . no pagador - diga-se - 600$, n razão do
5i0$

.monsncs .... . _... :··.

iG. Casa do Coi•rcccão (coq:lO na

pr-oposta) .. ~ ........ ; ..
17. Guarda' Nacioncl (como na
prO!lOSta), :•.•. •.•..!.•.•.•.•. •,• •:•·.•:
Vol, IX

•••••• f

• • ·,

... ..... .
'~

!5:800:740$501
315:751$106
35,:100$000
20

•

•
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18. Archivo Publico .(como na

\

~..
.'

"

proposto.) ...... • ........... .
19. · Assistenuia a a! i ena dos
,(como .na proposta) ..... ,
20, Directoria Geral de Saude
" Publica:
Supprimida a d~to.cão
para c Lazareto c!e Ta-·
mandaré, s~lvo a que s(
refere a vitalioios, autorizado o Governo F~deral
a vender em hasta publi- ·
ca o immovel onde funooiona e cuja conservacão
manterá até que se realize
a venda, sobre a qual·será
ouvido o director da
Saude Publioa ........... :•.•.•:
21 •. Secretaria do Conselho Su. • perior de Ensino (como
na proposta) •.........•. •:
22. Subvencões a institutos
de ensino . (como l!lll
proposta). Discriminada a verba de réis
1.223 :792$236, destinada á Faculdade de
Medicina do Rio de
Janeiro, do seguinte
modo:·
,. "
LPessoal :·
i' director • . . . . i O:000~
31 professores ordlanrlos a
. ~:400$ de
ordenado e
3:2000$ de

i89:78i$U8

•. • • • ' • • • t • •

...... ;.......

2.213:419$178

.. .. • •.• .. •

5.273:133$000

. . . • ...•
..• ......

61:098$000

gra~~tl-

2i)

oacl!o :· ... 297.:600$
professores extraordlnarios réis
4:000$ de
ordenado e
2:000$ de
gratifi:llllCI!o ,; .•.•.• i20.:ll00$

.......
I

...

~-· r

. ·• '

•

''

.,

'\ '

BI!SSÃO I!M

23
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0111'0

:1 professor em
· di s p onibllldade . ·•
24 assistentes a
-3:600$ de
ordenado e
:1:800$ de

l'apel

6·:000$.

gratil:lli~

I

oacão ...... :129 :600$
3 professo/l'es
oon trnotadosa4 :000$,
de ordena_do e 2:000$
de gratiticaclio .-... • IS :00!1$
G!r a t lítioli o ao
substituto da i•
seoolio . .. 3 :200$
rA:ooresoimo
de venci-·
'llimentos
addioionaes ... ; 66 :280$.
Gtr a t if.ioaolio esrpeoialaos
lentes de
olinioa •·· •f6:800$
!167:UO$.

Pessoal da secretaria e bibliotheeâ:'
:l s eoretario a
4:800$ 'de
ordenado e
2:-100$ · de
gratlfioaolio 7 :200$
f sub-secretario
a 3:200$ dli
ordenado e
1 :oooe ile
. gratlfioaclio ~ :800$
' 3 amanuenses ·a
2:400$ de
ordenado e
·1 :200$ de
~atmC!IÇI~ . ~P:;.800f.

.

~

. ,'

f

'

I

'

.,

308'

bliothecario a
4:000$ do
ordenado e
2:000$ de
gratificaciío
• 1 I• sub-bibllothe.
· cario ·a réis
3:200$ de
ordenado o
1:600$ de
gratificação
' '1 porteiro a réis
1 :800$ de
ordenado o
!} o-o$
do
gratificacão
' 1 bede! da bib!iotheca a
1 :600$ de
ordenado o
8'0 O$ do
gra tificaciío
' '1 thesourõiro a
4:800$ de
ordcóado e
2:400$ de
gratificacüo
• ,:1·

ANN,\ES DO SENADO

..

l'apol

Ouro

6:000$

I; :800$

,,

2:700$

'I

.

-·

2:400$

7:200$
50:000$

''

,.
: I

)
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Ouro

Pessoal dos labora
tor\os: · ·
iS preparadores a
3:600$ de
ordenado e
1 :800$ de
gratificação !l7 :200$
i preparador addido, a réis
3:600$ de
()rdenado e
1:800$ de
sratifioacão '5 :'400$
i 'POrt.eiro da
•Maternidade ;.. . • .. .. .'5 :400$
8 conservadores
a i :600$ de
ordenado e
SOO$ de
gratificação 57 :GOO$
.Gratificacão ao
conservador · encarregado
dos cada60'0$
veres .• •.

·'

' :

i85·:400$

Material
(inclusive
1'0:000$

•

par a a
enformar i a de
gynecolosia o cirurgia do
hospitaJ
da Gambõa, réis

271:~·0).

Adoptado
() mesmo
criterio,
fac a-s e
di s o r imina~ão

,.

309

I

..

1
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Ouro

..
~·~

igual da
.vGrllal,

'.,

..

t.l.28:m$800

'destinada
á Faculdade de
iMedicina
da Bahin .• , , .. , . ,
23. Escola Nacional de Boilas 1\.rt.es :
,. :A.ocresoente-se na
consignação «Aoquisioão de quadros, ostatuas e outras produco6es artísticas~. o
seguinte: csendo empregados dous terços
do credito em compras de produocões
nnoionaes, a juizo de
um conselho nomeado
pelo Ministro da Justiça e Negooios Interloreu.·
.
Elevada de 7 :40(}$,
ouro, a 8 :670$800,
ouro, a consignação
c Pensões a alumnos
na Europa, etc. , ; e
de 5 :600$, ouro, a
6 :U 7$200, ouro, a de
·c Pensões a artistas
premiados na exposiçilo geral, eto. ~....
15:1.18$000
2q:,, Instituto Nacional do
·Musica·:·
Reduzida de 1 :000$
'
a ccnsigna()lio · c Allquisicfio de instrumentos, reparos. etc. , ·
Elevada de 9:000$
a 10:000$ a consigna- i
cão c Moveis, repares,
utensilios, eto,,. . .. . ··•·· .·.-,·-:••.•:·--····
25.: Instituto Benjamin Coll!stant:
Redu~idas: de 15::000$
a 14 :000$ a consignação
I

7

.,....

~·

)

•

..

...:.
"C L"

.,

.,,,

O O

o

O O O O O 0

o o

O O

L 845 :790.$095

317.:812$236

·,.

':\34-:897$235

I
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I
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Ouro

r. Calçado, roupa, ote. ,,
o do O:000$ o. ol :800$ a do
«Material pnra officinas,,
Elevadas elo ol :SOO$ n
5 :800$ a consignação «Modicnmcnlos, drogas, dieta,
ote. ,, n s s i m redigida:
«Medicamentos, drogas,
cJ i o ta s c instrumentos •
dentarias , ; do ü: 000$ a
7 :200$ a do «llluminacão o accossorios ,, assim
redigida: « Il!umina~iío,
nccessorios e aquecimantos )' ........ ·.......
20. tnstltuto Nacional do Surdos-Mudos (como na pro-

I

I

•'

J
I

9H
l'npcl

.,

.• •. • • • • o •. • o

posta) ..... • ..•.........

1013

402:254$118
'

o O ,o, o O o I O fi o

163:327$118

27. Bibliotheca Nacional:
Elevada de 54 :1000$ a
58:000$ o. quantia desti- ·

nada para o pessoal das
officinas graphicas e da
encadornacão.
Incluída a quantia de
i O: 000$ para organizaoão
de catnlogos.
Reduzida: de 32:000$ a
2 2 : ooo.$ a consignação
« Conservação de liVTos,
periodicos, etc.,; de réis
18:000$ a 16:000$ a êle
Permutações o documontacão, otc. ,; o do 24:000$
n 22: DOO$ a de « Illuminacií.o, corrente clcctrica,
28. Soccorros publicas:·
Destacada a quantia de
1O:·000$ para auxiliar a
roconstruccüo do edifício
do Instituto Gcographico
o I:Iistorico da Bnhia .•.•
20. Obras:
Na consignacllo « Consorvacfio, accroscimos e
reparos, etc. , substituamse as palavras: « inclusive n conclusão da Es-

..........

• .• • • . • '. o • o •

570: 112$118

400 :1000$000

_,

SJ~

•
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· cola Nneionnl elo Dellns
Arlos o dns ol.H·ns uns OoJonins do Aliena elos•, pelas
seguintes: «inclusivo reJlfit'os c eonoel'Los uo l'nlne.io do CnLtoto ••
.llor.luzldn do 200 !000$ n
i7õ!OOO$ !lmln umn das
soguiutcs cousH;nncüos:
« l'nt•a IJon Llli l!n~üo das
olJi•ns elo cc.llfiolo elo Jn:'i:"
!ehm!o llo Oolle!:io .Pe"
elt'o IL •: «Par'a . ooiiil~
llúacüo clns obt'ns elo .De~
sliil'eliLoJ'lo . Oe n Lr a I dli
Silúcle l'u1Jlicil• . e « Pa1'a
i'cl'ot'ilias ito anligo edlfi"
tiio dil JJiblioLiíecn o suti
nilaiilitcüo pnt'ti d. Iris ti~
til to Nn!llounl de Mlisi!ln • , , , , , , , , , ,
30; Oot•po do lJoín!JeÜ•os!
. EJIÍinhínd!l n qunnLiil ele
4 !BH$990. pnrn soldo dà
tenente Jrit'lllino de MaL"·
tos
GOI't'On I JlOl' tot' J'nlle"
'
OJdO

• , oi oi

; t ;

o ;; ; oo ; ; o; o

:H, Servi()o oloiLot'ni (conio na
pi'oposla) , •; o , • , • •,,, • •
........
•

~....

" '
.·c

"_, I.. '

;: ...

;.,

:·I.;-,
·;;-_

~~~· .·.

•...

...,

>

--~-

-...:·

-···

--:-;.

·.

._._,·

32, Admlnislrncilo, juslicn o ou•
tms despe?.us no '!'ert'ilo•
rio do Act•e:
1\edu?.idas: ele :100 !000$
n consignacuo « Gt•nLifí ..
cacão . no pessoal da seM
crotarin, trnnsportes, ele.,·
do mntct•ial de cada um
do s Departnmcntos do
Alto Acre, Alto Purüs,
Allo .Juruá e de ~·amua
eh; c de :JOO :QOO$ na
consignnc,ío ~serviços pu-

025:ôd0$000

..........
0

0

0

0

I

0

0 O 0 0

......

.

'. '
• • o ••• o •••

.I

blicas• o nas obras no

'Torritori-o do Acre. In~cluida
na consignncfio
«Jllateria.l) da Prefeitura
do -'l:lto .o\cre a verba uecassaria para residencin

'como .na proposta •••..•.•

··-·~········

3. 07'4. :800$000 .

•

1.-
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9!3.

Ouro

I

PnJ1cl

39, TnsLILuLo Os w uI do Oruz
nn prov.osLn).,,,,,,, ;,; ; •••••••••••
s.i, Sei'\'eriLlint'ios do Ou! Lo OaLholico (como na vw~
i)oSLti)

t; ~ õ.õ o;; to;;;;;

331 :2't0$00U
00:000$000

•.t:

mL r.rnr;isLrlidos erri ciisponÍbi;

lidlide (coíiid lia pi·otwstà)
3d, Everilüites, .üesLftelicla nLÓ ú
cjUiiriLin de 100 :000$; piirn
àLLeridet' ao ptignrricnLo de
TH'erriios ooricodidos do ilc"
cõi'do Odm ns leis em vi=
r,ior'; rios alurrinos diis Fit"
ciildades subvriiioioriiídas
·pelo GoV.ei·no, . Augincntadn dri 25 :000$ parti sob"
vc!iJciocúü·. o .Ooilíir'esso dê
liisLoi'iii P'í.iLi-'iti:::; :;:;;:

'

• i i i i i I i

'

t~.

'

I

·' -~

,

•

.

.

I
.'

1.00:000$000

I7~i000$000

·1 '

'

.I

!ArL 2/ :Firia o Governo aütoriiâcio:
. ti) ii o:Onccãer ao Instituto Historic·o· c· Geógr:iphico Brnzi..:
'ir!i~o· a ciüi\.n'tiii crc·, zo :'000$ piifii ii acquisicão' dO' inntcrinl dcsti.:
mndo' na' novo·. c'difiêio,· facultando' a impressão' dn úwistn no.
IinpJ:'ciisii Niiolonat; ... .
. ..
.
.. .. .
.
,.. ú) a abrir os .êreditos ne·c·e·ssários para: ,o cumprimcrito' das
cllsp·osi()ões contidits na tlibella J3· do regulnincritd, ciuo baixou
c·om· o· deor'oto' Ii: 8:203:,. de 8 de' deieinbro' de 19'10, rolntivnmerite no· exercício' c1c' 19l3 ;'
. c) n despender ntó GO':OOO$ pnra rcprescntncão oi!icinl do
Brhill, ii~'. Ex(Josioão' de· H~gicn·c;·. qiJo' terá'. logá't' ein', Lo~n, no:
an'rio' do' 19'14'; o· para' át ql.'úd o.' Governo' ril'oebeu' convite' oHicinl;
, tl)' a ginpregn'l'· as rendàs dli' Esc·oJ'a: Priimon:ilorTn Quini.c·
de· Nov'embro· noJ c·on'strüé'étto: dO' páV:ilh'õos p:i't'ii' .o!'ficim\s ela
m·esmn' osc·orre c· ilc'qü'fsicu'o' ele· m'nél\'ilúis ri utcn'silTos para ns
m'csm'O:s ;: .
.
..
'
. , e) .n: rever;. som' nug'in'oilto:.do d'espeili',· o' t'ilS'til'ó:mento' dó:
Ctti:àit Beneficente' ctn Guiú'dri! Civil;· anncxli' ito· dn' Gúurdn Civil,·
•cren:d'ó: pelo' decreto· n'• a·,.993;. do' f9' dO' junh'o' de' ·mos,.
. il:r•t,. S:.' Continu'li' em' vi'gor· o' nd,. 3"' d'o: I'ci n·,. 2';738', de
4 .ct'c· ,iàn'oil•ó' d'e· 10J3;· c·om' as seguintes inodtriilacõcs :: Onde se
df~: «t•Ccl'àmlido' c· r•ccilbido'•• dign:~sc· « rcillamàdo'>i c· súppri-mlim"'se· a~ pni'nvrris «dentro.' cto:• àW, «.consignncüo'>; ..... ,
Alrt, 4." 0' Govcr•no· mnndartí· cdJtnr nu• Imprensa NucJonnl
ns cJ'ifferentos· obr•ns,. livros ou' trnbalhos do' Dr·.. Alberto Scixns
M!irCins· Torras,· ex-ministroo' do' Supremo· Tribunal' Federal;·
dentro• d(u; do tacões· oroll;menttirias .:
·
.
1

I

,.,

lê",,

.........

L

~·:

I
-OJ':·
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:t\J>t. 5.' Os avaliadores privativos das i• e 2• varas dô
·arphiios c ausentes funccionnrão con,iunclamcnlo como os das
varns civcis c feitos dn Fnzcndn, salvo nos casos' em que intervier a Fazenda Municipal, cm que funccionnrão como nclualmcntc.
Art. G.' Os cégos, que, de nccõrdo com o regulamento cm
vigor no Instituto Benjamin Consl.ant, forem classificados om
concurso, terão preferonoia no prccnchimenlo dos lagares de
professores dessa instituto.
·
·
.·
Art. 7.' O Poder Executivo remetter!\ no Congresso, cm
sua p!'OximO: reunião, um bnlnnco elos pnlrimonios dos diversos
eslabclecimentos de ensino aetualmenle subvencionados, indicando as bases que lhe parecerem mais convon ientes para a
sua completa dcsofficializacão.
Art. 8." Fica revigorada n disposicüo do art. 00 do decreto n. 408, de i 7 de maio de i890 e seu paragrapho.
Art. 0.' O Governo, sem dcspcza e pelo primeiro navio do
guerra nacional que tocar no porto de Lisboa, trasladar!\ para
o Brazil os restos morlnes de D. Podre do Alcantnrn o de sua
esposa.
.
.
Art. 10 .. No Collegio Pedro II não serão admiLt.idos alumnos
gratuitos, sinão depois que o numero actual do tacs nlumnos
excedente do maximo lilgnl se achar reduzido ao que a lei poranitto o houver vaga.
Cnmara dos Deputados, 22 do dezembro de 1913. -Sabino Barroso Junio1•, Presidente. - Antom'o Súnaão dos Santos
!Leal, i' Sccretario.-Raul de· Noraes Vei(ja, 2" Secretario.!A' Commissiio de Finanças.
.
N.: 86-:1.9:1.3
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O Congresso Nacional resolve:
1\.rt. i.' E' o Presidente da Republica autorizado a abrir,
pelo Ministorio dn Agricultura, Industria o Commercio, nos
oxercioios de i0i3, i0i4 e 1015, os creditas extraordinarios
que julgar sufficientes, até a importancia do i. 500 :000$, ouro,
'com a representação do Brazil no. Pnnamá International Exposition a cffcctuar-se em S. Francisco da Cnlifornia .
:Art. 2.' Revognm-so as disposicões em contrario.
·
Cnmara dos Deputados, 22 de dezembro do :1.9fa. -Sabino Barroso Junior, Presidente. -Antonio Simeão dos· 'Santos
'Leal, 1' Secretario. -Raul de Jllloraes Veiaa, 2" Secretario,·
-A' Commissl!o do Finanoas..
r, .•

. '.

N. 87•-:1.91.3

D Congresso Nacional resolve:
:Artigo unico. Fica o Presidente do. Republica autorizado
a conceder n licencn de um anno, com ordenado, a Oscar dE\

li
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Bio

:carvamo Azevedo, guarda-livros da Inspectoria Federal do
LPortos, Rios o Cana os; revogadas as disposições cm contrario.
• Camara dos Deputados, 22 de dezembro de 10·13. -Sabino Barroso Junior, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos
!Leal, 1• Secretario.- RauL de Moraes Vciua, 2• Secretario •.
-A'' Commissiio de Finanças. .
·
'
Outro do Sr. Ministro do Exterior, communicando ter sido
recebida e encaminhada ao Sr. Presidente da Republica a
mensagem com que o Senado participa haver approvado o
acto pelo qual foi transferido o Sr. Dr. Oscar Teffé, de Ministro do Brazil em Lisboa para identico Jogar em Berlim.-Inteirado.
Outro da mesma procedencia, transmittindo a mensagem
com que o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos autographos da resoluciio do Congresso Nacional, sancclonada,
que abre o credito de 050 :'000$, supplementar á verba '•'
«Commissões de Limites~. da lei orçamentaria vigente. !Archive-se um dos autographos e communique-se á .Camnra
remettendo-lho o outro.
Teles-ramma do Sr. Dr. Wencesláo Braz, Presidente da
Republica, enviando pezames no Senado, pelo fallocimento do
Sr.. Senador Francisco Portella.- Inteirado.

I

I

O Sr. 3' Secretario ,(servindo' de. 2') procede á leitura .

dos seguintes

PARECERES

N. 277 __; 1913
'Redacção final das 'emendas 'do Senado d proposição da Camara
dos l)eputados n. 75, de 1913, [ixaiido a despe::a do Mi,
nisterio da Fazenda para o anno de 1914

'· !A' verba 14'- Reduza-se a consignacüo para diversos
:empregados da Fazenda de Santa Cruz a 10:000$000.

-

A' verba 16'-Eleve-se de 6:000$ a 10:000$ a consignacüo para expediente da delegacia de Curityba.

A' verbn 17'-Reduza-se de 10:00:0$ a <l:OfrO$ a consigna-.
ciio para expediente da Alfandega de Parannguá.

A' mesma verba- Alfandega da Parahyba- acerescente-se.:·
·
,
· :1 ~- ~, i1•·,_1;;d
15
2 ooriferentes -....... ·................. ,. .......... ·•···~·-· .. ·•· · 6:000$
'11
2:100$
':f.i iQ escripturitrioo .
'1 2' d't
.
.
.
1:G00$
8
1 o.
1:400$
8
.::11 fiel
o,·,
O~O
238 quotns nn razüo de 2,9 .o/• sobre n lotaoiio do réis
900:000$000.
o o o O tO I o o o'o'oo-"o'o'.o O 1•0 o'o•O t'

o o • • • • • • • • •·.• • • • · : · . •·••• •.··· •••• ·• · - ••••
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o o o 1 1 o t,o to O O o

t

0: 0

O 0

O .... 0

0

040

O t•O O

I

' '

!A' vcrbn 1o•- !1\:ccrcsccnLe-sc parn pagamento Cios veri-<
cimentos do 3' escripturario, addido em virtude de sentença,
Pedro Rodrigues do Carvalho, 5:.\00$000.. ·

. ~o n. 20- 'Inspecção de Fazenda- Supprimida a verba;
ficando exLinctn n repartição, resnlvndos os direitos dos funcoionnrios que os tiverem.

-

~o

nrt. 2', lettra B- Supprimam-se as palavras-« abri~
credito » aLó as palavras- c afim de».
·
·
·
Ao mesmo artigo, lettra C- Supprima-se.
~o mesmo artigo, lettra F- Accrescente-se :· «submettendo
o seu acto t\ approvacúo do Congresso».
·

-

Ao mesmo urtigo, .lettra G- Supprima-sc,
'Art. 7.' Substitua-se o final desde'- mandará cópia, etc.;
pelo seguinte- relacionai'l\ estas dividas .em separado o mandart\ cópia t\ Camarn •.
Art.

s.•- Supnrima-so.

Ao ar L.

:l•O e seus paragraphos- Supprima-se.•
'

!At•t, :15--" Substitua-se pelo seguinte:
«Os oporarios, jornaleiros, diaristas o trabalhadores da
Uniil·o, que comparecerem ao trabalho durante todos os dias
uteis da semana, serão pagos dos salarios relativos aos domingos o dias feriados. Nos casos do onfermidndo comprovada com
attostndo medico, serão· abonadas, ntó tres mezos; duns torcns
parLes, o nos . tres mezes subsequentes, metade da diarin dos
operarias, diaristas e trabalhadores. Quando se verificar qualquer nccidente em serviço que os ·inhnbiliLe para o trabalho,
o 11bono será integral, pelo prazo de um anno. »
.
!Art. :17. Em vez do «deverá», diga-se: «será especificada
n despeza, etc.».
·
'Ao mesmo artigo- Onde ;-diz: «:10:15 ,, diga-s'p: dO:! h;
:Art.
Fica cedida ao Estado do Espírito Santo n ilhn do ·
Prinoipo, siLa no porto da Victoria, omquanto fOI' nlli mantido
o hospital de isolamento... ·
'
~_.l,.

·.~....-·':'I
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· 'Art.
Parn as vagas que occorrcrom no c1uadro dos cmpregados de Fazenda, o Poder Exócutiv<l nomeará os que csLi:verem addidos, cm virtude do sontenc;a judiciaria ou cm conscqucncia de acto legislativo.. .
·
) .Onde convier.:
'
Fica o Governo autorizado a vender, cm hasta publica, o
:predio nacional contigua o,o palacio da prcsidcncia de Matlo
.Grosso, cm .Cuyabú.
· Sala das Commissües, 23 de dezembro de 10!3.- Walfredo Leal.- Oliveira Valladão.

'
Fica sobre a mesa; para sor discutida na sessão seguinte,
ôcpois de publicado no JJim·io do ,Conuresso.
N. 278-1913
lladacoão final das emendas do Sanado á )Jroposioão da Camara dos Deputados, n. 76, da .f 9.f IJ, fixando a daS)Je:a llo
Ninistario da Marinha 21.ara o anno de -1914

...

Ao art. 1•- principio- alterem-se ns sommas papel c
j:Jur,o, do aocôrdo com as emendas approvadas pelo Senado•
'A' rubri•ca n. 4- Subsmua-se pela segtÚnto:
·
«Corpo da Armada o classes annoxas (oomo na proposln
'do Governo, augmontada do 75 :ôOO$ para attcndcr ao pagamento dos segundos tenentes. pharmo,ceuticos. que percebiam,
quo,ndo contractados, pela verba «Forca Navàl > o passam n
perceber por esta, por serem effectivos, em virtude da lei,
1
.o .diminuída de 8 :000$), 12.302 :499$970. >
A' rubrica n. 5- Substitua-se pela segi.Jintc:

...
•

«Corpo de Jlfarinheir<Js Naoionacs · (como na proposta, di)llinuida do 5~ :000$) 2,28~ :992$025. ~ .
.
l
--' ,.
• •
1 · !A' rubrica n. 6- Supprimam-so as palavras « dhlllrtuicla
'de 500$ na dotaciío para impressões c oncadcrnacücs dn consignaciío material,, 310 :232$000.•

..
rubrica n. 7- Substitua-se pela seguinte :
.

'

'

.,

!A'
«Escola do Grumetes o Aprendizes '(como na proposta, diininuida .de 104:0~0$), 1.220:20'0$000. >
!A' rubrioa n. 8- Substitua-so pela seguinte:
« A:r.s.ona.es ,(como na P.l'.oposta)~! '3.• 500.:000.$,000.• ~

·.

·•v·· ..
.

.
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A' ru!Jrica n. O-Substitua-se pela seguinte:
~Capitanias de portos .(~amo na P,roposta); 487.:715$0(}0, ~

. A' rubrica n. :LO- Substitua-se pela s~guinte:
c Deposites navaes .(como na proposta), 51:335$000.,

fi

A' rubrica n. i i -Substitua-se pela seguinte:
·
c Forca naval (cqmo ·na proposta, diminuida de 1.247:574$,
e destacada a quantia de 27 ;1000$. para pagamento de venci- .
;mentes aos tres auxiliares de auditores), 2.. 399 :440$000. :.

I

A' rubrica n. 12 - Substitua-se P,ela seguinte:
"Hospitaes .(como na proposta), 25:1. :700$000.:.

'A' rubrica n. 13- Substitua-se pela seguinte.:
«Pharóes .(como na. proposta), 1.• 332:860$000.:.

~

A' rubrica n. :1.4- Substitua-se pela seguinte:
c Escola Naval (como na proposta, !iiminuic!a de W :300$),
516:460$000.)

-

'A' rubrica n. :L5- Supprimam-se as palavras c dimi~
nuida !ie 3.:900$ :., 87.:900$000..
·

'

I
I

.A' rubrica n. 16- Substitua-se pela seguinte:
c Classes inactivas (como na priJp.osta, diminuida de réis

'1',185,:000$) I 2,,.600:518$647,)

'

.

A' rubrica n. · 17- Substitua-se pela seguinte:
«Armamento e equipamento :<como na ·P,roposta); réis~

soo :000$000.)

.

'

.

A' rubrica n. iS- Substitua-se pela ·seguinte:

..

".Munições de bocca (como na proposta, diminu!da de

.

A' rubrica n. :1.9- Substitua-se pela seguinte:
.
c Munições navaes (como rna proposta, nugmentndn do róis

i.i68:973$), 6.3:1.0:216$400.:.

500.:000$), 1.•.500.:.000~000.)

..

-·

.

•

. .•

'
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A' rubrica n. 20- Substitua-se pela seguinte:·
dia teria! de construccüo naval (como na proposta), ré is

i. 000:000$000.)

A' rubrica n. 21 - Substitua-se pela seguinte:

c Obras (como na proposta), 500:000$000.,
,_

r

A' rubrica n. 22- Supprimam-se as palavras c diminuída
de 3'00:000$ ,, 1.500:000$000.
•

A' rubrica n. 23 -Substitua-se pela seguinte:
c Fretes, passagens, etc., .(como na proposta, diminuída de

100 :000$) 1 200:000$000,)

A' rubrica n. 24- Substitua-se pela seguinte:
cEventuaes, ,(como na proposta), 150.:000$000.,
Accrescente-se:
« 25. Reconstruccão do Arsenal do Rio de Janeiro, (como
na proposta, augmentada de .900 :000$), i. 50(}.:'000$000.,
A' rubrica n. 25- Emende-se para n. ·26.
'

-.

'A' rubrica n. 2G -Emende-se parO. n. 27 e substitua-se
pela seguinte:
.
. .
.
. « Commissões no estrangeiro, (como na proposta, diminuída
de 100.:000$, ouro), 400:000$000.,
-

Accrescente-se:
c 28. Pagamento do tender, secção do dique fluctuante, carvoeiros e demais material encbmmendado na Jlluropa, verba
nova, .em virtude de contractos, ouro, 2.•.500:000$000.:10
N.•: 26
!Ao art. 3'- Substitua-se P.elo seguinte:
cNo exercício de 1914 só poderá mntriculnr-se no primeiro anuo dn Escola Naval, preenchidns .as condicões regulam~ntares, o prohibida n admissão de ouvintes, o num.e1:o
ma.'nmo de 10 nlumnos, alé'm dos matriculados neste exet'CIC!O
.e !JUe .tenham o dir.eito de repetir 0 anno. »
.. .

•
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1'1. 27

!Ao ar L. 2'- SuJiprimam-sc as palavras de.sdo «1", a dar
baixa, ele.> ató as p!ll!lvras « dos respectivos Governos, 3'.:.
Aocrosoente-se :
«Ar L.
Fica o Gover.no autoriz!ldo a reorganizar 11 administração da marinha de guet•ra sob as- seguintes bases:
a) restabelecimento da organizacão constante· dos decretos de 5,. :11 e 15 de junho de 1907, com as modificacõcs rc- ·
gulamcntarcs· aconselhadas pela cxperiencia, prohibida a crcacão
do empregos novos;
b) rcduccão a trcs annos do curso da Escola Naval c
creacão d<J .curso, cm um anno, do ensino naval de guerra,
destinado no melhor preparo dos officiacs superiores na arte
. do grande commando c nos processos de guerra modernos, tudo sem augmcnto de despeza e dentro da verba destinada a<J
ensino ·naval (lettra c);
·
.
c) modificacão .das ve.rbns orco.mcntarias, 11cln 8cguinte
fórma:
.

-·

Ouro

., ,
1.. Gabinete do Ministro
· · o .Directoria do Ex\· ·
pedi ente ... _.... , -. . .
391 :984$000
36 ~640$000
2.- :Almirantaqo ....... .-...... ·
HS: 43,0$000
3.. Estado-l\la1or .. . . . . . . . .·........ •.• ...... .
47:890$000
~ IJ:, Inspectorias . . ... . . ... .
. ...... , ....... ..
5, Directoria G e r a 1 . de
37,8 :500$000
.
Contabilidade ...... .
92 :1100$000
G. :Auditoria ........... .
:' 7, Co r p o da Armada e
12. 302":099$976
classes annexas .••••
s. .C o r p o de Marinheiros
2.i81:322$ü2ii
Nacionaes .... ~ ...... .
. '
310:232$000
9•. Batalhão· Naval. .• ....•
3.500:000$000
10 ,. Arsenaes , .......... .
11.; Inspectorias de Poz:tas
5:17:845$000
e Costas ....•...•...
1"119:395$000
12. Depositas Navaes.O:.;••:
2.35:1:074$000
13. Foroa Naval. •........
251 :700$000 .
.1fi:, Hospitnes ...... ~ .... ~
15.•. 'Suporintcl_!donoia d e!.
Navogacao ,_, ...... . ••••••••••••••• :1.705:890$000
:1,791:880$000
:Ui.' Ensino Naval. .....•.•
:17. Directoria da Biblio_;
thoca, Museu o Ar104:700$000
allivo ............. . ·
2.ii00:000$000
:IS. Classes inactivas .... ..
,,
:10. Armamento o equipa•1.300 :000$000
mento·............. . ,·,
.
6,';,253
:035$,400
20.•. MuJ.l~ões do booca..• ; •.
'

...............
o .• • • • . • • • • • o • • •

.• • • • • . • • • f · ' • • o •

.• o • • • ·' • • ·' • • • o •.
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l'opol

··············

21. Munições unvncs ..... .
22. 1\laLcrinl de consLruccüo naval. ........ .

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

23. Obras .............. .
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1. 500:000$000
1. 000 :000$000
500:000$000
1.500:000$000

24. CombusLivol ........ .
25. FroLos, passagens, ajudas do custo e commissões. do saques .. .
2()0:000$000
20. Eventuacs .......... . :
150:000$000
27. :Directoria do Armamento ............ .
5D7:240$000
28. Heconstruccão do Arsenal do ·Rio de Janeiro ........... , ..
1,500:000$000
!l!l. Commissües no estrangeiro ............. .
400:000$000
.; .
30. Pugamanto do tende1·,
dique fluctuante c
domais material contrnctado na Europa .. 2.500:000$000
Sala, das Commissões, 22 de dezembro de 1D!3. - WalO I

O o o O o O o

o O o o o

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

frcdo Leal.- Ol'i!Jch·a Valladão, :o

Fica sobre a Mesa, para ser discutido na sessão' seguinte,
depois de publicado no D'iario do Conurcsso.
O Sr. José Eusebio- Sr. Presidente, pedi a palavra pura
communicnr a V. Ex. e no Senado que a Commissüo, nomeada
por V. Ex. para ncompanhm• o enterro do .nosso saudoso coiIoga, Dr. Francisco Portolln, deu desempenho oá siia incumbencia.
.
· ·
O Sr. Presidente -A Mesa fica inteirada.
· O Sr. Raym undo de Miranda '( •) ~ Sr. Presidente, ha
muito que venho' fazendo silencio com relnciio ás anomalias
que occorrem· no Estado de Alagõas, esperando que a intuição
das responsabilidades desperto aquellcs que dirigem o Estado
•Desta hora, esperando Lambem. que n Commiss.i1o do Constituiçüo, jt\ devido. e sufficientcmentc informada, com uma documentnoüo copiosa, officialmonto · remottidn do Estado do
Alagôas, se manifeste sobr·o o ob,iectivo das indicacõcs nntcriOJ•cs, que demonstram de um modo claro o positivo que
aq.ucllo Estado do ha muit!l so acha fóra da Federacão ..
Não tenho, nunca tive intuitos subversivos, ,iámais pretendi. intervoncüo material, nunca cogitei de desnlo.inr do PaIno io do Governo o Sr. cor<~nel Clodonldo; o que ou pretendo, o
que cu pleiteio interpretando bem o meu sentimont.o, o que
rm• o o sentir dos directores dn politica conservadora no Es,.

(') !Este discurso nüo foi revisto pelo omdor.
Vol, IX
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tado, tàCls como os Senadores José Misuel, Ulysses Limo., João
Lessn, JTinéas de Arnnjo, J"uiz José Mollo, padre Pedro Pacifico,
Ismal Brandiio. Pedro dn Cun:hn, Antonio Florerutino, J•osó
Malta, Presci!inno Sarmento, Pedro Marinho, Orlando Sucupirn, Jacintho Medeiros, o coronel Paes Pinto o outros chefes, é a normo.Iizncíio da v~do.. politico. e constitucional no Estado, a garantia dos direitos de todos sem o. preoccupnçíio do
substituir o cidadão que esteja investido das funccões governamentaes em qualquer momento.
.
.
Mas, o que de novo occorre com relação á vida dos o.la'goanos, notadamente dos proceres do Partido Republicano Conservador no.quelle Estado, cujo unico crime é pertencevem a
esse partido, me obriga a romper o silencio que aqui tenho
manttdo, afim de trazer ao. conhecimento do Senado os· o.ttontados e os crimes. que alli começam a ser desenrolados, sendo
capitaneados os malfeitores e a policia, ostensivamente, por
:um secretario do Estado.
·
.
Eis o caso.
O secretario da Fazenda dnquelle Estado, pelas· columnas
ào seu jornal, injuriou de um mod() barbara a dignidade e até •
a honra domestica do juiz substituto seccional, o Sr. Dr. Al'thur Jucá. Casualmente a victima e· o offensor encontraram-se
em um bonde. Era natural n trooo .de palavras. o tnmbcm in- .
tuitivo que essas palavras não· podiam ser amorosas. Em consequencia desso. discussão, no momento do encontro houvo
troca de tiros, mas esses tiros foram disparados sem pontal'ia, pois que nenhum dos contendores sahiu ferido.
0 SR. MENDES DE .ALMEIDA - Não teem carteira de atirador,
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Foi quanto bastou, Sr. Pre·sidente, paro. que a accão da policio. se fizesse sentir, mas recahindo unica e exclusivamente sobre a pessoa do juiz substituto secc.ional, que teve n sua residencin cercada, e não foi
arrombada sómente porque na manhã do dia seguinte foi expedida em favor do substituto do juiz seccional uma ordem de
habeas-corpus concedida pelo ,iuiz federnl dnqueiJa seccão.
Porque?
.
Pois nlio é sabido que, se estabelecendo entre dons. individuas uma discussão, disparando ambos tiros, pela confusão
,que se estabelece no momento, não se poderá dizer ao certo
ide quem partiu o primeiro tiro ?
. Assim sempre· acontece, Sr. Presidente, assim todos en~
.tendem, menos no meu. Estudo actualmente, onde não se trepida em ver um só aggressor - o substit1}tg do juiz seccional, - razão por que, entre outras depredacoes, tentaram até.
invadir o recesso do seu· lar. . · .
· .
·
Cabe-me mais trazer ao conhecimento. do Senado que o
secretario da Fazenda do Estado organizou um meeti'l!O. de
soliduriednde com o Governo do Estado do Ceará, e, termmado
asse meetina, esse secretario, ~e dirigiu com o.s seus çanga(leiros
. . para .o quartel de poltcm, quartel que f1ca contJSUO á
•

r

~
'
I

I

••

'

•

.'•

SllSSÃO llM 23 DE DEZEMBRO DE 1913 ~

i 323

residencia do coronel Paes Pinto, alli confabulou, sendo em
seguida dado o assalto ii residencia do mesmo coronel Paes
Pinto, que foi longamente tiroteada, sahindo ferido o juiz
substituto federal.
·
Foram repellidos, recuaram e, ii noite, novo assalto se
verificou, · esse mais i'orte, mais intenso. Esta madrugada,.
ainda novo assalto, afim de ameaçar os nossos amigos que a!li
se achavam, sendo este ultimo tambem capitaneado pelo secretario du. Faz onda. ·
.
·
Esta manhã, ás 2 horas mais ou menos, uma forca de
policia, ostensivamente,_ em p.ome dos princípios republicanos,
em 1 nome da democracta remante por aquellas pingas, acaba
de empastellar, de inutilizar completamente as typographias
do Cor:reio da Tard,e e.do Guttemberg, sendo que este ultimo
estava com a pubhcacao suspensa.
·
O SR. MENDES DE J\i:..MEIDA: - Foram empastellados esses
jornaes?
.
.
0 SR. RAYMUNOO DE MIRANDA - Empastel!aram-n'OS, reduziram-n'os a nada, ás 11 horas da manhã, á luz do d'ia1
para servir como licão, como grande ensinamento a quem niío
tiver sentimentos democraticos.
E' assim que o salvaterio vae envergonhando o paiz, coilocando-nos em uma situaci'Lo humilhante perante o mundo
civilizado, ao mesmo tempo que vão essas selvagerias sacrificando o credito do Brazil no exterior.
E' assim que homens, como o juiz substituto federal,
como ·O commandante superior da Guardo. Nacional, que é o
Sr. Pacs Pinto, homens da maior responsabilidade, pelo unico
crime de nüo baterem palmas ii desorientação dos directores
da situação, niio teem ·a menor garantia, as suas familias niío
Rüo vespeitndas, a honra domestica é arrastada. pelas snrgetas, •
é ob,iecto do ridículo, n vida é uma hypothese, ninguem Be sento
garantido, nem no recesso do lar, nada se respeita, nem a
inviolabilidade do domicilio, nem o direito de livre locomocüo, riem n integridade physicn, e tudo o mais que 11 garantido
pela Constituicüo da Republica, que alli nado. vale e vae figu ...
rando assim de livrG raro que ser\'e para citacões.
Nestas condições, Sr. Presidente, articulo quanto é necessario para conhecimento do Senado, e sem prolongar o
registro desta série de infelicidades que nos torturam, appello
para o patriotismo, para as bOns intenções do chefe da Nação,
afim de que, :em nome da Constituição, vá em auxilio dos seus
irmãos. Appel!o para a propria Constituicüo, '[>ara o Congresso
Nacional, parecendo-me que a Commissão de Constituição e.
:Diplomacia, em cujo poder já estão os documentos comprobatorios de que Alagôas é um Estado que está fóra da Federl!çüo, documentos que foram' requisitados officialmente· e offi...;,
cinlmcnte foram remettidos, dO a sua opinii!o, elabore o seu
parecer sobre esse assumpto, porque a demora na manifesta,cão por parte dos poderes da Republica póde - quem sabe ~ -.
•'
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osLimulur u !lcnovncão de todas essas sclvnserins, deixando
que convcn~am o Governo de que u lei c o r.lil,eHo süo essas
anomalius que lhes aconselham.
•rermino, Sr. P1•esidcnte, enviando li Mesa um t·cqucrimento., (M.'tt'ilo, úern; rnu'ito bcrn.),
.vem á Mesa, ó lido, apoiado, posto cm dis~ussúà o ap, provado sem debato o seguinte
•
llllQÜlltllMEN'XO

''

llcqucremos que por intormcdi<J do St·. Ministro du ,Tusti,,u se ~olicilem com ut•g·euciu iu1'ornmcúes no juiz federal,
;iuiz sulJsLiluto !'cdoral o commandunlc superior da Guard~
Nucioual, tio .l~sLado do Alugous, sobre o que occat·ru ua enpiLai do mesmo Estado, cstlcciulmcnle com t•elucão. ás pessoas
dos mesmos.
Sala das sessões, 22 de dczcmbt·o do 1013. - llaumnudo
d~

iUi'randa. -

Manjo Gúcs.

OllDEl\1 DO DL\.
L!CllNÇ',\ ;\0 Dll,, WllNCBSJ.,\0 DilA~

2' discussão do pt'<ljcélo do Scnndo n. 28, de 1013, concedendo ao 'Dr. Wcnceslúo Bruz •l'!Jrciro, Gomes, :Vicu~Pre~i
dcnle da llcpublica, liccnca por tempo indeterminado pura
:.msenllu•-se do. pai~, sem pl•c,iui~o do subsidio quo lhe ó devido (o{{o?·coiclo pela Cmnrnissao .de ConslUu'içao e Diplo-

macia.) .

,

"

,.

·

· A!lprovado .
•

-, O Sr. Bernardo Monteiro (pela ordemr t•cquct· c o Senado concede dispensa do inlel'sLicio pura a 3" discussão.
' ..
O Sr. Presidente - Nada mais havendo, a L!'uLaL'!VOU lcvap lat• a sessão,
Designo pnrn ot·dcm cl<J dia' ' dn seguinte:
3' 'discussüo do projecto do Senado n, 28, do 1013, concedendo no Dt•. Wcncuslllo Bt·nz Pcreit·a Gomes, Vico-Presidenlc dtt Hcpublicn, Jiccncn por Lempo indclcrminndo pnm
auscnlnr-sc do paiz, sem pt•c,iuizo do ·subsidio que lhe ú devido (of{c1'cvido 11cla Commissao da Constitu'içtio c Di11lomacia.).

'
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' i87" SESS,\0, EM 21, iD!E DEZEMBRO DE 1013
PllESIDENC!A DO Sn. P!NJ!EtnO

~!ACHADO,

VlCE•PllllS!DilNTJl

A' i hom da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão a que ,concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo
Góes, Pedro Borges, Gabriel Salgado, Teffé, Arthur Lemos,
Indio do Brnzil, Mendes de Almeida, .José Euzebio, Pires Ferl'eira, Ribeiro Gonçalves, F1·ancisco Sú, l!'homaz Accioly, •ravares de Lyra, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfrcdo
Leal, Sigismundo G'onçalves, Gonçalves Ferreira, ·Rrnymundo
de Miranda, Oliveira Valladão, Guilherme Campos, Luiz
Vinnna, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Alcindo Guanabara, ·Sá. Freire, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Al:l'r·cdo Ellis, Francisco Glyccrio, Leopoldo de' Bulhõcs, Jos1l
Murtinho, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Fc!ippo
Scllinidt, Hcrcilio Luz c Victoriilo Monteiro (38).
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Ferreira -Ghavcs, Mctello, .Silvcrio Ncry, Laura Sodré. Urbano
Santos, Gervasio Passos, Epitacio Pessoa, Ribeiro de Britto,
Gomes Ribeiro, Josó Mar.cellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire,
Nilo Pecanha, Lourenço Baptista, Augusto de V.asconccllos,
Bucno de Paiva, Adolpho Gordo, Gonzaga Jaymc; Braz Abrantes,
A. Azeredo, Xavier da Silva, Abdon Baptista c Joaquim Assumpcão (23) •
E' lida, posta em discussão c, sem debate, approvadn a
acta da sessão anterior •.

O Sr, 2' Secretario (sa1'Víndo da 1') dú conta do scguinta
'

EXPEDIENTE

Officio do Sr.. i' Secretario dit Camarn dos Deputados;
rcmcttondo a seguinte proposição
N. 88-i9i3.

O Congresso Nacional resolve:
J\rt.. 1. • O Presidenta da Republica ó autorizado a doRpcndor pelo 1\linistorio dn Guerra, com os scrvicos designados
nns se!l'uintcs verbns, a quantia de 72.024:222$431, papel, o
250:000$, ouro.
Pnpol

i'.

~dministrnciío

geral: 'Au·!l'mentndn do 57 :i70$, n
s~tbor:
·
Consignncito - ' D o p a r tamenta dn ndminis.traç!lo ..

Ouro
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Officina de alfaiates :
'i :mestre:
Ordenado .. . • .. . 4:000$
Gratificaclio . • . . . 2 : 000~
i contra mestre :

',

.. ,

..

.

6:000$

Ordenado •• ., •.. • • 3 :'600$
G'l'atificaciio •• : • • :1 :800$
5:400$
..

·Pela rubrica :1.3'
ria!:

... .

·

Mate-

2:1.., Fardamento:

;

...

operarias de i • classe, diaria
de 8$.
.
· ·
:ti ditos de 2' classe, diaria de 7$
6 ditos de a• ·classe, diaria de 6$
:1.4 ditos de 4' classe, diaria de 5$
4 ditos de 5' classe, diaria de 4$
empreiteiros:
32 operarias de 5• classe e cos- ..
turas m a n u f acturadas l
fóra do departamento ..
Dispensaaos do ser- •
tvloo:
•Patrões, macbinistas e operarias
dlspeliSados do
.servioo e gratlficaclio de tempo
de servico aos
. operarios .••... t15 :000$
Consignação - Emprega
dos de repartictles extin
ctas:
·
~rseilal de Cuem-a
do Pará:
1· secretario:
Ordenado .••.••. 2:400$
Grati!icaclio • • • • • 1 :200$

...

6

..

·''

-'

·•...

r'
.'

'

'
I·-

i

... '·

'

l.

. '· '
\I
\\
iJ'.
I··. j
,I·', '

I

: ·~ ~:.'t.' '":

3.:600$

. I r •

;
'.)'
~~ ~:.:I,

.

I'

·'

'

,.,

'

.,.,,. ~

•I

f..
•
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Arsenal de Guerra
'
de Pernambuco:
1 official do secretaria:
Ordenado
:1.:600$
Gratificação
800$

,.
''

'

.....

o •• o •••

2 mestres:
Ordenado

. ...

.

2:400$
o • o~· '• • •

1 contra-mestre, orde-

nado ..........
i oporario de i' classe, ·
diaria de 4.$, •• ,
-i dito de 2' classe, diaria de 3$ ......
Arsenal de Guerra
da Bahia.:
i mestre, ordenado ...
i contra-mestre, ordenado ..........
. ~ official :
Ordenado
Gra tificaciio

.....

••.• o ••• '

·i escrivão:
Ordenado
Gratificaoão

~~:

• '. o ••

i escrevente de i • elas-

.....

••••.• • o

2:0®$

:-i :000$
i:600$
i:460$
i:095$
2:000$,

.

2:000$
i:600$
800$

., .

,-

i :600$
800$

..

2:400$
800$
400$

i:200$
i operario de 2' classe,
diaria de 3$ •••• :1.:095$
Hospital do Andarahy:
d· primeiro .escriptura· ~rio:
Ordenado .. •I· ••• i:440$
720$
' Gr[l.tlficaçito
• o •. o o '

2:!.60$
.. ·,

'

....

2:400$

••••• o o

se:
Ordenado
Gratificação

.

-.

.. . ...

' '

..
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C o m p a n 11 i a de
Aprendizes Artifioos:
:I mestre de esgrima:
Ordenado ....... . i ;()00$
800$
Grati'l'icaçúo •.•.•

_:,,

·'

Escola Militar do
Brnzil:
:I ICOntiJ!UO, grntifica.:!

2:400$

nao$

~.259:935$000

2. • Estado Maior do Exercito:
Como na proposta ...••

:1.1'0-:709$000

CUO ••••••••••

.

:'•,

o

Supremo Tribunal 1\!ilitnr c
auditores: Augmentada de
25 :200$024, sendo réis
. 12:000$ na consignação
«Auditores>, para completai· .os vencimentos a
que toem direito os antigos auditores dos antigos
4" e a• districtos milita. res: o de 13:200$024 na.
mesma consignação, assim
redigida:
i1. udito1•es
:I na 2' região milita.
•(·comprehendendo a :I') de accOrdo com o artigo 2:1. da lei nu-·
,
mero 2.290, de
:IS de dezembro
de t:I.OiO, e art. :1•
do decroto numero 82:1.,. de 27·
de dezembro de

3.'

'.

·... l:
,1.,

..

•

:1.00:1. ••••••••••

:I na 5' região militar

...

,,

r•

··

9:000$

(comprehenden-· .
do a 3" e a 4•):
' ..
idem, idem..... 9:000$
1 na 7' região militar
·(comprehendendo a 6') idem,
, ... . .id~m .•.•.•..•.•.• •. •.•:•: . 9 :000.~. ' . ~

l. li!
'

:.\

'.•
..''

.....

I

.' ·..
........

~

. •

'

•

-· .... .

r

I

..
li na

•

SllSS,i.O ll:li 2~ Dll DllZl~MJJnO Dll

o• região militar o

Departamento da ·
Guerra (comptre- ·
hendendo a s• regiüo e todo o
territorio da Republica), de accôrdo com os artigos 20 e 21 da
lei n. 2.290, de
1910, art. 2• do
decreto n. 2.58G,
de 31 de julho do
'19.12, sendo um •a
21 :000·~ e cinco a
'
i 5 : OOO$, dos
quaes o primeiro
o antigo auditor
do :,• districto
militar e dos ultimas quatro que
s o. r v iam como
auditores ou auxiliares de auditores ~a Capital
Federal, por occasiiio da lei ·numero 2.290 •••• OG:OOO$
i na 10' região militar,
de accôrdo com o
art. 21 da lei numero 2. 290, de
1910, e art. 1• do
decreto n.. 821,de 19:12 ....... , 9 ;000$
i na ii • região militar,
idem, idem .•.. · 9 :000$,
2 na 12• região militar,
·
do nccOrdo · com
os arts. 20 e 2-1'
da lei n. 2.290,
nrt. 2• do decreto n. 2.58G, de 31:
de julho de t1912,
sendo o antigo
auditor do 6" districto militar a
21 :000$ e o outro
a 15:000$ ••••• 3G:OOO$
·i na 13' região militar,
do ac!)~dO; com

....

•

(013

rapo!
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o art. 21 da lei

n. 2. 290, de 1910,

e art. i' do decreto n. 821; de
1901 •• ~-·. ~ ~ •• •: 9:000$

186:000$

294:550$000

4. • Instruccão Militar: !Diminuída de 407 :265$, a sa-

~
.
1
ber:
_Consisnacões - Escola de
, Estado Maior, Escola Mi-.
litar, Escola Pratica do
1

E:tercit~

\"'
I)•

110 :465$000;

Consignacoes - Co II egio
llfilitar do Rio de Janeiro, · Collegio Militar de
Porto Alegre, Oollegio Militar de Barbacena, réis ·

t··.
'

' ..
'

28 :800$000•

'

-''"

,.,,
\'

'

i
~

.• I •

1','.

'

-

·.:....

,!,·

.,

I

.

'

.
Consisnncilo .:._ D i v e r sas

vantagens - Addicional
de tempo de servico, etc.,
118:000$000; accrescentando-se na tabella depois
das palavras «pessoal em
disponibilidade~ as seguintes: c e vitalícios não
aproveitados:.. O r d e na d o e gratificacão,
etc., 150:000$000 •• , •••.
5.• Arsenaes, depositas e fortalezas : Destacada a quantia de 40:000$ para o proseguimento dos estudos
e aperfeicoamentos no
torpedo dirigivel T o rquato Lamarão •••••..•.
6.' Fabricas: Como na proposta
7.' Servico de Saude: Como na
prop_osta,
8, • Soldos e gratlficacêles de ofi'ioiaes: Diminui da de réis
923 :700$, a saber: 30 vagas de 2" tenentes de engenharia 1162 :'000$, 82 va. gas de 2" tenentes de ·artilh~ria .442 :800$; menos
,I I . I

'

'

I

I

I

I

I

1 1

I

I

I'

1t

'

2.435:142$072

2.083:435$495
1.218:166$600

.,

85.5:697$500

, I; i.

..
.."

·. , •'::

•

·.•. ,.'· .
\-···

'•:

·I

.,.

I

'

i
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dous coroneis a i7 :400$,
34:800$; menos dous capitães a 9:000$, iS :000$;
menos· 19 i•• tenentes a
0:900$, 131:100$; menos
25 2" tenentes a 5:400$,

·,,_'

..."
2L 779:300$000

i35 :000$000 .. .. • • • .. ..

•

P. • Soldos, etapas e gratificações de praças de pret·:
Diminuída de 3. 045 :738$,
a saber: Na consignaçãosoldos e gratificações addicionaes de 20 e 25 .%,
'sobre os vencimentos nos
Estados do .Anlazonas, Pa['á Matto Grosso e Territorio .do Acre par~ menos i. 504 pracas, substituídas na proposta as
quotas addicionaes de 20
e 25 % por outras, de accOrdo com os arts. 25 e
26 da lei n. 2.290, de
191'0, que estabelece e:les
addicionaes sómente sobre
soldo e gratificação 522 :420$; da consignação
- etapas, corrigidos os
ns. 18.226 pracas pára
3. 65!l; 600 alumnos do
•Collegio Militar do Rio de
Janeiro para 500, 300 ditos do Collegio Militar de
·Porto Alegre para 40 e
200 do de Barbacena para
40, emendado o numero 8.444.040 rações para
5. 288. 485 e o numero to' tal de 10.284.970 racões
para 8.428.215, e a ·parcella de i/;,398 :958$ para
H. 799:501$, isto é, diminuída 'de 2.599 :457$;
na consignação - etapas
- augmentadas de réis
76:139$ para mais 149
alumnos gratuitos exis' tentes no Collegio Militar
de Porto Alegre, antes da
:r.efor;ma do .ensino militar

33i
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Classes inactivas: Diminuida do 700 :000$ na consignação uoldo :vitulicio ~.. 10. 018 :2ü5$Dü4
11." !Ajudas do custo: Como na
proposta . . . . . . . . • . . . . •
300: 000$00()1
12.• Obras militares : Como nB
'])ro.IJosta •.••... 1••• •.• •
1750 :000$000; ·
i3. • Material: Diminuída do róis
048:800$, a saber:
Consisnnciio - Instrucção
Militar n. 10, Jettra cl do
H: lr00$000, Iettrn al de
~o.•

-

•·,

...

-~

.I

',•

14:400$000;

...

.

~'·

,1,·

'~·

"'

.

'

Consisnacão - Servico do
sande n. 18, 30 :000$000;
ü o n s is<,naciio- ;FaTdn, menta n .. 21, ..•••. •-•:·. •1
500:000$000;

Consisnacão - D i v e r sas
Despezns n. 25, ........ .

I

;t:

4.0:000$000;

~:·

'···

::~r

.

·-~'

., .
.,,
''
.....:-".
:'-·:

·'

-:--

'

·''·.
'
'

,,
'•

•.

Consignação - Despezas especiues : Despezas miudas
e de prompto pagamento,
etc., l50 :000$000 •.
Feitas as seguintes reduccões, accrescimos e modificncões nos ns. 27, 28 e
29 da consisnncilo Diversas Despezns, que ficam
assim dotadas e l!'edigidas:
N. 27- Transporte do tro- ·
pas, etc., supprimidns as
· palavras «custeio de nutomoveis, · g r n t i ficucões
nos motoristas e n,iudnntes no servico do 1\rinisterio da Guerrtu '-;reduzida de 300:000$, ficando em 1.100:000$000
.N. 27 :A!- Custeio do nu~
tom oveis, g .r a t i d'icncões
nos motoristns e n.iudnntes no serviço do Ministorio da Guerra- ........ ;,
ú0:000$000:,

•
•

'

I.

·.

~
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'
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N, 28- Alugueis de casa
para o porteiro, quartcis c
enfermarias, etc., o mais
corno csbt\.
R, CO- Para os trabalhos
de levantamento da carta
geral da Republica, etc.,
elevada de 50 :000·$, ficando cm 200:000$000.
Fcilas as seguintes modi!icncõcs, reduccões o accre:;
s c i m o s nn consignação
Dcspczas cspeciacs :
Exclusivamente para os cxt r a o r d i n arios •com as
grandes manobras annuacs das tropas- •:·· ..... ,

-

.. '

'··'
.'

.'

'100 :000$000.,
~<\cquisicão

do aeroplanos,
.sua conservação c auxilio
a uma Escola de Aviação,
elevado de 50:000$, ficando em 100:000$000.,
Para cventuacs c unicamente para serviços cxtraordinarios do Estado Maior
do Exercito, diminuída de
50:000$, ficando em ré is

•

100:000$000.
Elevada de 2 :000$ a im~
portancia n. 20 pum La-

borato rio de Bacteriolo-

gia.~

II '

Elevada de 100 :000$ a dotacão do n. iü, pam a Fabrica de Polvora sem Fumaca do Piquete ..
!Elevada do 150:000$ a verba
total, sendo a quantia de
'100: 000$ para acquisiciio
elo material do transporto
!(carroça para trem regimental, carros para tranSJlOrto do municiio); o do
50:000$ para conclusão
das obras nccessarins no
Collegio Militar do Minas,
aproveitando nas mesmas

. ''
•

l

~'

"
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os saldos do cofre daquelle
estabelecimento. Reduzida de 096:800$ a verba
total da proposta que fi-

ca em ............... . 10.27'1 :000$000
14.• .Commissão cm paiz estran.geiro - Diminuida de
50:000$, ouro, e assim
redigida:
.Para differenca de vencimentos, de accOrdo com o
art. 18 da lei n. 2. 290,
de :1.3 de dezembro de
10:1.0, · pllrll 5 officiaes,
addidos militares- !l'éis
:1.'5 :000$000.
Idem, idem, para· oito officiaes em commissão de
compras, fiscalização e
recebimento de material
de guerra, 40 :•000$000.
Idem, ·idem, para 50 ofd'i- ·
ciaes mandados servir arregimentados nos exercitos estrangeiros e praticar
em escolas espeoiaes es. trangeiras, :1.45:000$000. ·
Por ajudas de custo e âiarias, 50:000$000 ....... ..

••• o' • • • • • • • • o •• o

250:000$000

:Art. 2. • E' o Presidente da. -Republica ·autorizado:
a) a mandar a outros paizes, como addidos militares, em
commissílo cinco officiaes superiores ou capitães habilitados,
de coml[lrovada capacidade, correndo a despeza com a differenca' de vencimentos c ajuda de custo, do accõrdo com o
art. 18 da lei n. 2.290, de :1.3 de dezembro de. :1.910,. o ·respectivas tabellas; pehi verba 14• do artigo unico;
b) a mandar, correndo a despezll com a differenca, de voncimentos c n.iuda de custo, do accõrdo com o a-rt. :1.8 da lei
1!1. 2.290, de 13 de dezembro de 191·0, pela vel!ba H' do artigo
:unico, ser.vir arregimentados nos exercitbs ostrangoiros os
seguintes offi-ciaes das n:rmas de on~<onhai'ia artilharia, caiVallaria e infantaria;
·,,
Engenharia:
1 tenente-coronel;
1 êápiwo;
1 1i • tenente;
·1
:A.rtilharla:
·. 1
1

•

.i
..

~ente-®~»,el,;

~·~

.....

:

... :~:;~.

~-~
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1 major:
3 capitães;
4 primeiros tenentes;
4 segundos tenentes ou aspirantes.
Cavallaria:
1- ·tcnent,e-coronel;
i major;
3 capitães;
4 primeiros tenentes;
:5 segundos tenentes ou aspirantes.·
Infantaria :
i tenentc-•coronel;
1 major;
4 capitães;
3 primeiros tenentes;
7 segundos tenentes ou aspirantes.
Esses officiaes ilrão em grupos do cada arma c J'ormat•ão
no sou regresso as ofi!'icio.lidades de unidudos respectivas do
Exercito, q:ue ficarão constituindo as unidades modelo do
instrucção; sendo que os do cuvullaria deverão servir na Escola do Applicaçõcs de •Saumur,. obtida u devida licença do
governo francez;
'
'
c) a manter no estrangeiro oito officiaes na commissfio
de compras .de material de guerra pura o Exercito, correndo
a dcspeza com a diffcrcnca de vencimentos e a,iuda de custo,
de accOrdo com o art. 18 da lei n. 2.290, do 13 de dezembro
(!e 1910, pela verba 14' do artigo unico;
d) a mandar tres . officiaes praticarem cm uma escola do
artilharia do posição e acompanharem os progressos da artilharia de grosso •Calibre, correndo a dcspeza com a difforonca
de vencimentos e ajuda de custo nos termos do "numero anterior;
·
e) a mandar fazer o curso em uma das escolas praticas
'de electricidade do .paiz, sem onus nenhum para o Thesouro,
quatro ou seis inferiores do Exercito com as nccessarias habilitações;
.
f) a mandar distribuir pela Direcção de Contabilidade c
. pelas Delegacias Fiscnes nos Estados as quantias nocossnrias
dos ns. 21, 22, '24, 25, 26, 27 o 28 o Mnsignacüo «Forragens
e ferragens>, do titulo « Despczas Espeoines », da rubrica 13',
aos commandnntes de inspeccüo, de brigadas ou das difforentcs unidades do Exercito na Capital Federal, nos Estados do
Paraná, Santa Catharina. Rio Grande do Sul, Matto Grosso,
Bahia, Espirita Santo, Rio de Janeiro, Minas Gernos. Parahyba, Pernambuco, S. Paulo o Goyaz, parn que as difforcntes
unidades do Exercito fncnm directamente os supprimontos dos
artigos que l·hes süo necessarios e cujas despezas correm por
_9onta .dessas mesmas oonsignacões;
.
·
· ,·
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a) a tornar annunes os conbr•nctos de fornecimentos de
viveres, forragens, fcrr·agcns, artigos de asseio o illuminaoüo
ás differentcs guarnioõcs do E.xercito e nos hospitaes c enfermarias militfrres, bem assim as fixacõcs dos valores pa~·a
arraooamcnto e dietas, ficando nesta parte revogados os artigos i1 e 23 do regulamento baixado com o decreto n. 2.2'13,
de O de janeiro de I8!lG;
, h) a vender CJU concurrcncia publica o matcl'ial 'imprcstavel existente nn Fabrica de Cartuchos c de Al'tefactos de
Guerra, na Fabrica de Polvora sem Fumar;a e na Fabrica de
Polvora da EsLrclla, podendo applicnr o producto que fôr,
apurado nas constr·uccües c na acquisioão de matcr·iacs para
as ofi'icinas e laboratorios dos mesmos estabelecimentos;
3) a vender materiacs inserviveis existentes no Arsenal
de Guerra de Porto Alegre e a appliocar a importancia resultante da venda cm melhoramentos do mesmo estabelecimento
e acquisicão de' material para as suas officinas, mediante concurrencia publica;
j) a elevar de 7. 7i5 ·soldados o numero de soldados constantes da proposta do areamento, podendo despender para
osso fim •com soldo, gratificação, etapa, fardamento a quantia
do 6.997:505$000.
Até essa importfrncia o Poder Executivo poderá abrir os
credites que forem sendo neccssario.s proporcionalmente ao
1:1urnero que exceder do effectivo orçamcntnJrio de 18.300
praças de prct e ú. razão nnnual do 907$ por praça.
'A:rt. 3.' ~\os officiaes promovidos ou graduados serão
abonadas 1 mediante requerimento, as seguintes importancias,
para serem desco!ltadas. pela decima parte do respectivo soldo
mensal:
De segundos tenentes a capitães •....••• '...... .
De maj oves c coroneis ...........• ..• ..··· ......... .
De gcneracs ..................... o •••••••••••••••••

G00$000
800$000
1:200$000

·
Nenhum outro abono previsto cm loi se fart\, sinão so'J'
cond!cão do pagamento integral dentro do anno corrente.
,.
•Art. 4.' Na vigenoia desta lei· s6mento serão pcrmittidaE
oonsignacõcs ató dous. terços do osoldo ou ordenado, que forem
estabelecidos por officincs c funccionarios civis 1\s suas fnmilias, ·a instituições que, por disposicões especiacs, ,hí gosam
desse direito, mantidas as nctuaes que ·niio estc,iam comprehendidas naquellns concessões legncs, até se liquidarem sem
· pl'Orogacüo do prazo nem renovações,
. Al't. ú.• Os lentes, professores ou adjuntos dos insl.itutos
militares do ensino, quo forem vitalícios, sómcntc poderão ser
postos em disponibilidade por cxtineçiío dos lagares que cxcr-

,

'

~m.

.
Art. G,' O Governo, do nccl'mlo com ns dodueçücs foitns na
verba ,,. da proposta, supprimirtl os lognros de doccncia ou
do administracüo arcados nas Escolas do Estrrdo ~laior, Escola Militar
assim com·o
. •.. e.Escola ....Pratica
•."\
. do Exereito,
.
... os tres
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Jogares de professores de musica dos collcgios militares, dispensando o respectivo pessoal.
Art. 7. • O numero de alumnos gratuitos nos collegios
milHares serú de 120 no Rio de Janeiro c 40 em cada um
dos collegios de Porto Alegre c Barbacena, garantidas as matriculas de alumnos gratuitos excedentes, existentes nos mesmos
coJJegios em 3 de abril de 1D13.
·
Art. 8. • Respeitadas as matriculas .i•ú cffectuadas nos
collegios militares, em caso nenhum e sob nenhum pretexto
poderão ter os collegios milito;res do ll:io de Janeiro, Porto
Alegre c Barbacena mais 600 alumnos o· primeiro c mais do
200 cada um dos outros,
Art. O. • Não podcrú excedet· do 200 o numero de ai um nos,
da Escola 1\Iilitar. Aos actuaes alumnos que excederem desse
numero fica garantida a respectiva matricula,
Art. 10. Na vigencia."da presente lei, nenhum official poderá receber mais de uma ajuda de custo de um Estado pat•n.
outro ou para a Capital Federal, salvo por motivo. de promoção
c consequente transferencia.
.
. ·
Art. 11. Os onficiaes generaes, superiores, subalternos o
'inferiores só perceberão a gratificncão dos seus· postos, na
vigencin da presente lei, no desempenho de commissõos militares ou de !'unccões que lhes são atLinentes,
Art. 12. Na vigencia da presente lei não serão chamados jl1
serviço dos conselhos militares os officiaes reformados, devendo .Lambem as vagas que estes deixa·rem nas reparticões
militares, por morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas
por officiaes. effectivos do Exercito.
Art. 13. ConLinúa em vigor a doutrina do· nrt. ·a·· dà ·lei
n. -I :687, de -13 de agosto do 1907, para pagamento dos .soldos
devidos nos voluntttrios e relativos aos exercicios anteriores
ás 'datas dos réconhecimentos dos direitos dos alludidos voluntarios aos soldos vitalicios em questão, ficando prorogado
o prazo para habilitação oe que cogita o art. 2' da mesma lei.
Art. 14 .. Continúa em pleno vigor o art. G7 da lei n. -1.860,
do ·4 de ·janeiro· de ,-J908.
Art. 15, Nas bransfercncins de inferiores do um para outro
corpo na mesma região, ou do uma para outra região, só lhes
serão .garantidos a effectividade e os proventos do posto, no
caso do preencherem vagas nas unidades para as quaes forem
bt•ansforidos. Nas transferencins de· pracns é .vedado deslocar
aquellas eu,io tempo de servico esTeja preste a terminar .
. Art. 1G. Ficam suspensos o engajamento o reong11,jamonto
do 'infm•iores até se restabelecerem os limites para o EstadoMenor nos ~orpos fixados na organização feita pelo EstadoMaior do Exeroito.
.
. ·
Art. 17. O Governo mandará proceder nos estudos pt•oliminnros para o estabelecimento do quatro depositas de ·r•omonta,
sendo um no Rio G'rando do Sul (Snycan), o segundo uo Paraná
ou .no Oeste do. S. Paulo, o terceiro no Trinngulo lllineiro o
o quarto.no.Estndo do lb.io.de janeir.o. .
~.~
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Árt. iS. O Governo mandaTá estabelecer nas fortalezas da
defesa do ·Jittoral postos de telemetria· e jogos de alvos flu. ctuantes destinados no treinamento das baterias de artilharia
de posição na pratica .do tiro de combate, sobre alvos moveis
o a distancias variaveis. ·
·
·
.
·
.Art. iO. O Governo mandará proceder no projecto c areamento das obras· indispcnsaveis· pam a completa cxccucão da·
lei n. i. SOO, .. no tocante ao aquartelamento dos corpos c hospitaes do servico do saude do :Exercito. Os projectos serão
organizados com n maior simplicidade, reduzidos a seus tracos
essenciaes, mas de modo a não sacrificar as exigencins. militares dos serviços correspondentes. Em plano de conJunto
sará presente no Congresso, ll!l sessão legislativa do 1!lH, afim
do que este so pronuncie sobre. sua oppol'Lunidade, .sobre os
maios de execução e methodos para o realizar, o na mesma
.sessão legislativa de i 014 o Governo tnmbom indicará ao
1Congresso- os- recursos de que necessita para a execução do
plano do defesa nacional, quer quanto •ás constt•uccõcs do fortificações, como quanto á acquisicão. de material bcllico ncccssario aõ Exercito,
: .. ·
Art. 20. Ficam supprimidas', por contravirem 1í lei do
.vencimentos militares e salvo tão sómcntc .os direitos adquiridos .reconhecidos r.elo Poder .Judiciaria, todas as gratificacõos
ospociaes que, á t1tulo diverso, ainda percebem o!lficiaes no .
desempenho de funccõcs de caracter militar ou que prendam
à estas;· sendo que os officiacs do Exercito, no desempenho
do funccões technicas,. poderão perceber, durante o tempo cm
'que estiverem em sorvico, .afastados das. só dos de suas com-missões,. uma diaria· quo lhos· será arbitrada .pelo 1\linistcl'io
da Guerra..
.
.
.
.
.
Art. '21. Na vigencia da presento lei o Governo nüo fnrií
.ncimeacõcs de segundos tenentes dentistas nas vagas quo se
. possam dar nesse quadro. · . . ·
Art. 22. At6 que so.in reorganizada n justiça militar, os
actuacs auxiliares do auditor poderão a .iuizo do Governo, Sct•
mantidos nas funccõcs quo desempenham, de accOrdo com as
lois cm vigor.
.
.
.
.
Art; 23. !Aos ·alunmos do curso. do infantaria· c cavallaria
. da extincta Escola de Guerra, que tinham trcs annos de'fro- .·
· quencia nessa escola, fica concedido mais um anno para com. plctarcm o mcs:no curso, frequentando as aulas do 2• anno, quo
ainda funccionarem.
·
. · ··
.
Art. 24. Para as ·despezns de quo tratam as consignações
elos ns: 251 c 26 da verba i3•, o Ministerio da Guerra fixaríL ·
dentro das dotàcõos das mcsmns consignacõcs, \Para onda uni{]ade ou estabclocimento do Exercito uma determinada quantia.
!A. dcspcza que exceder dessa quota' que foi distribuída sol'l\
attondida pela mesma unidndo ou estabelecimento· com os
~ecursos do quo dispuzcrcm os cofres dos seus conselhos cconomicos.
· ·
·
·
·
.
Art. 25. !A's tabellas quo acom.pimhat·cm. a propostli do
orc{\mento
.da !>;uerra para i9i4 dev.em ser calculadas, tendo-·so
'
'
.
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cm vista n adopção do «regímen das massas nos corpos dns
tropas o estabelecimentos, como tnes considerndou, isto é:
As. despozas com o. pessoal devem ser discriminadas por
individuo do ClffccLivó n manter c, dctalhndnmentc, por posto
c grnduncüo, sendo que nas dcspezns com ns prncns do pret
c equivalentes ter-sc-ha cm visto; a satisl'ncüo de suas necessidades, no que disserem respeito nos scrvicos de fundos (vencimentos), subsistencia, · snudo, 1'nrdamonto, cqpipamonto, c
nrroinmcnto1 alojamento, · nqunrtclnmcnto c ncnmpnmonlo, ex- .
pedionto o mstrucçüo, armamento, etc., etc.
As dcspczas com os animacs serão calculadas de modo
nnnlogo no indicado pnrn o pcssonl.
Discriminadas por individuas do onda posto e graduacüo,
as despezns devem. ser englobadas parn as diversas unidade~
administrativas, por nrmn, estabelecimento, repartição, etc.,
o~.
.
· . Al6m das dospczns com o material, do tacão do cotlpo,
estabelecimento, etc., que devem ser custeadas pelas respectivas massas individuacs, as tabcllns da proposta consignarão
:verbas para. a formncão de stocl•s do guerra. do material de
cada serviço.
.
·
- :
··• , '·l·ll'".. 'i
. Art .. 2G. Ficam supprimidns as gmtificaçües espocines que
aindn pot'l!ebcm sat•gontos nmnnucnses cm cr·cparti1;ões do Ministerio da Guerra.
.
Art. 27. Os officiaos do Exercito que" cli:crccrcm as funccücs do docencin nos institutos militares do ensino perceberão
unicamente os vencimentos de seus postos, sem .direito n
nenhuma outra gratificação ou a outros vencimentos espeoiacs.
· Parngrapho unico. Os officines do Exercito que actualmonto desempenham essas funcçõos c, al6m do soldo de suas
pntontos percebem outros vencimentos, continuarão no goso
das· vantagens espcciaes ntó ·que se finde o prazo do ·suas
commissões de doconcia. Terminado esse prazo, si forom reconhecidos nos cargos do doconcia,. perceberão unicamente os
vencimentos dos seus postos.
· . 'l'ambeni sómonte vencimentos do .seus postos perceberão
os officines do Exercito que forem nomenãos docentes dos
institutos militares do ensino, depois .de. promulgação da presento lei,
·
·
.
·
· · Camnrn dos Dopulados, !H de dezembro do ·1013. -Sabino Bal'!'oso Jun·ior, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos
Leal, 1• Secretario. -Ra1t! de Mo1•acs Vciua, 2' Sccrotnt•io ..
-A' .Commissüo de Finanças.
O Sr .. 3•. Secretario (servindo de 2') Pl'occde ú loitut•a do
seguinte '
·
,
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rente cm 10:700$, ouro, o· 50.GM:57u$400, papel. Houve,
porúin1 um -engano do somma que, corrigido, dá para o total
das 'cifras ·orcamentarias 110:700$, ouro, 'o ·.ro; 127 :57ü,'il391,
papel.
·
· Comparado~ o or~amento cm vigo1· c a proposta do Poder
Executivo, vcril'ica-so que ha nesta um augmcnto de 2:300$,
ouro, c uma rcduccão de 192:354$999, papel. .
· Pela proposicão da Gamara dos Deputados, a dcspczu será
de 15:118$, ouro,. e 48.1167:939$999, papel, ou mais 2:118$,
.ouro, o menos 7ü7 :281$393, papel, do é1ue a proposta do Go';vcrno..
·
A escassez ao tempo de que dispõe a Commissüo de Fi'nimcas não lho permitte um exame minucioso de todas as
rubricas orcamentarias, c, por ·isto, clla se limita a aconsclhnt•
a appt•ovacüo da proposição com as emendas que passa a justificar. ·
'.
A emenda n. 1, reduz a :verba ot•camentaria de 8:900$,
pelas razões doU a ·constantes.
.
A emenda n. 2, baseia-se no facto de não tm· havido
·il'asolucão prévia da Gamara, mediante· indicação da Commissão
do Policia, sobre a . despcza autorizada.
· ·
A emenda n. 3, manda reduzir·o augmenlo de vencimentos
aos continuas e cot•t•eios da Secretaria de Estado, mantendo a
proposta do G'overno.
·
··
A emenda n. 4, propõe ·a suppressão do augmento de
60:000$000.
. Quanto :t 'Escola 15 de Novembro, porque as racõcs que
o regulamento de 1910 manda abonar a alguns. funccionarios
constituem um augmento disfarcndo de vencimentos; e quanto
no Necroterio, na crcacão de lagares, com a fixação de vencimentos.
,
A emenda n. 5, attende a conveniencia do servico.
-As emendas ns. ü, 7, 8, 9, W, H c' 12 são propostas de
·accõrdo com o Govcl'llo e não trazem augmenLo de despcza.
. A emenda n. 13 consigna a suppressão da discrim!nacno
das verbas de subvenções aos institutos de ensino, o que
. viria modificar o t•cgimen crendo pelo decreto n·. 8·, ü59, de
5 de abril de 1911, especialmente no art. 127.
A emenda n. 14 propõe· a suppressüo do augmcnto i'cilo
na sub-consignacüo «pensões a alumnos na Europa~. o manda
supprimir a que se dc'stiria ·á acquísicüo de quadros, cstntuas,
etc. Na primeira parte mantem a proposta do Governo c na
segunda suspende a ncquisicüo de .objectos, de at•te, durante
o cxercicfo vindouro, cm consequencia da situncüo financeira_
cm que nos deparamos.
.
·. ·,
· . A emenda n. 15 manda supprim.il· o auxilio pura a rcconstruccão do edifício do Instituto Histol'ico d~ Ba,hi\1 o
manda elevar a vet•ba do 1·00 :000$, pai' a subvencionar um
serviço de alta ilnpot•tanoin scicnti'l'ioa que uiio póde SOl' intcrt·ompido. ·
.;;
. :A emenda n. 16 propõe t•oduccões que n maiot•in da Comser feitas
,,missão entende
'.
... poderem
'
. . sem inconveniente.
.
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A emenda n. i 7 restabelece a proposta do Poder Executivo:

i", porque a Commissüo é de pnrecet· que os premias de viagem

devem ser concedidos em leis especiaes c examinados um a um;
2"1 porque entende que o. auxilio pedido para o Congresso do
Historia não ó despeza imprescinclivol.
A emenda n. 18 manda supprimir a nutorizacüo pnl'n
auxiliar. o Instituto Historico na ncquisicüo de material dcsti·nndo no novo cdJ;ficio, facultando a impressão da revista nn
Imprensa Nacional. A maioria da Commissüo pensa que o
momento difficel que ntravessamos não permittc liberalidndcs.
A emenda n. 19 propõe a supprc..~si\o da autorização que
permiLtc a abertura do credito para o pagamento de rações
aos funccionarios da Escola i5 de Novembro. Parece (~ Commissüo que essas rncõcs nüo podiam ser legalmente concedidas.
A emenda n. 20 supprimc a autorização para n abertura
do credito de 00:000$, al'im de que o Brazil se faça representar na Exposicão de Hygiene de Lyon. A Commissüo não
,julga acertado nutoriz!Lr umn despeza que não é indispensavel.
A emenda n. 2i é suppressiva da lettra d. A Commissiio
entenclo que as rendas da Escola 15 de Novembro devem ler
o_ destino que a legislacão actual lhes dt\. •
·
A emenda n. 22 manda resuringir as subvenções o nuxil ios
a estabelecimentos da Capital Federal c isto mesmo reduzindo-os, por serem delienclns· e ·di-rficeis as nossas condic;ões
·financeiras.
.: . ;,.. ,-'·I.
.
A emenda n. 23 manda supprimir o nrt, 4". A Imprensa
Nacionnl é estabelecimento subordinado no Ministerio da Fazenda.
·
:A emenda n. 21 mandn supprimit• o art. 6", que collide
com o art. 8".
·A emenda n. 25 aconselha a suppressão do nrt. o•, que
consigna providencia que não parece opportuna.
.
'A emenda n. 21l c! uma autorizncüo restricta no Govcrnopam revet• o regulamento da Hygiene e Saude Publica, que
exige modificacões de accõrdo com as necessidades do servico.
A emenda n. 27 está nns mesmas cond icões da anterior.
A emenda n. 28 teve o assentimento do Governo, que a
.iulga conveniente,
A emenda n. 20 nu torizn b l'oder ExClcu tivo a rever o regulamento de custas, que, segundo a opinião da maioria da
Commissiio, süo, em algumas partes, exageradas.
~-õineilda n. 30 mantem um dispositivo ,hí cm vigor.
A emenda n; 31 obteve o apoio da Commissüo por nulol'izar ·uma providencia que escapou no honrado Relator do
Ot·cnmento do Exterior.
A emenda n. 32 oonsngra uma medida moralizadora.
A emenda n. 33 é uma simples autorizaciio, pnrecondo,
por isto, á maioria da Commissão que do sua ncceitncüo niio
t•osultnm inconvenientes,
"
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Em consequoncin do exposto, ó n Comm.issão de parece~
que a proposição n. 85 soja ápprovada com ns seguintes:·

-'f

.
.......
~c

EMENDAS

N'·
!A.' rubrica

i

G~- Secretaria

do Senado:
Nn sub-consignacüo do·« Material~. servico tnohygraphico,
de rodncçüo das netas e revisão dos· debates,. etc., reduzida· de
5 )IJOO$ por ficat• supprimida n sratificacão que era abonada- no
vioo director.
.
· Nn sub~consign·acüo «dispensados do serviço,, reduza-se
de 3:300$ pelo fallecimonto do um continuo.
- -·- . ' .

(·--··

,.u

.

••.•

~

A' rubriila 1o• -Secretaria do Estado:
Restnb'cleca-sc n proposta.

•

r

N. 4
A' rubrica ,J..5'- Policia do: Districto Fõdcral:

},-,

':";_ :-

-.,....

· .Supprimnm-so os augmentos il'citos, redigindo-se assim:
« ComQ nn proposta, corrigido o engano que hn nn consig-naçiLO
«verbas. diversas,· da Brigada l'olicinl, onde se deve dizer llli1'U

'

quebras ao lli!Uailor liOO$, á ra:ao ela 50$ mansaas ,,

. '

N •. 5
A' rubricn 1G'- Casá do Co.rrecçüo:

Augmentc-so do 5 :•000.$ tí sub-consignacüo « sal~rio; sustento c curativo dos penitenciados'. o roduzam:-se de 5 :000$ a:
sub-<eonsignnciio « mnterinprima, fct•t•nmcntns', combustivo!, otc.,
o do 500$ n do ..« consorvaoüo o melhoramentos do .odificio ~ .
N.•

..
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A' rubrica 20'- Directori!l Geral do Saudo Publica:
Na· consigrinciio· « Matoritil, dll. Inspectoria clo's ·Serviços
. do Prophylaxin, rounam-se as quatro sub-consignncõos: -« Con~
soryaçiio ·o aoquisicüo .do material, 100 :ooo~; ·n:Qs.inf.ootantcs

·-·~
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e material para desinfccciío c expurgas, 80:000$ ~: «Sustento
c ferragens de animacs, 80:000$ ~: « Combustivcl, lulirificantcs,
illuminnciío, oxpodionte,.-asscio e cvcntunes ~.,em duns unicns
sub-consignncões, dizendo-se: «Material~. « Conscrvnciio o ncquisicão de material, inclusivo desinfectantes e despezas com
automovcis e acccssorios, 180:000$ »; «Sustento e ferragens
do nnimaes, combustivel, lubrificantes, illüminaciío, expediente
o oventuaes, 1\10:000$000 »,
· ·
·
. N•. 7

.

A' mesma rubrica 20•- Directoria Geral de· Saudo Publica:
Na consignacão «Material» do Lnboratorio Bactcriologico,
rcunam-sc as quatro primeiras· sub-consignacões: « Instrumentos, apparelhos o reactivos, 7 :200$; Bioterio, u:000$;
«ObJectos de expediente o livros, 1 :500h; «Asseio c cvcntuaes, 2: 500·$); cm. duns, dizendo-se: .«Livros c obj colos do
expediente, 3:500$ »; «Instrumentos, apparelhos o il.'cactivos
bioterio e eventuacs, i2 :700$000 ».
·
·

N. 8
A' mesma Tubrica 20' .--Directoria Geral do Saudo Publica: ·
Na consignação «·1\Iatorinl », da Prophylnxia do Porto do
Rio de Janeiro. Reunn-sc a sub~consignaciio «Expediente
dosinfcctnntes, utensílios de desinfccciio c dcspczns cventunes,
10:000 », ií sub-consignnciío do c Material», da Policia Snnitaria do Porto, «Expediente, acquisiciío concerto, combustivcl,
h..-brificantes, aprestos e demais artigos de custeio das lanchas
c escalares da capital e do Estado do Rio do Janeiro e cventuaes,
1H :750$ », dizendo-se: (Policia Sanita ria do Porto~. « Mntea·ial », «Expediente, desinfectantes o respectivos utensilios,
ncquisiciío, concerto, · combustível, lubrificante, aprestos e
demais artigos do custeio dos vapor.es, lanchas e escal6res da
Capital Federal do .Estado do Rio do Janeiro 121:750$000 ».
.

.

'

..

N. 9 ·
A' mesma rubrica 20•- Directoria Geral de Saudo Publica: .
Nns consignações «Material», desthmdns nós portos de
1•, 2•, 3• o ,,. ·classes, ncorescentom-se,' in ('ine, ns. palavras:
« despezns evontuncu.

N. 10

'

· Na consignacüo c Material geral», ando so lO: «Aluguel do
nrodio pnra .o Servico do Pt•ophylnxin ·dn Febro Amarolln o
Engenharia Snnitarin, 24 :000$ », diga-se: c Aluguel do predio
para n Inspectoria ·dos Serviços de Pt•ophylnxin, 24:000$000 ,,.;

•
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!A.' mesma rubrica 20'- Directoria Gorai do Saudc Pu-

-,-.- .
1.,'

-

blica:
Na consignaciío «Pessoal sem nomeaciío », do Lazarcto da
.Jlhn Grande. Transfira-se o seguinte: «Um mestre de lancha
a 11$ diarios, 4 :015$i um machinistá n H$ diarios, 4 :015$;
deus foguistas a 7$ dinrios, 5 :110$; seis marinheiros a 5$200
dinrios, 11 :388$, para a sub-consignaoiio: « Pessoal sulJalterno dos Scrvicos de Policia SaniLarin c Prophylaxia do Porta
do Rio do .Tnnoil'o », assim dizendo: «Pessoal 'do navio de
dcsinfeccão Republica: um mestre a H$ diarios, 4 :015'ii; um
machinista n H$ diarios, 4 :015$; dous foguistas n 7$ dial'i•)~,
5:110$ .e mais seis mar~nhciros a 5$200 diarios, H :388$000 ».

•

N. 12

_,

!A' m~smà -rubric11 20'-Dircctoria·· Geral de.. S-audo Publica:
·"·!i'll
.Nn consignacão « Laznreto da [lha G't•nnde ». Mantenha-se
a 'verba de 53:513$, como no areamento de 1013. c Pessoal
sem nomeacão », deduzindo-se a importnncia de 24:528$, destinada ao pessoal do rebocador Republica, a qual, pela emendn
acima, fica transferida para outra consignaciio; dizendo-se·
assim: c Pessoal som nomeaciio »: um enfermeiro, 2 :700$; dous
desinfectadores a 2:700$, 5 :4-GO$; um padeiro com 7$ diarios,
B:555$; um cozinheiro, idem, 2 :555$; um machinisla das estufas, 3 :000$; 10 guardas o serventes n 3$500 diarios, róis.
12 :775$000.
. . Somma, 28:985$000.,.

-..

r

N. 13

!A.' rubrica 22• « Subvcncõcs a institutos de ensino»:

Supprimnm-se ns discriminncões de :verbas, dizondo-sa
apenas : «como nn proposta» ..

N. 14

:A• rubrica 23' «Escola Nacional de Bailas Artes: ·
!Restnbcleca-se a proposta do Poder Executivo, sujlpri- ·
mindo-se no «material» n sub-consignaciío « ncquisioíir.s do
quadros, estntuas o outras produccões nrtistioas,.
.

N. i5
'A' . il'Ubricn. 28' « Soccorros Publicos » :

. _.
Supprimidns as palavras «destacada n quant.in .'clb'1Ô:'000$
para auxiliar a roconstruccüo elo ediricio do Inslit.lito":Gcogrnphicoo Historico dn Bnlliu, c olovndn n vorbn de mnis".IOO ;000$

-
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pnra continuncão dos estudos clinicos de JWOphylnxin, de Lrntnmcnto c assistencia medica cln molcstilt do ~ Cnrlos Chagas,,
no interior do paiz.
N. 16
A' rubrica 20' « Obrns,:
Rcdi,ia-so assim: «Como na pll'opostn, reduzida n 350 :000$
·n consignação para « conserval;üo, accrcscimos c reparos ele. ;
n 175:000$ a consignnciio « parn conlinurição das obras do
Externato do Collcgio Pedro II; a I 50: OCIO$ a consir,nação
« pam é1fntinuaçiio das obras do DesinJ'cclorio Gcrnl da Snudc
Publica'; c a I 75 :000$ a consignação «para reformas no antigo cdi.ficio da ·bibliothcca c sua adaptação pnra o Instituto
Nacional do Musicu.

':;

"

;~.,'

..',

.- ~~'

,,

.,•

..

·'

~

N. 17
A' rubrica 36' « Evcntuacu:
Rcstnbclcca-sc a proposta do Poder ExecuL!vo.

•
Ao art. ·2', lettra a:
Supprima-sc.

N, 1.8

N. 19
1\o ;trt. 2",-'lettra b:
Supprima-so,
N. 20
art. 2', lcttra c:
Supprima-se.

~o

N. 21
Ao art. 2', lettra d:
.I:Jupprima-s.e,,

.N. 22
I

:A:() art. a•- Substitua-se pelo seguinte:
IArt. O Governo mandnrt\ nn Capitnl Federal, ns seguintes subvenções o auxilias:
Instituto Historico o Geogrnphico Brnsiloiro ...• 25:000$000
Sociedade Nncionnl do Gcogrnphin ........... . 10;000$000
Academin Nncionnl de Medioinn ............ , • 10:000$000
Acndemin Brnzileirn de Lettras ..•.•.......... 10:000$000
Dispensaria S. Vicente de Pnulo · ·, ..•...... ,.,. 00:000$000
Maternidade das Lnrnn.ieirns •................ 00:000~000
:Associaciio Protectora de Cegos Dczcscto do Se-

. \embro ..... , ·:···· ................... ~.·,.,.~I I;.,.

i O:000$000

..-,

.....'\

·c~.~
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Asylo do S. Lu!z .(velhice desnmpnrndn) •..•...• 20 ~000$000
Instituto do Protecciio o Assistencia á Infancia .• 30:000$000
Asylo do Bom PnsLor .. , .................... ; 4:000$000
Liga .Contra n Tubcrculos~ .• ............ _, ...... , . 2.\:000$000
N.•. 23

..

"'-''

Ao art. 4'- Supprimn-se.

-~·;:.-

.,

',

r~!~·'
<~::

...

;i\...
-

...

;

Ao art.

'

..

r~.-;

y_,
",

'
;.:--

.....

'

~'·

C'j

....

·~-\

-;

'

·,

'

~:-::

~!>'

:. .

.~-

'

o•- Supprima-se.
N. 26.

•''
.:, ;

;.·'-

a• -. Supprim11.-se.
N. 25

Ao nrt.

:.~;

I

N. 2.t

.

..

Onde convier :
l'~rt.
Fica o Poder Executivo autorizado a rever o rogu-. ·
!amonto da hygieno c snudc publica, pnrn m.elhor adaptai-o ás
conveniencias do servico, do n•ccC11:do com as seguint!ls bases:
a) não au·gmentnr os cargos rómunórados pelo Thesouro:
b) não elevar os von cimentos dos nctunes funccionarios:
c) .regular do melhor modo o provimento dos cargos de
delegados e inspectores, aproveitando, porém, todos os nctuaes
que servem desde a roorgnnizaciio do sorvico, do nccôrdo com
n lei de 5 de Janeiro de ,HJ04; os que foram. nom.eados cm virtude· do ·concurso o os que estiverem interinamente exercendo
os mesmos cargos, em vagas definitivas;
·
d) não dar nos funccionnrios ou~ras vantagens alóm das
constantes da lei n. i:l7, de 4 do novembro do 1'802, o 20 dias
do fúrias, cm cadn anno:
e) providenciar como Julgar conveniente para que não
se doem attrictos entro autoridades fedcraos c municipaos:
f) não consignar despezas novas ainda que ad rc(cremlum
do Congresso.
. .
.
'
N. 27
.
Onde convier:
:Art. Fica o Poder Executivo autorizado n rever os
notuncs regulamentos do policia civil;· sem augmontnr nem
supprimir lognres, som. alterar os vencimentos dos funccionnrios existentes, som·dnr-lhcs·novns vantagens ou regalias o som
deslocacüo do verbas de umns pnrn outras rcpnrticões.
'

'

:~; _·'
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N. 28
:·,

..

. Onde convier:
Art. Fica odirectnmonto subordinndn
. ta do a .Cnsn de D.etenc!II:\
:·

'

•·

..r
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•
n Secrétat'IÍI de Es-·
· · · .· · ,.

., "'\'

o: •

•
•
••

-

SESSÃO EM 24 DE DEZEMBnO DE 1913

N. 2t1

.Onde convier:
· Art. Fic11 o Governo autorizado a -t•ever o regulamento
do custas par11 reduzil-as na parte cm que foram augmcntadas
pela ultimll ~cforma.
'·
·
·
N •. 30

Onde convier:
Art. Continúa cm vigor a disposicúo do art, 18 da lei
n. 2. 738, do 4 do janeiro cte 1913 •.
•

N •. 31

· Onde convier:
Art. Fica o Poder Executivo autorizado n rever á categoria de Embaixada a Jegacüo de Portugal •.

N. 3:?.
Onde convier:
Art. Fica abolida a concessão de racõcs ao pessoal dos
estabelecimentos cm cujas vm•bns orcamenlarins não· houver
creditas especialmente consif,'Uados para tal fim, Lendo o pessoal que residir nesses .estabelecimentos direito (t alimJ).ntnuiio.
N•. 33

. Onde •convier:
Art. Fica o Governo autorizado a entrar cm accórdo com
n Prefeitura do Districto Federal, para à fim de ser exclusivamente do sua compoteneia b «habite-se> para as construccõcs
novas o reconstruccões de prcdios que se fizerem no Districto
Federal, com a· condicüo de serem aproveitados pela mcsmn
Pt•ofoiLura, nos cargos o com as vantagens de engenheiro de
districto ·da Directoria de Obras c Viação, dous dos nctunc~
engenheiros. snnitarios.
· · Pat•agrilpho unico. nenlizado este accilrdo, o Governo mnnLortí cm .seu cargo, aproveitando como engenheiro consultor
o constructor, nquollo dos trcs engenheiros snnitn.rios que
melhor clnssificaçflo obteve no ·concurso pura esse ca1~go,
Saln das Commissõos, 21; do dezembro de 10'13. -/<'ali·
aiano Penna, Presidente, com ·restriccõos. - 7'avm·as da Lyra,
Uclator, com rostriccões, ontt•o outras, quanto -1\s emendas numeros :?., 3, 14, -LO, 18, 20, '22, 29 c 31 (esta apenas por julgar
descabida no orcnmonto do Intcriot•). -F. Glycerio. -Sd
Frçil•e, eom rostriccõos, -Leopoldo do 'Bu.lhõos, oo~ res:
st.t•Jecõos quanto tis emendas ns. 10, 22 c 25. -FmliC'tsco Sa,
vencido quanto ús emon'dns 10, 25 o 31 o com l'ostriccõos qunnto
ú cmondn n,. 22 (de nacOrdo com· n sub-omondn do Sr. Jofio
Luiz) •.- Victorino
. "' . . Monteiro.
. . . . .. .-João
- '
. .Luoiz Alves, vencido
-

'

'

'
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quanto {LS emendas 12, 18, 20, 31 c com a seguinte sub-emenda
emenda n. 22: onde se diz « Dispcúsario S, Vicente de Paula
-60 :OOOh, diga-se 120 :000$000.
(I

""

POOPOSIÇ.\0 D,\ Q,\M,\TIA. DOS DEPUT,IDOS, N, 85, DE
SE REFERE O I'ARECEJ\ SUPRA

1013,

A QUE-

O Congresso Nacional resolve:
i\rt. 1.• E' o' Presidente da Ucpu!Jiicn autorizado a dlspenàct•, pelo i\linisterio da Justica c· Negocios Interiores, com
os scrvi~os designados .nas seguintes verhns, :í quantia de róis
<18, 107 :!l30$00!J, papel, c 15:118$, ouro.
•·;

-.

l'apol

L Subsidio do Presidente ·da
Uepublica (como na ·proposta)
2. Subsidio do Vice-Presidente da Ucpublica (como nn
t

O I

O O t

I

O O O I

O O I

I

I

proposta) • ,....... ; ... .

-·;

3. Gabinete do Presidente dn
Uepubl'ica (-como .na proposta): ................ .
4. pespcza com o Palacio da
Presidencia da. Uepublica
(como na llroposta). . . . .
'5. Subsidio dos S c n a d o r e s
(como na proposta) ..... ··
6. Secretaria do Senado (como
nn. proposta) . . . . . . . . . .
7. Subsidio dos D e p u ta dos
(como na proposta) ....
8, Secretaria da Gamara dos
Deputados:
Dim.inuida n quantia de
240$ nos vencimentos do
chefe do servico tachygraphico. · '
Ueduzida do 09:925$ a
53:842$000 ri -quantia destinada a gratificacões addioionaes, ficando esta
parte assim redigida : Para pagamento de gra-·
tifi -c a c õ e s addicionaes,
sondo: de 30 o/o ao subdi·roctor, archivista1 um
..e clous oontwuoe,;
.....porteiro
,

,o

I

o'

O I

Ouro

O O O O t

o

O O I O O O O O I

12·0 :000$000.
30:000$000

..........

70:800$000

• .•.......

15-L :H0$0~0

........ .-.

793 :200.~000

. ........ .

700 ;1,25$000

o

'

O I

I

O

o

O I

.

,.
r

I' O

•

r....

2.61,0;800$000
•-

I

r
~

·-

de 25 o/o, a dous chefes
de seccão, sendo Ílm de 1
de agosto cm dcante, percebendo 20 o/o até essa
dalu, bibliothecario de 1
do maio em dea:ntc, porccbondo aló essa data 20 o/o,
conservador da bibliothc·ca, um porteiro, um ajudante de porteiro c cinco
continues; de 20 o/o, a um
chefe de seccüo, um i" ofJ'icial, de 1 de novembro
cm deante, percebendo até
essa data 15 o/o, um chefe
da redacção dos debates,
clous redactores sendo um
de Annaes, outro de documentos parlamentares,
um ajudante de porteiro c
dous continuas, sendo um
de maio em deante e percebendo ató essa data
,J 5 o/o; de 15 o/o ao supc'l'intendente da ·t·edaccão
dos debates, um 1" official c sete continuas,
Supprimida, por motivo
de fallecimento, a quantia
de" 23 :2•00$, sendo: réis
14:1,00$, de vencimento
de um cl1cfe de seccão;
3 :SOO$ do de um porteiro
de salüo; 2:000$ do de
um continuo, e 3:000$ do
de outro continuo, todos
dispensados· do servi co,
Ausmentada a quantia
de 1,3: HG$, sendo: 2:880$
para pagamento da. grac
tificacüo a d d i c ional do
20 o/o a um chefe de redaccüo dos debates (lei
n. 2. 358, do 4 do janeiro
ele 1013) 20:748$ para pagamento do vencimentos
o sratificacüo addicional a
üm chefe do servico stonographico, 12 :000$ pam
pagam.ento de :voncimon-
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tos a um tnchygrnpho;
7:488$, pára pagnmtV1to
do vencimentos o gratifi-:
cncão nddicionnl a um
ajudante do. porteiro, disncnsado do scrvico. o pri,nciro por delibornciio da
Cnmnrn do 31 do dezembro de :l !H2 o os demais
por outra deliber11ciio · de
:18 de abril de .:1013.
:Augmentadn do '2: 4·00$
para pagamento de gmtificacão especial. do chefe
da. redaccão dos debates,
estabelecida na resolucão
da Camara do 26 do dezembro de 191:1.
A quantia de 120:000$, .
destinada pa,ra vencimentos de :LO tncbygrnphos .
fica mantida, para ser distribuída, de aecôrdo com a
resolucão da·camara de.26 ·
de dezembro de 1911, por
112· táchygraphos, a s s i m
discriminada: ·
·8 tachygrnphos ..de. :1•..
classe, · n 12:000$, cada·
um; 2 taohygraphos de 2•
illnsse, a 7:200$, cada um;
o 2 tnchygraphos de a•
classe, a '• :800$, cada um.
Incluída a quantia de
4 :800$, destacada da verba-Material-para grati.ficlcões ilspeciaos e mensnos : 200$ ao funcoionario
da Secretaria que servir
como secretario da Presidencia; de 15•0$ ao funccionario da Secretaria que
servir como secretario da .
Commissão de Financas; o
de 50$ no. continuo. da .Secretaria . que servil~. na
mcs111a Commissiio :• . . • • r . .
O. Ajuda de custo-aos membros
do Congresso Na c i o n ai
:(como na p!'Oposta) · .••• ·;; ••...••..
\
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Papel
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1.000:050$518
.
' 275:000$000
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()uro
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:1.:0. Secretaria de Estado :

11.
12.

13.
14·.

15.

Os vencimentos dos
continuas o correios serão divididos cm 2:400$
do ordonhdo o 1 :200$ de
gratificacü·o ........... .
Gabinete do consultor geral
da ncpublica (como na
proposta) .............. .
Justiça Federal:
Eliminada a quantia
do 35 :000$ Iiilra comprar
·mobiliario do salüo de
honra do. Supremo Tri]lunal .... , ............. .
Justica do Districto Federal
(como na proposta) .....
Ajudas· de custo a magistrados (como na proposta)
Policia do Districto ·. Federal:
·
Na s u b- consignação
«E s c o ln. Premonitoria
. Quinze do Novembro,,
·substituam-se os dizeres
da sub-consignacüo «Alimontacüo, medicamentos,·
dietas, · calcados e vestuario dos recolhidos e
combustivcl), p ola seguinte: «Alimentacü~, inclusive do pessoal, medicani'ontos, .dietas, calcado
o · vesluario. dos recolhidos e· comhustiveis, para
·dar cumprimento ao disposto, Laxativamonto, na
Lnbella B do regulamento
quo baixou com o decreto
n. S. 203, de 8 de setembt•o do 1010, olovando-so
do 160:000$ a 200:000$ a
mesma sub•consignacão.
Augmontada do réis
20:000$ para a despeza
oom o pessoal sem nomeacãG j:)~ N~orpti)rio

• •••• o o •• o

723:173$118

• • o ••••• o •

10:005$000

f

I

O O O

1. 018:505$018

O 0

0

L 380 ;097$118

o o o o o o

10:000$000

O O O O t

O O 0 O I

I

o

I

O

O 0

......
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sendo: um administrador
com 4 :SOO~, um auxiliar de autopsias c consct·vador do museu com
3 : GOO$, dous escreventes
a 3 :000$, cada um, c um
servente com 1 :200$000,
Na consignação-« Verbas diversas ) -onde se
diz - 6:000$ para quc_hras ao pagador - digase - 600$, a razão de 50$
mensacs '· ............. .
1G. Casa de correcciío (como
na proposta) ..... , ..... .
':t 7. Guarda Nacional (como na
proposta) .......... ..
'is. Arc!iivo Publico (como n11

• ••• o •••••

15•• 890:746$501

••••••••••

315:751$106
35:100$0000

••• o ••••••

propoSln .............. .
i!l. ~\ssisten-cin a a I i ena dos

·
como na proposta) .....
20. Dircctol'ia Geral de Saudc
Publica:
Suppt·imida a dotacão para o Lazareto de
•ramandartl, salvo a que
se refet·e a vitalioios, autorizado o Governo Federa I n vender cm hasta
publica Q immovel onde
1'uncciona e cuja consevacüo manterá atú que se
roolizo a venda, sobre o
qual sertí ouvido o dire. ctor da Saude Publica ..
21. Secrétaria do Conselho Superior de Ensino (como .
"' na proposta) .......... .
22. Subvenções a institutos de
onsino (como na proposta) . Descriminada a verba do :!. 223 :792$23G, destinada tí Faculdade do
Medicina do Uio de Janeiro, elo seguinte modo:
:! dil•cctot• .. .. .... .. • 10.000$

l'opel

..........

180:781$118

..........
•

2.213:419$178

1/
•

5.273:133$000

•••••••• 1

GI:098$000

• o' o o o o o o o
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31 profcssot•es-ordinnrios a G:400$ de
·
ordenado o réis
3:200$ do grati1'icacüo ........ 207 :GOO$
20 professores exLraordinarios a róis
>i :000$ do ordenado e 2 :000$ do
gt·nLificacão . . . . i20 :000$
•1 prol'cssot· cm disponibilidade , . . . . G:000$
2·1 assistentes a 3 :600$ ,
do ordenado o
·"
1 :SOO$ de gratiJ'icaciio . .. .. .. •. 120 : GOO
3 pro'fessores contrncLndos a >i :000$
do ordenado o
2:000$ ·de gratificação .•.. , , , , 1S :000$
GrnLificnciio a o
substituto da
1• secção .. .. .. 3:200$
i\. ·C e r esc imo do
v o n c imenLos
addicionaes .. 06: 2SO$
.Gratificação especial nos lentes de clinicn. 16 :SOO$
667:440$

Pessoal dn secrtitaria o
bibliotheca:
i secretario a 4 :SOO$
do ordenado o
. 2 :oiOO$ de gratificncão . . .. . . ..

i s u b-s e c roLaria a

3:200$ do ordenado .o 1 :000$ do

7 :200$

grntificacüo .. .. 4: SOO$
3 '~manucnses -a réis
2 : >iOO$ de ordenado c 1 :200$ do
gmtificncüo .. , , 10 :SOO$
1 bibliothccnrio a , ,
>i :000$ d~ o~do

Vol, IX

D~

i 013
Ouro

.,

l
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Ouro.

i

i

i

i

nado o 2 :000$ do
grntificacão •.•.
s u b-biblioLhccario
a 3 :200$ de ordenado e 1:600$
de gratificação.
porteiro a 1 :SOO$
de ordenado o .•
000$ de gratificnoüo .......... .
bode! da bibliothe. ca a i :600$ do
ordenado e SOO$
de gratificação ..
thcsorrreiro a róis
4 :SOO$ de ordenado e 2:400$ de
gratificação ••••

6:000$

.4:800$

..

2:700$

2 :1;00$

.:.

7:200$

59:000$
Pessoal som nomeação :
28 serventes a :LO O$ .. , 33 :·OO.G$
2 enfermeiros da Maternidade a 060$ i:020$
i .encarregado do motor
o o:
1. :800$
i o n c a r r cgado do
herbal'io • . . • . . . i :200$
1 auxiliar do cncar!Cgado do motor.
060$
I

I

O O O I

I

O I

30 :/;80$

18
i

i

8

[

I

Pessoal dos laboratorios:
preparadores a réis
3 :600$ de ordenado o 1 :SOO$ de
gratificação . . • . 07 :200$
preparador . addido,
·
11 3 :600$ de arde- .
nado e i :SOO$ de
gratí"ficacuo . . . . 5': 400$
pol'teiro da Maternidade • .. .. .. .. 5 :400$
o o n s e ryadorcs 11
i : 600.$, .d~ orde-_
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P•vel

11ndo o 8.00$ do
gl'aLiJ'j.cacüo .... 57:600$
Gratificacuo a o
· · CiiQ~ servador
e n carregadO:
dos ·Caduver.es.
~.

Material '(inclusive 10:000$ para
a enfermaria de
g y n e cologio. e
cirurgia do hospital da .Gombôa, ......... •1

.... .
. "... ..,

2 7 :1 :572$286) "

:Adoptado o
mesmo criterio,
i'ac·a-sc discriminação i g u ai
da verbo. ró i s

',

i . 128 :209$300,

,~

destinada á Faculdade ·ile Medicina da Babia
''''''·'''' 11,SI;5 :700$005
23. Escola Nacional de Bellas
IA:rtes:
·
IA:Iicrescentc-sé na consignaciío «Acquisicüo de
quadros, estatuns c outras
produccões artisticau1 o ''
seguinte: « sendo empregados dous tercos do cre. dito em •Compras do produccões nacionaes, a juizo
de um conselho nomeado
' .,..
pelo Ministerio da Justica
e Negocios Interiores :a>.
Elevadas de 7 : 4 OO$,
.ouro, a 8:070$800, ouro, a
consignaciio « Pensões a
alumnos na Europa, etc.,;.
c de 5 :600$, ouro, a .••...
G:<1.<1.7$200, ouro, c . dé
« Pensões a artistas premiados na oxposicüo geral,
317:812$286
:~to....»: :·..·~·· .o.t~t :o:o.o.
.o: :15:H8$000
.
'.
• • • • • o • • ',
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24. Instituto Nacional .de Musica:
Reduzida de 1:000$ a
consignacüo «Acquisiciio
de insl~umonlos, ~.eiJ.aros,
!)to.»
Elevada de !l :000$ a
i O:000$ a consignaciio
:
« Movo is, •rep~~:ros, utonsi- ·
1;31; :897$235
Iios. etc,, ....... , , , . , , . . ............... .
25. Instituto B c njam i n Constant:
Reduzidas: de i5 :000$
a 14 :000$ a consignacão
«·Calcado, roupa, etc.», e
de U:OOO$ a 4:800$ a de
«Material para officinas. »
•
Elevada de 4:800$ a
5 :SOO$ a consignaciío .
« Medicamentos, 'drogas,
. dieta, etc. », assim rediS' i da : « Medicamentos,
drogas, dietas o instrumentos dentarias , ; de
o:000$ a . 7:200$ a do
· « Illuminaciío c accessorios », assim redigida:
« llluminaciío,
accesso152:251$118
rios c aquecimentos».. . . .......... .
20. Instituto Nacional de Surdos-Mudos (como na pro163 :327$118
posta) .......... , ... , ....... _._;_... · · · ··
27. Bibliotheca Nacional:
·~
- Elevada de 54 :000$ a
58:000$ a quantia destinada pat•a o pessoal das
officinas S'l'aP.hicas e da
encadernaciio.
Incluída a· quantia de
irO: 000$ para -ot•ganizaciío
11
de catalogas.
· :, ,,, .
.,
'' ,,
Reduzida: do 32 :000$
a 22:000$ a consignacüo
« Conservaciío de livros,
poriodicos, etc. »; de róis ,.
... :·--:
18:000$ a iO:IOOO$ a de ...
.... :.:: ;
.'
« P e r m u ta c õ c s c do- • ·
'"';'t. r, ' r
o:qg~~!!Jaciío, ,lltc.•. :.; ~.· d~

•
•
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24 :000$. a 22 :000$ a de
« Illuminação,
corrente
clectricn ........... '. . . ' ...... ,·,o'
570:112$118
28. Soccorros publicas:
:Destacada a quantia· de
1O: 000$ para auxiliar a
rcconstruccão do edifício
do Instituto Geographico
c Historico da Bahia ..•.
100:000$000
20. Obras:
Na consignnclio « Conservação, accrescimQs c
reparos, etc. ~ substituam-se as palavras : «in.. '
clusive a · conclusão da
Escola Nacional de Bellas
•
Artes e das obras das Colonias de Alienados, pelas
·seguintes: «inclusive reparos c concertos no Palacio do Cattete ».
Reduzida de 200 :000$
a 175 :000$ cada uma das
seguintes consignações:
« Para continuação das
obras ' do edifício do Externato do Collegio Pedro
II»; c Para ccintinuacão
das obras do. Desinfectorio Central da Saude Publica», e «Para reformas no antigQ edificio da
Bibliotheca e sua adaptacão para o Instituto. Na925:000$000
cional de 1\lusica .•••.. , .
3'0. Çorpo de Bombeiros : .
Eliminada a quantia de.
4:87 4$993 para soldo do
tenente Firmino do Mattos CorrOa, por ter falle2.558:588$000
oido
31. Serviço eleitoral (como na .
100:000$000
~proposta) ............. .
32 . .'.dministraciío, justica o outras despezas no Territorio do Acre:
Reduzidas: de 100:000$
a consignacüo « GratifiO t
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cncão no pessoal da secretaria, trnnspo·rtcs, etc., do
material de cada um d-os
Departamentos do Alto
Acre, Alto Purús, Alto
.Turu>i c de Tauruuacú »i
o do ~DO: 000$ na •consi:;nacão «Serviços publicas » e nas obras no Torritorio do Acre. ·Inclui da
na c-onsignacão « material » da Prefeitura do
:Acre a verba necessaria
para residencia do Prefeito :· ...... _......... ·.... •.•!
33. Instituto Os w a Ido ,Cru~
(como illll proposta) •• ·:· •.
34.•. Sorventunrios do Culto Ca. tholico (como na pro-:
posta) :......... :• ......... ')
~.
35.•. Ma11istrados cm disponibilidade (como na pro.·' •.• •.•.•
.....
posta) -~· ..... ·:··· ..... _.
sa.. Eventunes. Destacada nt6 :í
quantia do 100:000$, para
attender no pagamento d()
premias concedidos de a()côrdo eom as lois ·em
vigor, aos alumnos das
\Faculdades subvoneionadas pelo Governo. !Ausmentndn de 25 :•DOO$ para
subvencionar o Congresso·
elo Historia Patria ..... .

..

,,.

l'opol

'

·.'•

3.074:800$000

···-·········

331:2~0$000

-

:· : • · • •":•

1
, •••

-

00:000$000

o .• ·:

... . ..

100:000$000

'

......... .

175:000$000

Somma .......•.•., i5 :iiS$000 t,S,1ü7 :030$090
'.

.A.rt. 2." Fica o Governo autorizado:
a) a conceder no Instituto I:Iistorico o Gcosraphico Brnzileiro a quantia de 20:000$ para a ncquisicilo do mntorial destinado no novo edificio, facultando a impl•cssüo da revista na
Imprensa Nacional;
\I
b) a abrir os creditas nccessnrios para o cumprimento das
disposicões contidas na tnbclln B do regulamento quo baixou
com o decreto rn,, 8.203, do 8 do dezombro de 10:10, rclativnmonte no CXCI'Cicioêlé 1013;
c) a despender ntó GO :000$ pura rc]lrosontnci\Q. officinl do
IBrazil na Exposicão do Hygiono; quo torá J.o:;nr. oril Lyon, no
nnno de 'I OH, o pnru u qual o .Governo recebeu conylte officinl:

..

'·

.'
'

.. -

~

I
I

,
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'd) o. ·cmprcgo.r as rendas da Escalo. Prcmonitorin Quinzo
do Novembro no. construccão .de pavilhões pat•a officinas do.
mesma escola c acquisicã() do machinas c utcnsilios para as
mesmas;
c) rever, sem augmcnto de dcspcza, o regulamento do.
Caixa \Beneficente da Guarda Civil, annexa ao da Guarda Civil,
Cl'Cada pelo decreto n. 0, 003, dO 10 do junho do 10;08.
Art. 3." Continua cm vigor o art. 3' da lei n. 2.738, de
'' de ,janeiro de 1013, com as seguintes condicõcs: Ondo se diz
«reclamado c t·ccobido ,, diga: «reclamado»; c sup[lrlmam-sCl
as palavras « clcntt·o de» até «eonsegnaçüo ».
Art. ,,,. O Governo mandará editar pela Imprensa Nacional
as difforentcs obras, livros ou trabalhos do Dr. Alberto Seixas
Martins Torres, ex-ministro do SuP,rcmo Tribunal Federal,
dentro das do tacões orcnmentarias.
:Art. 5." Os avaliadores privativos das i' o 2' varas do
orphiios c ausentes funccionnrúo con,iunctamcnte como os das
varas civcis c feitos da Fazenda, salv.o nos casos cm quo intervier al!"azcnda Municipal, cm que fuuccionarüo como actualmente,·
Art. a.• Os cégos, que, de accOrdo com o regulamento cm
vigor no Instituto Benjamin Constant, forem classificados cm
concurso, terão prcfercncia no preenchimento dos Jogares do.
p,rorcssorcs desse instituto,.
:Art. 7.' O. Poder Executivo rcmcttcrá no Congresso, cm
sun pt·oximn reunião, um bnlnnco dos pntrimonios dos diversos
cstabelecimenLos de ensino nctunlmentc subvcncionndos, indicando as bnscs que lhe parccct•em mnis convenientes pnra n sua
completa desofficializacüo.
Art. 8.' Fica revigorada 11o disposicão do art. 00 do decreto
n: 4.08, de 17 de maio de 1890 o seu paragraphb.
Art. O.' O Governo, sem despcza o pelo primeiro navio de
guerra nncionnl que tocar ·no porto de Lisboa, traslndnrá parn
o Brnzil .os restos mol'lacs de D.. Pedro do Alcantara c de sua
esposa.
:Art. 10. No Co!Icgio Pedro II nüo serão ndmittidos alumnos gratuitos, sinüo depois que o numero actual de taes nlumnos excedente do max1mo lcgnl se nchar reduzido ao que a
lei pcrmittc e houvet· vaga •.
Cnmnra dos Deputados, 22 do dezcimbro de 1913. -Sa·
búw Bm•J•oso JtmíoJ•, Presidente.- Antoni'o Simeão dos Santos
C.aal, 1' Secretario. -Raul da Moraas Vciaa, 2• Secretario.- A!
imp:rimir.
,
·
São novamente lidns, postas em discussão e approvadas
sem clilhnte ns rcdncües finnes das omcndns ·do· Sonnclo, ús
proposicõos dn Camarn. dos Deputados n. 75, de 1013, fixnndo n. dospezn do Ministorio cln Fazenda, .parn. o anno do
101<1, c n. 70, do -1013, fixando u dospezn do Ministcrio da Marinhn pnrn o anno do 10-14. •.
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O Sr. .ttayinundo de Miranda - St•. Presidente, é aindO:
sob a ~ccão dolorosa que os u!Limos acontecimentos o~corri
dos cm Alogons dcixaram··no cspiríto publico, que voHo á
tribuna; forcnclo pela natureza· da gravidado desses factos, o,
no mesmo tempo, poln necessidade de restabelecer n v.crdndo
sobre. um ponto que ú pt•eciso núo mais •continuo. mysLi1'i. cado c é o que se refere n. uma supposLn con{lO(Jl'CIK}tio lf.o
t
1\•ore.

,,(.....

'· ..
;~· .
.'•Ir_: .. ·.

i;.::;·· •.
'..

C<- ·,

'

-

· .·

.

'

· Eu ngrnd.cço, Sr.: Pt•esiclenLe, om nome elos nffligiclos no
Estudo de Alngoas, · a nttit11de dn impJ•ensn, cm gorai, desta
Capital, narrando ·OS ·ractos mais ou monos, tal qual cJI.cs
estão occorrcndo naquclle Estado. E t.anto é boa n impPessüo
que mo deixou no espirita n nttitude da imprensa, que irai
reproduzindo, no meu discurso, as manifestações de cada .um
desses orgãos. Noto, porém, que alguns dos· jornncs dizem:
«A con{llio1·açtio do N01•te.» «Está cheoando a ve: de Alaaoas.»
. «0 Estado da Alaooas arneaçado· de con{la(Jração, etc.»
.
. - Não hn ·Ln!. O Estado de Alagoas não estú conflagrado·.·
.:A opposicão naquelle Estado não cogita de movimento algum
do oCOnflngracão, nem de nnnrchia, nem de r.ev<>lucõos. A opposicão do Alagoas quer exclusivamente que aquelle Estado,
pelo orgão do seu proprià governo, entre na regra constitu-.
cional, garantindo os· direitos dos cidadãos •. O. que n opposicão ele Alagoas quer é que os Srs. Governadores de Estado,
nolndnmoute o do móu Estado, se cbnvoncam do que não são
caciques •C sim GovcrnadO!'CS, delegados dn soberania popular,
cncarJ•c;;ndos de garantir a ordem, manter a Constituição
o distribuir as garantias devidas a todos os cidadãos e que os
seus adversarias, que se mnnlecm cm, opposicão digna, dcnJ,ro dn lei, siio os que mais toem direito tí vigilnncin do· poclct•
publico, pnrn que não seJam pre,iudicados nn sun propricdado,
pnt·n que não sc,iam sncr.ificndos nas suas vidas.
A vida do cidadão 1) muito mnis rcspeitnvel do que · n
f,yrnnnin de um salvata1•io, inconveniente ·e incomprohensivel,
póde suppôr.
· • ·
·.E' preciso, Sr. Presidente, que ou, por mim e , in terpretnndo nesta hora o ·pensamento de todos os 'meus cor!'cJigionarios o todos os meus companheiros do repr.cscntaciio
federal, declare perante o Senado, pcrnnLo o paiz inteiro, d-o
uma voz por todos, pnrn que duvida niio possa haver mnis,
que. nüo pretendemos, do Governo dn Republica, a intervonciío
federnl no Estndo ele Alngons.
· ·
, ·
·
O que nós pretendemos 6 que· o Governo do Eslndo siga
os preceitos constituci-onnes e respciL!; n lei; ncccitando os
clonsclhos e oricntncüo. dos que lhe silo. insuspoitos, quando
sous netos forem contrn·n nnturezn do rcgimen e nló contra n
intcgridado de seu cnrncter.0 que cu quiz com ·~ns~in'dic(L(Jiics que· np!'escmliúi no Senado c que memcernm n intcrvcncúo dn Commissiio ~rio Consti·Luiciio o Diplomnoin, M senticlo do serem pedidns infoJ•mn.cúes, que vieram documentadas; foi que, pelo orgíio · desta

.
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Commissiío o governador do Estado se convencesse do que·
fóro: ela circumscriocií:o do Eslado_1 se neconheco, se diz e só
proclama que S. El\~ es-tú seguinuo um ,cam.inho errado, nito
rcspoitn,ndo direitos, rasgando a Constiluicii.o n todo o momcn to, deixando sem gnrnnl.ins do vida, do Hberdnde c do
,p'l'opt•iedade n •l·odos nqu~illos que confi!lrnmr quo S, Ex. ia.
pam lá para corrigir dofeHos.
·
n·Fns o que niío se justifica é que desde o momento cm
que c• honrn:do Sr. coronel Clodonldo da Fonsec!l foi invesl.ido
do cargo .de governador e nccei'lou n investidura, com o fim
de sn.lvnr, corriB·ir (\ melhorar, esteja Lodos os dias a prnl.ica.t•
violencins o nttentndos, que jamais occorreram naquolln Lerrn,
nem no passado regímen, nem no actual, e se vtí ·servindo do
Jeis anteriores para applnca.t• os males o ,iustifi'~nr outras
tantas violoncias.
Se S. Ex. condemnava o modo por que AlnB'ons era ndministrndn, porque dispensa n feitura: de leis novas e se.rve-se
de leis anteriores que ltí encontrem ? !
Explicada assim, do um modo claro o posi'Livo, a niossru
oriontnciío, póde ficar r:erto o Senado, pódem ficar certos o
pniz o S. Ex. de que não queremos a sua deposição.
Por mim, 'pelo Par.tido llepublicnno ConseJ.'vndor, por nossos ,coN"eHgionnri.os, declaro que S. Ex. pódc dissolver a policia, :rn·andnr pnssear n P~Unrda civil, deixar ·nherto o pa\Mio,
dormir do pol'tas e .innellas nber.tns, porque ;não sert\ incomlmodndo, e nii.o deixará· o palncio sinão quando Lcrmjnar o
período do seu governo, e isto mesmo porque é a Constituicã·o
que manda.
·
Fnco esla deolarnoão publica, da> nossn ori·ootrwüo, .'porque
de outra fr\rma niio podemo~ >agir, clesde, o momento cm quo
esl.nmos,filindos n um pm-tido cuj.o prosrammn é_um resumo
dn Const.iLuicão da Rfrpublicn, e envolvo todos os principias
dcmoc~o.Lieos o republicanos. Não podemos, pois, pleitear. no.
qtrn.lidado de membros do Pnrlido Conservador netos o dolibcrnções que são incompatíveis com o programma desse mesmo
partido.
A prova de que u Govor·nador do Estado é, na molho!'
das hypotheses, como acredi'lamos que o seja, uma: victima de
possimos conselheiros, pois S. Ex. ·~iio sabe escolher nuxi1iin;es, esl.ú no proprio tolegrnmma; por eno dirigido no Presidente da RepubHcn e qun transmiLtiu 1\ imJ)rensa dostn Cupitn'J n:~ integra. Nesse tclcgrammn diz S. Ex.:
JVTacei6, 23 -

(Dil correspondente) -

O Dia!'io

Of{'icial publlcou o seguinte· telell'ramma que no Mnro-

chnl Hermes dirigiu o coronel Clodbaldo dn. Fonseca:
«Sr·. Prcsidont.e. da Rop.ublicn, .apresso-mo a communicnr
n V, Ex. as occtll'rencias que so aenbnm do dnt• ncsl.n
cnpil.n:l, •antes Qtle cheguem nhi deLurpndas, ~orno s11mpt'o
acontece com 'tnes noticias, eivadas de pnroinliclnrlc.
Ho,ic, :\ li,nrrle, rcnli?-Ol];SC, p~c.iri.cn~ll!·entc. o macf'illf( PI'Omoviclo noln assocmcao pohL1ca LHm elos RcpubiiOnn.os
Cmhnl.cntrs», nnm mnnHosLn1~ soUdm•iarlar/n ao ooVC1'1lO

rlo Ccm•li. U·m

O'I'UJlO

de po)ntlarcs, que se rle,!lar.ott

3G2
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da ·massa do a·uditor'io Jl!ISSando. cm {1'Ciltc a ·casa ad
Sr. Pacs Pinto, foi aaurnclido a tiros que dclle 21artirai1n;
sr.uunclo !tlls, a SCU!tndo outJ•os, do 1'C(erido {J1'UJlO,

Ao ter conhecimento do ·taes facLos o no dn.t• im~
.mediatns .providen:cias quo ov~Lassem a continunciío do
tiroteio, recebi um 21edido do gn.rantins por 11nrte do
Sr. Paes Pinto, no qunl attoncli prom~tn.monte,

.

'

1nandanrlo estender wm cordão ele praças da 210Ucia cm.
tomo da sua ?'esidencia.

Consta que snhirn.m feridos um parente do Sr .Pnes
Pini•o () vnrios 210pularr.s.
·
Attcndendo ú exnli.ni(ÜO em que so encontram os
animas, mandei. por prevJdenc.in., gu!Lrdo.r !L casa do juiz
fedornl c a Hepnrti('ão dos 1'elegJ1uphos.
'·
Estes factos não me surprehendern.m. Sã() conse-

"·'·

qncncias da politica otl'icnta que estao fazendo cm diVeJ•sos Estaclos, pOJ: inspiração. do cent1•o, pam, pm·t!wbanrlo a ordnm publwa, p1•ovocarem a intm•vmJ.ção,
tcnilo, ha tres dias, havido jú a rtenltativa do asRassitwlo

•

..'

do .iornttlista r"uiz Silveira, secretario dn Fazenda, ag:;:rodid() n tiros pelo Dr .. Arthur Juctí, juiz substif;uto
federal, quando viajava cm um bonde com sun fnmiliu ..
A's 2 horas da mndrugndn rO juiz federal apresentou-se em cnsn do nggressor, que se refugiou perseguido pelo clnmor publico, n.flm da lho conceder
habeas-cor1nts. Cordiaes saud•acõcs. - Clocloaldo da
Fonseca_,,

"

.,.

·.

Ora, Sr. Presidente, quem redigiu .csla tolegrn.mmn c o
submeL'teu (~ assignntu.ra elo Sir. governador do Estado, niío
foi leal p•n.rn .com S. Ex. o nló fraudou a sua bon fé.
O Sa. Afu\UJo G6Es - Está ahi a confissão, do Msalto.0 SR, HAYMUNDO DE MIRANDA - A confissfuo· do assalto
esttí perfeitnmenrLa ca·racterizadn si eu docln.rnr no Senado
que n cusn de residoncin do coronel Pnes Pinto não fica situada
na via publica. Qunlquer pessoa grupo ou o tnl audiLori() n.mbu!anta que queira se npproxiJnar dn residonain do coronel
Paes · Pinto •tem que circu.mdnr o quartel do policia; e nndnr
bastante pa.rn nlcanrcm· o portão dn chacn11n•, o deste portão
do auditoria ambulante que fosse proP:ositnlmcn!to ú residcncin
do coronel Pncs Pinto.
·
.
Portanto, ll~ só poderia ter chegado u:m grupo dcsL:tcndo
do auditoria run!Juln.nto que foss~ propsitnlmcnto ú rcsidencio.
desse ·cavalheiro pnra um fim dolcJ~minad(); Nestas oonüioõos,
pcCC[l' ]loln base esto nrliculado, que so vem s:i.nglltllndo na veia
da saui:le ç, ao mesmo tampo. grnoas n Deus,compr•emc~tondo~so
ainda ma1s.
.
·
'
·
O Sn. Anw.ro• G6Es -,E' o .caso do pergun~a.r ·no governador que foi h\ fazer csseJ.'grupo.
' ..
0 Sll. HAYMUNDO DE MinANDA - A conscionci~ do rolnlor
dosso to!osmin1mn ostn.vn .tnmbom nn occnsiiío •tão ·portur)lnd~,·
quo co!ll'coou olJe dizendo qtlo o grupo so d9stuc()u do (lud.Jtorlo
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nmbulnntc c pnssou nn rcsidcncin do coronel Pncs PilllLo, sendo
nggrodido, depois.. . n conscicncin .doeu () oHe nccrosconto.u:
«saou.nclo uns a .woundo outros . .. fo·t. o l/l'UlJO quem aonrccliu•,
S. Ex. diz que recebeu um pe.dido de gll.l'Mltias do co.roncl Paes Pinto logo apôs a nggressão que sof~rou.
Orn, Sr. Pr!lSidentc. si o coronel Pncs Pinto pediu gnrant1ns ú porque dn sun pnrl.o não havia o mcno.r inltuiLo de
porlnt·hnoãa. nem de confla!l'l'noão.
Quem ·aggrido não pede snrnn~ins.
.:
o Sn. AIIAU~ro Gólls - Ju lgn-so bnstnntci garantido pnr:i
fazer a nggrcssao.
. ,. . ,
o Sn. nAYMUNDO Dll Mt!IANDA - Notn-so ·nindo. o t~lc
gt•arnma :
«••• attcmli promplamont.•l, mandando r.sLcndo~
· um cordão de prnr;as ·do policir, cm torno dn sun residcncia.)
'Ahi estão os !netos não conf.csLndcs. ·
No primairo nssnlto tí casn do r~oroncl Pncs, Pinto, o
Sr. Governador, a pedido do mesmo coronel. mandou posta~
um corclúo do policia cm fronte dn sun. rcsidcncin.
Muito bom.,
•
Porque não impediu essa cordão policial o segundo ntnquc, úa 2 horas dn madrugada o um on!t•o ntnquc de din?
De duns umn: ou esse co~dão pclicinl postndo a\li por
ordem do Governo o foi oxclusi:vnmen~a pnrn .fl'nrnnlir os nssnllnnlcs conf.rn qualquer ronr:cúo ou cv;ntunlidaclo, ou não
I! verdade o que allf'irmn o telegrnmntn, porque não se póde
comprehcndcr n possibilidade do mais dous assaltos ú rcsiclcncin ele um cidadão depois do ter sido posto cm torno dtl
sun rcsidcncin um cordü:o policial.
O Sn. AnAUJo GoEs - Não csqnccn V. Ex. do que esse
cordüo tinhn de cntoncler-so com os n•&nltantos policiwas disfarçados cm povo. Estn ó n oxp\icac.ão que o caso tem ..
o Sn. n,\Yl\!UNDO ne MtnANOA - .Accrosccnln o tclcgrnmmn:
'
«No l.iroLcio foi fct•iclo um parente do Sr. Pnos
Pinto c :vnrios populnt•cs.)
Müo ó vct•dnclc, Sr. Prcsidcnt·a; niíc• foi ferido nem um,
nem vhrios populares, ferido foi npcnns o Dr. A~tbnr .Tnct\,
que se nchnvn nn occnsiüo nn rcsidcncin elo coronel Pncs Pinto, c qunsi morto o Dr. Guedes do ·Mi:·nndn, que escapou milns-rosnmonlo, tendo o seu chnpéo vdrndo por umn bnln.
Não mo cnnsn:-ci do repetir, Sr. Prcsiclcnlc, que o que
l!ou:vo foi nponns um tiroteio pot• pnrtc ü; gnnrdns civis, cont.rn cidnduos inqrmos, gunrdus civiR quo ornm commnndnclo;~

:·

)INNAES DO SENADO

•

pelo secretario de Fazenda, que, npcz~.r disto, ainda ~-ontiri•íli
<>ccupnndo nquelle cnrgo !
E' ntó passivei que tenhn sido o secretario fuzileiro n pessOa qnc r.edigiu esse telegramma, l.üo .jncongrucnlo c contrndicl.orio ó ellc.
·
·
«Attendcndo á cxalt.acfi,o em que se nchnvam os
animos, mnndci, por previdcnda, guardar n casa do
,juiz fede!'al e n rcpnrticüo dos 'J'olcgraphos), diz o tclegrnmmn ~ovcrnamcntnl.
.
Exaltaciio .. o' Um grupo do guarrlns CIVIS, commandndo'
por um secretario de Fazenda, se entrega n deprednr,õcs nas
!'csidencins dos seus adversarias, 'a n isto se classHicn ....,
exnll.acão popular I
'
..
Guardar n casa do juiz federal, por que, ·sr. Presidente .
Porque. o secretario· de Fazenaa estava irritado, visto que'
esse magistrado havia conc'~dido uma ordem de habaas-aOI'·
Jl11S no Juiz subsLituto federnl, que não Linha nenhum crimr.
c que, si o tivesse,. seria connexo c6rn o secretario do Fnz'ondn.
E lorm inn nssim o te legrnmmn :
surp~ehcndcram ..

•Estes. fnclos não mo
'

,,

,

Nnturnlmcntc, porqu•a estavam delibei'a'dos,,·

«...

silo consequencías rl:t politica odiontn que
r.slão fazendo cm diversos Esl~dos, por inspíJ•ncüo rio
centro, pnrn, perturbando n ornem publica, p~omovc
rem n intervoncão.»
··:·.·

''

'

:,.~-

Não sei, Sr. Presidente, que -críterio tl este. O Governado Estado communicn ao·Chofe dn Nacão, n seu gcito, ns
occorrencins. lnmcntnvcis provocadas por um secretario de
Fazenda, tacitnmento podo no Governo dn Republica que: ncccile cssns informações o termina aggrodindo, atacando o Governo da Republica, titxnndo-o .do perlurb'ndor dn ordem nos
Estados I
.
o Governo 'ctn Republica urro tõm feito ou trn COUS:I 'si-.
não, com .muito criterio o cnutoln, ir nss•agurnndo, tnnto qunn~
to tl passivei, n vida dos brnzi!oi,•os que reclnmnm 1 essa gnrnntin, sabido como ó que n nossn Con~tituiciío dcto~·minn qno
se gnrantn n vidn n todos nós, n inviol~lhilidndo elos nossos do 7
mioi!ios o n _integridndo dos nossos direitos.
0 Sn. RAYMUNDO DE M!MNDi\ - «Nessa caso o que. lia a
lamentm• é que sentia tüo sumpatll·iaa ao paiz .. . » Ve.inm ltí
como n situnciio do Alngons ó sympnthicn no .COI'I'ciol «esteja
do~
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O Sn. ARAuJo GóES -.Quem diz isso ?
o. Sn. ·RAYMUNDO DE !\!mANDA ,_ O Correio da Manhã.
«•• ,elementos baixos que não representam nenhuma
forca politica no Estado e vivem gracas 6. condescon~
dente o desprecnvida proteccão que lhe dtí o Gover·
nado r.~

B' esse secretat·io de Fazenda improvisado c seus simi·
lares quo . sacrificam a situação de Alagoas, homens que
nunca pensaram chegar n valot• algo; nem ,jamais na familiu
do Sr. coronel Clodoaldo ou entre seus amtgos, houve quem
pensasse que S. Ex., assumindo o Governo a titulo do sal·
vnr;üo, fosse escolller para secretario da Fazenda esse Sr, Lui1,
Silvoira, que nessa situacão s6be, s6be, s6be quasi atr! o "irt{i·
nito; ao passo que o Sr. coronel Clodoaldo desce, 'desce, desce,
tendo ~op1o vahdo um tal secretario de J!•azcndn, que tirotci~
as fnnuhns.
.
.
.
«Radicalmente contrarias ao plano de perlurbacão·
da ordem preparado cm Alagoas pelos corrcligionarios
do Sr. Euclydes Malta, nüo comprchendcmos tambcnJ
que para annullnr esse plano se possam admittir ·as diatribes de u.m im2lU!sivo e a·rruacciro como d q
actual sccreta1'io ela Fazenda elo Estado.~ Conceit(tn fi,
nahnentQ o Correio da Manhã.
·
Niío ha ·tal plnno de pcrtut•bncüo da ordem por parle dos
corrcligionnrios do Sr, Euclydes !\!alta, O Sr. Euclydcs MnlLa
ronunciou 6. funcciio que exercia de chefe do Partido Repu.
hlicnno do Alasoas: pediu demissão do· cargo do presidenl~
do directoria do par·ttdo; a dit•eccüo do partido cabe no pro·
sidonte do directoria, mas ns decisões sobro os casos mni~
graves e importantes não cabem a esse presidente e sim ú
Commissüo Executiva do Partido. Portanto não so sabe u que
vem essa limaa~lenaa sobre o Sr. Euclydes Mnltu c om torno
do seu nome.
·
No Jogar do Sr. Euclydes 1\!nlla eu estariu profundamento
grato n meus adversarias, porque o facto ó o seguinte : .S. Ex;
cnhiu; toda a gente sabe que não foi por gosto, nem pela vontade c)o povo c siJl! pela forca dos !iares .do coronel J!•abt·icio.
E affn·mou~se cntao que S. Ex. nao · vnha nada. Entro tanto,
desde que o Sr. coronel Clodonldo assumiu o Governo, a im·
pronsn ndvcr·snrin passa ·u vida n dizer: O Sr. Senndot• Fulano
foz isso por que o S!·. Euclydes Malta mandou; o Sr·. Sanado~
Beltrano disso isso pot• ordem do Sr. Euclydes 1\!nlta; taca
acontecimentos se ·deram por influencia do Sr. Euclydes
Mnltn; intorvenciio vnc se dar• porquo. isso convem ao Sr. Eu·
olydes .lllaltn · portm·bacões vão se dar por ordem do Sr. Eu•.
oly!lcs 1\lnltn\ perturbncõos se deram porque o Sr. Euclydcs
l\lnltn nssim. o guiz, , , o Congresso nüo se. reune norquo o
Sr. Euclydes 1\Ialln niio quer, .. Pelo quo se va o St•. Euclydo~
~lnll~ .é.. )lffin potçM!n politiç!l intqnsiy!ll pojs quo s~m tor,
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nem mesmo o direito de trnusiLnr no Estudo, faz ludo qunnlq
quer. E' o caso para ficar prol'unclamento grulo aos udvor-..
sarios.
o Sn. AnAuJo Gór::s - Por ossn pt•opugundu de prestigio.,,
Nüo hu duvjda.
·
O Sn. ILI'l.'l\!UNDO DE MmANDA - A TmJ•1'ansa apreciou
tambem de modo muílo conveniente, como outros jornaes,
a siLunciío do Alugous. A Gazeta da Not·icias publicou um artigo muito sensato, cujos conceitos merecem sct• registrados,
E vom cnLüo «lt tentativa da assassinato do jornaUs ta Luiz Si!·ve·i1•a,,

·

Eis o mcrcnnlilismo npplicndo ú polilicu. Esle Sr. Lui~
Silveim tom um ,jornal - o ,tomat de Alar10as - que ninguem·
lil nem tem circuiucüo.
O jornal de srnndc circulaciío na capiLnl o fót·a, crll o
Co1•raio da 1'arde. Ern precis-o que dcsappm·ccess.o o campo~
tidor wfim de ver se, com o escnndalo pt•e~pn~·ado, comccn;va u
tor s·nhida o Jo1·n·aZ de Ataaoas. Eis o mot·cunlilismo de tostão
upplicndo lÍ po!ilicn, t\ salvacüo publico~ t\ tenLutiv(l; do morte,
o qunntn tropo!i11 mnili se queira imaginar o cnpiLul[l!',
AprovoHando a occasirw, depois do doslrmdn a typographiru do Co1•rcio da 7'arda. o surrupindo o M'chivo, mobJliario,
eLe, dirigiram-se t\ typogrnq:~hin do Gu.ttanbc1·a, do f!Ual surJ•upiarnm tambcm o -nrchivo o ·n. collec~'üo, que ahÚLS' eru~
muito preciosos, destruindo completamente a typogt•aphia dQ
jornal quo lm mais do um nnno niio circula.
O Sn. AMuJo G6Es - E dizem que ó o adio dn politica
central que produz tudo isto!
.
o sn. IL\YMUNDO Dll 1\IJMNDA - Nüo llÓdO haver odio PO•
pular, indignac.üo, cxcitncüo public!L contt•a o Guttanbc·ra,
quando este jornal, desde· quo o coronel Clodoaldo assumiu
o Governo, deixou do circuhw, estando fechada n typogJ·aplün.
E' n.i!ISim que se dosL!'óe completumento um[l hiô1lorin mui
archilectndo. puro. embuir n opiniuo publica.
.
Bem t·nzüo toem ~.quelles, Sr. Presidente, que não süo sus•.
peito.s ú situt~cüo do Alagõus,
.
O Cm•raio da Manhã, por exemplo, que sempre mnnifes·
tou as maiores• sympntlüns poJa situacão dn.s Alngôt~s, sem.
pro defendeu n cnusn do Sr. Clodon.ldo, exprimindo-se SQbt'<'
o tnl Secretario dn Fazenda, a .pNposilo do empnstellinmento
do Co1•rcto âa Tarde, diz:
·
«Nüo so justifica ~jndn o usE',nlto no j~rnnJ 0D1'1'a'io
/ln. Ta1•de, ·orgão op-posicionisLn, ussnlt" que o G~verno
devia. ser o primeiro n pru.c:.ur,nr cviLat• a .tempo. O
tclogramma recebido pelo Senador Pinheiro il\11\chndo
nffirmn . que foi .o [lropl!io SeorotU!'io dn ·l!lru'.ondnl
quem dirigiu o utn,que (\ rosidcn~in do St•.•. Jucin~Jw
P.nos P'into. ~
Além desse tol•cgrnmmn, todos os outros, recebidos [!ola
im~1tC!}Sa:: po~ P!\~ticula~~s·, ~clegrti.Ill:nins o,fficiaes do p.oJi.
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ticos; nenhum destoo. destn nffirmnr.üo·; porque o sign,atnriu
do tolcgr:nmmn dirigido no chefc dÓ Pnrtido Republicano
· CqnservndOt• foi o p~cs.idcnte do Di:rect~Jrío; Slcnnld.or \Josó'
l\L!gucl de :Vasconcclllls, homem inctapnz do subscrever uma.
lll)'O!'dnd•C, .• ,1
'
' i : ,"
1
O Sn. ARAUJo GóEs - Apoioido! Pessoa. rcspciLabilissima.
0 Sn. RAYMUNDo DE MIRANDA - ••• do cuja palavra.
IIUncn. houvo .nqversario ou . inimigo que ousasse suspeitar.:
D1z o Oo1•1'cJo da lrfanhá:
••
«Est,n; noticias revelam >CJnramenLe uma situação
nnorm:al dn politica de Alagôas, fomentada o desejada.
ha. longo .tempo pelos Ctlrl'eligian.nríos :ou amigos do
Sr. Euclydes Malta, que rc.prcsentn o conc:retizn nlli o
pensn;nHmto director do. cOillliPanha contr11 o 'actual Go·
;verno do Estado.
·
No seu .trabalho lento, mas seguro, de destruição
do principitl da aut<lridade publica, os commandndos;
nsseclas ou sequazes do Sr. !\falta encontram um .ur!lco
cmbllracc: o do pretexto par11 darem no gove.rno o sou
golpe decisivo. Dispondo de mniorin. no Senado esln.dunl o podendo, por conseguinte, fazer a. seu gQsto o
processo do reconhecimento do terço, deili:ni1U~ entre·
tanto; de formar o Congresso no prazo constitucional.
. :Agora; preparam para o nnno um.n pcrtul'bacão na. vida.
c.c·onornioo do Estado, nconsclhnndo aos ll!n'iS"os que não
paguem impostas-; sob o fundamento do que ·não ha.
orcamentos: quando elles .propri<ls é que se negarnm il
cumprir o, de,,er do votar as leis de meios; obrígand"
o Governo n. prorogar os ~>rcarnentos anteriores I
São factos esses que demonstram ú evidencin. o fim
oolli.mado pelos correligionario5 do Sr. Euclydes Jlfa!la.
Seu desejo ó crear em Alagôas n. ana~hin. e dell,n tirar
todos os henefi:c·ios passiveis, tornando a ins.tapnp .Por
'essn fórm,a no poder o homem execrado que mi ellcJtou
aquel!a torra; quo a e~:'piorou, que a deprimiu o a aviltou a·os olhos do Brnzil.
.
Desllj nodo n todo tranze encontrnr ·o· :tlr.etexto quo
lhes permitisse :perturbar n. <lrdem puiblicol; armaram
o brlllco de um juiz substituto; recentemente nomeado,
contr,11 o Secretario da Fnzonda, ngeitnnclo Jogo depois
a impunidac)e ~o criminoso por !l1Clio de rum. l!'abeas·
curp·us pnrtiduriO'; que foi conc~dtdo Jl!Clo JUIZ federal.
·
.
•
IPodorn-so ;considerar os successos que hontem c1Je.
gat•nm no conhecimento dn. imprens11 cmrioca corno o
~[lroducto de uma rep!'eso.Jin.. Essa ropresalia ó tiío
·~ondemnnvel qu,nnto o foi o at(Lque soffridtl [lclo Secretario do. Fa~endli.
· ·
..
Nií" se justificn.· ninda ·o nssnlto (1"6 jornal 007'1'elo
'da 2'arde; orgüo da op:l)osicüo; assaJ.lo que o Governo
deyi!\ s~~ o p~imedN a :P.~o.cu~tu.~ .ev.itn~ n. t~p:o. .
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O tolegrnmmn recebido .p.clo Senador l"inhlliru
l\laclm):lo affí'rma que foi o pr·oprio Sccrel.ario da F.a.zendn quem d·irigiu o ataque n residenc·in du Sr. Jacintho Pnes Pinto, ·Conhecedores do .temrparnmcnto
n,Ll'!lbHinric desse mt\o nuxHinr do g'uv!crno d·e· AlngOns; não PO!nos cm duYidn que 91le ~!IÍ peSSO(l i!lSti- .
gnsso o mov1mento.
Neste caso:; o que h~ a larnentnr é (]U•C·i sendo t[ic
sympnthica ao paiz, esteja, entretanto; u causa dos
situncionistns alagonnos prejudicada pela accão do
elementos baixos, que niio representam nenhuma
fm~n ;politica no EsLado e vivem gracas ú condes~!)n-.
donte c desprecavida, .proteccciio que' lhes· dú ô Gov·~rnadot•.
·
·
·nadil.calmentc .contr11rios ao plano de .perturbação
da tlrdcm!; · preparado cm Alargõas pelos co·rrcligionarios do Sr. Euclydes ~Inlta; · não compr.chendemos
Lambem que p~m unnullm• esse P·lnno se possam admilLir as diatribes ele um im;pulsivo e al'l'unceH'o comv
é o n~:tunl Sect•()tario da Fnzend.a do- Estudo,,
•
Di~ a JmJH'ensa; cm 'um dos seus editoriucs dQ hOje:
«Mais um Est,udo~ dos c~ue foram victimas da febt•o
do «snlvn~;lio,.·; nc11bn de nos demonstrar com os fa'Cit<ls;
quanto nel)cs se acham cm vi~c1r. as .garaJntins consLitu'cionnes. Em Alagõas; n~L fettot•ia do· Sr. Clodoaldo
da Fonsecni o governo já niío se dá mesmo ·.iUo trabalh<l ide di~er que é e> povo quem commotte os nttentados: é elle proprio, o Gtlverno, que, repr.escintado pelo
Secretario da Fnzend'n, se. colloca ú. frente das maltas '
• do capangas c sahe tí rua a atirar c<~.ntrn as residencias
d"õs adversarias politicas do <tS'nlvadon · Clíidonldo. A
situacão om Maceió é actualmente de .excepcional gravidade. conforme se .verifica do seguiaLe despacho hon.
tem recebido pelo Sr .. genernl Pinheiro 1\l.alchado·:
cMnceió, 23 - General Pinheiro Machado ---i Rio.
-Levo no conhecimento de V. Ex. ·que hoje, ás. 7 horas da noite, Luiz Silveira, secretario da Fazenda,
• cómpanhudo pô'r capangas, guardas civis o soldados de
'll<llicin disfat'C!Idos, atacou n · residencia do prezado
amigo cot•onel Paes Pinto, fnbendó tiroteio contra· a
fumiliu o umigô's· da mesma.
,,
Está fcrid·o () Dt•. Ar'thu~ Jucú, juiz sub:Stit~to
federal.
Apezar da cnsn do cm;o.nel Pues Pinto se nchur
contigua no quartel dn Pollct.n, ·essa .conservou.se inactiva dennte dõ' .selvn•gem procedimento, uttestando soliduricdndo com o Governo. ·
A' h<1ra que tel·egrnpho, 3 dn ni.adrug.adu. a casn
rlo nossO' nmtgo cncontra.so c~rcnda do bnnclidos ar.
mudos !lie 'f'.if.l~S •I .L
.
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A siluação •i hi:it·t•ivcl c insustcntavel.
Peco providencias urgentes, em nome da moral r c.
puhlicnnn, para gal'nnLit· a vidu dos nmigos do P. R. C.,
neste Estado, - Josr! .1fl.anal, presidente do dil'ectorio:
Nov(,'s despachos da mesma proccdcncia communienm que o Dt.•. At•Lhur Jum\, juiz federal, está gmve-·
menl~ ·ferido, que o Dr. Guedes de· Miranda escapou
nlilagrosamcnl.r. de set• mor[o, tendo tido 'o chapéo va.
rado i'L bala o que & bastante grave o estndo' da senhora
do Dr, Pacs I• into, chefe da opposiçüo no Sr. Clodonldo, a q!.)a J, estando cm estado int.et•c.~:.~1nl.-.. nbortõu por occasião do primeiro tiroteio.,
() i'lu.para'ial, ot•gão essencialmente insuspeito quanto nus
ndversarios da· situcão ·dOminante de Alngõns, registra:

•O· Estado de A!agôns amencado de conf!ngracão imminentes graves succe,ssos na capital - O
incendii1 .que 'O polfticngcm ateou no .s~rUitl do Ceará
parece tender a alastrar.sa pelo interior de outros Estados do Norte. Agora chegou a vez de: AI'Ogôas. O
r:nso da aggressão entre o Sr·, Arthm· Jucá e 'o Sr. Luiz
Silveirn, secretario dll .Fazenda do Estado, está ameaçando uma conflagração..
·
·
· 1.1
O S.enaclor Raymunclo de . Miranda tratou do as. sumpto hontern na tt·ibuna do Sennd6;· e oito S~. general
J>inheiro Machadei foi dirigidfr o seguinte tclegramma
pelo presidente de' directório do P. R. C:. cm Maceió,
informnr;ão cvidc!)lomente ode origem suspeita:
•Levo no conhecimento de V. Ex. que hoje, ás
7 hi]ra~ dn noite. Luir. S•i!v.eirn, secretario da J"azencta.
• acompanhado de cnpnngns, gunrclas 'civis c soldados de
policia. disfarçados, atacou n residcncia -do nosso pr(lzndo mni~:o covonel Pnes Pinto, fazendij f.it•otcio contra
sua fmililin' r. amigos.
Fói · fcl'ido o Dt•. Arthur .Tucú. ,iuiz substituto fe.
dera!. Ape7.at' da' casa dcr c.oronel Pacs PintD ser contigua no quartel de pOJic·in, esua tSC •COnservou inn.
cliva rlenntc do solya.gom procedime<nto, attestando a
J~stão

solldnriedndc do Governo.

A' horn cm que tolcgrapho. 3 horas da madrugada,

n cnsn elo nosso amigo ostil corcad!l por bandidos armados rlc rifle. A situar;ão é horrivel e insustt•ntnvet •.
Peço providencias urgentes cm nome dn mornl republicana, para garantir n vidn · de amigos pertenceu.
tes ao Partidii' llepublicano Conservado!', neste Est,u!o.
- Jost! Miuucl. president.c elo directoria,»
,
O que cliRse o Sr. Rnymundo do Mirnncla, uo Se.ando - Depois do se re(erir n !'netos nnteriore~>. nnr·
ron' o orndõt• ncontencimentos dn noite de nnte.honVol. IX
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tem c da madt·ugudn de houLem, conformo lc!cgt.•nmmns
que recebeu. Segundo esses despachos, o St•, Luiz Silveira. sccr.~lnt'io dn Pazcndu, ·fez untc-üonLcm um
meclina de solidat]icdud~> ht.'l g!ovclrno ·c·c"Urcnsc, 1nd.o
depois no qunrLc\ de policia, de llndc, após oonl'nbula.
oõcs. so dil'igiu com alguns populares pnra n rcsiden·r:in do· coronel l'ncs Pinto, dando conLm ulln um nssn!Lo. ncpo!lidos, os assulLnnlos v•mnt·nm nindn duns ~·u.
zes, scnclo n ulLimn pc!n madrugada til~ hontem, IJO!l1 u1n
forl.c liroL~io, dirtgido Ludo pcssonlmculo pel.a St•, Lu i~
Silveira. .Segundo aind'll !is mesmos Lclcgrnmmns,
na madrugada de hontmn, fomm empastelados os or. giios opposicionisl.us Col'l'cio da Tartlc c G'!Lltcnbcra.
O Sr •. fiuymunclo do Mil•andn terminou appollan(IO
para que n Commissüo de ConsLiLuir:iio ·c DiplomiH,ia
lnvrc·c!Uanlo nntos o sou pnrccot• sobro a .siLunr;ão iIlegal de Alagons, ·do ncetn·do com. os doeumcnLos CJUC lhe
·, foram enviados, o cJ.irigincto (~ Casa um I'OÇIUut•irnct!I.O
)mt·n nuo o St·. i\linisLro do Intcriot· Lelogl'l\pho ao ,juiz
1'erlut•nl ·u n seu subsLil.nJ.o 'am Alngons o tH) eommanrlanto da Guarda Nneional 110 nwsmo Eslnclo, pedindo
inl'ormauõos sobro o que do a110I'H1lll os~:'! oeco,rrcndu
em l\lnl!oi(l,

· .

votos, l'o\ esse rcquot·imunLo nppt·ov•Hio.
Oui.L't\S inl'0t'mac.õos O C:nttonbcra J.oyo a sua
puiJ!irJI\CÜP sqspcnsa closdrJ n possrJ :do eot·o.nel Clodonldo c perlcnec no. Doputndo :Fodcru\ St·. l~uscbio do
Andt•ndc.
·
·
O Cm·reüJ da 1'nrclc exct·co uma violenLissimn opl1osiciio, usnudo dr. vit•ulcnla linguagem, E' seu rcdnctot• pl'incipal o St·. Costa Bivnr, hn ]1ottel1 muilo 'l'nl\udo 110!' Let• sido vicLimn de uma nggrc~siio.»
·
.Po•sto

11

O St•, Pinheiro Mnchado, IH'Csidin a sessão do Senado, I)Unnrlo t'oi ~humnclo com m·:;ctwia. S. lDx. alteudcu immcdiatnmcuto para iL· conl'eronciat• com o mn,jor
l•mnplona, quo, conforme so. dizia, esLnvn da possa do
SL't\YCS communictwões da capitnl ulago~na.
O Sr .•TucinLho Pnes· Pinl(), cot'Ollol cln.'Gmu·da 1\'ucionul o comnmudnnLe clcssn miliciu, no Eslndo do Alngons, ern, uppm·entemcnto, quando o coronel Clodonlclo
·se apoderou rJ() Estndo, npenus inspector do ~e besouro
~ chefe ou director do montepio do Eslndo. Em verdade. porém, o St•, Pncs Pinto hn ts nnnos que m·n
0.m Alugoas um Lol'l'ivcl chefe poliliq!Jciro, sendo ho,jo
um dos c>polcLns do .1'. n. C. A esposa do coronel Pacs
Pinto, que se nchn cm estudo inlcressnntc, fwou prostmrlissimn com os aconlccimcntos de hontem, estando, segundo os nJI.imos tclogrnmmas, em ~sln'do grnvi.>simo.
.,

,

.

. ·,
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Os Lolegrnmmns recebidos velo Governo conl'írmnm ns .inl'ot•mtu;ões que publieúmos. , .
PoJ• os Los telegrummns se snbu que loJ novumen Lo
nssn ll.ndn, do nmdt'U/:l'lldn, a rosidonciu do coronel Pncs
J'inLo, depois elo um :forte liJ·oleio cm que snhiu gt•avemonlo ferido o 8r. Dt•, Al'liJUl' .Tucü, ,iuiz subslilulo,
lendo escnparlo milngt·osnmonLo o Dr, Guedes do nlirancta, que levo o ellnpôo varado pot· uma bala,
A l'Ol'CU l'odorul garuuliu a eslaciio Lclcgmphicn,
inslallndu cm filncciú.
Os ussnltnnLcs cm seguida di!'igirum-se para os
odifi,:ios 0111 I]Uo osLüo insln!lndos os .iot•nuos Co·rrciu
.. da 1'cmle c Guttcnburu, ompusLolnndo suas oJ'J'icinns,
A J•oprescnlnoão nlngonnn rocc~HJU lologrnmmns quo
conl'immm ossns JJotil:in~. mlenntando que n senhora do
OCl!'onul Pnes Pinto ohot•l.vu quando so deu o pJ·imciro
tiJ·oLoio 0111 HUO msidencin, usLnndo om estado gt·ave.
Loio o .reproduzo com pJ•nzol'· u maniJ'csLnc.rro do outro OJ'I:l'iio inBuspciLo, qno ll A Noile, o pondero que nüo Lcm rnzflo
qunndo nos nltl'ibue intuitos J:evolucionnJ·ios o é in,iusl.:t
, quando se rol'cl'c u- vúr(fauça dns olignt·r:llins depostas- pois
que. uiío rcprcsontnmos nenhuma Oli/:l'Ul'chin deposta. ou HJlH·cposln, snlvndot·n ou uão,
·
Rc!'or·o A Noite :
A ConJ'Ingl'aciío <lo Norte - Eslá cho;,"nndo a vé'z do
Alngons -- J~spornrn-so grnves ncoulecirneulos cm Mueei<í - 'l.'nrnbe111 pnt•a Alngons osl:\ chC&'r.lndo a hol'U, , ..
da vingnnca dns olignJ·chins depostas. O nrnbicnl.o lia
longo l0mpo pl'cpnrndo parece lor chegado cmfim a
«ponto de bnln>,
Depois c!n;; lrocn~ de Lelcr;t·nmmns, do artigos e do
c!is0m•sos da opposiciio, do provocncõcs do l.odo goncro,
nrn um pressuroso nfnn de se m·mnr n confusão o cslnholcr:ct• n annt•eh in, o pOJ·recoismo nlngonno iniciou .
ng·ol'U n nw.:üo mnlr.!'inl, que trJrl\ fnLn,lmonto do set'
cot·t·osponclidn pela gonlr. dn siluncüo.
. O enso elo nggressiio onlt·o o Sr. Arl.hm· .Tur::\ o o
S!', Luiz Silvoirn, soorol.ario dn llnzondn elo Estndo, csLtí
amdn 11 J.•ondor, mnonr;nndo uma conl'!ngmciio,
'l'c!cg!'nmmn que ropuLnmos insuspeito, do cnt·ncLer
pm·Lic:ulnJ• o vin-mni·iLimn, foi-nos most!'ado ho,ic, c!nndo
r.on ln. do dous nlnqucs conLm a rcsiclonoin do Sr. cOJ·oncl Pncs Pinto, o depo.!Hario dn confinncn. do P. n. C.·
~m Alngons . o ohcfo da ngituciio l·oivindicndom.
O despacho, que ora dnlndo do hojo mesmo o J•clabnvn o nlnquc ela noite pnssarln, tlect•csccntnvll que so
csp~t·nn} hnrt·or~s ho,ic cm Ala:;ons, onde lm gJ•anrlo
L'XCJ.ln<;ao. ~lo nn1mos u onde a. opposi<;üo uiio se souto
com atlXJ!Jo de forous fodcrncs,
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Por isso mosmo o signalnrio do despacho podiO;
soccorro urgente no Partido Conservador.
O Sr. Sonudol' nuymundo do l\!irundn, que Lambem
receheu lc!egrnmmus nnquollo sentido, tt•nlnl'ú do nssumplo nu tt•íbunn do Senado.
os grnves succe;sos do Macc.iú. - O Senado!'. Raymnndo pede pi·ovidoncins. - O coronel Pncs Pinto excita os seus coJ•rc!igionnrios n usarem do fpanquezn. Conforme di1.emos om ouL!'o Jogar, OI\CUflOU a tribuna
do Senado, pnru Lrnlnr dos succ~ssos de AlugOns, o Sr .
. Jlnymundo !(]e Mirnndn.
Depois do se !·~ferir n factos nnl.el'iorcs, narrou o
omdor ucon tocimont.os dn noite do hontem ·O dn madrugada de hoje, conformo l.olegrnmmns que l'ecobeu.
Segundo esses despachos, o Sr. I.uiz Silveira, soc!•etnrio
dn Fazenda, for. hontom um rnvath1{f do soJi.duriedado
ao governo cearenso, indo depois no quartel de policia,
onde, após confnbu!ac.ões, se dh•5giu com alguns populares pura a resWencia do corou .:li Pnes Pin Lo; dnndo
contra elln um nssnll.o. Renellklos, os nssallnntes voltnrnm ainda duns ver.es, sendo n ultima pela mndrugnda
do hoje, com um forte tiroteio, dirigido Ludo pessonlJU'.:lnto pelo Sr. Luir. Slivcírn. Sc>gundo ainda os mesmos tolcgrammns, csl.n mad.rugndn fornm empnstcllndos
os orgãos opposicionistas 001•refo da :7'm•rlc o Guttember(J.

O Sr. Hnymundo de 1\[irnnda terminou appellnndo
pnrn que a Commissão de Consi.Huicüo c Diplomacia lavt•c quanto nnLcs o seu parecer sobre n situncão illegnl
cJ.o Alngôns, ele accordo com o;; documentos quo lho
foram onvit~rlos, c dirigindo ú Casa um reqtrarimcnto
pnm que o St•. Mini~tr·o do lnLCJ'!Ol' telegrnphe ao .iui~
feclm·al ·r. a sou substituto em Alnqôns c no •commnnclnntc cln Gunl'cln Nncionnl no mesmo l~slado, pcdinclo informa•iõos sobt·c o que de anormal ·cstt\ occor·rondo em
Macció.
Umn inJ'ormn~•ão sobro o Om·rcio da J.'m•dc o o
Gu.tl!nniw1'(f, - O Gntlcrnba1'(f teve n sua publicncão
suspcnsn, desde a po~so ·do coronel C!odoaldo o pertence
no Dopulndo Fcdornl Sr·. Emobio do .hdrnde
·O Oor1•ain da. TmYJe cxcl•cc umn violenLi;simn ·opposü;iio, usando de virulenta linguagem. E' seu redactor
prinl\ipnl o SI'. Costa Bivnr, ha pour.o muito fnllado por
t.er sido" vicf,imn de uma nggrossüo.
·
O (J!roctol' elos Tclc;::rnphos o o 81• ..Pinlreiro, ·0 St•. Pt,n]JCit•o Machado pr•esidin. a s~ssüo do Senado,.
guundn. lo1 chnmndo com UI'S'Cnmn. ::;, Sx. nttandcu
JmtnNimLumenle pnl'n iP conJ'ar,Jnciar com o mnjor
J>nmplonn, que nos ~<arnnl.it•nm osLnr do .posse de grnws communicnr,ües dn cnpitnl nlugonnn:
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O Correio da Noite. Jlr~facinndo 1t publicnr;ão do telegrnmmn ,j:t mfcrido, do illuslro sonridor José Miguel de Vnsconc.,llos ao omincnLo choro do Partido Conscrv11dor na RJepublica, Scn11dor• Pinheiro Machado, diz com aquclln incisiva.
expressão que lhe cnl'adorizn:
Em AlngGias. -· Em que pn.iz, em que região es..,
tamos? Na HoLLont.olia, nu Cnfrnrin ou no Ceará?
O que acaba de so dar .em Alngôas c que nos &
trazido .em succinl.as noticias telegraphicns, · ó n mais
frisante rlemonsl.raciio da annrcllia cjue se estabeleceu
nos· Estados salvados com o dcrr•urnamento do sangue dos
nossos compntricios.
Attingc no oxLrcmo do dçspudllr e da desmoralizar:iio o nela de um membro proeminente do governo estadual, transformado em cllefe de malta de capangas
•O arruaceiros, para atncnr a residencia dos membros da
opposicão, com intuitos assassinos e cm desrespeito á
hom•n· do lar c da familia.
Em que paiz, cm qu\1 rcgiãr> estamos? Na HottentoLin. nn Cnfraria ou no Cear1\?
' . Responda-nos o honrado Sr. Marechal Hermes da
Fonseca.,
M·iantc, diz o mesmo vibrante orgão:
A politica de Alagôas c o Sr. Rnymundo de Mirnnrln. - Al.tentndos c mnis nLL!:nt.ndos. - Como sóo .
neonlcccr nn maior pnrt.c da reg1iio do norte do Pniz, o
. Estado de Alngôas pcriclil.n nn hn~I:,J tremenda dn politicagem <lcscnfrcadn, ond·,J vnc convertendo a vida dns
familins o n lihcrdn·d·C dos cidaclãos num acervo desconnoxo de horrores c de violcncins.
. Mnis umn vez h•ntou da situação que tortura o
seu Estado nntnl, o Sr. Senador Raymundo de l\!irnndn,
que, •envinndo :t· Mesn um requr,:·imento d·,J informnr;ües no .iuiz fodCJ•nl dnquclln região. sobro os ncontecimcnl.os que se toem desenrolado ultimnmante nlli, conta
~s m}nucins dn nLcrrndorn siLunciio a que chegou nquello
mfcl1z Esf.ndo.
A perseguição insoliln o mnlcficn dos sequazes do
nctunl governo nlagoano, que se comp1•az~m cm crear
n ·situncão de torl'or quo nvnssnla nquolln Lcrrn. muito
no contento do St·. Cloclonldo da Fonseca, que lhes dú
· miio forte o os acompanho possonlmenLe 1ís vezes, tem
t.ransformndo n vidn dn fnmilin nlagonnn cm umn situncüo de des-espero tal, que a scgurnncn cln suo. proPl'Ín honra ,hí est!l sendo victimn de selvagens atlentndos.
Como pl'otaf(on.i.stn .dessa seena vilrdndilirnmcnte
cnnnibalosc~. esL1í na consciencin publicn a pcsson do
accroLnrio do Estado, quo começou n ntacnr pelas co-

'
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Jumnas do seu Jornal n honra •c n .d-ignidade domestica do .iuiz su!JstHulo seccional naquclln circumscripcfio
da llopuh!icn, o Sr. Dr. Arthur Jucú.
Dopois do so Lerem cnconLPndo pcssonlmcnLc cm
um bonde os dous dcsnffcctos, ocen.sifio em que, n par
do rliscussfio, I.J•ocnJ\.1m varias tiros ele rnvôlvoJ', nquellc
oocJ•otnrio, :i l'l·mllo do grnnde lland•o do scclorndos o
dn enngaccit·os, atacou n rosidcncin ]1::trliculnr do rc.PJ'n~rntnnto da ,iusl.iça :rcdoml, o isso J'Oil.ol'ndns· vc1.cs,
sondo n J11'imcirn vo1. de dia, n soguncln 'llo noil.c o n
toJ•eei 1.':1 eh! madrugada.
.
·
Elll eonsoquonein do nLl.onlndo .inaudito, a esposa
dnrpwllo magislrndo, QLw se acha gt·nvidn, J•ocehou enoJ·mo ehOquo que n !ovou ao Jeito, achnndo-so a estas
hOJ'ns com a sun vid.n soJ•inmenlo compJ·omctl.irJn.
Depois de explicar, eom minucins, as sccnas <le llnrllnri»JÍ10 do nnc cslt\ sendo i.Jwnl.ro nquollu dcsgrncndn
tcnn, o St·. llnymunclo de Miranda cli~ que. u unomalin
·e u nnnrehia quo reinam naquello Estado tornam-se
fôt•n dn .l!'edcJ•acfio, cxpn l.rinnclo-sc no amparo cln~ garantias eonstll.ucionncs.
Assim sendo, conl.int'm o orndor, rcsl.n-lhc o dever eomo J'CpJ•csentnnl.o dnquollc EsLaclo no Sr.naclo Fcclcrn I de pedit• providencias nos tlOclüJ'CS conslil.uidos
da Un iiio, J'nwndo um nppello nos bons inl.nilos o no
pnlriolismo ,rJo ehcfc do Esl.ndo, pnrn que vt\ cm auxilio clns sons irmãos.
Appella ainda para o Congt•osso N:wionnl o ·para n
proprin Consl.ituir;iio du llcpublicn, ·cm npoio da qual a
Commissão do Consl.itnir;üo o Dit1lomncin, cm cu.io podei• se acham os clocumonLos compt•obnLol'ios •lo toclu cssn
s,Jric do nttentudos o quo foram t•oqnlsilndos o:fficial~
mon.l.c, dô ·D seu pnrcoer so!Jrc o kisLe caso, porque n
demora por parlo dos pocloms publicas púdo, sinffo
osl.imulnt• a snnhn rios l'ncinorns, no menos pormii.Lir
qun os sons irmãos clu norte sol'I'Pnm ns ngi•m•ns do lüo
I1c1'nncln ignominin.
]~' csl.o o I'equcrimcnLo de informncücs do Sr. Rn)'mundo ele Mirnndn:
•
«Reqnot·cmos que paJ• inlcrmcclio do SP. Ministro
dn .Tusli~n se ·so!icilom com urgcncin informncõos no
,lni1. l'cclcrnl, Juiz sullsl.il.ulo l'odernl o commnndnnto suJlCl'iOt· dn Gunrdn Nncionnl do Alngôns sobro o quo
occot•r•o n~ cnpil.nl elo mesmo Estnclo,. ospccinlmcnto
com t•cln(•ao t\s JIOssons elos mesmos,) .
Tl'nns]lot•l.o l.nmbrm pnrn os tlnnacs com n ·clovidn lei- ·
·
tum o quo rofero o Dim•in:
A. sil.uacfio de Alnsôn,s. ú lambem cPilicn - O se~
c,roLni'JO da Fn?.oncln, ncompanhndo do capangas c llolicJns, ntacn n l'CSidcncin do um ciclnclüo. ":":... NJio 6 só
.·
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o Cenr(L que se dobalo cm uma siLuacüo anormal, no
norle da Republica. 'l'elegrnmmas aqui recebidos trazem-nos agora noLicias do perLurhaçiio da ordem em
1\lacciú~

. g o que ú summomente gravo •i ser esse estado de
cousas provocado JlOl' amigos do Governo.
Pelos telcgt·ammns passados pum esta Capital, foi
um membro do Governo, o sccretai•io da Fazenda, Sr.
Luiz Silveim, que subiu pam a rua n provocar disturhios, servindo-se do capangas armados e levando
no seu scquilo a policia.
Do ataque t\ cam >ct•o Sr. córoncl P~es Pinto, que
fica c;on.tig-uu ao quurlcl do policia, sahiu ferido o juiz
subsLilu Lo federal Dr. Arthur Juc(L.
,
Eis o lelcgrumma passado honlcm. ao scncral Pinll cit·o l\lachado :
~Levo ao conhecimento de V. Ex. que hoje, (ts
7 horas da noile, Luiz Silveira, secretario da Pazendu,
ucomparihudo de cupunsas, guardas civis c soldados do
policia disfm·cados, atacou tt residencia do nosso prezado nmiso coronel Pnes Pinto, fazendo tiroteio contra sua fumilia c amigos.
· Poi ferido o Dt·. Arthm· Jucú, ,iuiz substituto federal. ,'\peznr da caso: do coronel Pacs Pinto ser contigua ao qum'lel .d·c policia, esta se eonscrvou inacLiva
. dcanLo elo sclvnsem procedimento, attestnndo a solidariedade do Governo.
A' hot·a cm que Lelcgrápho, 3 da mndt·ugncla, a casa
do nosso nmiso está cm·cada, por bandidos armados do
rifles. A situncüo é honivcl o insusLentavel.
, Peco providencias urgentes em nome ela moral rcJlllblicnnu pura garantiu vida de amisos pcrlcnccntcs ao
.Partido rtcpuhlicuno Conservador, neste Estudo. - JostJ
.l!ialf.el, tll'esidenle do directoria.
O Sr·. Senador Rtiymundo de Míranda falia no Senado. - Occupou hontcm a Lrihuna do Senado, pum
Lmtm• elos succcsso•• de .Magoas, o Sr. Ruymund() do
ll!irandn.
.
, Dep·ois de se refet•ir a factos nnlcriot•es, narrou o
ot•adet· acohlccimcJttos da noite de anlil-hontcm c da
madt·ugudn do Jt.ontcm, conformei telcgramm'ms quo recebeu. Segundo oss.cs despachos, o Sr. Luir. Silvci·t·n,
socreLm~io dr1 Fazenda, fez hontetn um cmceLing~ do
solidruricdado uó governo ccnrense, indo depois ao CJU:U'Lct do policia, llt! ando, ·npt\s confnhulacõos, so dil'isiu
com alguns populares para u rcsidcncin, do co,ronot PnKJs
.Pinto, dando. conlt•a clln. um assl(lllo .. Repa !lidos, os .ns,..
l!;n'lúnnles. voltn.t•t\'ill n;indu duns vozes, sendo u u !1.11na
poln madt·ugndu de ho,ic, com un1 J'orto tit•oLeio, dirigido Ludo Jl''!SsDahllOIJl·o pelo St•. J.u ir. Si lvcirn. Segundo
nii1cln. os nw.smos tolC!It'ammns, nn mndt'llgndu de hon'

1

tem foi'Orm ompnsl.cHnrlo.s os orgrios opposic·ionisl.ns

Corr•1:io da Torrlc o OutllmiJcr(J.

O Sr·. Huymundo do Mir•undn. lm.•min·nu nppcllnndo pn,r•u qut• n Oommissiio do ConsLilu içfio o Diplomncio.
lavr·o qunnlo unto~ o .sou JHWoeor sobro n sil.urlf;iío illoJ,ml do A•lugôus, de aceonJo eom os documonLo·s quo lho
J'ol'nrll envindos, ••: dil'il;'indo .lt Cusn um J'equet•ima~~'l:o
pum que o Mirri•str·o do IniJ~J·ior l.ciBgt•n•phc n.o ,juir. fo•fqr·ul ou seu .iiubslilulo om Alngõns o no commnndrmlo
dn Guawl'a Nueionnl no mesmo :l~sl.ndo,perlindo inl'ot•mnr.üe.• sohr·e o que de nnor•mnl osf.l't oeem•t•ondo em Mncoi(t
Po>Lo a voloH, f'oi esse ll•!fJIHJI.'imcnlo nppi'OI1ndo.
O co·r'{)nol ·.Tar!inlho .Pnes .Pinto Ol'l\ chel'e poliHco
crn Alngous. - O cslndn du sun esposa inspit•a •midndos. - O Sr·.•laeinlho J>aos .Pinto, eor•oncl da Ciua.r·da
1\'ueionnl ·•! eommamlnnle dessa milícia no JTislndo do
Alng,)n.,, el'n, apptwenlemenle, qu.nndo o cor•onól Ciodon Ido se npodel'oU do l~stado, aponas inspeclm· do ~L'll!L'
sour·o o chefe ou dir•oclot• do Monf.cpio do l~slad'O. l!:m
verdade, por•tlm, o Sr. Pnos .P<inlo Ira :IS <~~~nos que ·ora
cm Alagôas o que o_ velho Antonio Lemos ora no Port't,
ou o que o Sr. Pinheiro Machado ó no .Bt•nsil .. Por isso
mesmo• •l ello hoje o ellefo dn politica pci'l'edsla no J~s
tado, hnlondo-se hiet•oicnm:eJlle c expondo realmente a
vida pnrn. a reconquista do seu incoulrnsiA~Vf)l poder.
Ao que nos infcwmou no Senado o Sr•. 11nyrnundo
de MiJ·anda, a csp.osa lo eoroncl P1ws Pinto, que so
achn om >P.stndo inl.ct•cssan·l,e. ficou prostrndissimn com
os ncontccimcnlos dc.l!n noite, estando, .segundo os ultimas telegrnmmas, •lrn estado gravíssimo.
O Sr. Pnes Pinto pede soccorro. - O Sr. SenadOI' Rnyrnundo d,,,, Mimnda mosi.J•ou-noR, t'ts !I'Cs lloras
da tm·dc, no Sen:~do, um tclcgrnnunn que· ncnl:\nvn do
J•eceber do coronel Pno.:s. Pinto. O c:hcfc opposicionista,
depois de nal't·ar •os succo~sos dn noite do hontcm c da
mndt'Uf!'nda de hoje, noticiando estnr ferido um umiS'Q'
de nome At·lllur,protcstu csL:rr disposto a sacrificar sua
vidn, mns pccl(! a se.us amigos aqui que ~oJnm ft•:mcos
pait'\l que nfio ·se snct•ifiquo inut1lmcntc n v'ida do seus
·mais dodi1~1dos amigos.
·
.
O Cor1•a'io da Tarde cmpaslolludo. - Achn-st\ conJ'ln•f!'r'ado o · municipio de SnntMnnn do Tpn.ncma. .!>lncció, 23 (A) - Foi cmpnstcllndo o Co1'1'c·io da Tarde
que se 1:\ditnvn nus ofricinn;;; do Guttcnbr.ru, de propri~
dadk! do Deputado Euscbio d~· Andrade.
As offieinus do Gu.tt~~Jnbr.r(J, que ha clois nnnos tom
sun publienaão su~pensu, fomm complcl.nmonte ·destruidns, tendo sido ll!rrombnd!ls as porlns dn rcdnécão n.ltn
~~

'

Todo o nr·chivo foi inulilizndo, quebrnii.do os ns.
~nltnntos mesas .e ·utonsilioo existentes. osto.ndo n re•
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speeUvn ensn. on.Lroguo u desordeiros. que desde n mnnhii.
conduzem livros, jornacs c v.a~·ios ob,iccLos cspn!hndos
:.1 esmo.
Macció, 23 · (A) . - EsLú Lambem conf!:a,gr•udo o
município. de SanL'Annu d•ó' IQnncmu. segundo noticias
aqui •re~cbidns. .
As porl.as da casa. de residoncia do negociante Ave.
lino Barros foram arrombadas, sendo assassi•nado o sou
h•mfio 'J~homistoclos do MonLc.
O n•Jgocinn[c J~ito l~nrr,ins; daquoli,n Io.cn!id.nl:lo,
tnmbcm foi grnvemcn te J'orido. IJCndo recebido um fcrimonúó' levo o St•, :roão Gomos Foilosn.
Aprecie, o Scnndll o quantos so · intonessa.m pcln ordem
constitucional c or.J.antnciio scgur•a dos J:nctos o quo diz n
Ga.;ctrr tia Notici(ts, o r.í .o 9eguinLo:

...

cPó'liLica do Alagôas - O Sr. Rn.ymundo de Miranda opt,cscnt 0, um roquorimcnlo no Senado sobre ns
occut•r.enoias· de 1\fnooió - O St·. Clodonldll do, J!'onseca
mnndll! ompastellnr os jornaos opposici~'nistas dor sua
torru.-ConLinún cndn, vez mais tensa o mais perigosa
JJ: situnciio do noi·tc do paiz. Como si nüo nó's bastas·
sem as tristes c desolnàoms mnshovcns do Ceará. vc•cmltos agor·n n•Ovns noticias d,c :ouLrus pcr~urJJacl+Js da
ordem em :Aingôas.
O norte está .qunsi todo nessa dop!oruVIel nnn1rchin.
O enLr·ochoquo armado dos varios grupos po!itit•ó's, com
ns consequentes persoguici'ícs c chucin.ns, torna-se do
t.ocln Jót•mn inglot·io e doshon.roso pnrn u Nocrw. E •i
preciso reconhecer que nüo 6 fncil, é difficilim 0 atú.
dizor-srJ com quem anda n rnzüo em tudo isto. Os morô's
empl'cgndos de Indo n Indo süo perfeitamente cond•emnnveis •O dolorosos. A vi'ó'Ioncia das perseguicões e. dos
· nl.oquos ó reciproca. E, no meio d.n: lnmontaVIel ombrulhaiTa quo de Ludo resta, não so sabe bem a ,qunl da.~
P.al'Cinlidndcs devo ser· a;pp!icndo· o castigo. .
. Niio J)ncil'icnclo ainda o Ceat'l\, lovanLnm-so om Ala.
gôns n turbulencin o o .n•·bitrio,
HonLem, no Senado, o Sr. Rnymundo de Miranda,
foz d,eelnrnci'íes grn;vissimas. S. Ex. leu te!ogmmmns do
: l\l.ncoió, que, a serem irrocusnveis, nonl'l'eLnm umn si!unçfio odiosa pnrn o govomó' do Sr, Clodoaldo.
O Senador naymundo dcclnrou no Son.nrlo o se.
guinLe:
«0 secretario dn Fnzondn d,n;s AJn.gôns tom um ;jot·. nnl, rm,ia lingungocm l'llcn no delírio do: cnlumnin c dn
·injuria. E' umn :rolhn om qun so não vospoinom 1/ d••c~·ro
,: ,o n l!onr11: de ningucm ., .Todos os sou~ 11.rtigos cogitam
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!•Xillii~ÍVn. IJ o~tl'lli.U~II/TidlltO do nlll~.qnJitiiiiWI11 1 i"t' dn d,IA·ttl-

'l!NJ.Itl diJ~ tltltl ~1! f!.qfjiJI\'11111 111.1 lljljtllill~lj 111.19 lléi.IJi'l do Clf!"
V!!I' IIII'
. .
I I
Jii'~l/1• 111~11111 l11111fll.l• 11 l"il', .t\i'Utut' ,1111!11, Jlll~ ~ii mi ~
l.ilild fJ!n/JI'IIi 1 lli'ií~~'' ttll'u illl~ IIU!ll't!RfWIII! IIII Jlll'ltíll tl•.l
~t•til'tll.lll'lll dn i'!i', fJiudiillli/11, ~IIIR, J'tl,l/.illlill/ t!liltll.lsiiHII~
l'lidllm•llllli'f'~ t/f!l'di'IIA Jlt' fJLi,ll•f!illjnU, fi~ lll'l.igiJs t)H~Aif 1'11"
11111 (ii'IIUiii'Nitl• 1.•1'1111 11111.1111' t•llítHJillill, I'~Utlllli' n ltnllt'n dn
Iiii' tlttrJlW/ k• l't'IJ l't•!l~lli.llll U! 1.111 J li~ li ~li h'lll.'l'lil IIii s Aln~·nns I

I I
• ." ,.1'~ I I rtj
Jl.~.<i~ lni'ltr lrtfl J"f/'lll'fli'Htftt 111/ltl Rllit~l'•':1(11llnt./nll 11ns
flnllllitR, tll'ilt'l'd!lllitlrt jl/1\'lti'~~ H itlttl'lilt•(JII~.I.Irll!tll.lus, plll'
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•

1!11 1/ffS lll'lll'f'~f.tfildfd jJil,\1111 1f1R ·I' nlfll'lllflR ,/lli'ii.Jrl.ililtll.ls, Jflll'
t'if./fts I'PsUIIittlus si'• Jilitl~ Af!l' t't'S/IIfltAnl'tlJ 11 SI': ·i'itl'tllli'l
1"//iilliiltltltl, lfihrfl,~IIHI/111 1 . lltiJIII~sl\'1'1 IIII tiJiUI!il ilt! i.t'l'l'tH'
llltt lf.il''· Rr tlt•Jthl.n ii .tll,'tlllln11ntt dtt ltlslhtill:
0 DI': t\i'l.ltiH' ,ll.ll'ii = 1/,IABfl 11 1':11 1 : illl)'lllililtlll-'-'1~11)"
I•H'UII"R•I t!lllll fl.lllllflli' tlll,!llltlntlo f!lll 1'11'1 111 lli\R lltslliiiM
n i'iltln.q ili!~l'nAPii~s tlt 1 ~nlll'1 1 ftii'.IIJ llii·Jitt'-~iillii, .A B.llli 11'.-t
l.llurlq ~N'rt'th; Nté~rlli lllfl~litlt ti. l'liliRill' ilt.liliii'IIVnll 11'•.'~
1jtw n!ilno lrhllii.Hirtlo!i Mt li~tl ~~lu, 1111~ ~. 1'\, lilitttl.t!Y~
~NIIiii'M ilh ~~~~~!iii r\11 liei.l Iiii' 11 tiH Allli )IIÍIII'i\ ji~RSIJitl,
l'rh; fJIJl'tliri;. it~nMI~ Jflintl!ll~ll.llihlli.tl. tlilii!B[IJA; ,,
. lltlllli!ltlhr, rtil Oln.s,. i:run li Rn~l'i"ll.hl'lil it/ii~IJIIjitl illllillll
llfh ltnnil~ ·l'>ffl f(tlíi \'lil,lill'h {t 1Jt.1 : ,\í'J,Itlli' .•11tl 1il: i\Bslnt.
j111~i.ll~ i'f11 ·~hltl.ill!tn lllll I!IJitt 1.1 fllil.t'll 1 11X/iiUI[Ii'lllll pil!il•
Vl'liR_h~l'tlfl~ dP illlllliiA, 'J~ Jt•'lll ~1 1 \'1) i\1111 11n11 1•1 11\ l!h~ll
fll' "';'{fllf;jin·~OnR otnhrllslls .. ~ tt•~ 11 !'11': \llj'ltllllidll:
.i'IIJ rtihlh tlit· tll!'illli~Rntt. 11~ II•111R sill'll.l'lllll 11!i l'''''tll"
l'~t'~ ,, . ltit"•'lii'~ llf~pfll'tl~. N!llllll~lll RIIU~ ljllltl IIPII~R IISIIII
tt.l'lTIII•il'll (ln itrmil, .Níu lrllltt 11 •'ll~lh ll.~ithtllll llltR d1111~
jw~l•• Pximll'-'~r tltt t':trh• th• hiil'rl' tll~pill'iitlll 11 RPII t't'·
~'H~.,r, .l''lli l!iit r'i\)tflld.l) ~~·t•lo, lll•riiRiillllllllt 11rln: AJ'I'I'~
htrí"' 1111 Sr, í'llhlillilltli1, mn~ 1•111 1/Ltfl. iól huuYt' t'l'ltllll, 11
í"~1i'MI~~-Mn:l;~;1~ r.a!J~ 1~111111 1111 DI\ •llll'li IJI\11111 IIII llltlnt•
qif~ :~riJ.lfl,"M <'<lnfr·~ li holll'lt tli• ~IIII fililllllit,
.
N~s·l'l, "'~l-í"!.lt»f<J. •1Ht! n f1in'l•t'tll1 th• AlhgônR, 1111111
~'"''>11'" 'CP·'" 'lll111l~nl"li:t íl ~··11 llll:tillnr\ 11111t111111'11 1!1!1'<'111' ''
./i'<nAA ,,:),~,ia\~ ~nlll'IHilh'l fl!!ll!l'ill, "'1Wt'IIIHI11 n llll111llht•e••t•
't1n ·~1·~ ~"",r~ :~nm111'l~l..;, " fll'lltllii•r llt11lt•lh• l'!.\liii!OL1 ,, 11111•
~l:r:n-r~n ·~~~ :R~\1\t~lli·r'~.
~J'>1~T·~t"ll1'Õ<I ;<t \\!1d<•m

lf•l ~llh~n.~•t'lll'/111•~ 1!11 /lt !1. 1'1••
ti)N•III1. ·~ "'~rl'~'l:;tr~n. lt."\ F';l~t•nll~. ~ illtt•nt nfln ~~~ \w•lill a
rmrml'l!' •t<n·nol;n l~nl~~i-~l -rlo 'Mmfh~Cn \•m •1111• ~·· t•tll"nlwm,

:mm11<nriin •r• <r~•nhr.~t nm .m,cdlll!r ~>m Mn<·~hl, :1 rnl"ot' dn
O:::r:• .lFltwnn~ iftruhrll~.
~"' '!ii'han[iiíf'l ,cJn •Cnnrifr '<lN~ nl•IJ!.ii'O, :1J'<'IH1:1. :1 nnm ~~~
:Jiir 1 C~ht"!P'iéln 'clr 'C:T·'i.nl('(:1. •c'm <l'll~ o Gt)n'rno alng~:~ano lt'i;Jlllllllln •à~ 'Clfl;;nm.pnJ•f'l :~ •C<L1'P ~1$íi11 ~ni.:'<'~I<!S o poyo ~
cns :(ltltmfillndr!!í tl'Nlernc:;; 'cl·~ .ll~:,t:\'.a;:,
.'
· '
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Jlp1íR o ·mc•?ffllrJ, 1'111 f\1111 sr fl1.r~·nn1 Pl'llllii?RAnA i11•
tlplllll lillli'fll li )IIIIÍIJI'IIil iii) tlu\'l'l'iill i!i•i\1\?IÍSi?; llR lllliii(OS
.~ln ~h 111ntll111llln III!;Jt:ill'IÍIII-sn phhl o ljlllii'I.PI
jJ11IIei1\
dn ll..ol,ndn,, Iii' IJIIIII' AllliiÍ'ÍIIIIIII'IIIÍlliiJA ll III!ÜIIIflllllllfiiiiA Iii!
Rnldlllins 1i pnlwnn 1 fllll'll. ul.lll!lll', 1111111 hlflill'l'l;tlrl•l. Pn'l'nl'l Iii I! ln'ld.rdldiH]i<1 11 I'I'AIIjl1111'1n du I!Íli'IJIII'I l'lli'R \'lnlo, 11fllllillii1JilnHI.r Riipi•t·loi• rl11 tllllll'tin Nntdnnill o t'itPfn
dt1. IJjlftriAI(tnJi,
Os nl.nl'nnl.n.•, pill'l:m, fnl'nm I'CpcllltliJA po)OR nmlf!O~ l.ilt li/11'011111 J>nrA 1 f(UO RI• linVilllll fli'CIIIU1Jiiln l!llllii'IL
n JliiRSiliilidhdr lln llftl-:l'l',oAitO:
.
.
,Nfin Aiti.IAfcll~lA /10111 ll,q i.l'llpilliiiR 11 lfr>.•ni!OillA J11'11"
l,li'llllitA; i•A innii-(IJ,o tiiJ ~ll.lil!l'lmilsnio rltl Aln~uns1 .nllxililllil•,q pnlh plllitilil; lfUI' tlfit• irulis iiMvn do lil.•fni'I!I.'A;
JrlllA; hiiJ.i'A; r.xhihli1 11 Ailil fni'lln, nl!'ÍíVI!SAill11llll 11~ .I'IIIIÀ

li\'

l.ir' Mnl!tiit'• 1 ,slill,!liidl\ t.:l'llt•R. Aühvni,sivos. t!Oni,i'n it. poli"
fi'IJIH'nl; viviJnl.!lt os St·s, Dniilns Ilnl'l'do, Fl'lltii'IJ
Jlnlmllo r. IJin!liJnllfN rln Fmi.~N'n' r; nmr•n(!nnrUi n "PposiiJiio, . .
.
.. . . . . . .
. · ,

"''*

D1[pnis On~Ari pn~.~l!nfn illlr'n.lilnl.r1 os f.nl'hulrJJI.fiR;

ionrlt1

fr'enfê

(t

M .t•lwfn~

r'""·'·l'it nR 1'/JtliH'tiiír•s.

(j

silüneitmisf.ns, Rl'nr·i·r•mossnr'nrn

offieinns tllt,q ,irMmr•s oprmRii•ilf•

11 lslils; i•mftttsl.rllitndo"'ÓU

.

0 RI', .Jlilyrrlurrdo dll Mir•r\hdn fl!'llSú~Uiii nns AUOR
enllsidl•r'n'r!r.lis ,oohrê r.ssr.s nriorii,Mimr:nfnF 1 trur mnis
Pmihrni dn v~r~onhli o l.risler.li. n Nitr;üo, o nrti'r.$riJintJ;
l'innltnrtrl.li, um rNrucl'irríoilto .iro SenirrJn, rm rjiin nr.=
t,!in flrssil n MinistJ·o dó Tiitl)rior nnlrJrlzndn n AIJiieiLnr
irifnrrnnr}Õl>:q rln.s Rr:q, ,lúi1. Jcrlrrôl, ,juir; ~uhsf,it.uf.o fr=
tlm•nl ~ tillfnmnmlnnUr sup-rrini' dn. Ollllrl!n .Nnrdnnhl do
A liH:nn.•, srrhT'f' n (file· nffi se trim ]'iiiRAnrll.r dr. ntlnrrnn I o

ip1r

!li~ rr~pNf.o li'~ ~un~ pr'op!'in~ pr.~~onR.

O

R~nnrln npprovo\1 ''

rrrrnr.rirrlnnto,

IJUO ~xsudfl rln sit.un(!fin
rln nnnrnh'in rrrn IJIIO Ao vem nrog~ndrJ' umn Ntm·mo
rmrto rlo pnii., no nortó,
Nfio ó ]'ioosi,vof o~côndr.r· n gritvo· re!lpon~nhilirlnrln
!lo. Sr, Cfodonlrlo, dcscJo· qu& M,ii\m 1ir.i~ n~ rofllrotwlnA

N', porto h to, rnn.is um

r.n~o

fnitfiA no c>mu' l(nvbl'no o J\ .o11n pofiticn pelo Sünnclnr
Jlnyrnmrdn do Mirnndn.
URnntlo do moiM quo n moro! ropolln o Qiw 1\i:~
t:rnvnm cl'<t.mórosnmnntn ri n~·tndo ,l(t rlo Ri triRt.i~Rimn

riMRo mnm)lnto qna nlrnvo~~nmos, n novornnrlor ·rlrt
t.orlí ohnmndo Rnhro Ri n mniR tnrmnl o ,ln~tn
condnmnnofio rins clnssos cuftns o Mni<ürvndnrns rio·
pn ir..»
Afn~nno

r:omo so vô, n Gn::~ta dn Nntif:i(,N nfovou-Ail hni<Lnnlr, .•üm
tomn.r o noss() pn.rtirlo; 11 tn.nl.o n~~im Que Jirtir.nfn-«rt. ser

,,,w

?>crrlarln o
n Sr;. fln)lmunrln rln· Mi-rnnrla di.osc~ .
. Mn~ é verdndc· o rrun cu di~so o os ilou~ énnlloilo~ .~nn cf~

fcctlvnmente conceitos dignos do

t1rtln impron@rt

rruo lcrh n
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inluir;üo precisa dos seus deveres como oriontndorn da opinião
publica. E ho.io não resta' mais cluviclns, o que o St', Raymundo
de Mirnndn disse é a pura vordndo, contesLndn. hontcm c hoje
incontcsluvol. Estes artigos, nós do l'nrtido Republicano Conservador do Alugons c ·a i'umilin ulngonnu Lambem, guardaremos com !Jnslnntc carinho, porquo silo ,justos e dignos.
Nas mesmas condições estilo os outros .iornacs dessa imprensa. A A Noite, por exemplo, que de vez cm quando nos
mimosan com umn perversidade, o que é nnturnl, porque não
portonco ú. nossn uggremincão politica nem esll1 de accôrdo
com n nossa oricntucão, A Noitr. não doixn tnm!Jcm de nn.J'rar,
com toda n Jmpnrcinlidndc, ns occurrcncins, ,ns ~elvageri.ns,
ouc om Alagons estão sendo prn.ticndns, so!J o commando ele
1Ím sccJ•elnrio do Estado. A opigl'apho de umn dn,s locaes
dn A Noite, foi quo determinou o meu discurso do ho,io, quando
di?. que «Cstli ahaoando a vez da Alaooas na con(laoração do
No1•te».
.
.T1\ declarei que cm Alagoas niio ha conflngrn,cão. Si nus
Alagou.s a conflagrncão existisse seria nppnrentemento feita.
pala propria situucão do Estudo em combinacão com
·o Cenr:\ c outros nllindos, porque o Governador ,it\ declarou
que sentia a distancia que o separava do Conr1\ impossi!Jilitundo-o de levar-lhe auxilio material.
Em Alagons, jú. cu disse e é opportuno repetir aindn;, não
ha conflagracão por parto da opposicüo. O que n opposicão
dcse,in é a ordem constitucional, as garnntins de vida, li!Jordnde dê locomoção, gul•antia. de propriedade, direito do voto,
o, principalmente, a trnnqui!lidado do individuo no recesso
do lar, o!Jedecidn. assim a inviolnbilidndc do domicilio. Isso
dr. não se estar trnnquillo nem no interior do sun rosidoncin,
no seio da sua familiu, é realmente doloroso. Nós não qucrümos eonflngrnr o Estudo de Alngons, não f!Ueremos depor o
seu Govornndot•, não queremos intcrvencuo, queremos ~t.ponns,
si ó possível n expressão, umn inlervoncão conselheiral.
Nestas condições, Sr. Presidente, ou vou terminar, deixando !Jcm claro o o!J,joctivo elo meu discurso nn sessão do
.ho,io, c nn primeira sessão o Senndo hn do mo desculpar de
ter do tratar do um certo ,jornal, cu,io ·nome nüp citei ainda,
o bem assim dos preparativos dn dictndurn. financeira do· meu
Bstndo, vindo muito no cnso reproduzir os conceitos olovndos
e patrioticos do illustt•e Relator do orcnmento ela Receita o
nosso cnndidnto :\ Vicc-Presidoncin. dn Republico, o Sr. Urbano Santos, quando disse que cTuoo É PREFEUTVEr, A UMA orCTADURA FTNANClllllA». ·E .disse, por hoje, (Uu.Uo bem.: m.uita
llem.)

ORDEM DO DIA
f,JCI~ÇA AO DR. WENCESf,,\0 J3MZ

3' discussão do pJ•o,jecto do Senado n. 28, do :1 o·13, concedendo no Dr. Wencesh\o Brnz Peroirn Gomes, Vice-Presider~te da Republica, Jicencn por tempo lni:leterminndo pnro.
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ausen:lnr-so do paiz, sem prejuízo do subsidio que lho ú do:vido.
Appt·ovudo; vao ú Commíssüo do llcdaccüo.
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tl·utar vou lcvaalar a. s•osoiio.
Designo para Ol'dcm do dia. da. sosuinto:

2" discusõão da. proposição da Camara dos Deputados n. 85,
de '1D:l3, fixando a despezn do 1\linisterio da Juslica o Negocias
Interiores pat•a. HlH (com pw•ccc·r da Comnâssão de Finanças,
o{(C1•cccndo mncndas).

Lovanln-s.o a sessão ás 2 horas.

188• SESSXO, EM 25 DE DEZEMB!lO DE 10'13
PHI~SIDI~NCI.I
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ll!o\CHADO,

VlCE-Pm~SlDEN'l'E

· A 1 horo. da tarde, presento numero legal, abre-se a sossiío,
.a que concor•rom os Srs. Pinheiro Machado, Arau.io Góes, Pedro
Bol'gos, 1\letello, Gabriel Salgado, iLaur.o Sodré, Arthur Lemos,
Jndio do Bt•ar.il, Mendes de Almeida, José Euzebio, UrbanD
Santos, Pires tFerreiro,, llibeiro Gom;alvcs, 'Frwncisco Sá, 'fho' ·maz Accioly, Tavares de Lyra,Anlonio de Souza, Wal!'redo Leu!,
Sigismundo Goncalves, Gonçalves Ferreira, Oliveira Valladüo,
Guilhermo Campos; Joiío Luiz Alvos, Alcindo Guanabara, SíL
Freire, Bernardo Monteiro, Feliciano Pe.nna, Alfredo EWs,
Francisco Glycel'io, Gonzaga Jayme, Leopoldo de Bulhões,
:Alencar Guimarães, Generoso Marques, Xavier da Silva, Fe!ippo Schmidt, Hercilio Luz, Joaquim Assumpcão o Victorino
·Monteiro (38).
:Oei:mm do comparecer com cnusa justificada os Srs. Ferreira Chaves, Silverio Nery, 'feffó, Gervasio Passos. Epitaoio
•Pessoa, Cunha .Pedrosa, lliboiro de iEtriLto, Raymundo de Miranda, Gomes nibeiro, Luiz Vianna, José Marcollino, Ruy Barbosa, Bernardino l\!onteiro, Moniz Freire, Nilo Pecanhn, Lourenco Baptista, Augusto ele Vasconcellof'l Bucno ele Paiva,
Ado!pho GOJ•do, Bt•o,z Abrn·nlcs, José ~lurLinho, A. Azerodo o
Abdou Baptista (32).
E: lida, posta em 'discussão e, sem debate, approvadn 11
acta dn sessüo anterior.

3"''
o~.

ANN,\llH IJLI HllN,\IJU '

O B1·. 2" SooroLnl'lo (aui'Ui'lltlu tlu /") dti uonLu do ~ÍJgttinLu

JD.\l':inDl!DN'J.'.Jn
~l'olu!;t'lltlllllfl dtL Otilllai'IL Munlclpnl

do o!Jnlio .li'l'io, nprosou-

landu tW1.tllnuH uu 8unndo pulo l'ulluiJiJJIUJtlu do ::lt'. ::lu nu dor
J!'muei~cu l'urtulln. -lnluit•udo,

O S1•, 3" Sooru,nrlo (aai'Villllu du l!") Jll'WuLlu t\ Ju!Lllt'll duM

~ugululcH

N.

~tiO

-1013

l~xallli!HIIIdo n Conunissiín do :b'i•llllll~ns 11 pi'Oilà,i~rto dtt· CnDoputndo8 u, li O, do J!JJ :.1, I{IIIJ Jtlll.<:wi1.tt a JJUI!I)OHHiiu
tio ~ois 11w1.e~ de lii!Hncn, om pPOI'Ogn\:íin 1J_ 00111 or•denadn, no
anmnuen~n da J!:strada do Foi'J'o Ce.ntral do .Ut•azil, 1\lnnrml Jt'tWnando dn .Paula Basto~, VIJI.'ii'ieou quu o/la oHlJí. lll!M oJondi~õuH do
mm•er,m• o voto do ~enado, pol1QtW, ai,JnJ do lmvel' wpwlle l'utwnionnrio cotnlll'OVI.tdo a allngi\Ciío do sua onl'ut•m.itlttd•J, :I'OJ:nlll
111/IJ.'a 1hJH

pro,;l.adas ·pelo m•gilo eomJHJI.cul.•l ns in rorrnnc•ics a qno SI) rc.lot•u
o nrt. .l" da lei n. 2.7M, de lO de ,janeiro de J\JI:J.
::laia dns Com missões, 2·1 do do1.emb1'(] do IIII :1. - /o'cliC'iano Pcmw, Presidento!, -Pmncisco Stí, llelal.ot•.- 1'owm•c,v da
1~1/1'11. -.lo<To Euü Jlvcs. -Sâ lo'!•cil'e,- Viclol'illo ,llont<Jiro,
\'Ol!Cido,
. l'llOI'<llllÇ.\0 lJ.\ C.l~l.\11.\ llOS lllll'Lo'o.lllOS, N. liU, IJI~ lUl:J, ,\ QU~ Sll

1\lll'llllll o p.11mmm sut'l\.1

O Congresso Xacional rcsoh·c:
1." Pion o Governo nul.ori?.ado a CllMüdel\ cm prorosl\cão no nmanucnsc iln :Estrndn de :Pürro Cünlral do Bm?.il
?rlnnool }"ornnnclo ilc .l1nuln .Bastos seis mo?.cs de licollCil, é0111 o
ordonndo.
·
_'\!•t. 2." ncvosnm-sc ns disposicõcs cm cont.rnrio.
.
Cnmnra dos Deputados, 8 de novembro de 1\H.:l. -Sabino
.Ba.m·o.~o .Jun·ior, P.rOS:iclC\ntc. -.o\n.t.mw Simeão dos Santos Leal,
i" .SGorotnrio. - J!Mll de :v:0$'00$ vc.iga, 2" Secretario.- A im-~l'L.

~.imir.

N. 281-1913

Foi nrcsento ii Commissj;o de Financas a proposicão d~
Cnmnm dos Deputados n. ;G3, deste n.n.no. autorizando a. eonces.~üo dr seis mozes de Jicencn. .com ·o ordenardo e eJn proroI:!ICfio n Ludf[cro Laurinda de Oliveirn, :fosuista: da Est.r~da do
Ferro Central do .Bruzil.
·
··• '-

SI\S~ÃO BM

:!G llll

lli\Zil~Ulllll 1m

1\JI:J "'

~H;\

~\ IJOIIIIIlÍ~iÍIO IÍ tiO jl!li'UCJUl' fiLIO 11 l!l'O[lO~iciíu Ml'.ill UPJli'U•
ltl!tlÜI'r.lu COIII lt HU/óllilllu OIIJUUdu, J!Ol' i.Ul' VIJI'Íficadu I!LIO
O UIIIIJI'IJI:flllill ll f]UIJ HU l'UfUt'U O pl'O.iuclo Ú (\ÍUl'Í~lll:
.

Vltllil do

i\ o UI' L. :l." E111 vur. llu « I!JIIll o ot·tlunudo » digu-so c coJu
c/ous lmWH da l'e~pecLivn dint•ÍJu.
Sala du~ Cu IIII 11 i~Hiiu~. ~~~ do dur.uJuiH'U du .I nl:J. - J<'dir!it/'110
/'uuna, l'l'u~iduni,•J.- .b'l'll'llfJi.~r:o Stí1 lloltti.UJ',- :l'u.o/1/'r!.~ de DtJI'll,
-

l'iutul'hru Muutuil'u.- ,/utiu Ln1; 1lluus. -l:hí l•'l'eil'e,

.I
"

PUUI'OHII),ÍIJ IJ,\ Uoi<ILAIIA IJDH /JBL'U'/',1/J(Jij N, 0~, /Jil 1U\:J, A QUJ4 ij~
1\LWI~I\1~

O l'AIIl~Gil:l~ ttUl'It~\

O Cong1•osso NnrJionnl J•osolvo:
'.\1•1, ·1." I~' o .i'J'IlHidoniu da llor•ublimt nuloJ•ir.ndo 11 mm-

nurlct· HIJIR lllUWH !lo JÍIJ/.<1/fjO, CJOJIJ U rmlonqdo U Clfl (ll'.oi'OI:fUUÚO,
n .Lulil:fiH'o .IAIUI'Indo riu Olivuil'll, :l'oguiHLa do l" r:IJtHHil do 1." doposilo da ''' divisão ria ]~HLI'adn do l''OJ'J'O CouLml do JJ!'ur.il.

Mi. 2." llovogullJ·so as disposiuúos o111 coJJti'UI'io.
Gtl!l\\11'1\ t(uH ~l)upuLudo~. H ele novcmlH'o de HH:I. -8rtúiuo

11111'1'/l,w .III.ÚÍlll', .l'i'usidonto. -ll.nloftirl. I~Í'ItiiJ!ÍOtlos Santas Luut,

·I" Sulll'ulat•io. -llmtl tlu Jl/lol'aus Vuiua, ·!J• f:ieci'clut•lo. -A' ün-

pt•iwit•.

·

N. 282-Hila
~\ Commissfio rlrJ JCinwnuaH, examinando a propo~lcfio r.ln
Cumnt•n tio~ Deputados u. 711, deste unno, quo autoL'iZ!t n uonI!!J~süo do um anuo rle lluoncu, eom ordonnclo, a Ji'runcJ~cç> J~nú
liano do J\lrnclda J3aptlsi.I\, fl/'Utícuniu rlo I' cl!ts~o da '\\(\nlnisI.I·ucüo dos Correios do Estado do llio do ;rnnuii'O, vorifwou quo
1.dla osL1í do ncc<kdo com o quo dotcrmlna o nrL. 4" do docroLo
11. 2.7ti!i, r.lu 1.0 do ,íwnoiro ·ull.imo, ostun~(l o i'OC/l!Ol'imonlP
!lllornpnnlwdo ilo l.odos os rloBumonlos nocossnrlos, o poi' cstu
IIIOÍÍVO Ú do IJUI'UCIJI' Clll!J ol/n so,ln U[I[JI'OVOdll.

Sítln rlns Cornrnissiios, 23 do duzomhi'O 1lo 10HI. -J.i'atid"'w

l'mma, .i'L·osiderÍI.o. -Prarwi.vrJo Sd, ltol!ilor. -1'uvm•r!R da L'l/1'(1.

- 'Joüo Lul: Al'l!as.- .% Pra ira.- Vlcloriuo JllontrJh'o, vrmuido.
PHOPOSIOÃÇ !)A CA:\1,\nA DOS DI~J'IU'r,\DOS N. 70, DIC 101~, A QUI! SfC
fiEPJliU.:: O IW\ECEII i;UPOA

..

O Cong1•osso Nacional resolvo:
AJoligo unico,. .Fion o Poder Executivo nutorir.nrlo n con"rdrr· a :b'rnncisco Ernilinno do Almoirln. Jlnplist.n, fll'ai.Jcnnl.o ~~~
i' classo du AdminisLraciio dos Col'rcios elo Estudo do filo do
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Juneit•o, tllJJ anno de liuonca, uom u ol'denndo, pnrn LrnLnmenLo
du tiUUde; rcv-ugudati ati disposicõcs cm uonLrnt•io.
Cnmnrn dos Deputados, -12 de dcwmbt•o ilo IOL3, -Lniz
Soare,, do" Santo,., 1" Viuo-.Pi•esidonl.o. -llau.l.lle Jlloi'lles Vai(ftt,
1" Scurctni.'ÍO inLol'ino, - Manoel Jla'i,,, 2" SccreLal'io in lel'ino. A' imprimir.
N. 283--10-13

A' Commissiio de Finnm(.'as lo i presente' n pt'O!}Osicüo dn
•Cnmut•a dos Deputados, tiOb n. 80, do UOL'ronto nono, nutot•izundo o Govct•no u conuodor uo Dr. Luiz do Arnu.io do Arngiio
Bulcão n proJ•osnciio por mais um unno dn licença que ,i1í gosu
no cm·go de inspector sanitnrio da DirocLorin ·Gorai de Snudo
·l>ulJiiua, com o ordenado, uJ'im de completar o trnLnmcnto do
sun suudc.
·
.
.
•rondo sido observadas ns oxigenoins do nrl.. 1,• da lei numero 2. 756, do 10 do ,ill!noiro do corrente nnno, n Commissiio
nada tom a oppôr 1í approvucüo dn proposição.
Sala das Commissõcs, 24 de dezombro de -1013. -Fel-iciano
Panna; Presidente. -1'avara.~ tia Lura, llclntor, -S1! Fra-i1•a.
- Fmncisco Sá.- Lao)JOldo de Bnlhúas.- Vil:tDI'ino Montai1'0,
vencido. -João Lui: Alves.
... ' ..
' ~ .~: . I
-~.

PROPOSIÇÃO. DA CAJI!Al\A DOS DEPU~'AOOS N. 80, Dll !"!H3, A' QUIS' SE
R&FER!l O PAI\llCER SUPRA

O Congresso Nacional ,resolvo:

Artigo unico. Fica o Gover-no nu Lorizudo a conceder ao
Dr. Luiz de Arau,io de Arngão Buloão a prorognciio, JlOl' mais
um anno, da liconcn que jtí gosn, no cargo de inspector suniLario da Directoria Gcrul do Saudc Publica, com o ordenado,
. afim de completar o tratamento do sua saudc; revogadas ns
disposicõcs cm contrario.
Camaru dos Deputados, Hi do dezembro do :LOIS. - Lui.: .
Soares tJ.os Santos, 1• Vicc-Jlrcsidcntc,- Antoni'o Simeão dos
Santos Leal, 1" Secretario. -Raul da Moraes Vei11a, 2• Secretario.- A' imprimir.
.N. 284-1913

De nccôrdo com n exposicão do Sr. Ministro da ~rnri-nlln,
o Sr. Pre~idente dn nepublicn solicitou, por men~nsem de -16
de abril 1.1ll.imo, aulot•izncão pnrn abt•ir o credito extt•nerdinario
de 2. 701 :7·liD$740, ouro, para pagamento de cinco prestacõcs do
tender, c das prcsLncões da nova sccciio do dique fluctuunte c o
dos mnteriaes encommendndos na Europa.

..,., ...
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A Commissrío do J.i'jnitrJr;.a:.;, nxauünando a rroposjcfio n. 82,

drJsle an110, eolwcdcndo aul.oriZ!If)Õo tio J•ei',Jrido cJ•etlilo pedido
pelo Govcl'llo, ú de ·pat•c,:cl' que i!lhL ~eja appt•ovada.
Sala duM GomnJi~HÜeH, :!I, de rieZIJilli.ll'O de l!il:J. -Fclicia.IJU l'uuua, Prc~irlc11l.e. -.lotiu l~ni; Af,IJI!s, ltelalol',- Vil:luI'ÍIIIl

.UouluiJ·u. ;_ Stí Fr!Jirc. -1'avarus da

/~lfl'lt.-

L. da !ll't!-

l/i.õcs.

SrH. Memhi'OH do Uunr;l'cHso Ntwional- Na imJiu~a exposil;fio tio moLivoH, o Sr. viuc-alllJil'auLc J\lini~LI'O du J\i<tt•iulia
,iusLil'iea a JJIJIJe~~idadu do IJI'Crlil.o o.\'(,t•uo\•ditHu·io de l'liis
:!.701 :illlij\7!,0, 0111'0, ~IJIHIO t.:J:II ;~Gil$ !JIU'U o pag'UIJ)I)CJ[o úe
UiiJUO IJI'IJ~(.UUÜCH do lrJI/1/I!r PILI'Il ~UIIIJJfJI'Hiveis 110 COI'l"IJI!LIJ eXel'duio e I.:J7li:Hill$7iJO pUI'U. pai:(UIIIoJI!.u das pl'e~luuüos lia nova
HIJIJUÕO do dique nucLwwlu c dos mule.riaes onuomrneuctado~ na
]~IH'UPtl.

,
· i:itJI.IIIJIJ(,(i!JJdO O ll~SUIII)JLO tL VO~SU

dcli!Jei'UÇÚ01 ·l'OgO u 1!0!1•
co•sõo tlu allutlido credito.
·
·
llin du ,)aneil'o, Jli do a!JI'il de .l!ll:J, !)~" llu Judepcudcucia
ll 2ú'' du llupulJiku. -llcruws 11. tlu Ponsecu.

..

.

.

'

.81·. 'l'l'l!~idrmle da llepu!Jiiw-A IBi n, !!.ü3ü, elo 27 ,do
setcm!Jro de lill2, vos uulOJ.'izou u au:;uwni.Ul' do um lenrler o
pi.'D:;I'iliiJJJJa naval autorizado pela lei 11, 1.:!\lli, dr! llt de tlc~cllllll'o de I !lO I,.

'

1~111 ettlll'PI'irnenl.o n essa lei mandaste:; enuLrn1~tm·, nrn :.H
d1f,ia1H!ii'O do corrente auuo, o le/1(/cr com a J'it•mtL Fia L, de Sun-

Giot·gio.

.I

' .

.

AI.Loudeudo .Lmn!Jcrn que IL eon~I.!'IWClio dn IJOUI.'IH;ndo Jlio
r/u .fanpit•u dCVIJ fii!UJ' I!OIHJ(UÍUil fiO 'filO do IJOI'I'I!JJLI! l~JJJIO ll SIJJJtln
o dique J'lwJlunnlo A{fonso l'crmn Jnsul'l'ieieule pnt•a reee!rel'
aquel!c c.oul·n~ado, ''mundnslo~ o1woinmentlm• urna uova Huoçiío
ptli'JL n ulludido dique e ouLI'OS rnnLiJriues de rwcessidudu urgcntu flUl'IL u J\lnriniJu.
·
,

.'iilo tendo

O

OI'CUIIJCn(,O Vi!(ente deste IUÍIIIÍSleJ'io •COIISI!;IIJHI•l

us de;;pozns n. quo veniJo nxpondo, sulmwllo o assumpto 1í vossn considel'nc:io :nfim ele que vus dignei~ du soli.eil,:u• do Conr;r·csso· Naoionnl o UI'NliLo exl.rtwt•dinnrio de rúis
fundos

pU!'U

:!. 701. ;7J 0$71,0, OUI'O, se-ndo ·I, U3l :250$, Olii'0 1 )IUI'n OIJCOJ'l'IJI' IIIJ
pugunwnlo do ·cinco rwoslur:ües do tcntlar no ool'l'enlo fJXIJl'cicio,
IJ rJu J , :.l/0; ·I ü0$7 !,f), OU!'O, )IUJ'I\ QUCQI'l'CI' 1\0 )lUI:(IUJJCnl.o dos JrJU·
l.ot•iucs rmr:omnwndudos nu Eut·opn, inclusivo us PI'C~I.nçücs du
nova scc,•iío do clique, igunlmonlu no c·orrcnle !tnno., ·
· !li o do Juncil·o, iü de abril de Wl2.- ;uwwul Iunacio /Jcl(ort Vici'l'tt, .
v~.a

•
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]>ROPOSIÇ,\0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 82, Dll 1013, A QUE Sll
Rlll'lli\EM A l\lllN~AOill\t E !>,~llllCEII SU!'lt~

O Congresso N::wionnl resolve:
'
Arligo
unico. Fica o Prcsidcnlc da nepublicn auLorizndo n
abrir, pelo Mini~terio da Mal·inha, um credi lo cxLraOl'dinurio,
no corrente cxcrdcio c na imporLancia de :!.701 :710$7!v0 para
pagamento de cinco prctiLacõcs do taurler c para o das JH'cslncõcs da nova ~ccoüo do dique l'luctunntc c dos muteriaes cncommendndos 1111 Europu; revogadas as disposições cm ~ou
traria.
•
Cu mura dos Deputados, 20 do dezembro de 1013. -Sabino
Barroso hmior, Presidente.- Antonio Simaiio dos Santos Leal,
1• Secretario. -llual da Moracs Vciaa, 2• Sccrct:l!'io.- A' imprimir.
·
N. 285-1013

'l!edacçiio final do iJrojecto do Senado n. 28, da .f D.f :i, aoncedcudo Ucell('lt ao Dr. Wcnccslrlo Bra: l'areira Gomes, ViaePrasitlantctitla llcpubUctt, JlOI' t(l'lnllD lndeta't'1niuado. ·Jla!'a
auscnlaJ:•sc do P.ai;
,

O 'Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. E' concedida no Dr. Wonceslúo Brnz Pereira Gomes, Vice-Presidentc da llepublica, licença JlOl' Lempo
indeterminado, para so auscnlut• do pniz, sem prejuízo do
subsidio que lhe ú devido; revogadas as disposioõcs cm con~rario.
.
·
Sala das Commissües, 25 de dezembro de 1013.- Wal·
(redo Leal . - Oliwil•a Valladão.
·
.
· Fica sobre a mesa pu1•a sol' discutida. nu scssilo scguj.ulo
'depois de P.ub!icada no Dia1·io do Conarcsso •
....(~

OllDEM DO DIA
01\Ço\~DlNTO

..

DO IN'J'EII!Oll

2' discussão da proposicüo da Cnmam dos Deputados n.. 85,
de 1013, fixando n despczu do Ministcrio da JusLi~•n a Ncgoaios
'Interiores para i014.

O Sr. Francisco Glyccrio (• )~Sr. llrcisidenlc, sou obrigado a Lomnr un dovicln considcrucilo uma declal'acüo c:xurnda
no pnracor do areamento da dcspczn, cm discussiio,- pelo nobi'C
Holutor, cruo tão compalcntcmcnlo so encarregou. Em verdade,
Sr. Prcsideonlc, o nobt·o nclutor declarou que valara contra a

..

\

(·)·lEsto
discurso nüo foi revisto pala orador.
. . ' .
.
.
.•; ,.r·..
,.)

,

•

..

'
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omondn autorizando a crcuciio da cmbai:mda do Brnzil cm Portugal tão súmente pot•que c~ta emenda niío era cabível neste
orçamento.
·
.
Esta opiniiío do nobt·e Itclutor não é sinsulai·. Illuslres coilegas nossos mnnil'eslnmrn hoje iguucs sentimentos e orgãos da
imprensa um mesma corrente de id6us se enunciaram.
Jllas, Sr. J'rcsidcnto, soja-me li cilo deJ'endcr a minha iniciativa, c jü agora o voto da Comm(ssüo de J?inancas.
Em verdade, segundo o mclhodo seguido pelo Congresso
. Nacional, mellJOL' cu teria agido si lwuvcsse ap!•cscnlado a
emenda m·cando esta embaixada no orr;amcnlo do Mionistcl'io
das Rclacilcs ·Exteriores. Assim, obcdecio. eu o.o melhodo seguido pelo Congresso Nacional. Mas, St•. l'residenlc, cu rne
havia olvidado de assim ·]lroqcdct· por circumstancias CJUO não
voem a pcllo rememorar: o hav.cndo necessidade urgente, in;lj.diavcl ...
0 Sll. ~{ENDES OS 'ALMEIDA- Nüo apoiado.•.
O Sn. FnANClsco GI,Ycmuo-.,. de crear esta cmiJnJXÍtdn,
aproveitei-me da discussão aberto. do .orçamento do Jllinisterio
do J,JJiet•iot· pura nelle incluir aquella disposir;üo.
Pot• que ú impertinente ou, antes, por· que não ú legal que
ruma disposir;úo que 'costuma vil• mais methodicnmenlc uo orçamento do Minisle!'io das llclaoõcs Exlcl'iot·os, J,JO!'f;unto, por
que ú illegal que semelhante dist1osi~.üo se iaclua no ot·eamcnlo
do l\linistcrio do Ialerior? Qual a mzíio co-nstiLucionui que so
oppõe a esse expediente?
A lei da ctespczo. federal é uma só. A Constiluicüo declara
que o Congt·esso Nacional .tem a compclencia privativa para
fixat• a dcspczo. federal. Nado. mais diz o dispositivo conslilucionul. l'urn melhor rnclhodo na distribuicão das despezas,
ao Congresso Nacional cumpre fazei-a do accürdo com o systema cornmum pot• nús seguido, mas nem uma disposicüo constilucionul, ncnlmma lei or·dinaria promulgada pelo Congresso
t10 antigo o no novo l'Ogimotl a isso so oppõo.
A quem o Congresso aulol'iza a fazot· todas as despezns por
l.odo,; os ministol'ios?. A um s6: no !'residente dn. Hopublicn.:
E' elle quem recebe as auLol'izacües legues do Poder J-cgislativo
o quem us distribue, quem as executa pelos agentes de suo.
· immccliata conJ'iancn, que süo os lllinislros do Estudo.
E' pur·o preconceito suppür-se que o lllinistro do Estado
l.em autonomia, tem poder do distribui!• as dcspezns voludns
pelo Congresso Nucionul. Semelhante poder· cabo uuicu o exolusivo.monto u-o Presidenta da Hcpubliuu. 01·a, o. Chol'o do
l'ode!' Executivo presido a urn tempo u lodos os ministct•ios.,
O Sn. lll~Ntms D!l Ar,MllllM- A Constiluicüo diz clul'amonte
nu o riuem .Presido u cada urn dos minislcl'ios ú o Ministro do

.

~~~.

O Sn. Fn,INCISCo GrNCElllO- C01•rijo n cxp!•cssfio pam ntl.onàe!' it {lbSe!'Vaciío do l10nmdo Senador pelo Mumnhiío. O que
.é V.Q~'.dil.d() ú .!lU~ .0. St·.•. l'r·.cside!!tQ .du H.cP.U~Hca cl, pela Co,nst!~
•

I

,
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tuir;fio, o unico podei' wmpclcule para r.xcculm· ns leis valadas
. pelo CO!lll'I'e~su l\'a~ional c a uuiea limilacão J'cila pela Consl.ituit~fiu t'! a que ~u J'efer·t~ á pr•omulguçrw do:; deer•cto~. os quaes
l!Üf; pOI.ÍI!lll \"ÍI' IÍ lu~ da pu!Jlieicladll ~IJIII a I'Ui'CI'ellda thJS nliIIÍSLros de 1IMado.
(I i'i'I!SÍI.Íi!llll! da flepLilJlÍI:U 1;, pois, O IJl1eJ'e UC lodos OS
sct•vi1;os publieos.
Seudu ;u;sim, pen;unl.o aos IIII!Us IIOIJI'I'S eullcgas pol' que
1.111111. r/I!Sjll!'l.ll i'I'OJ>I'Ía do ;\liiiÍSl,I!I'ÍII do .llli.t•i'ÍOI' !lfiO pÜtfl! Hi.\1.'
.ini!luidu nas di!Hi.H!~as du J\linisl.ei'Íil tlit Jo'a~l!lldll, si 11 I'XI!Illllor•.
das leis J'iscaes e da:; lei~ J'cdet'W!S ü lllll 8Ü u uuieu, u 11J'esiLlu·utc
da Repu!Jiicu '!
O Sn. 'J',I\'.IIIIl~ 1m LY11.1- :J~nl.lio, fl!ll'll que li III ur•;alllcUlo
para cada minisl.ei•io?

O Sn. Plllll~ .l<'illlllllll!.l- Basta s1:1 esta '"~1·;;unl.a.
O Sn ••fu,iu Lu1~ Al.\'llH- l'or· I!SSI! PI'IJeussn. lias la r· ia uma
fllllellda ao Ul'l,.'ll/Wml.o do lnteJ.'ÍlH' fiUL'[l I'Uí':t!I'IIIIIS O. Ol't~tUlll'IJlu
era Viaçl1o.
·
~
0 Sn, MllliiJil~ IJI~ AI;MiliiJ.I- Basla l1!t' o ar·L. I" do fll'O-

.i celo.

o ~11.

Fll.\~f!18f!O OI~YCRHIO- o~ 'noi.II'OS Rf'!Hli:IOI'l~::i, pelo
ou~o, n:io pr·eslut'aln aLleru;fio ;i~ nrinl!as pl'ilnt•ii·n~ o!Jsur•-

que

v:u.:ües.
O 811. ill B~IIBH III·: ,\1,'.\llllll.l- '.l'emul-u~ ouvido eo1n ·JIIllilo
l'CSJH! i I o.

O Sn.

}'IIA~U!Kf! 01.YG·1m1n- Cnnlt!t~r-i di~ent.lu f!IJP,

pnr• urn

Jnol.l!cuJo l.tt•Jtl ettl.elldid''· "-' Co!ll-\'l't•!'ll;ll Nat!iottal l.t•IJI r·i·~ul\'idu

ti isLI'illu i I' todns a:; dt•SJW~lls pa l'a t:ada. 11111 dos
fiCL'iae:-; l'lll tlllt~ St' divitli.! a J.'n;r,enda Naeional.

111 in i:sl.el'ios l':-3-

O :"u.
O Sn.

)fl~~llllH

O Sn.

~lll~ln:s Dll At.~llliiJ.I-.Pul'lflltJ eul.fio eo11fund1! l.utlu.

llll

}'n.\~GJ~cn

-E' a l.i'adit;fiu e"11~l.anl1•,
Ot.Ym~mo- Btlll n pl'ililBil'n a r·~~r~nnlrt!l!t_ll'
;\i,'~llllll.l

tlis1~11ssfin do nl'cauwnlo do ·,\1 iii isi.I!I'Íu da
GuoL'I':t se t!IWt~t·r·m· :oH!Ill uma t.li:.;posit~iin ,t!H1'it!J11}inl, pu!' t]lil.! nfiu
inuluil-a ·no nt·~a!lll!lll.o do Minisl.l.'l'in da ~lm•inlm '!
·

·e a dizei-o: maH si a

O Sn. Fll.I~G!~Gu Gi.YI:ImHJ-·.i'<H'Iflll.' onliio ennfu11dc l.urlo,
diz o 111111/'IHin 81~1Htdrll' poln ~lar·nnhiio. l\lil:;, pt!ln nl.t.PIICÜO flllll
.se que1· Jll'l'~l.m· 11 uma foJ•malidrHh\ SI' lm d1! Slll\l'ifim!l' as. :sunr·pl.ci e~SI'IlCial, l]!W di~ l'O~peilo á adminisl.t'lll:;io pul.iliea ~
o~ l!Oill'I'S Sl'lllldlli'I'S llfiO ~c 1'1'.\'0llnm r.onl.i'll 11 jll'llt.illa il-

lt•;:tll

da

do GnnJ;r·esso Naeionnl, l.odos os nnnos, tiL•Ie 0nu:

~ua

exclusiva com)wltmidn ao Bxoeulivo.

IIIJdeJ'c~

.'· · ·

O PI'OiH'io honl'!ldn Srnnuol' pelo llio Grande do:Nlíl'le rwnl!u
de ueeeitnJ' nutor·i~acões ~·reando scrvicos.
. ;;.:.:-,
·

o

ri~n~rro

811. T.IV.IJms DE LYII.I- Crcnndo scrvicos,

é pura rever regulmucntos. .

'i1iio;
.·• ''J.·l

11

uuto-

'

.

.

'

I

O Sn •.To,io Lutv.

gislat.'.

'

'

~

i\r.VI~R- Hllvcr• rcgulnmrmt.o~

nfio (, Ir.

O Sn, ..Jin.\NWRr:o Gr.Yr.tmln -Hnvr.l' T'IJI:mlnmrnlo~ n;io il
lrgislnt• nem l.iio po1wo lrgislai' ,·, dr.lo;;nl.' aU.I•ihuir:ncs.
n Sn .•Tn.in ;Lmv. M,v1~s- Não ,, rlrl;;gnr· n/.l.t•i!Htil;iirs I'll·
l(nlnmnnl.ni'llS a que111 tem eHt.ns aU.t•iiHiiciios,
O Sn • .Jri~INGI>H:n Gt.YGimln- .E foi por· isto qur o lionr·ndo
Smmdoi· JlOI' Goynx votou nssignnlnndo n ;;1m l'rsl.I.'iel;fin.
Mns, vnll.emo;; no •:n;;n n IJOIII'essnmns r1110 isso niin <Í nJ.J,I'i·
l•uil•fin do .l~xm:uJ.ivo, e, si <í, LOI'IIfi·SO uma r.xquisil.ien quo o
or·~IÍnwnl.o aui.OI'ise n .lDxneul.ivo n. IISUI' fins suas ni.I.I•ihlli(•õr.s,
O Sn. S,t .Fn1wu~ -E' om vil·itH!o tlr ln i.
O 811. Jrn,\N.GJRCO Gr.YCimio-.Em vi!'l.urle rJe (JtW Jri, sí n
J•rvisfio so I'ol'nl'll n tllll l'l!gulnnwnJ.o? Tsl.o •' rln ll111Jlprlrm:ia do
Bxe<:ul.ivo. n si se l'rfrm n uma Jr:i, n nul.opizncfio •í inrJi;~porl·
Sll\'C), IIÍIII 110 fii'CH'lllelli.n, lllllH !!lll UIJI )'ll'o,ir•f'i.n I'~Jll';:inf rio lei,
U:~t: Ru. SlmMou rl;í um apl'lr.
O Sn. Fn.INGI.~co G~WJ1m1o- Ci'Oai' ,qr.l'\·i~o 6 nclo inltr.renlo
1í rirHpr.zn.
·
.
O Su. ,Too\o Lu1r. ~~r.VllR -AR~im. ru pnR~o npi'~Renl.nr•.
nmnnl1~. rm umn rrnrndn no Oi'~nrnrJnl.n do 'Jnl.el'iOr', o OJ'r:n·
mrnlo ria Vinciio.
O Sn. :JIIlANI':iRr.o Gr.Yr.1wm- Yo11 lomm• rm consirlm·n~.fio
w npnrl.11 do lwlll'ndo RNinrlnJ', íP.' 11111 nhstmlo RIIP)lt>l' rp1o o Be·
nnrln fil'optiWsRo eomo l!mendn um or~nnwnlo 1ienlro fio rmi.I'O

.

Ol'~nmmll.o.

O Sn ••Tn.io ÜJlr.

nntiol'.

AI.VI~s- O Sonnrlo, niio; r)unir)tWI' Sr.·

O Ru. Fn.INC:Isco Gr.Yr.tmro r·MnR· vnmoR 110 nmngo clà
CfllCRI.iin,
A lei do ·OI'I'IIIllonlo rln rlesprzn <í nrnn lei nnicn c •í PI'O·
muli.:nrln pOI' nnltllli~:o rJoei'!JI.O rio .Exr.cnlivo.
0 R11. éf',W.IIli~R 01~ LYII•I thí lllll npnrlo,
O Ru. \lo,io Lu1r. Ar.vt~R- QtJet•o snhot• si niio hn Ir. i ,noulmmn l'l'A'Uinndo n rnntol'in.
0 Sn, ..FII.INCIRCO Gr.YCRIUO- POI' Olllflllll•lll.o, elo fJIIO Ro l.rnl.n
1\ dr rlnl'nndnl' n itwhtRfio rln nnwndn r)nn livo n hon1·n dn nJ\rosr.nl.ni' uo ~nin dn CommiRsiin ri•• .Finnn<)ns.
A verdndo ,; quo oR Jli'o,jr:c:lm. d1• dr.spr.zns rln llrptllllicn ,qiio
]ll'nmuii(IH!ns J10I' 11m s<'> dor:I·rln do Podoi•'Exmml.ivo,
D" l.111in i~·'" s" vô qu<.• 11iin 1111 J•uziio 'ilrnhlllllll prltr qual
.~o op'ponhn ~í inclu,qiio do 11111n dispo,qJ~iio que dovín r.Sinl' no
enpilnlo ú" o qur no ú!Ji.I'Ci.n•nl.o so nollncn no cnpil.nlo R". E'
nnm inl'l'nc~•üo d(l met.hndo, l.nlvcz, mns nüo inl'rocçíio essencial
nu ctisposiciio de um neto !cgislalivo.

',"/•

'",

.'

ano
t

Sr. Presidente, a questão ó cstn, que peco llconcn pnrn pôr
nitidnmcnLo dcnnte do Senado ..Julgam os Srs. Senadores quo
a cJ•onoiio da cmlmixncln elo iBrnr.il cm .PorLugnl 1í umn cousa do
ulilidndo ? Sim ou nüo ?
.
.
O Sn. MllNOJ>S DE Ar.llmiDA dú um npnrtc,
O Sn. FHANCJSCD Gr::mEnro- Nfi.o il is lo o que cu pergunto no •nobre Senador pelo Maranhão, no qunl peco liconcn
purn dirigir-me. A crenção dn embaixada do Drazil cm Portugal tí umn cousa nccessal'ia c uLil ?
O Sn. :MJ>ND~>S Dll ALMEIDA-E' npcnns um nclo de cortczin
que so rJuer fazer, mns niio hn necessidade alguma.
O Srt. FMNCISCO Gr.YcEmo-Gracas a Deus! Repilo :tS'OI'n
uma plll'nsc do um dos grandes predecessores das id1íns lihcrnes'tlO BJ•nzil. GJ•acas n Deus que se fez a luz I A questão devo
sct• collocndn neste terreno: lia necessidade ou não da cJ•caciio
, da embaixada emPortugal ?
'
O Sn. Joito J.,UJZ Ar.VES- Necessidade, não; ulilidndo, sim,
pódo ser.;
'
O Srt. l\IENDllS
DE :ALMEIDA- Nós temos uma Jcgnr;ão porfeitamente organizada.
o· Srt. FllANCISCD GLYCllnTO- Necessidade o uLilidnde onconLram-so Jlct·fcilnmc·ntc conJugadas neste nssumpLo.
O Sn. UmMND SANTOS- A crenr;üo dn embaixada 6 uma neocssidadc ovidonto.
· O Sn. FllANCTsco Gr.YCllnTO- Sr. ·Prosidonto, nils nos encontramos a respeito desse assumplo numa siLunção especial.:
U~t Sn. SllNADOrt- Nem podemos discutir esse caso dn ncccssiclnclc, porque tí um cuso de sessiio secreta.
<
O Sn. FMNcrsco GLYClln.ID -·Perdoe-mo; cu não costumo
ser indisct•eto...
· .
· o SJt.•To,\o J.urz ATNES.- V. Ex. nunca o foi nem o é
neste momcn lo.
O Sn. FI!ANCTSCD Gr.YCEnTD _:, •. mas, Ri os nobl'CS Sana-·
dores combalem n omcndn que cu apresentei.,. ·
0 Sn. MENDES DE Ar.~flliDA- Apenas por nüo "os ln r no Jogar
devido.
·
.
11
,
·
O Sn. FllANcrsco Gr.YCEmo- Si ncccilnm n emm1tln, votem
por ella, isto é, si os Senadores não impugnam n medida, si
ncceitnm n crcnoiio dn cmbnixndn, ou nndn mais lenho n dizct•.
O nssumpto póde ser de sessão secroln ou de scssüo pu'l~',
,
blica.
.
0 Sn, MENDES DE ALMEIDA- Nüo 6 opport~nÕ introdu.zir-so
num orcnmento n promocüo de u,mu logncüo u•:oinbuixndn •.
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O Sn. FnANctsco G~YcEmo -Esta 1l uma questão minimn,
perdoe-me o nobr·e Senador. Volto a considerar n questão comcJ
a tinha antes considerado.
Os nobres Senadores, atlcndcndo-so rt questão da natureza
dos assumplos c das mnlorins, acham que 1l incompetente ll
areamento do l\Unistcrio do Interior.
O Sn. ilfENDES DE AL:IUlJD,\- E' uma portn nbcrln pnrn
outros abusos.
·
O Sn. FIÚNcrsco GLYCEmo-Discordo do nobre Senador;
ncho que ·pc!n mnteria da minha emenda ú inconve-niente a inclusão de !la do areamento do Interior; mas a natureza das mator•ins não ú cm rcgr·a o que determina sua inclusão neste ou
11aquelle areamento. Assim é que na Jlcpublica Argentina immigr·ação c coloniznção, matarias quo parecem pertencer de
jum no l\linistorio da Agricultura,. pertencem· no Jllinisterio do
Exterior, Nos !Estados Unidos não hn Ministcrio das Jlelncües
Exteriores, mas sim. um Ministerio de Estado, onde os negocios exteriores são tratados,
·
O Sn. JOÃo Lurz ALVES- Isto é Jú; não é aqui.
O Sn .•FnANCisco GLYCEniO- blo rJ la; ruía é aql!'i I Isto
niío ú r·csposta de um homem do Estado.
O Sn. Jo,io Lmz ALVES- Sim, senhor; isto é· resposta de
um homem do .Estado: isto é !(1; nüo é aqui.
O Sn. FnANcrsco GLYCEmo- i\!ns entüo ns ,nossas insÍi"
tuiçües não süo porventura iguncs ?
O Sn. ,To,io Lurz ALVES- Nüo süo perfeitamente iguncs,
nem constitucionalmente o são.
O Sn. !I!ENDES PE ALotEID.\- Apoiado.:
O Sn. Fn.~Nmsco GLYCE1110>-- Núo süo iguaes ns nossas
Instituições ús dos Estados Unidos da Amerie~ do Norte?
o Sn. Jo,io iLurr. Ar.vEs- Nem conslitucionnlmento o süo.
O Sn. Fn.INcrsco GLYCEiliO- Confesso, Sr. Presidente, que
me sinto incompetente.
O Sn. JoÃo Lurz ALVES -Assemelham-se, mns nüo são
igunes. ·
0 Sn. Fn.INCISCO GLYCEUIO- Neste cnso, Sr. Presidente,
peco liccn\•n parn ·dizer que não vale n pena considerar a
questão pnt· ostn nspelito. illns o que ú verdncle ú que a natureza
do mnt01•ins ndiudicndns ou comprchondidns nos ministerios
niio deve obeclccer n essa divisiío de scrvinos pelos divot•sos mi~
·nisterios. Bnst.n pondetm' que o Min!stet•iÓ da Fnzendn 1l o unico
oncnl'!'egado do nttendcr n todas ns despezas.
.
·
Niío hn, pois, rnziío pnm se impugna!' que qualquer despeza corra por este ou nquollc ministorio, snbido como ó .Que
ollns süo votndns pqrrncrom n~tendidns pelo supremo executor,
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nuo ó o .Presidente cln ncpublicn, pot• intrrmodio do Ministm•io
dn Pnr.ondn.
O mni~. SJ•, .Prcsiclento, ,; sncril'icnr o Jll'.indpnl pelo inr.iclcntr.; o l'undo pcln i't•t·mn.
· ·
.. Voltando, pm·ilm, n trntnr da qursti\o dn embaixada em
.PortuS'!ll, Jnmo·nto que alguns dos ·nobJ•es Senngot•cs tenham
entondtdo que este nssumpl.a deve set• tmlndo em sessão scct•eta. N'ão lhos acho rar.iío.
Uomen~ publicos, pnrlamentm·es cdueados, habituados no
devido respeito, •1í sobriedade cm suas pnlnvrns :i en~1nciaGfio do
seu pensamon Lo.
O SR, \JoÃo. Lurz Ar.vr.s-Não é questão do c.amtlostm•n,
mas do pondcrncfio, pois que se trntn de politica int.ornncionnl.
0 SR. FRANCISCO GLYCP.RTO- .•.. ·podem mnn i'l'ost.m•-so om
publico, tratando-se dessa questão.
·
Em todos os pnir.es .assim acontece. ;\!<nela h ontem assim
acontecia cm Franca. O Gongt•esso elaquollc pair. Ll'nlnvn puhlicnmento de nssumpto ele maio!' importnncin pnrn u pnr. elo
mundo inteiro.
O Sn••Jo,io r..uui Ar.vr.s -'Pela Constituição do Bt•nr.il cs;;ns
iiuostõos devem ser t.mtadns secJ•otamonte, porque se!JI'ct.umcnlo
siJ l.mt.n cnLJ•o nós dns ·nomeações dos ministros o omhnixnelot•es.
o Sn. l?MNCISCO Gr;YCllnlO -Não, senhor; no Sennelo a!Ílericnno •í ·Jll'nXe LJ·atar-so JlUblicamontc dos assUJHJlLOs mais
(n•nves o mais importantes.
·
O Sn .•Jo,io I.u1z :Ar.VJlS- Não me rofil'o no Senado ame,
1•ienno; t•ofiJ•o-mo ao Senado brar.ilciro.
·
O Sn. PnANcrsco Gr. ~:cmmo- A at.titude do Gnve!'no americano cm rclucão :1 gucr1·a onll'o n Hcspanhn n Cubo J'oi tomada puhticnmente pelo Senado americano.
Mas, voltemos :i questão: ,; utit e ncces;;arin a ,Cl'Onçüo ela
rmbnixadn. IJI'nr.iloira cm Pm·tugal ?
: !Digo cu: sim. Em pJ•imeit·o Jogar, St'. Pt•esidcnto, por um
rlovcJ.' ela 'mais alta cortozia.,.
O Sn. Mr.NOJlS n~ Ar.:-.rmoA- Como cot•t.ozin, muito bem.
0 Sn. Jo'RANCTSCO Gr.YC!ln!O -'Aquolla ]lair. croou 110 Hio
rio .Til!noil'O n sua nmllai:l:adn; a nôR- paJ•eae- anhe ·cm•J•r.sJlOJHIIJl• n esse nllto do grmWor.n. internnciounl ,cl'cnJH!o nafJucllc
pair. tnmhcm n nosso ombnixncJn,
,
·
', •
.
·'
o sn; Unn<~No S.\l!'l'DS -~Acc!'cscr.nt.o V. Ex, nconvonicncin
polil<icn.
0 Sn. .FUANCIRCO Gr. YCEniO- Sem l]l1Vidn nonhullln, De
pleno OJJCOrdo.
.. .
Sr. Presidente, l'oJ:I.ugal r. .13rnzil sfio dou Rpnizos:rjl)IÍ t.cem
·t'nt.m Ri n~.mnis intiJnns aJ'finidncles. do mçn, de l'elig·iiio, de
.sentimentos, quo silo os onrncteristicos. mnis esseno·iaes dos
'
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agrupamentos eiv.ili~ndos: cm summn. somos nús- Pol'l.ugnl c
H1·n~il- o~ autot•ir.ac.los inlct•pt•ol.es da flC!'pelnirlndo da uossa
II IISTIII o dos nossos r:oslu mos.
!Em i.rll'f:eit·o lognJ•, St• ..Prc~idcntc, .POI'lLlS'UI l'Cfll'CiWntn nn
Em·opn, eomo o Bt·n~il t•cpt•csentn na Amcl'ien, ·o rcgimen mpu-

'

'i

.,

Jilien·no. Esse ponto deve sol' it'ntado com a mais plena Jibct·dndc, mas vcco liccncn tnmbcm pnrn rlir.cl'- com n mais plena
tolet·nrwia.
.
ncspcif.o muito as otiiniõcs c as dissirlcnr:ins que ·nesse
tert•cno podem sm·git·; mas, Sr, Pl'csidcnte, ntlendcndo muito
nntul'nlmcntc' :Is· tJ•adicücs libcracs do ·nosso pnir., os gov,Jt•nos
ht·a~iloiros toem tido pam com os advcrsnl'ios radi.caes da
.Hcrmblicn cm Portugal, residentos no Bra~il a maiot• conrJosr:cdcncin,. as mnio!'os tolernncias, o mnximo, c t'ts ve~es um
poueo exaggcmdo, respeito pelas mani'fcstacúes monat·chicns
dos rcstnurndot•es ele 'Portugal, , •
o SH. Una.~ No ui>s s.INTDS- Apoiadissimo;
O Sn. Jln,\Ncrsco cr.Ycgruo-., ,que, aqui no Bt·n~il, eneonl.mm as mais solidas J'udncües para a sua acção polil.icn,
qur. se desenvolve em Jl01•tugal. Ni\s- governo brar.ileiro·liUilea IJUi~emos intervir diJ'eCtn OU indir·eelnmente ]lUrfi !'CSI.l'ill!l'il' aqui, donll'o do pai~. n acção dos t•cstauradóros da
Monnrehin em .Por·tugnl, f'açnm embora elles .a mnis l'Uir!oso
lll'OS'iia eontl'~ instiLuicücs iguar.s ·rís .nossas.
O Sn, MgNJJRS 11~ AT.~mrJJ,\- .Pt·otesl.o ! Tgunos rís nossas,
não I As nossas são clevndus, siío nobt·es, são clr.moct•ni.icns; não
su l'l'ocnm a eonsJ!iencia, a f1l c a Iiberdnde.
O· Sn. FMNCtsco cr.!Cllll!D- Não estou clisculinclo, ..
O Sn. MR:>~ilt~s nr. ·Ar.MElllA- i\Tns V. Ex. disse que ns insl.itui~•ulls de Portugal sii.o igunes r'ts nossas. Eu prol.csl.o!
O Sn. l"ll,\Ncrsco Grscmuo- Eu estou fnllnndo entre homr.ns do Esl.ndo o pnrlamcnLnrcs JH'ovectos: não pt·eciso esl.nt·
l'ar.r.ndo dis ti ncoõr.s subtis. .Hefiro-mo rí l'ót·ma r•epuhlicann,
.~nm l'ar.ot•. siquér a dislinccão do rc:;imen, que ,; pnt•lnmentnt•
em .I'OI'Lugal e presidencial no iB:t•ar.il.
Niío qncl'o diseutit· os pt•occssos seguidos pelos homens rio
Estado o chel'os politicas de .Portugal, tll'avavelmcnl.c rli1'1'crcnl.,)s
rios pr·oce~sos seguidos pelos .Jlomcns de Estado e choros JlO!il.ieos na Hepublicn Bt·n~ileirn; mns nós Lemos gual'(lndo pat•n
nom os ·politit:os 1Je Portugal o J•ospeilo que pedimos pm·n n
nc~•fio polil.icn o parn os PI'Otlessos polil.icos seguidos pelos nossos
homr.ns do Estado.
O Sn. Mt~NDl~R og Ar.METDA -l\fuito hom !
O Stt. Pn,\NCisco Gr,ycrmro-iEml'ot•l.ugal, St·. Jlr•esidonl.c,
n O(l(Jfin dos homet\S tlDiiLicos ;;o tem camct.crir.tHio soh. um aspoelo bnsl.nnl.o .inl.eressnnLo: 6 n lnl.n l.r•nvncln cnl.r•c o podot• •
civil o o podei' clcl'ienl, Nos te l.el'J'eno, n .r.omecnt• pelo honrado

Senndpt• pelo

~larnnhüo,

n dissicloncin 6 cxLrnordinurin.
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O Sn. MEND!ls Dll Ar,MEJDA- Profundíssima.
O Sn. FnANcrsr.:o Gr,YcEnro- Mas nós não temos o dil·cilo
de inlcr·vir pnrn ·n.ssignnlnr.• os eri'Os f]uo. por·vonlur·n rcconhoçnmos eslnl'em fll'!llicnndo os homens do Eslndo do .Pol'lugal.
O Sn. Mr~Nolls DE Ar,l\miDA- Nem ninguem vne fnzcr isso.
O Sn. PnANCJsco G~YcEmo-Esta lula, que nsom se d·:\
cm Por'lusnl, deu-se cgunlmonte nn iFrançn, pois os nn!Jrcs Senadores sabem pol'L'cilnmenlc bem que, n pnr•lir· do Gnmhotln,
o Jcmmn adoplndo foi csle: «O clet•icalismo; ois ·O inimigo J~
A GnmbeLla seguimm-se ns siluncões Gr·evy, Emile Combcs .. •:
O Sn. rTNnro no Bn.lzrr,- E do nolnvel c eminente homem
elo Estado Wnldeck Housscau.
O Sn. FnANCisco GrscEmo- ..• Wnldcck Houssoau c outras, que se nssignnlarnm, vn•ntn,iosnmenl.e, na lula contm o
clrJI'irmlismo; mns, nem por.• isso, os r•opuhlicnnos bl'nziloit•os srJ
nl'nslnmm dessa nLtilude do disor·cLn ncutr·alidndo em relnçiío
t\ poliJ.icn Jt•nncnzn •
.Por.• que J'nzüo havemos nós de. •:•:
o Sn .•To,\o Lurz Ar,vEs- AfnsLnr-nos clessn discreLn neu•
trnlidndo ·?
;
O Sn. Fn,\NCisr.:o Gr,YC!lniO- De nccurdo com o nobre So•
nndor pelo Espírito Snnl.o. Nôs no Br•nzil não tornos com Pot'J.ngal, npeznr dns nffinidnclos, nenhumn donwnsl.r·nr;ão ele solidnt•icdnclo que porventura possa nJ•guir elo peccnrninosn a noss:~
nct~ão.

o'

,

Sn. MENDES Dll AT,MEIDA- Sem duvida. FclizmenLc.
O Sn. FMNCJsco Gr,YCEmo -'A crencã·o da cmbnixndn do
Brnzil cm Portugal IJ, pois, razão para que os nobres Senadores
se J•cvollom no ponto rio se opp!\r n quo so dovn pngm· mna
cortczin com igual maniresLnciío elo nosso sentimento?
0 Sn. MENDES Pll Ar,Mil!DA-0 cnso IÍ difrcrcnl.o. V. Ex.·
não ouviu bom o que cu disso. O cnso ú do Jocnli·wcüo do clisposiciio.
·
O Sn. FnANcrsr.o GLYCEmo- Isl.o rl out.rn qnoslno. ilil cu
nccontuci bem nitidamente indagando si o quo se prclendo é
impedir n m·oncfio dn embaixada ou não.
St•. Prcslclcnln, cu J.ct•lu oppm·l.unnmonl.o elo n.prcsonJ.nr
consiclcl'a!:iics elo rclcvnnl.c imvot·l.nncin, mns siío cllns de nntut•cza J'escr•yacla o por ossn rnzão...
'1
O Sn.•To,i.o iLmz Awt~s- Tnl qunl como cu.
O Sn. 1\Jr~NPES nll Ar.~ mm,\- Eslnmos nn mesmn
s iLunciio. .
.
O Sn. FnANCTsco Gr,Ycll11!0- .•,. nprcscnLci-as hontem com
todn n lillcrdndo 1\ Commissiio.
.· :
0 Sn. Jo.~o Lurz ALVES -lllns o Senado nlío assistiu•

. .,

·.
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O Sn. FnANarsco Gr.YCllniO...,... O Senado não assistiu, mas
r•ognr•ia ao Senado que houvesse por bom cslcndm· a sua
conl'iaru;n rís pnla.vr·ns cht sua Cornmissiin pernul.e n qual '!'ui
obrigado a cxhibit· documentos ele natur·c1.a reservada.
O Sn. .ToÃo Lmr. Ar.vlls- Pcr·fcilnmcn lo. Apenas o que cu
quiz ponclcrnr !'ai o seguinte: rruc este assumplo tom 'J'orua de
natureza
O Sll. il!llNDlls nr: Ar;~mmA- Apoindo.
O Sll, J!'llANcrsco Gr,ycrmro- Discuti com plena liberdarlo
nlrí aqui. No que diz r•esrwil.o r\ pnt•Lc r•escJ•vadn, nppcllci pnra
u conrian('ll do Scnndo nos membros cln Commissüo.
O Sn .•ToÃo r"urr. Ar.vEs- Nn Commissfio hn membros vonciclos que podiam Lambem nppcllar cln opinião d!l maioria para
o Senado, c não o podem .fazer crn sessão publica.
O Sll.· FMNcrsco Gr;:.:cllmO- Os nobres Senadores querem
obrignr-mc....
..•. ,
O Sn. MllNDTlA Dll ATJli!ETDA- Nfio npoindo.
O Sll .•ro,io Lurz Ar.vl'A- Posla n I'JUesl.üo neste teM•cno,
clcelnl'O n V, .. Ex. quo retiro todas .ns aonsidcrar;ücs que l'iz
cm aparte.,
.
O Srt, Fn.INcrsco C:r.YCEniO- Os nohres Senadores ohrignm-mo a ser inconveniente.
·
O Sn, MllNDilS nE AVMTliDA-Ahsolulnmcnlc não queremos
isto •.
O Sn . .ToÃo Lurr. Ar.vEA- Niio, scnlror; crci:i o homndo
Scnndor. Si assim ú, .repilo, retiro todas ns minlms considcrnçücs c nparlcs.
O Sn. FrtANcrsco Gr.YcEnro- Sacrificarei tudo, mns nüo
sncril'icnrci a circumspccoiio •••.
. O Sn. MENDES Dll Ar.:-.mmA- 'Apoiado; nem ningucm quer

·CU

ISSO.

O Sn .. Fn.INCrsco Gr;1:a!lnro- ... com CJU'o devo tJ•nl.nr o
estou tratando deste nssumplo, c si niio fosse n restr·icciio motivndn rlo mcú nobro amigo, ·J•elntor do areamento do Jnlcl'ior,
cu nüo lor·in vindo tomar pnrl.o nesse dchnlc.
O Sn. TAvAnEA Dll J,YnA-A minl111 rcslricciio foi ,iustnmcnl.e f\UI'Il dolxllJ' bcrn clnro que estou elo ncc!lrdo corn a ~.r•cnuüo
cln Ernllnixndn. E' urna divm·goncin de for·ma, pOl'CJtW, qunnlo
á cr•cnciio, de pcJ•fcilo nccôi'Cio.
.
0 Srl, PIUINCTSCO Gr.YC!lll!O- Pcrfei!.nmcnl.o; cu Jli'CCisnva
d_izct• ns r·nzücs do meu acto, .porque n rcsll'lcciio do meu distmcl.o collcgn dcspcrlam cm mui los Srs. Senadores scr•ins npprchcnsõcs contra n rcgulm·idndo com que n Commissiio prococlcrn ., '
· · .. · ·
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Eis n rnziío pela qual cu me estendi no exame desta rrueRlãn .
•Tnlgo enLrntanto, ,i:í. tet• diLo o su'I'J'ieicnte pnl'n .iustifiem· cm
)wimeirn log:u·, a oppo!'l.unidndc com .rruc apl'üsonLoi n cmcndn
no m·~amento do Tntel'im·, c n nr:ccitnciio, pm· pnrtc da Commissão do l;'innncns, da inelusiio d•~ssn emenda ncRsc OI·cnmcnto; cm scgnndo Jogar acmdito lei.' clcmonsl.i·nrln tnmhom ·
qnnnto 6 sufJ'icicntc a necessidade dn r.l·cncíio rln Embaixada
cm Portugal.
.
. Peco desculpas no Senado Ri me c;;tcndi dcmasindnmcnl.c;
mns. Julguei do meu deww enu1winr~mo com essa Jt•nnqtwzn,
~cm todavia pnrcecr que transpu?. n lmha do dever r: das r:on-·
vcnir.ncins .. (Muito bem..)
·
O Sr. Mendes de Almeida- Si'. Pl'osidente, Lenho dr. ,ius-

f,il'icnr o meu valo em poucas palnvrns, po1•qnc da ligeil'n
rlismlSRfio ·havida cm apartes p•íde-so inferir· r:ousa dil'l'el'onto
rlnquillo que ponso c o moLiyo poJo qual voto r:onl.l·a e~sa
cnwndn. n. :H .
P-I'Dr:lnmndo o I'CS'illlcn ropuhlienno em Pn1'Lugnl, n .TII'nzil
.foi nm dos pr.imei r·os a recon lwr:et' a sua oxisl.cnr:in, c cu
nwsmn l.ivc or!cnsifio, desta tl'ihunn, de requerer mnnil'estnciíos
do r:onl:l'ntcrnizncão e saudnciio no l'Cill'osentanl.e clcssn firJpublim n no Senado dG Pm.•!.ugnl, l!lll nome do Senado lknxileiro.
Por eonserrrwncin não so 11ríde dizer· que se,in pelo mol.ivo rln
pror:lnmnçflo dn HeJmhli•:n c do I'Ogimcn idcntieo no nosso,
fJnrmto :í llepublion, que r.n venho nqu i votar ou lllllllil'ostal'-mo
eon1.1·a essn cmcndn .
. A quesl.iío •í outm. Siso L1•ntnssr. de esluda-t· a cml\'e,nienein
d~ssn JH•omociío pm·eec-nw que um.~ meusagcrn do S1·. Pwsirleuto da ncpuhlicn, pelo i\linisi.CI'iO das HolnL•ücs l~xl.cl'iorc~.
npl•cscnl.ndn no Cougpcsso Nneionnl, ,jÚ;;tifiea•ria o Tll'n;ier:l.n dn
lei no qunl nt\s Pl'Oil1J1Lamentc dnrinmos o nosso voto, vjsl.o que
nnda é mais ·correcto do quo •COI't'espondor· a umn nl.l.il.udr. do
A'•)ul.ilnza o eol'tczin, ndoptnnclo ignnl R~·stenm rln J'C[WORl)lllaçfio
nn~ m•!smns rcln~õcs inlcmncionaes.
O que nhs'olutnmcnte mo ·pnr•cr:c ser inconvenicutc ,1 nlll'ir
nm Jl!'Cccdcntc, cvidcutcmeuLc it·r·nsulnl', do :1'nzr.1.' o estnholr•eimnnlo de cn·r·gns novos cm miuistcrios diffcr•olll.os, quanrlo, n
r:npitlilo primci1·o do pl'o.icclo cm qucstiio clix qnr> o Pt•üsirlnnl.o
dn ncpuhlien. ô nutol'iznclo a despendei· pelo Minislcr·io dn .rus~
l.icn n Nogoeios'TnLm·iorcs f!Uautin dn Lnnto.
. .
Dcsl.'np[c .nós podor·iamos, 1;om umn simples cmondn, ineluir•
nm fiiJnlqum· dos m·r;amcul.os mcclidn nltnmcnlo Jll'o.iudi•:inl (L·
Oi'gaui~nçiio ndminist.mtiva doR mcRmM. ministe'l'ios, rlcsrle q1w
n mnioJ•in. rio Sonnclo nssim o cnlcndcssc. ·
Üi'O, VV. Egx, eOilllll'elwurlom que cm um n;;snm]il.o rnmll
o rio que se L1•ntn,. rir.' simplr:s eOI'I.ozin, somos nbl'ignrlos a um
]ll'ocnrlimonto, mns l'OS'Ilinl'nwnto rle\·cmos ter· mli.I'O, Não hn
otll.l'O l'Cillorlio siuiío pr•ntr•slnl', pnm quo nfi'o J'ique yigol'nnrlo .
eom um pl'cemlenl,c ii'I'C!:nlnl' r.•stn inl.cl'l'ol'on<Jin nnti'~r·cgimcnlnl
do mnLcrins estranhas no orçamento que se clisctitiJ·,,
..

';I
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Ulr Sn • .S"~.1uon-Ct·cio al•' que o H<~gimeulo prohi!Jc.
O .Sn. ·i\lENUt~~ D~ At:.IJt~tJJA- W evidente que o Hegirnento
prohi!Jc, e, fazet• deslu qLtest;iu nwr·autetii.<J uLIIuíui~tt•aLivu, uma
questão poliLiea, •i e~quec<~l' o papel que estttJIJU~ du~elli]Jc
·niJaudu <J qu<J nú~ veuw~ respeiLut•.
O nwu protc~to ú ~implcsmcnte este o twaiJil du dut· IH'OI'il~ .
calmes de Hilo me eonLral'im•cm as insLitui~<ie~ d<.J Pot•tugul,
sobr•e a~ lJUU<!s não 111u mpvmn outt·os .seuLinwulos siuüo o de
lodos aqtwll<!s que adoptam '' aealaru usltt J'r!i'tua de t;OI'I!I'Ilo,
Jtms de ucwirdu eom a CousLiLui~ão e as formulas IJraziluirus,
uo!Jres, livres e dignas.
:Aulodxa-se a- :lJl'OIIIOCÍÍO de uHm Iesa~i1o, niio :;u "'~lido
irnrnedialauJeJJI.e a- dns1Je:m nugJrJ,,~nLadu eon:;iduraveltuente a
qual o Congresso lia de set• oiJJ•igadu a vaLar.-:
O .Sn. Fgt,tCI.I:-Io .l'ENN.I -N;io apoiatlo.
0 .Su. 'J'.IV.IlLES JJ!l !• Yllol- NCti la ptu'lc V. Ex. li fio lcrn

razão.

0 Slt, Fm.JG.I:-10 Pl~N~.I- Não IJU augmeulo de um viulcm.
O Su. ·iii I~NIJHs · og Ali~lEIJJ.I- Sei i1 e1·J'u i ltll III! li le q tw po t•
esta diHposiu;iu ·não Jm augmenLo tle despeza, ums 1:iiJ i que,
·promovida a lcgacfio a omiJnixatla, u lôOVCI'lJU virtí J'orr•.osa•
·munLe pedir o credito nccessat·ío •.•
O Sn. J?gJ,ICI.INO J>g~N.I-Núo ú neccs>nrio.
o Su. ~I g_,..I>I~H u1~ A1.:'1 1mJ.1- • . . au Cutli,;'l'essu, do qual

i'nr. )Jili!LI~ 1.11111 gi'UJIO que uão ~cse,ia que a8 dcspmms :oil!,hllll augnwuladas e .qtw, ao conlrm·io, dt!se,in i~OI'tm· tHJUtdlas que·
podem sÍ!t' dispcnsavcis sem pt•e.iu iw de dit•eiLos. (;lJllll'las.)
. A COJnmissno ele Finnn<JUS sogue n srJu ea111inl1n wui'<JI'IJJu ·
eul.endt•, de ne<:ôt·du com ,iuslos Jll'ineipios, del'enclt•ndo as ile-

spmms que met'el!um'del'csa t! não cot•lu dospeza nou:Jnnna IIPel!:-i:;apia ao set·vi~.:o publico. Mas nc~lc euso a de:-;pt'7.n t! emillt'Jlte,
llt":nssm•.ia. Ct·1.mda a ombaixada, o om!JuixudoL' tom lll!L!es:;idade
d<J l'ecut·so:; de r.linlwiro pal'U mnnLet• dceOI'OsamenLe tt sua po~icfio.

·

Ol'a, ~i o emiJnixadot• lum necessidade des:;es t•c•:ursos, a
duslwr.a nugmcuta,. porque niio é possível que o Cungrcs~o ct•ic
tuna euL"gol'ia supm•ior pnl'll .rcdur.it• os vencimentos aos de
uma lcgacão conunum.
O .Sn. ~l.'.IV.11ms. ot~ LYI\.1- Os vcncimcuLos tlos emlmixadot'<Js são os mesmos dos minisLt•os plcnipoLcndnl'ios. ~;io lm
lHll' LIOIJs<!CJUCJJciu llÍ!IJCS~idttclll de augmrmLo de despew . .Si nu~
]~sLudos Unitlos so eh\ UITlll ·l'l!ill'esenLnciio du .W:OOO$, Ú upuuus
uLLrmricJl(Jo ú' cut•estiu du vidu nuquciiiJ puiz.
·O Slt .. Pnms l~Jmlllmt1-J~m J'ol'tugul tumbom u viela csttt
muito cn.rn.
.
. O .Sn. :Ji'I~Ltai.INo i'I~NN.\- V. Ex. cs~t\ fu~ondo um $01'yi~o, iusinuundo cst11 idón •.

308

ANNAES DO SENADO '

O Sn. Mr~NPES DE ~\r;~muu- Não estou insinuando despeza; ella v il·tl a ~cu tempo.
Silo, pois, dous os rnoLivos ~uc me forcam a votat· contra a
medida proposta: a sua inclusão cm orçamento elit'J'ercnte do
seu objecto u u uuwuou de um augmenlo de despcza com a
crcaçüo da Embaixada.
0 S11. JTEL!CINO l'ENNA dtí um U[JUL'le,
O Sr\. -MENDES DE AllMmD.\- V. J~x. ver:\ que, 'na 6ccnsifio opporl.unu, quando chcgat• o r.csp.ccLivo pedido, hu ele pensar
como cu. lln elo dizeL' que não podemos rccu~ur essa vet•ba,
porque não poderemos diJixat· uma embaixnela em condições
inferiores (ts outras. E com esta opinião c com o pt•estigio do
autor da emenda, que nu bypothese ú o que est(t cm ,jogo,
por·que, si qualquer de nós quizcssc apresentar pr•opostn de
nssumpto difl'ercnte ao areamento cm discussão, Leria n repulsa
do Senado inteiro, sertl attendido o pedido.
Eis explicado o meu voto conLra a emenda n. 31, antiregimcntal, recebida pela Mesa c que não é, como j(t disse .. ·:
O Sn. FMNctsco Gr.Yaflmo- Diz-se lambem que é sum·mnmentc illegal a Legação junto á Sntlla Só.
O Sn. MENDES Jlfl Ar.~lflfllA- Est1\ o Senado vendo? Esttl
V. JDx. discutindo o orcumenlo do Exterior.
Eu me limitei- c appcllo para o Senado- no meu discurso, a dir.er que nada tenho contra a Ucpublica Portugucr.a
c n prova ú que desta t!'ibuna j(t requeri um voto de congr·atulncõcs com clln; que protesto contt•n a inclusão da emenda,
por cr·car um serviço não autorizado c porque alúm disso abr·e
a porta para pr•eccdenles perigosos c abusos o augmonta a
dcspcza, porque, si osso augmcnto viet· pt•cstigiado, pelo honrado Scnndot•, não ú possivcl rccusal-o.
Desse modo fica subvertido o systcma (le lcgislaJ•, quando
por uma simples mensagem do Poder Executivo, dcmonstl'nndo
a ncccs~idado dn ct•eacão desse serviço, o Congl'Csso se appressarin, com o meu voto, com o do lJO!ll'ado Senado!', com o de
todos os Senadores, a fazer com que cssn Embaixada cnl.t•nsse
pela porta larga que lhe cst(t aberta c não sob o subrepticiumcntc pot• um~ emenda incluida no orcnmonto dn Juslil;a c
Negocias Intel'iores. (Mtt'ito IHm!.).
·

o Sr. João Luiz Alves '(')-Sr. Prcsidcnle, longo estava
do mim ·o intuito de occupaL' hoje a Lt•ibunu, do prender a
aLLcncão do Senado, sobre nssumpto que considero de nllll·'rclcynncin poli ti·cn intel'nacional •. ,
·
Forcado a dat· apn.l'lcs no .. honrado Senndot• por S. Paulo,
qunnto no ponto de vista da rcgularidudc dn npr'escntncfio du
emenda no orçamento do Interior, foi levado a oult·us considornr;õcs, quo mo obrigam a tomar: parLo neste debute.
·
,(')Este..discurs.o nüo fpi rovist.o v.eio ' orador
.•;'~
·•• ,,,, ••J
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Fazendo-o, . entretanto, espero mantct•, eomo V. Ex., a
mesma linha de disct·cçúo, collocando-mo apenas no terreno da
i!'l'cgularidadc du inclusão da emenda no ot·camcnto do Interior,
razão pela qual me dcdarci vencido neste ponto.
.
·Embora o muilo que me rncrcco o ltonrudo Senador por
S. Paulo, por suas qualidades de estadista e de t>cpublicano,
não posso julgat· a quostüo da uwritis, diante da aLLiludc assumida por S. Ex.
Não tiodemos revogar a lei, em virtude da qual se votam os
orcàmontos na ncvubliua, por meio do uma emenda a um
areamento.
Este é que foi o meu ponto, porque a votuciio das lois de
areamento não obedece a uma siluplcs pt·uxo, u um habilo ou
a dispósiçüos regulamentares de uma ou ouLru Casa do Congresso.
O Sn .. Fn.INCJsco GLYCEtuo -A lei de 1801.
O Sn. IJo,\o LUIZ ALvgs -A lei do 1801, a lei de 1?70, que
continüa cm vigor, rll'cscrevcm que cada ot·camcnto de cada
ministcrio sct•á votado scpat•adamcnto cm cada uma das Casas
do Congresso Nadonal. E si a lei assim pt•csct·ovc é porque
não quer que os serviços de um ministorio possam sct• incluidos
cm oult·o, ulloruudo assim do umu maneira cot11'usu· as verbas
votadas para ,cada ministorio, prejudicando a discussão desses
mesmos orcamentos c transJ'ormando ató relator do Ministorio
do Interior cm relatm· do Exterior.
O Sn. Fn,\Ncrsco GLYCEniO -'-A emenda de que se tmtn
não incluo verba nenhuma.
O Sn. :iiiENDllS DE AL:'II!l!Do\- Mas o projecto ú de despcza.
O Sn. Fno~Ío!crsco GLYCEl'\10- Os nÓbrcs Senadores :não
nccoitum uutoriza•Jõos dentro do orcamcuto ?
O Srt. Jo,\o Lurz ALVES (lcadr:r)-«~\ proposta do orca·mcnto scrít dividida cm projectos de lei distiuctos para cada
ministorio, ~onlomvlando a dospoza a J'azcr ,com os creditas
cspocinos que lhos digam respeito.»
Senhores, cada ministorio tem o seu orcatncnlo dislinuto,
cm virtude de lei.
Porlatüo, cm virtude de lei, nós nüo podemos enxcrtat• nn
proposta do lei do orçamento do lllinistcl'io do IuLct·ior uma
disvosi~üo que diz respeito ao 1\linisterio do Ex:tcrior.
Nüo ú só. O Hogimonto da Cumat·u dos Dputudos, que o
Senado devo tm· cm visLn, quando vota a emond!l ao projecto
daquolla Cnmul'U, prosct·evo tot·minnntomento o seguinte: « O
pro,jocto de orcnmento de despcza de cada ·minislerio sorú entregue !\ ll!osu o esta, independente do leitura no expediente,
o mnndnrt\ impt·imit· c distrilmit• ein avulsos pelos Deputados.
Depois o ptu·cuot· ser(~ cindo para ordem dos trabalhos.
Enuot•radn u discussão dns emendas o artigos adctitivOs, o
P,fOj,cclq :V.Oit\\l'Ú Ú ,ÇOll'!lll:iSSÜ,O P,ll;fU .dU).' p~~;rOCOI' .~, · . · .
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O Sr.. FMNCtsco Gr-YcEniO- O que V. Ex. leu não adean~
tou nada.
o Sn .•To,\o Lurz AI-Vr>S -Is lo quer Llizet' que pelo flegi~
menlo da Garnur·a u pr•o.ieelo de Ul'<JtllncuLo drJ dcspcza r'~ sepu~
l'lldo IJUra eada min islcl'io.
O Sn. J!'n.INCr~co C:J-~'CEIIIU "-- JToi i:; lo o que nús disseurus
aqui.
'
O 811 •.TaXo Lutz AI-Vr>~- Foi is lo o r]ue uüs disscrnos, c
o que cu CJUi~ provar ú que niio se· lmtu 1le runa rJUeslflo de
!Jl'UXe.
,
r
Ora, vindo separados pura o Senado, si o Seuadu ilteluc
no or·uurneulo .do lntcl'iot· wuleriu elo ol'uamenlo do gxlurior;
si inclue no da Viação malel'ia elo da GliiJITa; si iuclue no du
rGlll!l'l'U malm ia do ela Agt•icuiLUI'lL- u nérs HÜO rJstal'rJUIOS
impedidos de :fa~el-o deauto do pt·ecrJdrJnle-r:l'êu uvidenlu~
uwntu a JmiJJut•dia uas leis de nwios, ui'J'J'icullaudo u Executivo
em pLil~ns cm exccucão.
O 811. J?u.INCrsco Gl- Yc~nro- :J<: V. J~x. uüo uucoult•u pre~
cedcnlc lliJUill!Jll llfl UOS~ll vida parlamettlUl' '/
O Sn •. Jo.\o ],UJz AI-VllS ~ ~\ l'espcito'!
O ·Sn. J?n.INCisco C:r-YctmiO -De inll'oducc.iio de tnuleria
·ctifl'crcntc um outro ot·r;umcnto.
O Su. Uo,\o Lurz ALVJ~S- Púde ser que .cxisla; mas uiio
me consltt •.
O Sn. FttiNCtsco G.r-Ymmro-Iiaru o orcaur.eulo de J!JI2
8C iueluir·um no ·~linislcrio dn J.o'uwndn os vcuuinwnl.os dos
:\linistl'os de llMudo, porque se havia olviuudo de .l'uzul~u uu
do lnlcriot·.
O Stt. ;ro.\o I.urz AI-VI~~- llcspollllo u Y. Ex. Foi um
u!Juso que uito ,iuslincu ou~ros. ·
O 811 •. Fn.INcrsco G'r,YC!.1l!O- Almsos por que ·?
,
O Stt. Jo,\o J~urz AI-V.r>s- Pr.·uxes alJUsivus 111io pode1n consL'iLuit· costume~ legislativo~. hlo ó cot•J•eule u111 mutul'iu do
pratica purlamcnlat·.
O S11. Fu,\NCrsco Cil-Ycrmro- llcslu pt·ovm· que isto seja
ai.Juso. E' o uso do uma altt·ibuicão ir)gal c eousLiLuciouul.
O Sn. JoÃo LUIZ AT-V!ls-Em virtude clits leis unt vigot•,
'l.lll!_ nfio podem sct• I'cvogadus pc)o simples valo do Sr.mailo,
s1uao pulo valo tias duns Cumut•us, com sllllCi•iio do J>restdelllrJ
du Jlcpublieu, urn lu! pro~cdimunlo ú il't'Cb'Ulin.
.
O Srt.; :Fn,\NCI~Co GJ~l'CEIUO- A quo lei so rc!'cro?
·q 8_11. JO;~Q LUJZ ALVllti -A' da i!l c ti do 01, a-qu'oN. E:..
'
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Os orcnmcntos são, portanto, votados separadamente, não
se podendo admiLtil· dcspczas, disposicões, preceitos ou autorizações relativos a um ministcrio cm outro minislerio.
Não discuto a questão de 'Tnel'itis, nem o poderia fazer,
Sr. Presidente. Essa questão eu só a discutiria cm scssúo
socretn, pelas razões dadas pelo honrado Senador por S. Paulo
o não absolutamimte porque me repugne manifestar o meu
aprcco á Republica PorLuS"Uezn.
O Sr. Gonçalves Ferreira (•)- Sr. Presidente, não lomat•ei muito tempo no Senado; direi apenasn!S"Umas palavras
no intuito de ,justificar uma emenda, que vou mandar á Mesa,
aproposito-de materia que consta da proposta do Governo.·
!'rende-se a emenda,· Sr. Presidente a rhanutencão do
Lazarclo de •ramnndn:ré, em· Pernambuco,
Si a boa regra manda- e isto não pó de soffrer contes tacão
-que em leis annuas não se pódem organizar serviços permanentes, a inversa lambem se impõe no legislador.
0 Sn. FRANCISCO GLYCllRIO -Si não se póde supprimir ...
O Sn. GONÇALVES FllRREI!lA- Si não não se póde crenr cm
leis annuas um servioo permanente, é claro que em leis annuas
não se póde Lambem supprimir serviços permanentes. Comprehende-sc bem que na discussão dos orcamentos, subretudo
actualmente, em crue ellcs são votados de' roldão, ao apagar
das luzes, não se pódcm apreciar ·convenientemente as vantagens
ou desvantagens de um scrvico permanente, mórmentc quando
esse servico foi instituído por uma lei ordinaria.
Que occorria, Sr. Presidente, antes da lei de 2 de jnncit•o
de HW5, que creou o Lnzareto de rrnmandaré?
Vexames c só vexames para os passageiros procedentes do
estrangeiro que se destinavam a Pernambuco ou aos Estados
vir.inllos, desde que durante a travessia houvesse a bordo dos
tl'ansntlnnticos quacsquer manifestações morbidns de caracter
infectuoso. Isto porque os paquetes, no em. vez de aportnrem
cm ·Pernambuco, vinham ·directamente á Ilha Grande, onde
soffrinm o expurgo, trazendo, naturalmente, como consequencia,
não pequenos prejuizos de interesses, quicá de tempo, o que
t\s vezes I'ept'esontn prc,iuizos avultados. '
.
Pois bem, a lei de 2 de janeiro do -1005 velu remediar esse
mal; agora, porém, a Commissüo entendeu supprimir esse
sot•vico, dando origem ú emenda que vou .mandar ú Mesa, que
tem por fim restabelecer a verba a elle destinada.
'
Vecm {L 1\Iesa, süo lidas, apoiadas c postas conjunctamcntc
cm discussão com proposição as ·seguintes
EMENDAS
1
)\ rubrica 20•-Directoria Geral do Snudo Publical'cstnbolccn-sc t\ verba. do 50:000$ pnt•n manutoncüo c custeio

.
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Eeto discurso nüo foi revisto pelo
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do Lazarcto de Tamandaró, na conformidade da proposta do
Governo o cm ·respeito no dcct•eto legislaLivo n. 1.325, ele ?.
de janeiro de 1005.- Gonçalves Ji'e1'reira.
Onda convier:
ConLinúa cm vigor a tabelln B, que acompanha o rcgut'amcnlo baixado com o decreto n. 8.203, de 8 de setembro de

1010.

Sala das sessões, 25 de dezembro de H\13. - Alcindo Gtut-

nabara •

•'l.o art. 1", n·. G- Secretaria do Senado Federal- na
consignação- Pessoal- nccrcsccnte-sc:
·
Elevada n 2 :'400$, para attender n nccrcscimo de vencimentos no che!'c da rednccüo dos debates.
Sala das sessões, 25 do dezembro de 1013,- Wal{rcclo
Leal.
. O Sr. Pires Ferreira (')-Sr. Presidente, pedi a palavra
para apresentar uma Stlh-cmonda tí emenda da Commissão
do Financas; por!lm, desde que estou na tribuna; preciso· dizer
alguma cousa om rclncão no voto que vou dar na questão da
embaixada em Portugal, que se procura crear cm uma emenda
no orcnmcnto do 1\!inisterio do Intm·ior. Peco a V. Ex. que
me mande trazer o Regimento da Casa pnra proceder ú leitura
do artigo n. 142. (0 orador 6 sat-isfeito, Jll'occclcndo, cm sc-

(Jtâda, á-lcUm·a do 1'cspecUvo m•ti(lo.)

0 Sn. JOÃO LUIZ AI.VllS -Apoiado. V. Ex. tem toda a

razão.
O Sn. PIRES FEttttETilA- Sr. Presidente, antes de apresentar minha sub-emendn, quero ,iustHicar meu voto contra a
emenda, que ó contrat•ia no dist>osilivo do llegimento desta Cusn.
Si essa emenda fosse apresentada por miin, o cscarcéo
çlo honrado Senador pot• S. Paulo, autor da emenda, seria
prompto;. poróm quero ser mais gentil para com S. Ex. do
que S. Ex. tem sido para commigo.
Quem recebe umn gentileza tom de rctribuil-n. Não ó
demais, portanto, Sr. Presidente, que o Senado aprecia o ~ochilo
do Iliclator do 1\linisterio das Relncõcs Exteriores,· que não apresentou, cm tempo opporLuno, ti considorncão desta Cnsn, um
pro.iecto ou uma omendn no orcnmenLo que estudou tendente
n rctt•ibuir a nltn gcnliloza dn ncpublica Pot·tuguczn, elevando
n embaixada n sua legncito cm nosso pniz.
A grnndo nfJ'cicüo, n oxLromndn considct•acão que me merece·
n nação portnguczn, me obrigam a ·collocnr do Indo estas .nugns
regimcntncs o votnr pcln creacüo dn cmbnixadn, mesmo no
ot·cnmento do Interior, porquanto rocebemos umn signiJ'icaLivn
gentileza, o quo devemos roLribnir.
. · ,_,·
'

(•) Este discurso nüo foi revisto pelo orndor,
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O Sn. UnDANO SANTOs-Apoiado.
O Stl, ii!ENDI~s DE Amtll!DA- Entií1l, a).}rcscntc-sc um pro-

jecto especial.,
.
O Sn. l'nms FmmtmlA- Ni\o seriL neste:> cinco ou seis dias
que nos faltam para tcrminat· n presento sessão legislativa,
nüo lJavendo mesmo vagar para so votarem os or·onmcntos, que
possamos cumprir esse dever, desde que ellc venha cm projecto cspocial.
0 Sn. MENDES DE ATJM,EIP,\- 0 Poder Execútivo devia
tet· reclam'ado a tempo.
O Sn. Pmrls F!lnnEmA- Não quero, Sr. Pl'Csidente, accusar
o Poder Executivo, .porque as ·nos:>as funcoõcs c as dclle siio
~omplctamcnto separadas c independentes, si bem que hnrmonicns. Nós ú que devíamos ter cumprido o nos8o dever, porque
somos os representantes da Naefio c· nfio o Gover·no, que cumpro
as leis que votamos.
•
O Sn. 1 !AJ,l'll!lDo' Eu,Js- Po:ra ,;;c corrigi~· um esquecimento não se transgridem as leis.
O S11. Pmlls FilllllEtnA- Diz o honr·ado Senador pm· Súo
l'nulo que para se cOI·rcsponder n uma gentileza não se trnn·sgrido a lei. Mas, senhores, tantas vozes as leis tecm sido
desrespeitadas ...
O Sn. l\IEl''IDllS DE Ar~IEJDA-Isso não u argumento.
O Sn. l'mEs FEnnEJnA- ... mesmo quando estamos cm
plena calma, cm plena orientnafio, quanto m~tis neste momento
cm que j(l votiLmos o areamento onda clla et·a cabível o justamente quando faltam !lOUcos dins para terminar n scssüo legislativa, podendo ser mal interpretado este discuido do Congr•csso.
O Sn. Ar,Fll!lDO ELLIS- Qóüe fnzcl-o apresentando um
projecto do lei..
,
,:
O Sn. PmEs· Fenn!lll\.1- Estou do nccórdo. Jú. disso que
sô n muita considcmcão ctuc me merece a Republica Portugucza
mo faz vota r n emenda dn Commissfio de Finnncas, quo so
apresenta a penitenciar dn falta commettida.
·
O nobi•o Senador por S. Paulo, sempre allcnto a tudo
quanto digo c i'nco nesta Casa, cochilou desta vez, c deu lognt•
n que ·eu lhe venha pcdü· attencüo neste momcrlto para quo
so convença de que c1'1'al'c humanurn cst.
Eu, por ter aqui npt•csentndo apenas um requerimento do
infot·macõcs em relncüo no pedido -do uma parle, mereci do
S. Ex ..acerbas censuras, dando lognl' a quo so levnnlasso um
cnstollo do cartas, declnrando quo o negimento a isso so oppunlm, pois so tratnvn de uma questão pessont.
Ag01·n, que diz o artigo quo acabei do oilar ? Que niio silo
nchnissivcis om qualquer discussão emendas ou addiLivos quo
núo tcnhnm immcdinta !'olaciío •Com a mnto!•In de que so trata,,
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O nobi;c Senador por S. Paulo ó capaz de dizer-me que
:estamos discutindo o orcamento do Ministerio da Justiça; assim
sondo, !'acamos ,iustica a quem de direito, c neste momento quem
~)l'ecisa de JusLica 6 a Republica Portugueza, obtendo de nossa
JJarte a ·retribuir;iío de uma gentileza de alta signi!'icaciío politica.
· Era o que cu queria dizer.
·
Vem á illesa, é lida, apoiada c pqsta conjunctnmcnlc ·cm
discussão
n ..seguinte
.,
'
SUB-l!lMENDA

Sub-omenda (L emenda ela Commissiio ele Finanças n. 26,
alinoa C- Supprimnm-sc as palavras- o os que estiverem
interinamente exercendo os .mesmos cargos, cm vagas definitiv;~s.
.
Sala das sessões, 25 de dezembro do 1013. -Pires Fc1'-

1icira.:.

·

O Sr. Francisco Glycerio- Peco a palavra.
O Sr. Presidente- Antes de dar n palavra no nobre Scillador, devo declarar que n Mesa ncceitou a emenda, porque
'clla foi fol'lnulnda cm termos que não allernm absolutamente
o orcnmcnto do Interior, é uma disposição que apenas conl'cl'o
!honras no representante do Brazil em Portugal, honras que não
alteram os vencimentos que cabem ao ministro plénipotcnciat•io e no futuro embaixador, caso se,ia essa ·creaciio, approvada
.pelo Congresso e sanccionada pelo Poder Executivo.
·
· Depois, ó praxe closta Casa recebet• as nlleracõos feitas
AOS orçamentos e aos nrojectos ele. lei pelas Com missões. Si
a emenda fosse apresentada por qualqum· Scnadot•, no plcnnrio,
a Mesa não teria ncccito.
·
O Sn. JoÃo LutZ ·Ar.vEs- Si fosse apresentada individu. nlmente,. não seria acceita.
~
·
O Sn. Pn&SIDEN'I'Ii- Nnturnlmetite ó a praxe.
O. Sn. l\!ENDils DE Ar;MEIDA-E' do neghnc~to, art. H2.
O Sn. PnllSIDilN'I'I~-0 Regimento niío J'nz distinccõcs cntt•c
os membros do Scnlldo e as Commissões, mns n JH·axc tem
admittido que as Commissões possam J'nzer modificacões, como
sempre fazem. Nem mesmo n Mesa poderia recusar cstn emenda
~:~cm recusn·r o pnt·ccct· da Commissiío ..
O Sr. Francisco G!ycerio (•)- Sr, Pt•csidonte, cm gcl·nl,
não tonho o mono'!· constrangimento cm subordinar ns minhas
opiniões ús opiniões nlhoius, desde que ns encontro, segundo u
minha conscienilin mais rnzo.nvcis 9u mesmo mais."acertaclas.
:.. l(').Este discurso nüo foi revisto pelo orador.
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t\ allusüo do nobt•e Senador pelo Pinuhy ...
O Sn. Pmr.s F1mnEIHA- Jtí eslava demorando. (Jliso.)
O Sn. Fn,\NCtsco G'rsct~mo-... no ar· L i~Z do nos-imonto, cr.recLivnmonto me t1•ouxe um seria embnrnr;o. Confesso
que realmente a ma teria. desse artigo, lembrada pelo nobre
Senador pelo Pinuhy, impede a aprescntar;iio dn emenda cm
dolJato.
··11:
O Sn. Pmt•s FEnnEmA- O meu intuito foi auxiliar Y. Ex.
O Sn. FMNCJsco Gr;vcEmo -•Som duvida, acredito nn
~incc!'idndo das observações do nobre Senado!'. S. Ex. foi explicito, foi claro, advogou calorosamente n necessidade da
ct•eaciio üa embaixada; apenas encontrou embaraços na disposição do art. 142.
Domais, Sr. Presidente, não estou sómento dennte do Senado, estou lambem dependente ela boa vontade c do cspi·rito
de ,iustica da outra Casa do Congresso ...
O Sn. ITo,\o Lmz ALVES- Perfeitamente.
· O Sn. Fno~Ncrsco Gr.YCJmJO- ... cuja bõa vontade, ospi rito do ,justica o tolcrnncia caroço captar o não posso fazer
sinão demonstt·ando o meu respeito pela nossa opinião c pela.
opinião dos membros da outra Casa do· Congresso._
· Em taes· casos, no Senado que se digne approvar a minha
en1enda destacando-a ...
O Sn. Jo,\o Lutz ALVES.- Perfeitamente; muito bem.
O Sn., F.n,\Narsco Gr.!YCilmtO-'... pnrn ,constituit• proJecto em separado. (Multo bem, mu-ito bem.)
O Sr. Arthur Lemos (')-Sr. Presidente, pela ·representação do Pará, nesta Casa, pela do Amazonas e satisfazendo
a Justos anholos das populncües do A:cre, que n'em nesta. nem
nn outra Casa teom representantes,. ·correspondendo a vistas
do Governo o a ~onclusües scientificns do mais alto valor,
venho offerecor no Senado, solicitando n sua sympnth·ia pnt•a
n medida em questão,. uma emenda no areamento do Interior.,
'
Viso n pt•oteccüo intolligento, moderada, súbin, tlrudontc,
previdente do segundo proclucto do oxportaciío do paiz, aqucllc
que si interessa t\quollns ,populncões, n que mo referi, do Ac1·e,
si diz respeito nos dous Estados do cxLremo no1·te, interessa não
menos essencialmente t\ União, não só pelos impostos cobrados
directamente sobre n exportação da borracha, como ainda pela
J'ontó que ess.e producto reprosent.n parn n importnciio, sobre
n qunl ít União cobra os impostos do que vive no nosso rogimcn
economico.
Não se trata' de grandes despezns; são pequenas estas de
que co~;ilo, pois, pela medida proposta, ellns se it•iio fl'ngmcntnndo, dividindo-se POl' varias orcamontos.
(')Este discurso nüo foi revisto P,clo orador.
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A quantia pedida 1l pequena, ·correspondente a uma dcHpcza
indispcnsavcl pal'a n manutcn,;iio dn renda de que n Uniüo
precisa ·pam occorr·cr· a ser·vi(;os indispcnsuvcis. •rrata-se, Sr.
•Presidente, do saneamento da Amazonia, conforme o plano
scientifico proposto no Governo pelo Dr. Oswaldo Cruz. Esta
medida é tanto mais inadiavcl, quando verificarmos o cxodo
quo se cslt\ dando das populncões operarias, trnlmlhadorns do
extremo norte, para o centro do paiz c na actual cmergcncin
isto significa que vamos ficar som brncos para a cultura c
cxtrnccüo da borrncha.
A renda daquolla região representa n renda da União.
1\'iio fnllo aqui como rcprcsenlanLc do Pal'tl, nem como
delegado das outras rcprescntncücs, fallo como representante
dn Nncão.
,
Sendo inadiavcl a inLmduccüo do brncn asiriLico pnm n
cxplorncão da borracl1a c dn agricultura, do cxLt·cmo norte,
llraco que ba de succcdcr no nacional, quo foge 11nrn o cenl.ro,
sendo essa medida ,itl posta cm pratica pelo progressista Estado de S. Paulo, com vantagens renas, JlcrgunLo cu si essa inLro. duccfio se poder:\ verificar sem o prévio saneamento dnquella
região ?
Si ella nüo se fizer cconomicnmentc, commodamcnte, scicntificamcntc, como propoz o Dr. Oswnldo Cruz, relegàndo do
paiz o fantasma da molcslin dn região do Amazonas, assumi- .
remos uma gravíssima responsnbilidadc dcanLc dos interesses
;justíssimos dnqucllas populações, como ainda dos intarcsses
profundos c igualmente vilacs, da União.
Proponho cm emenda no orçamento do Interior que o Governo ficn nutorizndo a dar immcdialo inicio rí cxecucüo do
plano de saneamento da Amnzonin, ,iii proposto pelo Dr·. Oswaldo C1·uz, dispcndcnclo dous mil c .poucos contos neste cxcrcicio. E' muito? Não é, E' umn quantia relativamente instignificantc na massa das nossas despczns.
Si bem que o momento 1\ de npcrLuras, conheço ns di'fficuldad.es com que luta a Nnçilo c sei Lambem que o Thcsouro
se encontra cm silunciio n.fflictivn; mas tral.n-sc de snlvnl' uma
das fontes mnis elevadas nas rendas da Uniiio, do salvar a
borracha, c si não coJ•t•esponde nos interesses daquclla região,
müo ha duvida tnmbcm que corresponde n. interesses vitnes do
pais, que assim procmamos attonder, (Muito bem,)
O Sr. Presidente -Apezar da alta rclevancia que encerra
a emenda apTCSJlntada pelo illustro Senador pelo Part\, 1\ Mesa
1\ forcada n não acccilal-a cm vista do art. 142, ~uo impede
~c,iam crcados serviços novos no orcanionLD.
V. Ex. mnndn organizar um plano de saneamento nn
!Amnzonia; o que imporLn cvidcntemcnLo ua crcncão do um ·
servico novo, c quo só poder(~ sm• feito por um pro,jecto de loi.
Estabelece o nrt. 142: or Nilo il pormiltido apresentar nos
pro,iectos do lois annuns emendas com caracter do proposicões
prinoipnes, quo dc:vem seguir os tramites .dos projectos Uo lei,,

:
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Süo consideradas as emendas que crcam, reformando c extinguem serviço ou rcparticõcs publicas, eLe;
Ora, cvidcnlcmcntc a emenda de V. Ex. crêa um servi~.o
novo c ató custoso, embora util, como V. Ex .. acabou de provar.
' E' recusada nela illesa a seguinte
Onde convier:
O Governo dará immcdiaLo inicio tt cxecucão no plano de
snnenmcnlo da Amazonia, ,ití proposto pelo Dt•. Oswaldo Cruz,
dispendendo no presente exercício, do seguinte modo:
Pará:
2 postos hospiLacs, a 300:000$ ............ ..
2 postos de quininizacão, a 70 :000$ ........ .
,. Amazonas c Acre:
"
2 ""'"posLcs-hospitnes,
a 300:000$ ............. .
2 postos de quininizncüo, a 70 :000$ ..... , .. .

000:000$000
H0:000$000

.ooo :000$000
140:000$000

l\Intto Grosso:
i posto-hospital a 300:000$ ................ .

300:000$000
11t0 :000$000

2 postos de quininizacão, a 70 :000$ ..•.....•
Com o pessoal c mnlcrinl, medicamentos c eventuncs ................................. . 480:000$000
.Sala das sessões do Senado, ·25 de dezembro de 1913-

'Lauro Soll!·é. -~t1'lhm· Lemos.- A. bulio do ll1•az'il.- Gaul'ial Salaailo .
.

O Sr. Arthur Lemos (JlC!a ore/cm)- Sr. Presidente, cu
nüo desconhecia o artigo regimental a que V. Ex. se refere.
O serviço, porém, de proteccüo á borracha, é um sorvico crendo
c atá por lei pormancnte.
O Sn. PnllSTDllNTll- Pcrmittn-mc V. Ex. O servico de
pt•otcccüo da llorrnchn .foi crendo por lei em outro dcpnrtnmcnto da ndministracüó.
O Sn. An•ri-Iun LlliMOs- Pois bem, no Ministerio da Agricullura. Nüo importa. O saneamento, porém, 6 mntcrin pertinente no orcnmonto elo Interior, 6 mnterin do snudo.
'
O Sn. PnllsmF...~·1'E- Peco n V. Ex. que nüo insista po!'l'fllC
a emenda do V. Ex. ntó craa pessoal o m~rcn-lho vencimentos,
O Sn. Annrun LEMos- Como ostnvn crendo ·na lo i. Eu
111e submetto, porém, á deliberação da 1\Iesn.
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O Sr. Tavares de Lyra- (") Sr. Presidente, quatro sfio
as emendas offerccidas no orcamento do Interior e acceitns
pela Mesa. A primeira manda continuar em vir n tnbr.lln B que
por fim o regl,llnmonto que baixou· com o decreto n. ü.!l13,_ do
l:! do dezembro de 1910.
Esta emenda collide com a emenda que a Com.missiio apre~
sentoiJ mandando supprimir o augmento do 10:000$ na verba
Policia do Districto Federal loLtrn !J do art. 2") .
:A segunda emenda do honrado Senador pela Parnhybn
· S1·. Walfredo Leal, manda augmontnr de 2:100$ para nl.tendcr
no accrescimo de vencimentos no chefe da relaciio dos debates,
ú Mesa conc.ordou com esta emenda, dando~lho seu assentimento. :A Commissüo niío tem nenhuma ob.iccciío n 1'azm•,
rcservn~se, entretanto, o direito de .na 3' discussão apr8senlnr
uma emenda, de maneira que desse accrescimo niio resulte
nugmento na consignação orçamentaria ..
:A teroeim emenda manda restabelecer n verba de 50:000$
para mnnutenciio o custeio do Lnzareto de Tnmnndaró, . nn
conformidade da proposta G'ovorno o decreto legislativo de 2
de janeiro de 1905,
·
. .
· Sr. Presidente, parece-mo que a reduccão proposta c ac~
ceita pela Gamara dos Deputados, deve ser mantida pelo Se~
nado porque .h\ foi votado credito para acquisiçiío de hospitaes
1'luctuantes de isolamento, tornando-se dcsneccssario mnntor
os Iozaretos permanentes que exigem muito maiot• dospczn c
não podem ser removidos de um ponto para outro, como ocontece com os i'luctuantes.
0 SR •. GoNÇALVES FERRE!IIA- Então seria mais prud•JUto
manter~se a vet•ba para os ·hospitnes existentes c só supprimil-n, C!Uando já fossem um facto os hospitacs fluctuuntes,
0 SR. TAVARES DE LYM- Mas jú foi votado o credito para
o Governo adquiri!· osso material. E' nindn do notar que não
· consta que houvesse opposicüo por parte do Governo na acccitaçiio desta emenda.
·
·
A emenda n.. 4 6 do honrado Senador pelo Piauhy, o Sr.
·Pires Ferreira, e manda supprimir na autorlznçiio do. da no
Governo para rever o regulamento da hygiene as palavras:
«e os que exercem, etc ... »
Sr. Presidente, todo o funccionnlismo da SaiJdo Publica
servo em commissüo, uns nomeados por occasiiío da reorgnnizaciio, cm janeiro do i905, outros, cm virtude de. concursos
feitos de accôrdo com o regulamento então cxpodido, outros
por nomeações do Ministro do Interior sob Jlroposta do director
<lo saude, nas vngns que se i'o·rcm dando.
·
dando.·
. A Commissiio, dando autorização no Govm:no pnrn rovor
o regulamento, quiz estabcJo.cer.bnses precisas dentro das f'tuaos
se mantivesse n reor•gani~nciio, do modo n nfio J'ot•ir .dieitos do
:( •) Este discurso niio foi revisto pelo orador:;,
.,.:._'1:::.,
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quem quer que fosse. Foi assim que estabeleceu que o Govcmo
não podia crenl' novos Jogares, não podia augmcntnr vencimentos, nem dar-lhes outms garantias sinão as constantes da
lei .n. :l07, de ~ de Janeiro de 1802, lei que d(L o direito de
aposentadoria só depois do funccionario ter exercido o cm•go
pot• mais de de~ annos, c com todos os vcneimcntos só depois
de 50< annos de scrvico publico. Estabeleceu mais o regulamon lo ~UJ) os funccionarios não podiam ler mais do 20 dias
de feria •.
Ora, tomadas estas precauções, era natural, que se pl'ocm•assc resguardar os funccionnrios .iíL cm exot•clcio offcctiYo,
de maneira n não· serem por occasião de reformas parn serem
nproYeilados c_strnnhos ao serviço.· E dnhi o ter estabelecido
que o Governo regulará o provimento dos lagares de delegados
c inspectores de ·hygiene, ·aproYeitnndo porém, os que tenham
sido nomeados c conUnunm cm cxercicio, ou ituc tenham feito
eonourso c. os que servem em vagas definitivas. Quer di?.Cl',
todos ncruelles que tenham exercício cffcctivo c pleno da
funccão ficam ncllc garantidos, restando no Governo liberdade
cm rclncão no provimento dos lagares quanto ús vagas que se
derem depois.
·
Nessas condicõcs, n dommissão sente não poder dar sou
assentimento a sub Cl}1Cndn do honrado Senador pelo Piauh)'.
O Sr. Pires -Ferreira (')-Sr. Presidente, peco muit.n
nLtcnciío no Senado neste momento. O honrado Relator discutiu
de maneira que até parece me haver convencido dn sem rn~ão
de minha sub-cmcnda. !\!as o cnso ó que S. Ex. discutiu o
caso cm geral c· niio particularizou o caso especial cm que
minha emenda se hnslla.
Vou procurar no proprio parecer dn Commissiío palavms
para a del'csn do minha emenda. Quando se organi~ou o sel'vko
de. Saude Publica, pela lei de 5 de ,janeiro de -tno~. fc?.-sc n.
nomcaciio de mu'itos medicas da escolha do eminente c laborioso patriota Dr. Oswnldo Cru?., ficando estabelecido qtic, de ,
então em deantc, as nomcncõcs ncoessarins seriam feitas me- •
diante conc_urso.
· ·
O SR. TAVARES DE LYnA- Ha quatro ou cinco nnnos niío
se faz concurso.
O Sn. Prnlls FEnnEIRA-Ficarnm excluidns ele concurso ns
in tm•inidadcs do medicas que occupal'nm os Jogares elos ofrcnLivos lionncindos por seis mc?.es ou mais, nt•hlous nnnos. A'
vista dn estabilidade do nlguns interinos sem concmso ntó
d\lrnntc dous nnnos, foram admittindo esses interinos como
crreotivos, lP.mhcm s~m o concurso, tiio nec.essario pnrn nqucllcs
·que viio ter n seu cargo ROl'vicns dr. hygione.

:C') Este discurso nüo foi revisto poJo ot•ador.
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Assim so tem feito c agora manda arlmilLir os interinos
que não fizeram concurso, embora os cffcctivos tcnbam deixado
os cargos definiLivamcntc.
·Eu entendo que, desde cruc se abre umlt vaga definitiva,
o seu prccnehimcnto devo ser. feito por concm·so. E pot• que
·nüo scl'(L assim? O medico que rcc(IU diante de um concUI'SO,
ú por quo não tom muita confianca cm seu sabor. Deve-se
cx1gi1• eoncurso ou então rccol'l'Cl' nos quo Livcl'cm melhot•cs
notas nos concul'sos passados. Si assim niio fôl', não lm ,jusLic;n.
JTixigc-so para uns o rigor do concurso c pal'n· otlLI'OS pl'oporcionam-se todas as facilidades do filhotismo.
Por isso <í que apl'oscntci a minha sub-cmcnda para CJUC
os Jogares de scrvico tiio importante sc,iam occupndos pol.'
homens prov.cctos c niio por moços snhidos das escolas, onde
muitas vezes l'ornm approvndos. . . mas approvndos com gr:\o
um..
A minlm medida <í toda de ,iustica. Os que estão prccnclwndo os lognrcs, o Govcmo chnmnrú a concurso, ou os proYC!'IÍ rio nccôrdo com a rcorg'aniznciio que entender fazer, cm
virtude desta autot•izncão. Isto <l pl'cfcrivcl, n dcclal'ar desde
logo que fícnm providos os Jogares· com os interinos, sem
conom·so.
O Sr\, T<~v<~mns mn LYnA -lllas, V. Ex. subo dizer-me
umn couzn? Os que J'ornm nomeados por occnsifio da rcol'ganizncão fizeram concurso?
O Sn. Prmns F1mn.Euu -Aeabci de dizer qnc os que cntl·urum eom a r·corganiznciio, obedccernm ao plano do director
do scrvico, o distincto .Dr, Oswaldo ÜI'U7., que procurou entre
os cupnr.cs, mocas estudiosos, seus conhceidos, pessoal comJlCtcntc pa1·n auxiliai-o.
O Sn.· I'I'AvAnllR DE Lvno~-Aindu ho;ic os interinos só
110dcm sct• nomeados sob proposta do director. A emenda do
V. Ex. só leria um mcrilo: pcr•mittir que fossem deslocados
os que toem uma longa interinidade tmrn nomcnr nquc11cs que
niio toem t.ir·ocinio c hnbilitncüo •
•
O .Sn. Puuns FEnll!llnA- O que cu quero 6 o conclll'so, ele
nccurdo com a nulorizncfio que se vne dnr ao G'ovcrno.
·O Sn. To~vo~nrns Dll LYn.1-0nde ó que n cmeneln de V, Ex.
cstnbclccc concurso?
O Sn. Pmrns F!lnn!lmA- Nfio ó pr•cciso, porqu,e cu .i 1'1 disso
no principio: «regular elo molhot• modo o provimento dos
cursos.»
O Sn. T..w.ln!ls orn LYnA -l\[ns nüo diz que 1\ cm concurso.
O Sn. PmEs FEnRETRA- O Governo rcsulnmcntnr1t n lei.
O Sn. TAVARES nll LYR..\- Entt•c um que faca concursb
perante exnminndoros escolhidos e um que tenhn o· curso do
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Tnstil.ulo Oswaldn Cr·u?., en niio l.crin duvida cm prcrcl'it• o
rJUC tivesse este concurso.
O Sn. PmiiS Plmlmtn-~- V. Ex. niio declarou aqui que si'l
podcl'inm ser escolhidos, para Jll'ccnchcr as vagas, os candidatos approvndos por esse grande lnstitnlo Oswaldo. Cru:;, onrlc
todos nús sabemos que o ensino seienLifi.eo é o melhor passivei?
Si V. Ex. garante o direito dos que teem estudado no
.inst.il.ulo, estou rlc accôrdo, pois que este 1\ o meu modo de
pensar. (Mn'ito bam).
·
O Sr. Alcindo Guanabara (')-Sr. l'l'csirlcnlc, ncnl.o
sempre, com -o devido respeito, n opinião da Commissfio de
Finnnc;ns, c sobretudo no nssumplo especial que me Lt'a?. 1'1 lr.·ilmnn; respeito n opinião do íllustrc nclator, Sr. Tavares de
Lyrn, que, ,já Lendo sido Ministl'o do Intcr.·ior, conhece ]lerJ'eilamcnte o estudo de que me occmpo.
Tomei n libcrdnde de nrmscnlar no oraamcnto cm r.Johalo
uma emenda, mandando continuar cm vigor a tnbclln nnncxa
ao regulamento vigente cln Escola Prorissional 15 de Novembro.
O illustre Relator, no parecer verbal que acaba de dar
sobro cstn emenda, disso npcnas que elln collidc eom outl'n
emenda. que n Commissüo ,ht apresentou, supprimint!o a verhn.
do qunt•enta contos, que sorin exactamente desLinncla n custear
o se1•vico mantido pela tnbclln B.
No son pnreecr•, Justificunclo esse emcndn,,a illustrarla Com~
missão diz o_ seguinte:
«A emenda n. 4 propõe n supprcssüo do augmento de
00:000$000.

Quanto i'L Escola Hi de Novembro, porque as rações que o
rogulnmenlo ele 1910 manda abonar a alguns funccionnt•ios
constituem um nugmcnlo disfarçnclo de vencimentos; c quanto
no Necrotcrio, nn crçaciio de Jogares, com n fixação ele vencimentos.»
Orn, . esta rn1.üo importn cm responder ;t questão poln
pro]lria questão. EfJ'cctivamcnlc, ns rar.ücs que o rcgulamonto
do ·J 91 O mnndn aboníit• aos funccionnriÓs dn Escola 15 de Novembt•o imrorl.nm cm nugmcnto do vencimentos. A intcncüo,
pensamento de quem ditou a regulamento, foi cxnetnmcnte nugmcnl.ar os vencimentos,
Que vencimentos siia estes? Aqui tenho n lnbclln dos vcnoimontos ncluacs dos funccionnrios dessa escola, decrclndos
l1n H mmos: um director vence 400$ mcnsnes; um sccrclmio,
300$; um medico, 300$; um phncmnceut.ico, 300$; um est!ripturnrio, 2·00$; um nlmoxnt•ife, 200$; um horticultor, 200$; t1·cs
prorcssorcs n ISO$ cndn um; um roupeit•o 100$ o um !lOt•tcir·o
100~000,

Nfio hn nenhuma rcpal't.icfio do Estado que ncsln épocn
tcnhn lüo oxiguos vencimentos, São tiio 110ucos que nhsolutn~(') Este discurso nüo foi revisto P.CIO orndoi'.
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monte não pcrmittcm que esses funccionnrios vivam com ccrlo
r.on for to.
Seria muito mais honesto que o Estado supprimisso n
escola, si não púdo mantel-n contrnclando funccionnrlos nos
qunes não pó de pngnr.
·
~renho por essa oscoln umrt inclinncão especial .
. Elln <í n unicn eousa quo snlvn ainda o Estndo cm mntcrin
de JWotccoão 1í inrnnein delinquente, desvnlidn c nbnndonnda ..
1\'ostn torra não hn nenhum outro cslnllclccimcnto.
Ali i J•ócel.JCm 'nsylo os menores que n policia cnconl.m nn
l'lln, ]11'eparnndo-sc parn serem gatunos. assassinos c para sc!'cm
depois sustentados na Cnsn de Dctcncão, custlindo muitó mais
caro.
·
Os menm•cs são nlli recolhidos, apJ•cnclcm "um officio agricolrt ou industrial c se preparam para ganhar a vida,
Do modo por CJUC essa escola tem sido dil•igidn ntó ngorn
púdo dnr testemunho o proprio Sr. Dr. Tnvnrcs de J.ym, quo
roi Ministro da .Tust.iça c quo conhece o cstnllelocimcnto admiravelmente.
Sei c ·arfirmo que o'dircctor desse estabelecimento ó um
mne-o apaixonado por esse officio o dedicado 1t cl!c de corpo o
nlmn (npoiarlo), não tomTo·fcito outra cousa nn sua virln siniío
isso, tendo prestado muitos serviços com a maior dcdicncão.
Como o Congr"csso Nacional não costuma· legislar sobJ•c
os se nssumpto, si não cm cauda de orcamcn to, com autorização
vagn; não se fez sobre cllc, até ·agora, uma lei".
Essa escola foi fundada c tem sido mantida por yia de
auloJ•izncõcs nas cnudas dos orçamentos.
· São os chefes de Policin c os Ministros da Jnstica rruc
teem expedido regulamentos para reformai-a.
·Em uma dessas reformas a autoriznciio não pcrmittiu. augmcnto de despezas, mas o Governo reconheceu honestamente
~uc crn melhor mnntct• n actual tabella, c então pcrmiLtiu que,
:'t semelhança do que se tem feiLo com outros cslnbelccimcntos,
fosse nccciLn n labclln de rncão que importava cm augmcnto
de vencimentos.
·
O anno pnssndo, :\ ull.ima hora, votou o Senado uma disposição mandando supprimi!• n;; rncõcs para os estabelecimentos
parn os Q\Jnos niio houvesse credito Ol'çnmonlnrio votado ..
Em vit•tudc dcssn disposicão, lodo este anno corrente niio
foram pagas as racõcs nos funccionnrios da Escola Quinze, c
.alies se mantiveram dcnt1·o dn mesma tnbclla, c continuaram n
,
viver com tão exiguos vencimentos.
A Cnmnrn; ·no areamento nctunl, rostnbclccou n aul'orizaéiio
pnrn o pagamento dns racõcs.
E' um equilíbrio, uma compensnciio nesses miseras funccio·
nnrios.
São estas rncik!s que a Commissiio do Finanças ncnbn do
supprimil', c qtw cu peço, nn minhn .cmcn.dn, que so rcstabclccnm.
· -'
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E'. pat·ecc-mc, uma qucslüo de simples honcsLidndc ;;ovcrnnmonLal. Quem niio póde cusLoat· scrvicos, supprimc-os; nfta
tem dit·ciLo de impôt· sncrificio, que nüo ó pago lloncstumcntc.
Os J'uuc0ionnt•ios da .Escola JG do Novembro nüo süo pagos
honcsLumouto.
.
i\'úo insisto na questão, limiLnndo-mc a sustcntat• u minl!a
emenda c o Senado rosolvert\ como molhot• cnLcnclor. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Tavares de Lyra (·) -.Sl'. PI·osidcnto, n considc(lcrnr•.ão ·c o aprer;o que voto ao lwn.rado Senador pelo DistricLÓ P·eclcml obriga-mo a dar ligoims cxplil:acõcs a s. J~x.
Sou· insuspeito pai'U !'aliar da Escola 15. de Novcmbt·o,
porC)uc, · quem C)Uizot· dizer a. verdade, lm de affit•mat· que
muita cousa C)Ue ltl está feita e da época cm que Livc n haura
.ele superintender o Minislct·io do Interior. (Apo·iatlos.)
O Sn.. Ar.crNoo Guo~NAD,\M- Comecei por fazer esta jusLiça n V. Ex.
•
O Sn. 'J'AVAH~>s Dll LYH;\ -·i\'iio relembro o facto siniio para
mostt•at· no Senado que posso fnllar do nssumpto com insuspciç~.
.
!
São realmente exíguos os véncimcntos que ·percebem oil
J'unccionnrios daquella t•cpat·ticão. De facto, comparados com
os de outras repnrliifoes publicas, muitas das quacs subord iuadns tí policia central, ollos offci·eecm margem n commcnturios, pot·quc são c.ffoctivamontc muito infoi'ÍO)'CS.
iEm 1non, a meu podido, perante a Com missão de JTinnncas
da Cnmui·n dos Deputados, o orcamonlo consignou uma disposicão pcrmillindo-mo organiZai' aquclla escola. Dcb:undo o
MinisLet·io no COI' ror do wn-no de 1ü09, cu não o pude fazer.
. Ató 31 do dezembro daquclle nnno o Governo não se utilizou
da· autorização. Em setembro do nnno seguinte, o {lovol'llo
expediu o decreto de S de setembro de 1010. E, como a nutoI•iza,•ão crn para qne se J'izessc a rol'ot·ma sem nu!B'mento de
despoza, entendeu o Governo poder compensar de nlgnmn sot'lo
n c:dguidadc dos vencimentos que percebiam os funccionarios,
mandando abonar-lhes um certo numero de diat•ias.
Esta ó a labclln B · que se appt·ovou e estabelece· o seguinte:
«Os empregados de nomoaciio tct·iio dii·cito tis seguintes
racõcs Jlnt•n si c suas fnmilins: o direclot· c secrcla!'io, oito
rucõcs; o medico, o phnrmacoutico, o nlmoxnrifc, o oscriptu·rario, ngl'icullor .o o inspccLot· gcrnl, cinco I'nciics; os demais
:cm pt•cgndos, lt•cs rncõcs cndn um. »
•
O!'n, SI'. Prosldcnlo, sendo essas racõcs pngns cm gcncros,
:olnro crn que iam sobi·ocnnrcgnt· n vot·ba clcstinndo. 1\ alimcntncilo; ua consignnçilo orcnmonlatjn t•clnLivn tiquclln Escola.

( ·) Este discurs.o nüo foi revisto riclo .orador,
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Dnhi. a insufl'icicncia desta oonsignar;ão, c a _Gamara dos
Deputados, pnt•a validar isto, que On•IHl sida dado pelo regulamento de 1DIU, mnndou que n verba fosse nugmentada do
40 contos, para com esta quantia ocico!'I'Cl' t\s rnzõc~ da tnbclla B.
.
'
A Commissüo ele Orçamento, de accurdo t:om meu modo de
ver na questão, contrario, como sou rndicalnwnte, a um augmcnto disl"tU'~aclo de vencimentos, sob o titulo de. rac;~es,
approvou a emenda suppressiva do augmen.to da const•:;naQuO .
O Sn. Uno.\NO S,\N'l'OS -V. Bx. pó de nccresccntar : de
accôrdo, al'ü\s, com o que a Cumnt'Jl dos Deputados votou,
porque a Commissüo estabeleceu não attendor· a pedido do
uugmcnto de vencimentos pot· mais justos quo fossem.
O Sn. TAVAnEs Dll LYM-Dou estas expHcacües,.Sr. Presidente, pura que o Senado possa nvnliat•. os fundamentos pelos
quacs n Commissão aconselhou a reduccão do augmcnto do ·
4O co•n{os na verba da Policia.
O Senado, entretanto, resolverá o assumpto como julgar
mais conveniente cm sua alia sabedoria. (M-uito_ úern;

.

·nmito bem.)

O Sr. A! cindo Guanallara (·) - St•. Pt•csidentc, o Senado
acaba de ouvir, exposto pcl_11,. palavra aulorizadissima do ,illustro
Hclator do Orcamenlo do Interior, o historico da tabella B,
cuja appt·ovacüo supplico no Senado.
:Foi por se encontrar dennle de uma ilibclla do vencimentos
pm·cissimos, que o Governo, não podendo nus-montar esses vencimentos, porquo o orçamento não permittin, reuniu-os 1\s
racúes, co)!_sa, nlíiís, que jt\ subsistiu pnra outras rcpurlicües,
como por c~cmplo para o Hospicio de Alienados.
Não te•tlho n·cnhuma duvida em rcconhcccJ· que o illustre
Helator tem razão, oppondo-se a esse systcma de nugmcntar
vencimentos, mns julgo que o cu.minho para corrfgir este ot'J'O
jt\ l'oi achado Pelo proprio Governo, quando, no caso do Hospício do Alienados, Juntou a rní,üo no vcncim·cnto do 1'unccionat•io, o· fez uma nova tnlJclln. •
· O Sn. UnB.IND SAl'>lTOS -Este nnno era impossível.
!) Sn. ALC!Nno Gu,\NAD.\1\.1-iEste anno ct·n ünpossivcl o
por tsso se entendeu supprimir mesmo n rncüo que el'U lnclispcnsavel t\ subsistcncin do J'unccilmnrio,
'
E' demais. que se nrto au1g-mcnte, vt\, mas (Juc se r•ctiro
aquillo guc ú ind!StJ_cnsavcl, ú excessivo. E; tão oxcc~sivo quo
a pt•opt•tu Commtssao reconheceu o mandou abonar· a o~•a••üo
uprescnlnnclo n seguinte emenda:
'
«Art.
llicu abolida n conccssfto do rncúes no pessoal
elos cstubolocimontos cm cujas verbas orcamontnl•ins nüo houver

,( •) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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creditos especialmente consignados pnrn ln! fim, tendo o pessoal que residir nesses estabelecimentos direito ú nlimcnLação.:J~sla
» emenda u• da' Comm1ssuo.
· - E•slo ·d'll'Cl'l o u' nl'1nwn laç110
ú um uugmcnto do vcncimor1los.
o SR. UnDANO SAN'l'OS- Essa emenda ,aproveita nos funccional'ios da Escola Quinze •
. 0 Sll. ALCINDO GUANADAllA- Apl'OVeila úquelles que l'e•
sidirem uo estabelecimento, mas os que forem externos nrto
gozam dos lo direito.
Por outro lado o argumento do lt:clntor é que a Commissão mandou supprimir üO :000$, da tabolla pm·a estas rncõcs,
porque essa verba vae ser subsLUuida pelo direita á nlimentncão.
·
Eslo pagamento ha do sahir da verba de' nlimen.tacüo.
E esta verba serú sufficiente? Conhece a Commissão o numero
de pessoas que ella aproveita ?
O Sn. Unn.\NO SA.'I'NS- Ha de ser pequeno, pois está cm
rclat•ão ao numcr·o do nlumnos, c essa nlimcntncüo póde ser
feita sem augmento de. despezn.
~
O .Sll. ALCINDO GU.I!X•IDAJ\o\ ...:.E' um favor que não sei até
que pontopódc chegar.
O Sn. URBANO SAN•ros- Onde come um comem dous.
O SR. ALCINDD Gq,\N,\DA!lA- Quero apenas accenLuar que
os argumentos com os quaos o illustro Relator da receita combaLou essa emenda nüo toem peso assim tão considoravel que
obJ•i'8110 o voto do Senado.
O que so vne fazer ó eliminar, ó supprimir· vantagens do
quo õsscs 1'unccional'ios jú gozavam. E' mais elo que uma
economia; é um nssnllo á bolsa' desses pobres servidores do
Estado, (Muito úc1n; muito úc·m.)
Encerrada ú discussão do tU' L 1•.
E' appt·ovado o nrLigo com ns seguintes
E~IIlNDAS

A' rubrica 0' ~ Secretaria do Senado:
i\'n suJJ-oonsiS'n.nciío do ~ ~ruLer·ial », serviço tnchygrnphico,

rlo redaccuo elas netas o rev1suo elos debutes, ele., reduzida ele

ú: 000$ por ficar suppl'itnida a gr•aUJ'icacüo que era nbonndn ao

vice-clirector.
• .
Nn sub-consignaoiio «dispensados elo sorvico », reduza-se
. do 3:300$ pelo fnllecimenlo de um continuo.
Ao nrt. 1", n. G- Sect·otnriu do Sonuclo:
Nn consignnciio «Pessoal», nccrcsconto-sc: olevndn do
2:400$, pnrn nLLendcr no nccroscimo do vencimentos no chofo
da rodncciío do debates,

ANNAES DO SENADO

E' anuunciada a votacão da seguint(l
EMEND,\

iA' rubrica s•- Sccrc taria da Cama;a dos Deputados :
Sutlprimam-sc as pnlavt·as « incluida n quantia de 4 :800$,
destacada da verba ·«·Material», para gratii'icacões espcciaes e
· monsacs », ele. aló final «continuo da secretaria que servir na
·mesma Commissão ».
. O Sr. Tavares de Lyra (pala ordam)- Sr. Presidente, a
Commissão de. Financas, mcllfor inl'ormadn, sobre o objecto
dessa emenda, isto é, de que Linha bavidõ uma dcliberne[io
anterior da Cumat·a para o augmcuto nclla consignado, requer
a sua retirada.
'
O Sr. Presidente -10s senhores que app!:ovam a retirada
da emenda requerida pelo Sr. Senador l'avares do Lyt•a,
qucirnm se levantar.
(Pausa.)

Foi appro_vada.
São npprovadas as seguintes
EMENDAS

A' rubrica 10"- Secretaria de Estado:
ncslabclcc.a-sc a proposta.
A' rubrica 15'- Policia do Distriolo Fcdoral:

. · SuPJwimnm-sc augmcnlos feitos, redigindo-se nssim:
«Como na proposta, corrigido o engano que ha na consignaciio
«verbas divm·sns » da ]3ri•gadn Policial, onde se deve dizer

2mm quabras ao Jla{Jadol' 600$, á razão da 50$ mensaes.

-

A' rubl'icn iü' - Cnsa de Correcc1io:
Augmcnlc-se de ü :500$ n sub-consignacilo «snlnt·io, sustento c curativo dos penilcncindos» e rcduuun-sc, de 5:000* n
sub-consignncíio «nmlerin primn, J'erramr.nlns, combusL'ivcl,
olc., c de 500$ a d~ «consc~vncüo c molhot•nmcnlos:l do cdificio».
,1
A' rubrica 20' -

-

Dirocloria Gemi ele Saudo Publica:'
Nn consignncüo · «Mnlct·inl». da Iuspéclorin dos Sct•vicos
'ele Prophyln:dn, rotmnm-se · l[lS qunlro sub-consignncões:
'«Conscrvncüo c ncquisiciio do mnlcrinl, '100 :000$; Dcsinl'c·ctnntcs o mnlc:•inl pnrn dcsinfeccüo o ·oxpm·gos, 80 :000$;
:

.

·-
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«Sustento c J'crt•agens de animaes, 80 :000$•; «Combustivo!,
lubrificunbs, illuminaciio, expediente, asseio e cventuncs•,
cm duns unicns suh-consignacões, dizendo-se: cMntcrial>,
«Conscrvaciio c acquisiciio do material, inclusivo desinfectantes c despczas com uutomovcis e nccessorios, · 180 :000$>;
«Sustento c fcl'rngcns do animnes, comhustivel, lubrificantes,
illuminnçiio, expediente o •avcntuaes, 110 :000$000>.
. •

• ' . ;r '

A' mesma rubrica !'lO' - Directoria Geral de Saude Publica:
Na consign:tQií.o «Material• do Laboratorio .Bactcriol~gico,
rcunnm-se as quàtro primeiras sub-consignnçõcs: «<nstrumentos, npparelhos c reactivos, 7 :200$•; Bioterio, 5 :000$>;
~Objectos de expediente e livros, 1 :500$>; «Asseio e evcntunes, 2 :500$•; cm duas, dizendo-se: «Livros ll objectos
do exped.iente, 3: 500$• «<nstrument~s. apparelhos e reactivos, biotorio e evcntuacs, 12 :700$000>.

'A' mesma rubrica 20' - Directoria Geral de Saude Publica:
Na consignação «Material», da Prophyla:"<ia do Porto do
Rio de Janeiro. Rcunam-se IÍ sub-consignação «Expediente,
desinfectantes, utensílios de desinfeccãJ e despezns eventuaes
10 :000$~, 1\ sub-consignncão do «Mnteriab, <ln Policia Snnitnrin d~ Porto, «Expediente, ncquisiçlio, concerto, combustivo!, lubrificante:;, aprestos e demais artigos de custeio das
lanchas e escalares da capital e do Estado do Rio de Janeiro e
oventuaes, H 1 :750$>, dizendo-se: «Policia Snnitarin do Porto•. «Material•. «Expediente, desinfectantes e resP.ectivos
utensilios, acquisiciio, concerto, combustivel, lubrificante,
aprestos e demais nrLigos de custeill' dos vapores, lanchas e
r.sonléres dn Capi!:al Pedernl o do E·stndo do ;Rio de Janeiro,
:121 :750$000~.
A' mesma rubrica .20' ....;., Directoria Geral de Saude Pulllica:
Nas consignacües «Material~, destinadas nos portos de 1',
.2', 3' e 4' classes, accrescentem-se, in fine, as palavras: «e
despezns oventunes>.
·
Na consignncüo «Material geral», onde se lil: c..o\:luguel do
prcdio pam o Servico de Prophy!axia da P·ebre Amat•ell~t e
Engenharia Sanitaria, 24 :000$~. diga-se: «Aluguel do predio
puro. a Inspectoria dos Serviços e Prophylaxin, 24 :000$000•.,
A' mesma rubrica 20' - Directoria Geral de Saude Publica:
Na consignação «Pessoal sem nomeaciio», do Lnznreto da
Ilha Grande. Transfira-se o seguinte: «Um mestl'e de lancha
rt
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n H$ diarios, 4:015$; um machinista a ii$ diarios, 4:015$;
dons foguislas n 7$ dinrios, 5 :ii O$; seis marinheiros a 5$200
dinrios, 1i :388$,, para n sub-consiguação: «Pessoal subalterno dos Servicos de Policia Snnitaria o Prophy!a.-~:ia do
Porto do Rio de .Janeiro», assim dizendo: «Pessoal do navio do
desinfecção Republica: um mostro a ii$ dinrios, 4:015$; um
machinisla a ii$ diarios, 4 :015$; deus foguistns a 7$ diarios,
p:i10$ e mais seis marinheiros a 5$200 diarios, ii :388$000».
A' mesma rubrica 20' - Directoria Geral de Sande Publica:
Na consiguaciio <Lazareto da Ilha Grande». Mantenha-se
a verba de 53:513$, como no orçamento de 1913. «Pessoal
sem nomenciio,, deduzindo-se a importnncia de 24:528$, destinada no pessoal do rebocador Rcpttblica, a qual, pela emenda
acima, fica transferida para outra consignação; dizendo-se .
assim: «Pessoal sem nomeaciio»: um enfermeiro, 2:700$i deus
desinfectadores a 2:700$, 5:400$; um pad~iro com 7$ dmrios,
2:555$; um cozinheiro, idem, 2.555$; um machinista das estufas, 3 :000$; 10 guardas e serventes a 3$500 diarios,
,12:775$000. Somma, 28:985$000.
E' rejeitada a seguinte
.'
EMENDA

'A' rubrica 20• -

Directoria Geral de Saude Publica:
Restabeleça-se a verba de 50:000$, para a construccão o
custeio do Laznreto do Tamandar6, na conformidade da proposta do Governo e em respeito ao decreto lcc:islativo numero 1.325, de 2 de janeiro de 1905.
São approvadas as seguintes
EMENDAS

'A' rubrico. 22'

~subvenções

'A' rubrica 23'

~Escola

a institutob de ensino»:
.Supprimam-se as discriminações de verbas, dizendo-se
apenas: coamo na proposta».
Nacional de Bellas :Artes, :
Rcstalleleca-se a proposta do Poder Executivo, 'supprimindo-se ·no «material» a sub-consisnaciio cacquisicões do
·quadros, estatuns ~ outras produccões artisticns,,

-··

'A' rubrica 28' <Soccorros Publicas,:
Supprimidns ns polnvras •dostacadn n quantia de 10:000$
para auxiliar n reconstruccüo do edificio do Instituto Geographico .e Historico dà BahiQ) e elevada· a verba de maia
·•··.

' ','I •
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:1.00:000$ para continuação dos estudos clinicos de prophy-

Jaxia, de tratamento e assistencia medica da molestia de
«Carlos Chagas~. no interior do paiz.
I

A' rubrica 29' «Obr~·:·
,
· Redija-se assim: «Como na proposta, reduzida a 350:000$
a consignncíio para «conservação, accrescimos e reparos, etc,;
a :175:000$ a consignação «para continuação das obras do
Externato do Collegio Pedro II>; a :150:000$ a consignação
«para continuacíio.des obras do Desinfectaria Central da Saude
Publica~; e a :175:000$ a consignação «para reformas no
antigo edifício da bibliotheca e sua adaptacão para o Insti.,
tuto Nacional de Music~.
·
·
A' rubrica 36' «Eventuaes~ :·
Restabeleça-se a proposta do Poder Executivo.
E' approvado sem debate o art. 2• com as seguintes
EMENDAS

Ao art; 2•, lettra a:
Supprima-se.
· Ao art. 2•, Iettra b:
Supprima-se.
!''

I•

... ...
-

-

'

.,

Ao art. 2•, lettra c:
Supprima-se.
·

-

Ao art. 2•, lettra d :·
Supprima-se.
E' annunciada a votação da seguinte
·EMENDA:

Ao art.

•

a• - Substitua-se pelo seguinte :

Art. O Governo .manterá na Capital Federal, as seguintes subvenções e auxilias: .
·
Instituto Historico e Geographico Brnzileiro... 25:000$000
Sociedade Nacional de Geographia........... :1.0:000$000
Academia Nacional de Medicina. . • . . . • . • . . • . • iO :000$000
Academia Brazileirn de Lettrns .....: .. .. • .. .. · :lO :000$000
Dispensaria S. Vicente de Paula............ 60:000$000
Maternidade das Lnranjeira.s................. 60:000$000
Associação Protectora de Cégos Dezesete de Se·
.

tembro

o o o o O O O o o o·o O O

I

I

O 1,'1 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

., ·.

.,.'

:1.0:000$000

Asylo de S. Luiz (velhice desamJ:?nrada) • • . . . . 20:000$000
Instituto de Protecção e Assistenom á Infanoi11. 30:000$000
Asylo do Bom Pastor ............ ,.-..........
4:000$000
;Liga .Contra a: Tuberculose ........ : ........... , · 24:000$000

.

'

420

'

...

ANNAES DO SENADO

O Sr'. João Luiz Alves (pela ordinn) - Sr. Presidente,
pedi a palavra apenas para solicitar a .V._ Ex. que qun!Jdo
puzer em votar;ão a ornonda da Comm1ssuo a osso artJgl>,
rosalve a sub-ernendD; que tiv•e a honra do submeLtor á conderacão do Senado.
O Sr. Pires Ferreira nhar a vota cão.

o Sr. Presidente pelo Piauhy.

Peco a palavra para encami-

'fcrn a palavra o honrado .Senador·
·

O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, a Córnrnissão de
Finanças supprirniu desse artigo tudo quanto tratava de assistencin a.os Estados e conservou apenas o que tratava do
assistcncia á Capital F.e.deral.
O Sn. UnDANO SANTOS - Muito pouco.
O Sn. Pmes FEnnmnA - De maneira que nós, que sOJÍlOS
os •embaixadores dos Estados, temos que votar contra nossos
Estados, para satisfazer á Commissão, que só quer dar assistencia á Capital Federal.
·O Sr. Presidente - Chamo n attencão ·de nosso illustro
collcga Senador pelo ·Piauhy, que, em vez do encaminhar a
votaciio, fez uma Densura a seus collcgns, o que é prollibido
pelo Regimento.
.
Approvada a emenda.
E' annunciada a voLacwiJi da seguinte

SUB-EMENOA
.

"
'

~
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;.

'
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<Jnde si diz: Dispensaria S. Vicente do Paula, 60:000$,
diga-se: 120 :000$000.
.
O Sr. Joã Luiz Alves 'C'')'- Sr. Presidente, venho solicitar do Senado, a approvnciio de minha emenda. Dovo ponderar a V. Ex. que não obstante pnrccu, á primcirn vista
quo a opinião emittida no pnr.ccer ó contraria á minha
, emenda, elln foi acceita. pela maioria. dn Commissüo.
o Sn. UnBANO SANTOS - A maioria da Commissão concordou?
·
O Sn. JoÃo Lmz ALVES - Con()o,rdou em manter .a verba
actual do 120:000$, para •O, Dispensaria do S. Vicento do
!'aula. A maioria da Commissão assim se rnanii:c'stou. Devo
ponderar que a mn.iorin dn Commissãb não é ·,contraria ú
emenda.
. . J ''·
O Sn. PRllSIDll·N'J'll - A !\Ilesa doclut•ou· que a\"Commissüo
l'Jra contra:: ia ti emenda e niio podia deixar de fázQl'.;o .•, .!-
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O Sn. UnoANO SANTOS - Então .i(t vejo que o Senado~
Pires Ferreira tem razão.
· O Sn. Jo,\o Lu.rz Ar-vgs - Sr. p.residente, quero crer e não commetto indiscripoão - que o hon:·a,do Presidente da.
Commissão não ó contrario á sub-emcnda; o Sr. Tavares de
J.yra declarou-se vencido, de accôrdo com a mesma (dous);
o Sr. Leopoldo de Bulhões fez declnracrlo identicn (tres); o
Sr. Francisco Sú ú n favor (quatro); eu sou o autor da silbemenda (cinco). A Commissão compõe-se de nove membros; Jogo, a maioria está de accôrdo commigo.
O Sn..PIRES FErtRIDTRA-- Si a arithmatica não falha.
O Sn..To,\o LUJz Ar.vEs ·- Nestas condições, a maioria
estando de accôrdo commigo c tratando-se de um servico
que merecia, cm quadra normal do paiz, uma subvenção de'
120 contos, que o Congresso vem dando 1ha quatro ou cinco
·nnnos, agora que a crise mais faz soffrer o proletariado, com
o fechamento de fabricas e dispensa de operarias por parte
do Governo, mais preciso se torna o auxilio, o amparo desta·
dispensaria, cuja caridad•a não poderia ser feita pelo Governo· com quantia dez, vinte vezes superior.,
.,,
E' o que tinha a dizer.
O Sr. Tavares de Lyra (•) - Sr. Presidente, quando, nU:
reunião de ante-hontem da Commissão de Finanças, diseuLiu-se o areamento do Interior, n emenda mantendo os
120 contos de subvcncão á Irmã Paula foi rejeitada. Nessa
occasião não estava presente Q honrado Senador pelo Ceará,
Sr. Francisco Sú. Votámos a favor, eu, Relator, o Sr. João
Luir. Alves, Senndor pelo Espirita Santo, •a o Sr. Leopoldo de
Bulhües, Senador por Goyaz. Os outros quatro membros da:
Commissiio manifestaram-se contrarias, isto é, approvararn
n t·~ducção á metade do auxilio que é dado á Irmã Paula.
0 Sn. FELICIANO PENNA - V. Ex. não se refere no P.~e
sidcntc dn Commissão.
0 Srt; TAV,IRES Dli LYRA - Vinha fll.'endo o historico
do que se deu .. Oito oram os membros pt•esentes nn occn~
sião : o S:•. Presidente, e os. sete membros da Commissão a
que mo acabo de referir; o Relator, Q Sr. Senador pelo Espirita Santo; o Sr. Senador Pelo Mnrnnhãu, o Sr. Senador
p•alo Districto Federal, o Sr. Senador por ·Goynz, o Sr. Senador por S. Paulo o o Sr. Senador pelo Rio Grande do
Su·J. Posta n votos n emenda, vottlmos pela manutenção da
subvenção actual, eu e os Srs. Senadores pelo Espirita Santo
o Goyaz; votaram contra os illustres Senadores por S. Paulo,
Maranhão, Districto Fedem.! c Rio Grande do Sul. O Presi.( •) Este diHcurso nllo foi revisto pelo orador.
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dcnlc votn f!ll~nclo hn cmpnlc. Nessa occnsião, havendo. qu~tro
votos contra trcR, p~ssou a rcclucciío. ·
.
No dia immcdinto, deixou de compn!'accr o honrado Sanador pelo Mnranlliio, comparecendo o Sr. Francisco Sá. Diminuiu um voto daquelles que votaram pela .reducoüo da
subvencüo e augmentou um voto no numero dnquelles que
.votaram pela mnnutenciío.
Deslocou-se a maioria do quatro por tres .: Mas, .como
o voto do honrado Senador pelo Maranhão j 6. era conhecido,
ficaram quatro por ·quatro e o honrado· Presidente .da Commissão decidiu pela manutenciío da subV'anciio ..
Eis fielmente o que se deu na Commissiio de Financns.
O Sr. Francisco Glycorio (pela ordem) -Sr.· Presidente,
o nobre Senador pelo Espirita Santo fnllou com calor, porque,
na verdade o Dispensaria dn Irmã Paula merece .os .maiores·
·c francos eÍogios pelo servico que presta (apoiados; muito
bem), mas não vamo:. dar ú caridade privilegio que niio cabe
a n!nguem e muito menos a institutos com esse fim .
.O SR. Ji>Ão Lurz ALVEs -E ninguem deu privilegio.
.
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O -Existem, no Rio de Janeiro,
como existem nos .Estados, instituicões de caridade tão uteis,
:que prestam tão rele!Vantes servicos, quaes ·OS desse dispensario. (Apoiados.)
·
.
Não vamos instituir patentes de fidalguia no· sorvico da.
caridade. Na Commissüo de Financns fizemos uma reducoiio
na despezn com o Instituto ·Moncorvo e a Assistencia (L infnncia desvalida.
·
E' preciso ir alli para ver como se trata da crentura desvalida, desde a infnncin inditosa. São licões continuas da oxperiencia. em relacãl> ás amas de leite, em relacão ao modo
de tratar o Jeite1 em relnoão Principalmente á nlimentaoão da
criança, da qua.1 depende a constituição da crcntura, o da
. sociedade. Trata-se de uma instüuicão do primeira ordem
;(muito bem), e nós reduzimos a despezn que alli se faz.
· Naquella casa existe um chefe e cerca de 30 medicas, que
nada. ganham, que passam o dia inteiro até á noite, para cuidar
de um servi co da maior importancia.
Votamos a reduccüo da V·erbn do Dispensaria da Irmã
lPaula, com muita dOr e muito constrangimento, attendendo,
porém, á situação financeira do pniz.
.
. O .SR.. URPANO SANTOS - A Maternidade tambcm pre~tn .;
serviços importantíssimos.
·
UM Sn. SENADOR. - E' uma instituicüo que se rccommenda. extraordinariamente pelos seus sorv.icos humanita.r~>:J···

rios.

0 SR..· FRANCISCO GLYCEniO :..... E' do notar que :o;•;'irm!i
·Paula recebe do areamento do rnterim•, directamente'.' ··uma ,
subvenção de mais do :100 contos de réis, além do;:quo,!l:í'e dá a
~ot~Ja..,
·.. ', . ..-,

.
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0 Sll. FELICIANO PENNA - Isso não é verdade,
O Sl\, JoXo Luiz Ar.vgs - Positív:tmente, não é verdade .
A subvenciío nfio é nem de um terco de 80 contos. .
··
O SR. l?rÚNCisco GLYCEnto - Por que não percebe nem.
um terco? .
O SR. JoXo LUiz ALVES- Porque 6 rateada. Leia V• .Ex.,
o baíanco da loteria, publicado diariamente. Isto consta do
Thesouro.
O SR. l?MNcrsco GLYCEmo - Mas, si o Dispensaria dO:
Irmã Paula é rnteado, tnmbcm o são todos os outros estabelecimentos.
O.SR. Jo.to Luiz Ar,vn:s - Ninguem o contesta. Evidentemente o que se contesta é o argumento.
.
UM SR. SENADOR - Parece que é a instituição de beneneficencia mais largamente remunerada.
O SR. Joio Luiz ALvEs - E que presta· servicos que o
Governo não faria com muitos 'contos.
·
O SR. FRANCISCo Gr;l.'cEmo - O que eu queria assignalar,
era que outras instituições soffreram tambem reduocões, para
nuo o·e instituir em favor de um estabelecimento de caridade,
patente de fidalguia e de desigualdMlG. (Apoiados; muito

• t.'

··.

bem.)

.
'

E' approvada a sub-emenda. ·
Siío igualmente npprovadas as seguintes
'

'. .

'

.

.

~·'

EMENDAS

Ao art. 4' - Supprima-se.

I

Ao art. 6' - l:iupprima-se.
'

Ao art. 9' - Supprima-se.

-

'
Onde convier:
·
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a rever o regulamento da Hygiene o Saude Publica, para melhor adap~l-o
ús conveniencins do serviço, de accOrdo com as segumtes
bases:
não nugmonLnr os cargos remunerados pelo T)leso~ro;
· b nüo elevar os vencimentos dos actuaes i'uncc10nar10s;
. c) re.sular do melhor modo o provimento dos cargos de
delegados o ínspeotOl'eS, aproveitando~ poré.m, todos os nctuaes.
que servem desde n reorgnnizacuo do serv1ço, de accOrdo. C?!ll
!I lei (i~ ~ ele janeiro de 1904; os que foram nomead~s .em "fu.:-

al
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tudo do conc.urso o os quo esLive~e!ll. interinnmento exercendo
os mesmos cargos, r.m vagas defJnJtJvas;
.
d) não dm• nos l'unccionarios outras vantagens além das
constante8 da lei n. 117, do 4 do novembro de 1802, c 20 dias
de férias, em onda anuo;
e) providenciar como julgar conveniente para que não
se deem attrictos entre autoridades federaos e muniCJpaes;
f) não consigna•• despezas novas ainda que ad~1·c(e1•andurn
do Congresso.
E' annunciadn n votacüo do. seguinte
SUB•EMENDA
.

.

.

A' emendo. n. 2ü, alínea C- supprimam~se as seguintes

. palavras: «o os que estiverem interinamente exercendo os .
mesmos cargos, em vagas definitivas ~.
O Sr. Pires Ferreira, pela ordem, requer e o Senadq.co~·
sente no. retirada da emenda.
São approvadas as seguintes ..

I"

: ...

,.1;_.,

,,,. ' " • '

.. "

EMENDAS

Onde convier:
Art. Fica o Podet• Executivo autorizado a ·revê![' os
actu.aes regulamentos de policia civil sem augmcntal' nem
supprimir Jogares, sem alterar os venoim'entos dos funcoio~
narios existentes, sem dnr~Ihes novas vantwgens ou regalias
o sem desloc.llCão de verbas de umas para outras reparticões.
Onde convier:
•Art. Fica directamente subordi.n•ada ti coretnria do
.ddo a Casa de Detencão.
-

Es~

-

.

"·"

Onde convier:
Art. Fica o Governo autorizado a rev8r o ,regulamento
de custas parn reduzil~as na parte em que foram augmentadas
pela ultima reforma.
.

-

Onde convier:
··
· · Art. Continúa em vigor a. disposição do art. 18.· da lei
n. 2.738, de .\ de janeiro de 1913.

-

Onde convier:
.:Art. Fica o Poder Executivo autorizado a elevar tí categoria de !Embaixada a legncão de Portugal.
. .
.
'
O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem)-Requeiro·.:.n
V. E., Sr. Presidente, que se digne consultar o \Senado so ·
con~ente qull esta emenda seja dest11cada vara con·stitüir p_ro- ·
jecto em separado,.
..
_ . , .. _... ·-·,.,. :.!-~·,·.:. ,.:..... ,_..
~
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Consullado, o Senado approva o requerimento.
E' annunciada a votacilo da seguinte
E~!ENDA

·

Onde •convier:
Art. Fica abolida a concessão de racões ao pessoal dos
estabelecimentos em cu,ias verbas orçamentarias não houver
creditas especialmente con.srgnados para tal fim, tendo o pessoal que residir nesses estabelecimentos direito ú alimentacão.

11
IIII

••

O Sr. Alcindo Guanabara (pela ordem)~•Não foi esta
emenda que combali.· Esta emenda póde ser approvada porque
não prejudica o ponto de vista em que me colloquei.
· E' aPIJ;rovada a emenda.
· !E' igualmente approvada a seguinte
EMEND,~

11••

ADDITIV~

Onde convier:
Paragrapho uni eo. Realizado este accõrdo, o Governo a
Prefeitura do Districto Federal parn o fim de ser exclusivamente de sua compcf.e,ncin o «habite-se» pnrn as construccões
novas e reconstrucções de predios que se fizerem no Districto Federal, com a condiciío de serem aproveitados peta
mesma Prefeitura, .nos cargos e com as vantagens· de engenheiro de districto da Directoria de Obras e Viação, dous
dos actuaes enge,nhciros snnitnrios.
Par.agrapho unico. Realizado este nccõrdo, o · Governo
manterá em seu cargo, aproveitando como engenheiro cGn~ultor e constructor, aquelle dos tres engenheiros snnitnrios que
melhor classificncüo. obteve no concurso para esse cargo.
E' rejeitada a seguinte

'

',·

EMENDA ADDITIVA

Onde convier:
Continún em vigor n tnbeltn B quo acompanha o regulamento baixado com o decreto · n. 8. 203, de 8 do setembro
de 1910.
Vem t\ ~lesa c ó lida a seguinte

':;
'•

DECIJAI\AÇÃO

Declaro que votei contra ·as emendas da Commissüo do
Finnncns no art. 3", quanto 1\ assistencia porque elle noga a
todos. õs Estados, para só concedei-a ·à .Capital Federal, quo
aliás mero ce o meu voto. -Pires Ferreira. ..
'

'I!
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'
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..

.

"

...

~

...

Presidente-Estando esgol.ndn n ordem do dia, vou
Jev:ml.ur n sessão.
Designo para ordem .·do din da seguinte
3' discussão dn proposicão dn Cnmnra dos Deputados n. 85,
rlo :10:13, fixa.n•do n despczn do Ministerio do. Justicn o Negocias
Interiores pnrn 10:14 (com 2Jarccc1' ela Commissão ele' Finanças,
offerccendo emendas). .

·

J,evanln-so n sessiío ás 4 horas ·e :15 minutos •.

189' SESS!O, EM 26 DE DEZEi'IIBRO DE 19:12
PRESIDJlNC!A DOS SRS. PINHEIRO MACHADO, V!Cll~PRllS!DENT.ll ll
ARAUJO .GÓES, 2' SECRllTAR!O

A' 1 horn da tarde, presente numero legal. abre-se a: sessão,· n que concorrem os Srs. Pinheiro Machndo, ArauJo G6es,
Pedro Borges, Mctcllo. Gabriel Snli;ndo, Teffé, Laura S'odré,
Arthur Lemos, Indio do Brnzil, l\Iendes do Almeida, José Eusebio, Urbnno Santos, Pires Ferl'eirn. Ribeiro Goncalves, Francisco S:\. Thomnz Accioly, Tnvnres de Lyrn, Antoni·O de Souza,
Cunbn Pedrosa. Wnlfredo Leal. Sh:tismtmdo Goncnlves. Gonoalves Ferreira, Haymundo do Miranda, Oliveira Vallndão, Guilherme Cnmrpos, Luiz Vinnnn, .Toão Luiz Alves, Bernnrdino · .
1\'[ontr,iro, Moni7. Freire. Nilo Pecanlla, Alcindo Gunnnllnrn.
SfL Freirri, Brrnnrdo ?lrorrteiro. Feliciano P10nnn. Adolr'pho
Godo, Alfred·o Ellis, Francisco G!ycerio, Gonznga Jaymo, Leopoldo do Bulllões, José Murtinho. Alencnr Guimnriies, Generoso
Marques, Xnvinr dn Silva, Felippo Sclunidt, Hercilio Luz,
Victorino Monteiro. (t.7. l
Deixam dr comparecer com cnusn Justificado. os Srs. FerrQirn Chaves. Silverio Nery. Gervasio Pnssos, Epitacio Pessoa,
Uilleiro de Britto, Gom•Js Ribeiro, Jos6 Mnrcellino, Ruy Barho~n. Lourcnoo Bnptistn, Augusto de Vnsconce11os, Bueno do
Pnivn, Brnz Abrantes, A. Azeredo o Jjsé Assumpcrio (14) .
· E' Jidn, postn cm discussiío e, som· debato, npprovadn n
nr.tn dn sessão anterior.
·
·
O Sr. 2' Secretario (servindo de 1') dá contn elo seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
.
TJm.do Sr. 1' S0crotnrio dn Cnmnrn dos Dopatndos, rcmettondo n seguinte proposicão: ·
·•·
.. · ..

N. 89-'1913
.,

O Congresso Nnciomnl resolvo:
. ·'
Art.. 1.• J!'icn autorizado o Presidente dn Ropublicn .n abrir,
pelo Ministerio dn Vlncão, o credito extrnordinnr!o d(\ ·jmpor'"·

I

I

. ·.

•u
•

•

••

~
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tancia do 13 :085$.025, afim do occorrer ao pagamento das
subvcnoüos poJas viagens realizadas no nnno passado pela
Emprcza b'luvial Piauhyense, de accO~do com o contracto realizado ax-vi do decreto n. 0.681, do 26 do julho do 1012, revogadas as dispilsioões em c'ontrario.
Gamara dos Deputados, 25 do dezembro de 1913. - Sabino Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos San-·
tos Leal, i" Secretario. - Raul de Moraes Veiaa, 2' Secretrario. -- A' Oommissiío de Finnncas.
sngem com que o Sr. Presidente da Republica restitue deus
dos nutographos da ·resolucíio do Congresso Nacional, sanccionada, que concede carta de engenheiro geogi·apbo nos
alumnos que concluírem .os cursos das Escolas de EstadoMaior do Exr.rcito c Naval. - Archive-se um dos autogranhos
o communique-se á Camarn, remett.endo-se-lho o outro. •

.·. '
'
'.

.''

'.",!:

O Sr. 2' Secretario, (servindo de .2'), procede á leitura
dos seguintes
PARECERES

N. 286- 1913

I

I

I

O engenheiro José Barcellos de Carvalho, inspector de

i• classe dn Repnrticão Geral dos Telcs-rnpho:1, requer•eti ao

Congresso Nacional a e:toneraniio de suas responsabilidades
para ·com o Thesouro, pelo désfalque verificado, durante a
adminis traçüo interina do mesmo engenheiro, no cofr.(} do
districto telegraphico Minas-Norte, hoje 2• districto telegraphico de Minas Geraes, e de que foi autor o ex-empregada
daquella repartição Franklln Belfort de Oliveira.
A Oamara dos Deputados approvou a proposicão n. 124,
de 1912, depois de tomar conhecimento do seguinte parecer
interposto pela Commissão de Financas sobre a peticão da
referido engenheiro :
.
O engenheiro José Barcellos de Carvalho serviu interinamente o cargo de chefe do 2' districto telegraphico de Minas Geraes e durante sua administracão d~scobriu que o cmpreg-ado Fmnklin Belfort de Oliveira, guarda-fio de i • classe,
que por designaciio do. Directoria Geral dos Telegraphos servia de auxiliar do escriptorio e encarregado do. contnbílidnde,
do recebimento de valores c expediciio de dinheiro ns seccõcs
de constr·uccão, ele., não procedin com probidade; promoveu·lhe a prisão o obtida n certeza do crime pela confissão do
empregado criminoso e por outras provas, o ·entregou 1\ .iustica, que o procéssou, pronunciou e condemnou, como tudo
const111 dos .documentos juntos n petição do engenheiro Baroellos de Cllrvnlho, que pede no Congresso Nacional cxonorncllo de suas responsabilidades pnra com o Thosouro Nncional
pelo dcsfalquD dado por aquelle empregado.
O engenheiro Baroellos comecou cm fins de dezembro do
,i909, 10. .exercer interinament(! o cargo· de chefe. do 2' .districto

I
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telegraphico de Minas Gerues e .dos_ documentos que ,juntou ú:
sua pe<ticão, extrahidos dos. autos do processo criminal instaurado contra o empregado Belfort, se evidencia que, .hí em
ópoca anterior, sob a administracub do engenheiro a quem o
requerente substituiu, se· comecara. a verificar o desfalque do
dinheiros publicas, que mais tarde o requerente descobriu, c,
por isso, fazendo prender o criminoso o entregando-o ú ,iustica
publica, que, depois do processo regular, corridos os tramites
legaes, proferiu a oondemnacão do •empregado peculatario
Franklin Belford de Oliveira, que cumpre actualmente ·a pena
qu~ lhe foi imposta,
O requerente não tinha sob sua .guarda o dinheiro que foi
desfalcado por Bolfort, que, conforme ·consta dos documentos
,iuntos ú peticwo do engenheiro Barcellos, recebia da agencia
do Correio o dinhe•iro destinado ono 2" districto telegraphico do
Minas, para dm·~lhe o destino que nem sempre deu fielmente,
subtrahindo-o, om parte.
O empregado infiel foi preso, processado o convencido ·do
crime se acha em cumprimento da pena a que roi condemnado.
A pena não passa da pessoa do delinquente, é ·dos principio~
sornes de direito, e consagrado na nossa Constituicwo.
Nem nas disposições do Codigo Penal, nem nas da lei
n. 2.110, de 30 de se•tembro de 1000, que definiu o crime do
peculato, nem nas do .decreto n, 0.1<18, de 27 de novembro
do 1011, que regula a Repartição Geral dos Telegraphos, mcorreu o engenheiro Barcellos do Carvalho, que, por istp, nenhuma responsabilidade tem no acontecimento do que resultou
o desfalque occorrido no 2" districto telegraphico de Minas

G-a

.

Em face do exposto, a Commissüo resolve apresentar
projecto seguinte:
·

o

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unioo. Fica o engenheiro Josó Barcellos do Carvalho exonerado do qunesquer responsabilidades para com o
Thesouro Nacional pelo desfalque havido no· districto telegrnphico do Minas-Norte, hoje 2• districto telegraphico de
ll!inas Geraes, occorrido em 1910, e• pelo qual foi condemnado
o empregado Franklin Belfort de Oliveira; revogadas as disposições em contrario.
Sala das Commissõos, 8 de outubro de 1!)12. - Homero
Baptista, Vicc-Presidente. -~lfanoel Borba; Relator.- Raul

Fe,rnarules.- Caetano de Alb1tquerque.- Ootavio Manuabeira.
-Galeão Carvalhal.- Antonio Carlos.
'

Esta Commissüo, por sua vez, considemndo que dos documentos examinados consta que o empregado, autor do desfalque, designado por acto da Directoria Geral 'dos Tolegraphos
pnra exercer as funccões de encarregado da 'escripta c contabilidade daquella administração, era (unocionar'io no Dis-
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tricto Tolc•graphico Minas-Norte, recebendo no desempenho
dessas funccões l!odos os valores rcmettidos ao chefe do districto, pelas estações telegraphicas, provenientes de saldos de
rendas, ·fazendo a remessa dos supprimentos requisitados
pelas referidas estacõe·s, secções, etc., escriptut•nndo Lambem
todo o movimento cconomico da repartição, monopolizando
desta arto Lodo o serviço do escriptorio ;
· Considerand•o mais que o mesmo Franklin, nomeado· pelo
dir.ector dos Telegraphos para auxiliar daque11a repartição,
foi preso, processado c condcmnado, tendo feito confissão publica do seu crime•; é do parecer que seja approvada a proposição.
Sala das ·Commissõos, 25 de dezembro do '10'13. -F. GltJcm·io, Presidente interino.- L. de Bulhões, !Relator.- Tavares

de Ly1·a.- VictOI'ino Monteil·o. -Sd F1•ei1•c, -João Lui:
Alves.
I'ROPOS!ÇÃO O,\ CAMARA DOS DEPUTADOS N, 124, DE
Sll llEFERE O PARECER SUPRA

:10'12,

A QUE

O Congresso Nacional resolvo: .
Artigo unico.. Fica o engenheiro José Barcellos de Carvalho exonerado de quaesquer responsabilidades para com o
Thesouro Nacional pelo desfalque havido no districto tclcgraphico do ·Minas-NtOrte, ho.ie 2• 'districto tolegt•aphico do
Minas Geraes, occorrido cm HHO, o pelo .qual foi condemnndo
o empr.egado Franckin Belfor~ d~ Oliveira; revogadas as disposições •em contrario.
·
Camaro: dos Deputados, D de novembro de 1012. Sabino Bm•roso, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, 1• Secretario.- Raul de Moraes Veiua, 2• Secretario.
~\ imprimir. ·
N. 287 -1913

. ·A pr·oposiçüo da Cnmara :dos Dopu~adCIS n. 87, do 1013, ·
autoriza n conceder n liconca do um anno, com o ordenado,
a Oscar de Carvalho -Azevedo, guarda-livros dn Inspectoria
Federal do P10rtos, Rios o Cannes. ·
A roforidn proposição foi offorecidn pela Commissüo :do
l'oticões c Poderes da outra Casa do Congresso e adoptada
pela do Finnncas.
·
. Esta Commissüo opina tnmbem pela approvuciío do proJCclo.
. Sala das · Commissões, Z6 de dezembro de HH3.- Felicta'?O Penna, ;p·residonto.- Urbano Santos, Relator.- F. Gly-

cel'lo.- Ta·va1•es tle Lyra.- Victorino lVonteiro. -João Lltiz
Alves.- L. de Bulhões.- Sd Ji'reil•e
'
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PHOPOSIÇÃO DA CAMAnA DOS DEPU~'ADOS N. 87, Dll
SE Hlli'Eni~ O I'Al\ECEH SUPM.

:1013,

A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Artig.() unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder a licença de ·um anno, com o ordenado, a Oscar
do Carvalho Azevedo, guarda-livros da Inspectoria Federal
de Portos, Uios e Cannes; revogadas as disposiéüos em l:lOllti•ario.
·
·
Gamara dos Deputados, 22 de dezembro de :1913. ·
Sabino Bm·roso, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, :1" 'Secretario.- Raul de Moraes Veiua, 2• Secretario.
A imprimir.
E' novamente lida, posta ·cm discussão e sem debate approvada n reda·ccão final d() projecto do Senr.do n. 28, do
:l913, concedendo Jicenca ao Dr. Wencesláo Braz Pereira Gomes, Vice-Presidente da Republica; por tempo ·indeterminado, para ausentlll'-se do paiz. .
O Sr. Pinheiro Machado (') (movimento aeral de attenção) - Sr. Presidente, tenho real esquivanca em tratar, prin-

cipalmente nesta tribuna, de assumptos de caracter pessoal,
· sobretudo quando elles se referem á minha individualidade.
Eis por que tenho mantido prO.JlOS·ital silencio em relacão á
serie continua de accusações feltas á minha pessoa, quer nw
imprensa, quer na tribuna.
.
E' possível que eu tenha errado, assim procedendo; acredito mesmo que o tenha, porque o meu silencio poderá importar, na convicção de muitos, que factos deturpados, in. tcnoües adu!Leradw, que se nos .attribuem, sejam reputados
·.verdadeiros, prejudiCando não tanto a nossa obscura individualidade, como a grande c puj!llilte agremiação politica á
qual tenho a honva de pertencer.
H1a bem pouco.s dias ainda, em palestra com o nosso illustrado collega o Sr. Alcindo Guanabara que me defronta neste
momento, ouvi de S.Ex. censuras amistosas ao retrallimeto que
tenho guardado, entendendo o meu notavel correligionurio !J.Ue
seria mwis conveniente á Republica. ú ordem social e politica
·que muitos fnctos1 ·.aliás de importanc(a transcendental, que
estão ú sombr.a, v1essem á luz, para serem examinados sere. rinmente pelo criterio da· proprm N'ncão.
Acreclito que S. Ex. tivesse e tenha raziio; por í~~o deliberei expor no nosso ·pniz, com a maxima franqueza, guardando a consideração que mo merecem as: l.individUJO.lidades
· que porventura tenham de ·comparecer .Perante: a barra do
· tribunal da opinião publica, os diversos mcidentes, as occur~encia.s 'incontestavelmente gFnves que, hontem e .agora, se
teem dado na vida do paiz.
. .. ,, · .
•rerei então opportunidade de examinar .. innumero~ problemas que preoccupnm a Naoão, entre elles·. a.•fallnda qucs'.

.(')Este discurso níio foi revisto pelo·:orácior.·

.
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tão das o.lip-urchias, a intervenção nos Estados, n. parle do
responsnb11Jdade que nos cabe c ao Governo nUJ soluçlío destas
qucslücs, remota ou prnximamcnle. ~!.'ratarei tombem de outros. assmnptos de igu!ll relcvancia, uns poliLicos o outros ligados tL HOti·Sa· vida cconomicu o financeir.a, e então mo referirei ao largo debato travado ha unnos sobre a Caixa do
·conveJ•são, tomando cm· considcrucão a momoravcl conferencia f.eiún. hu dia-s pelo illustre Senador por Goyaz o Sr. Leopoldo de J3ulhões, que accusou fortemente quantos defenderam esse instituto 1innneciro.
Devo uffirmur no Senado que us proposições que tiver
do emittir desta tribuna serão todms acompanhadas do documentos irrcf!'agavois. Si, pura não fatigar o Senado, eu
não produzir a ·sua leitura, farão elles, entretanto, parte das
oracues que tiver de proferir.
Agora, porém, o que me traz (L tribuna, não é uma questão do ordem essencialmente pos•soal, e sim referente á vida
desta Casa, (L organização dos s.eus trabalhos e ti collnborncão
quo todos vós tendes tido na.s leis da Republica.
Em um rcs·umo que Ii de um discurso do illustro Deputado por Minas Gcracs o Sr~ Irincu Machado; proferido !lentem ria Camara, referente aos trabalhos do Senado, notei que
S. Ex. - como aliás 6 veso do momento actual - transformou-me em b6de exv.intorio .•.
0 SR. CUNHA PEDROZA --, .Apoiado .
0 Sn. PINHEIRO MACHADO - . . . responsaveJ por tudo
quanto acontece no paiz de bom ou de máo. Alludindo no
trabalho orçamontario neste momento, que tanto t'em p~a
occupado esta Casa, que, neste, como nos unnos antoriot•~s.
tom procurado cumpri·~ com grande esforço c grande compotencia o seu dever; o Sr. Deputado por Minas Geraes, a
que ha pouco me referi, declarou que us questões mais importantes siúo atiradas ao limbo das Commissões, que estas,
influenciadas por mim, nüo trabalham, entravando, portanto,
a vida legislativa da Na cão.,
Sr. Presidente, não ha um unico membro de Commissüci
desta Casa, quer pertença no Partido Republicano Conservador, quer nüo, que possa a.ffi~mar que cu tanha intervindo
nos kabalhos das commissões ...
VozEs - :Apoiado.
0 SR, PINHEIRO MACHADO' - . . . a nüo ser, no findar O
anno, nos trabalhos da Commissüo de Finnncas o isto com ·
o bcnoplacito, nnnucncin c solicitucüo dos meus dignos callegas.
. O SÍl .. FRANCISco SA' - E a collaborncão de V. Ex. tem
SJdo benofJCn o patriof.ica.
O Sn. Ar.CJNoo GUANABARA ....:. Com direito que toem todo~
.os Srs. Senadores.
'
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O S11. PINrmmo MAcHADo - Níio ·inlervcn h o nos l.rnlmlhos ·das demais Commissües, nem siquer indago quacs: os
nssumptos que esl.iio no seu: estudo, mesmo po:·quo, como
Pt•es!dcnle dn. ~Jesn, devo bem conhece.: qunes são os quo
lhes l'ornm disLt•ibuidos.
Agora, sobJ•e n questão o1·camenlarin, que l.anlo inleressl\
tí vida dn Nacüo, l.en!JO o dever, como qua1quet• dos Srs. Senndoms, do mo inl.eressa.:· pelos Lrnbnl.hos dn Commissão, e,
diJ.•ei mn.is, Ptlht situncão especial que ora occupo, responsnYtil mesmo, un opinião dos meus ndversnt•ios, por l.udo quanl.o
occoJ•ro neste 11niz, d·~vo, com especial cuidado, ClOm vigila'ncio ininl.m•t•upl.n, procumr nl.l.endm· nos graves problemas do
ordem economicn c J'innncei.:n. que porventurn se,inm debatidos ncstn Casa. (A110iados.)
· Não fu.io destn responsabilidade, eomo .inmnis fugi de
outt•ns não menos gJ'I\Vcs, que mo toem sahido no cncon\.t•o
nus lul.ns successivas que a minha longa car.:·eirn JlO!itica
me l:am deparado .•
Mas, St•, Prcsidenlo, hei de .demonstrar á Nncão que,
agora como semprc, nuncn tive deant.o do mous olhos, como
craveira pnrn minha. ·conducla, ~i não o bom publico; quo
,imnnis a pnh:fío poli t.icn, o adio, n parcialidade abrk•am c~
minho no meu cspirilo, de modo a ]lel'lurbm•em o cumprimonto do meu devet• civico.
·
A Commissoo de l!'innncns, como o Senado sabe, •í composta de JH'ovecl.os •pm•Jnmcntnres, >homens ·trnque,iados na
vida publico. c do colllJleLcncin provada nus ·~specialidades n
que silo conduzidos pelo voto do Senndo o todos cllcs de mui\.n
independcncin o incapnv.cs de se subo:•dinarom no mando ou
á propotcnein.
. E' bem de ver que, ú vista dn mzúo, .do conselho suasol'io, dn. 'obscrvncão opportunn, ellcs, como todos nós, sejam
obedientes., E' bem possível que, honrando-mo com a sua
companhia·, ou tenha tido cm umn ou mais occnsiões (1.
opporl.unidndc de interpor n minha opinião sobre nssumptos
.cm debate. .
·
E' vcr.dndc que ella, :Is vezes, tem sido neceitu, como
muitas vezes tem. sido ·~ejeitndn. (Apoiado.~.) Ainda hont.em,
nqui, neste recinto, mais de uma medida foi votada contra
a minha opiniü\o. (A]loi.atlos.) No seio da propria Commissão, depois de renhido .debate, mais de uma vez\ tenho sido
:vencido.,
,
O Sn. PIRES FEnaEIM - O oronmento do Exterior nhi csttí
pnrn prova.
O Sn. PINHEIRo MACHADO - Estn é n :verdade que· não
deve. ser empanada; ao contrario, deve ser proclamadn perante
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Acho corobrina, twho interessante n censura, ·a cl'itictt (L
actividade oivica do llidadão que demonstra intercssnL·-so pelas
cousas do paiz. (A2iO'iados.)
E ú do notar, meus illustros collegns, quo, nesta questão,
a conLrudiccüo ú manifesta, ó flagrante da parLo dos ccnsoL·c>.
Hn poucos dias um dos membros - pernn dessa opposi~ão que so agita Lumultuosamento - mandava-mo parnbcns
da Ll'ibunn· pela· intqrvoncüo, que reputava bcnofica, da minha
nccão om nssumptos orcamontnrios.
o Sn. FELICIANO l'ENNA - Com. a circumstancia do ser uu
outra Casa do Congresso.
· O Sn. .PJNHErno. MACHADO - Lembra bom o mou illustro
collegu. Por conseguiu lo, indobita, ·si fôsso nos tor·mos nu o mo
foi: attl'ibuida.
Os membros da Commissão do Finuncas do Senado não
pt•ecisam absolutamonto da minha defesa; mas ·CU tenho necessidade, não do llefcodcr a Commissão de Finanças, mas de
al'J'irmnt• a composturn politica desta corporacão, que comllDSLn de roprcsentnntos dos Estados, inclusive o humildo
oradO!' que agora occupa n tribuna, tem sopitado seus interesses rogionucs pura nltender aos supremos interesses do paiz,
alliviando os oroamentos do verbas pura obras e servicos nos
J~stndos, que, em uma hora como esta de amarguras o d!l
calamidades finnnc!)irns, d9v!amos deixar que os Est~~;gos custeassem esses serw;os, alllvwndo o l'hesouro da Umuo.
Eu torci opporLunidudo, Sr. .Presidente, som perturbat• <IS
trabalhos regulares desta Casa, de voltar á tribuna pam me
oDcupur dos. assumptos cujo enunciado acabei de fazer rnpi~
damonLc, o então, estou bom certo, a justiça da opiniiio im~
pamial. do nosso paiz ha de vir justii'icar a nossa conductn,
fortalecer o nosso patriotismo, e-por que não dizel-o?onrijar, si ·ú passivei, mais a nossa fibra para continuarmos
com ardor no servico da patria e da Republica. (M11ito bem;

.

•

'

.

muito bem.).

••

O Sr. Raymundo de Miranda (')-Sr; Presidente, ainda
bom que cm breve tempo o puiz vae sabor do que natureza o a ·
responsabilidade do Partido Ropubliílano Conservador• nessa
ot•gia,do tyrannias que vuo avassalando u liberdade, a honm o a
vida dos cidadãos nas garms de um salvaterio em que cada
dia ó. mais longo que um anno pura o soffrimonto do povo
opprimido, notadumente nas ·regiões do .norte.
A palavra do V, Ex., Sr. Presidente, no incisivo e sincero
cliscmso quo acaba do proferir, foi muito consoladora o ao
mesmo.tompo vuo ser a confusão dos nossos delatores.
No meu Estudo, Sr. .Pt•csidento, coninuam as tropelias c
ao mesmo tempo a selvageria apparentada por suppostas zvggrossões a serem attribuidas aos .nossos amigos.

·(')Este discurso nüo foi revisto pelo orador.
Vol, lX
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Vou ler um lolost•nmmn recebido honLom do Mncció:
c Honlcm o sect•elarlo da Fur.cncla, Ltj'lr. Sllvoil'a,
com J'ot'í'll disi:Ut·cudtl pt•opuJ•ava um falso nssullo no
GoJ'I'aio do Macairi (orgiio s!Luacionlsl.u) al'lm (l,o ,iusUJ'ictu• novo aluquo residonclu coronel Puas .Pmlo a
Lilulo do J•oprosulia do JlO'JJo huUunado, Pclizmcnlo cm
lompo o canm•tl (Jiubolioo J'oi communicndo t\s aulol'idadcs c ao commandanolrJ ela guat•n!cilo, J'rncnssundo o
plano malvado, Niio dcsan imal'am o Jogo foi postado um
soldado no pot•liio da chnuat·u do coronel Paos llinLo que
fica •contiguo no Quarlol de Policia; esta disparou um
Lil'D nara o Judo do qum·lol o Jogo um ~l'upo do soldados
t:~vo.ncou pa1·a a rosido1wia do mesmo, afim do Ut•oLoal-a,
CJtmndo a lntorvonci'lo lmmodiala do mullus pessoas for.
vncillar o aborlat' o novo plano com a pt·ovn do que
o Liro fm·u eludo pelos s<J,klndos, que por suu vez, cou. !'essm·nm, ,
lEis nlii, St•. Pl'esidonlo, oomo, após us pt•ovidcncins tomadas pelo puLt•lotl~o Govol'no dn llopulllioa om nomo tl,u
Con·sr.ituicno, col't'onclo ou auxílio dns virlus dos nossos cottj}ldadãos, so n.rmnm ''lindas, simulam-se ataques o uggt•cssõos,
pura ,lusLil'icnrcm o Lt•uuidnmonlo duquollcs quo núo osLiio nus
bo11.s gt'I\CUS dos J'lugcliudo!'os dn úpoua.
.
Esln. notiuin quo o:cubo do ll'nzm• uo Senado pum cotthocimcn.J.o do paiz ú bem cnracl.ot•isLieu du siLuu~iio nnormnl om
quo nos oncontt•nmos naquolla ch•oumsct•ipoüo do not•Le, uo
mesmo tempo symplomnLizndot•a do quunlo do soJ'f!'imonLo
aindn os\1\ rcsol'vado pat·n os udvcrsurlos dnquolla siLuucão,
J~ n\ío ó só lslo.
· Disso no me11 ultimo discut•so quo nu primolt•a sessão LrnLnt•la do Jll'cput•o da dictndm·n 1'inunooim que so pt•otondo Ol'ganíznt• no meu Estudo.
'
O govct·nadot' do J~sLndo, ot•ionlndo pelos seus dosorionludorcs, pretende, fundado nn Qbsolcta foi n. 72, 'de '1 do .lunlio
do !805, pl'OI'OS'Ul' o orcamenlo vigonlc, vislo que alio proprio
·tiilo cousontiu, do nocôt•clo com a Cnmnt•a dos Deputados do
EsLaào, que o O'onlg'resso cm süu sessão m•dinat•in velasse essa
lei nnnua.
· -··
A tnl lei. do 1801>, ú vet•dudo, uulot•izuva o governo do Estado n prot'OSUI' o orcnmento pul'n o anno vindouro. Mas dnhi
pnm m\, divct:sos ot•cnmcnlos Leom sido yoLaaos, suucoionudos o
cxecu Lados,
·
Accrosco n\ndn que, ele nocUl'do com n OonsLilul~•iio do Estado, quo nesta JlO!llo ú cópia 1'iel dn 1'cdoJ•nl, todns ns lois
nnnuns tol'mlnam com ostn phrnso saornmontnl: l!evouam-so as

disposir.ócs

Clfl. COII tJ'lll'iO,

.

.

ürn, a lei elo orcnmcnlo ni\i om viSOI', St•, ProsidonLo, ó de
-!012. O Congresso, niío podendo funcoionm• t•ogularmouto pot•quo
o Estado se achava coaflugrndo pelo sa!vatcJ•io, mns nüo querendo assumir Ui resnonsnbilldndes do uma,.di~Lnclul'a finan-
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ncirn, votou uma lei prorognndo o orcnmonlo do :lOlZ parn
tOJ3. Rcl'iro-mo á lei n. GGO, do 1 de jun.ho do 1012, que,
liutot•iznndo cm sou at•Llgo 1• o aovamo a p1•oroam· o o1•çamcnta
1Jara ·I !H 2 JlW'C! o c:carda i o vlaantc, no ar L. 5' aocrcsoontou:
ltcvoumn-sa as dispos'içúc.1 am aant1•ar'io.

..

·E' claro, pois, quo mesmo cm vit•tudc desta lei do prcl'ogrll.ivn; a do · Jl'lllú niío púclo mais subsistir nem servil• do
bu~o pa1•a prorognci\o do Ol'Qamol\tO por nato exclusivo do
Pod~bm~.
..
•O Srl. AMWO Oóes- Apoiado.
0 Sn. RAY:IIUI:o!'llO llll MIMNDA- Consoguinlcm~nte Ú a dictndurn i'illJtnccil·a que os dosot·ganizadot'os do Estado do
1\Inll'ôas fil'opnrnm pam mais comtll'omottcrom o homndo cidadão quo à! li .cxot·co as funccões de chol'o do l'oder E?:ocutiv~.
Ainda m::us: O Senado elo EsLado do AlngDns, cuJa unantlnidndo póelo-so dizer que ·pertence no Partido Republicano
Con·servadot•, pois que são 14 por 1, não recusou nem recusa
sua collabomc;fi·o paJ•n que o •govct•no do Estndo tenha as lois
elo meios, normulize sua vida udministt·nLiva o consolide tambcm
sua vidn constitucional.
O Plll'tido llopublicano Conservador wio pretendo, não tom
~m seu Jll'Ogramma disposic;üo nem proposilo ulgum do porlul'llnt' n vida admiu istrnLivn dos. J~slados, nem nüo pouco
lln.archiznt• os scrvi,•os publicas. ~m que o governador, mnl orientado pelos. seus mtíos amigos, não quiz aoocitnr a 1'unooional11cnto ordinario do Congresso, ainda no poriodo das scssüos
O!•dinarias, ainda lho rostn um recurso.
O ·moz do janeiro approximn-sc; não existindo agora as
lllosmas rnzüos LlUC existiam purn que o Senado nüo so prostnsso a rolar pelo plano inclinado cm que a Camarn o queria
lll•J•aslat•, o govcrnndot• não precisa tnnis praticar um noto do
cliotadura; si suas intoncüos süo justas, correctas c honostus,
como so pódo ct•cr, nüo tem mais do cruo oonvoour o ConG'l'osso
l~nt•a uma sossiio extt•aordinaria cm janeiro, porque o Senado
imstadonl nüo •lW!larú absolutamente sua collabora(•iio para ·a
fQiLura dns leis elo meios o outras c]uaosquer medidas, que,
dcn~ro do quo· ó ,insto o Sr .. govm·nndor julgue ncoossnrio .para
01.Jidat• dos intorosses do Estado, si 6 quo o sou partido lho
llcrmitLc cuidar .dos intorosses do Estudo.
. O Sn. An.\UJO GóllS- Isto niío so l'nrú porcruo no vnndul1smv do Alngôns convúm mnis o rogimon da diotndura do CJUO
o da lei.
I
o
Sn. IlAYMUINOO Ull l\ImAND;\- rsso cu jú disso 110 JUOU
ulLimo discurso o ú o que vou nccontuat• ngot·n.
Entretanto Joio na Ga:ata da Noticias do llontom uma local
cla t•opot•Lot• encarregado do sorvioo da Cnmnra dos Deputados,
o tomo n dolibcrnciio do n.prooiul-n dosLn tl'lbunn, nlúm elo
0 }ltt•ns t•azücs, pelo muito nprooo C!Uo mo mot•cco a Ga:ata de
J\ otirtias, um dos mnls justos o impõrtnntos orgiíos do publl!ll clad~ desta Capital o J!_O qunl, por mim o· .om nome elo povo
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affligido de .ininha terra, não cesso do t•ender homenn•sem
pelo .'pwdo elevado, justo, altiv~ e indep~nde~te por que, de
ulgüns dias para cí~ vem aprectando a sJtuacao dolot·osa ~m
que so encontram os Estados nas mãos do~ tyrahno.tos. Di~ a
Uazcta:
«O Const•csso de Alago as não S!'! rcu~iu. este nnno.
Não se t·ouniu pot·quo o Senado, . cu,l.~ mawrtn era fllaltisLu, de uosso do instrucções t•ecobt1Tas desta Capital,
não quiz dar numero para n instnllaciío do Congresso no
período dn sessão ordinnrin. Dopoi~, c]uando o sovernadot· do E:Stado, desejoso da collabol'.[lciío do Poder Legislativo, convocou extt·nordinariamente o Congresso
purn o dia 5 do novembro ultimo, o Senado não qui~
reunir-se. »
·Não ú verdade.
.
. Nos meus discursos anteriores já está evidentemente provado que o Senado não se •recusou a dar numero para a sessão
ordinariu, nem se recusarú.
·
Os situacionistas nus Alugôas ú que nüo querem o J'unccionumento do Congresso, porque, ·COmo muito bem acabou do
rel'cril· o meu illush·e collesn, St•, A•·aujo Góes, lhes ·convóm mais
este período dictatorial, em que possam ir agindo, agcitnndo e
desageitando
. á vontade, - sem peias. e sem restriccões.
.
..
O Sn. ARAUJO GóEs -E' o systemn de governar por decretos sem leis.
·
0 Sn. RAYMUI:I'DO DE MIRANDA- Nas Alagóns, entro OS dominadores desta hora existe a crença de que um DECRETO resolve tudo, para clles não hn questão pot• mais intt·incnda, mais
complicada que seja, que um simples decretá não possa resolver
summnrinmcnte. . .
;
·
Mas, ·diz o articulista, que o honrado Sr. Clodoaldo tení
do prot•ogal' o orçamento actual para o exercício do .1914.· Não
pede fazei-o, Isto é, não 11óde fazei-o nos termos da 'Constituição, .porque ·contra n Constituição S. Ex .. tem sido arrastado
.
a tudo quanto querem seus amiq-os.
Passa o articulista n ensinar no Governo l?edernl, e· neste
ponto não posso deixar de louvai-o, como so. deve intervir no
Estado das Alugôns. Eu jú declarei que não quero 'intervenciío,
mas ó o jornalista 'lú dos democratas de Al!llgôns •quem ensina
como. se deve fazer a tal intervenção.·
·
,
Diz elle:
i;
«Os conset•vndoJ'es, devidnmen~c instruidos · p'elos
seus cort'cligionnrios daqui, iniciarão om .janeiro uma
ugitncüo no Estado, '(como 6 que podemos iniciar tal
agitação quando pt·ccisumos que o Governo .da Uepublica mande gnrantit• ns vidas dos nossos amigos no sou
domicilio, no recesso do lar L ?) recusando-se a pagar os
impostos, sob o pl'etexto de que. ,o orcnmento
é illegnl. ~
.
'
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Tllcgal é cne, aLLcntatorio, irritante c inconstitucional, si
fôr proragudo pelo Poder Executivo, que não tem competencia
parn isso. ·
Nós nüo podemos ser rcsponsaveís si os. contribuintes si
recusarem a pagar 'impostos, quando a Constituição Fcdcrnl
determina que ninguem é obrigado a pagnr impostos sinüo cm
vi1·tuclc do lei anterior que obrigue a isto.
«E o Governo Federal (continua o articulista), por
amor tí ordem c ú lei, naturalmente intervirá cm AlagOns
para: restabelecei' a olygarchia de Euclydes Malta.~
Que destampatorio fóra de tempo I Ora, tal a in.tcrvcncüo,
que acaso se verifique, só pódc ser de natureza judiciaria.
A intervenciio judiciaria em favor daquelles que não pódcm
ser coagidos a pagar o que não devem, si•snifica, no conceito
deste jornalista, o rcstabelooimento da oligarchia do St•. :Euclydcs Malta ?
E' muito original tudo isso I
O Sn. AMUJO GóEs- Este artigo está a pedir a aLtcncão
do redactor principal da Gazeta de Noticias.
ü sn. IlAYMt\~00 DE •1\ltnANDA- E a direcção da Gazeta
rlc Noticias 6 tão intel!igenote, tão· independente, que saberá
agir de maneira n não consentir que a orientação superior do
seu Jornal scj.a subordinada a interesses pessoacs de ordem
subalterna, como a politicagem de um Estado cm favor do
trucidamento dos cidadãos.
..
.
Felizmente a orientncão superior da Gazeta ele Noticias,
quanto ú acção subversiva da politica mesquinha que uffronta
o rcgimen c tripudia sobre as vidas dos homens publicas c suas
familias, está consubstanciada nos seus conceitos unteriot•es aqui
,ití r~produzidos e no brilhante edictorial que .passo a ler, c é o
sC'gumtc :
·
·
Politica rle AlaotJas- O coronel Clodoaldo da Fonseca e as v'iolencias ela stta politica- O Senador Ravmundo ele Mü•anda declara da trib11na do Senado q11e o
J>aJ•tid.o ConservadO!' nunca pleiteará intervencúes materiae s em stta terra.
·

A ··impressão causada pelas occurrencins de Macció
deixou profunda magua no espirita publico. E' mesmo
immensnmente angustiante esse regimcn de esLupidns
perseguições armadas pelos situncionistus estuduncs nos
seus adversarias.
Quem conhece a politicagem desses "Estudos por
ahi afóra surprehcnde, facilmente, os menores incidentes
do acontecimentos como os de Mncció: São uma cousa
h•rofrngavelmcnto irt•ilunte o brutnl. Meia duzia do Indivíduos, sem responsabilidade moral, commonsacs de
qunsi todas as situacões, assumem umn uttiLudo do doJ'onsorcs perpetuas do governo c promovem toda seria
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de desatinos c dcsncnlos con lra os sem dcsnffcclos- in~
trigam, amesquinham, provocam c trucidam mesmo, si
npparccor opporlunidadc.
Orn, o Sr. coronel Clodoaldo esttí, infelizmente, cercado do muitos desses Lypos da poliLicwgcm provinciana.
Sobre todos, impera o Sr'. Luiz Silveira, secretario do
seu governo, cu,ias qualidades pcssoncs siio as peJores
passiveis. Os proprios amigos íntimos do governador
nlagoano não escondem isso.
.
E foi exactamente o Sr. Silveira o prilwipal promolar das scenas degradantes que se desenrolaram nn
cnpilal daquelle Estado.
.
Mas, assim mesmo, o Sr. coronel Clodoaldo não
p6do eximir-se da grnnde responsabilidade que lhe toca.
E não é possível dcseupal-o, sobretudo, porque S. Ex ..
não só deixou de punir os crimes do seu nuxilinr, como
chegou n pretender fazer a sua i:lcfcsa no tclcgrammn
en.vindo no Sr. marechal Hermes da l!'õnseca.
A politica situncionista de Alngôas, com expedientes
tão indi•gnos da nossa civilizacão, alienou. de si toda
·sympnthia que pudesse ter merecido de quem quer ,que
se,ia. Não ha de ser procurando tirar a vida c violar
o lar de seus opposicionislns que clla logrnrú applnusos
da Nação. Como csl:tí agindo, antes tcrt\ a repulsa de
todos quantos não desejem compactuar com a dcgrndncão n que atLingiu a politicagem desenfreada c ignnrn
dos Estados sem cultura.
Hontem, nQ Senado, o -sr. Raymundo de 1\liranda
voltou n tratar dos ncontccimcnlos da sua terra.S. Jnx. não quiz ser· pamial. Limilou~sc a dizer que
não pretendia ir nlúm da opinifio que, sobre aquello
voxatorio estado de cousas, exprimiu a 'nossa imprensa.
E, fazendo (L Gazeta o favor do reconhecei-as som paixões
nem pnrcialismos, mandou inserir nos Annaes da Cnmnra nlln o sou artigo do nnto-liontcm, dir.onclo que, não
obstante fugir olla do positivar n responsabilidade do
governo alwgonno Jlaqucllns occurrcncius, encarara com
tal olovacüo o que so passara que a JlOpulnciio do sou
Estado havia de recolher com o maior 'carinho os juizos
que clla J'ormarn sobre as si~uncõcs illcgncs como a que
BC trncnvn. cm redor do governo do Sr. Cloeloaldo.
Em seguida, o Senador, Rnymundo demonstrou n
parcialidade c ostensiva dercsa que o Sr. coronel Clodonldo Lem nssumido elcnnte dos netos elos seus máos
amigos .
. Referindo-se nos nlnqucs feitos 1\ rosidencin do
Sr. coronel Pncs Pinto; o roproscnlanLo ele AlagOns disse: ·
-O Sr. govornndor elo Alagôes, prclendondo mostrar
a sua correcci\o om face do clcsncnto quo soffrou o ehefc
opposlcionisLa, diz que, após o primeiro assalto á sun
casn, tendo recebido um pedido do gnrnn~lns, mandou
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postnr o cor.diío policlnl no lagar do nttantndo. Mas, aqui
está- faz o Sr. nnymundo- a provn da sua coparticipaçüo nos acontecimentos: si alli se achava a forca
do pollchi, como é que so deram mais dous ataques á
cnsa do Sr. coronal Pacs Pinto, sahlndo feridos o ,iuiz
substiLulo federal c o Sr. Dr. Pontes, quo faziam ~om
pnullia ú viclima dos amigos do St•. Clodonldo ?
ncalmcntc é .triste a situnção em que se collocou o
govc~nndor, porque ú dn sua proprin cxcusa, deo.ntc dos
aLtcn ta dos, que t•csalta a connssüo dn tolerancin o talver.
apoio nos autores do vandalismo praticado, O Sr. coronel
Clodoaldo só tem um gesto que o liberto relativamente
dti rcsponsabili<lo.do que se lho 1nipüe no caso:- ú clemittit· o Sr. Lui7. Sllvoirn, processai-o com os seus cumpliccs. íEm" caso contt·ario, S. Ex. acnrretnrú, sem
nenlmmn ,iustica, pnrn si c o seu governo, n púchn ele
porscgtiidot• o sanguinnrio. E S, .Ex. nndar(~ mlli-avisntlo
si pt•eJ'cl'ir isto tis desculpas na nação,;,
O St". llaymundo ele l\liranila ni~o historiou apenas
o que occot·r•cu cm Mncoió, l!'oi além: -declarou, perepoloriamcntc, que o seu partido, o P. R. c. alagoano,
niio clcsc,iou, nüo quer, n!io plo!tcarú, nem con•cordará
com I]tHllqt1er intet;vcnoüo material do Governo da União
cm Alagilas.
E' uma daclnracüo que honra no seu, partido. E fez
bom o St·. Rnymundo do l\Hrnndn cm fazei-a, porque
dalla nüo Lt•at•() unicn:mcnle a calma no espírito dos seus
perseguidores, mas um consolo bem Ia11go ú nac.fio in~~.

.

[Irei de ragistt•nr nos Annaes do Congresso Nacional n opinião sensata dos orgfios da imprensa que lealmontc ini'ot•m:tm
o publico das occurrcnoias horrivois que notabilir.am o sat·vatm·io politico em sua obra devastadora, matando, mnlsinando o
caiumn innclo.
E' do C01'1'aio da NoUa de 24 desta mez a seguinte local:·
Alaaaas- !Em)Jastallamantos a assaltos- Os )Jartidw•·ios elo acnaral Pinheiro Machado csltio sem am·antias.
cOJ•onel Clodonldo, illcgitímnmento reconhecido o
empossado no cargo do govot•nadot• de Alagôas, pot· um ,bnndo do aventureiros politicas, depois do csgotat• pot•
completo os rccm•sos financeiros do Estado o de nnnt'chiznl-o ndministt•ntivmncnto, csttl agora provocando n
sun conflngt·aciio,
·
Ninguom ignora que o mnrvotico osladistn provinciano tem cm vista, om todos os seus clcsmandos contra
a vida e n propt•iednde dos adversarias, que süo justamonto os pnrtldnrios do soundot• Pinheiro 1\Inchnclo, diminuir o prestígio do cminen·to cllofo do Partido Republionno em AlagO as.
>O
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S. Ex. sohha com o bastão de leader da politica
n!l!cional e o prestigio dQ general S'aúcho causa-lhe colicas.. •
·
Insuflado pelo bellicoso Cesar . dp Caxangá o pelo
«vali ente, Franco Rabello, séus incorrigiveis socios do
nmbicõcs de predomínio, o governador de Alagõas, ~csdo
o in.icio de sua desastrada· administração, tem praLJCado
uma innominavel sério do desatinos que ,iú i:loviam Ler ·
provocado uma correcção por pnrte do Governo Federal.
Entretanto, o Sr. mareclllll Presidente da Repu. blica, por motivos de ordem moral, não tem _querido interferir na politica alagoana.
·
· .
.
E' chegado, porém, o momento em que ó lmprescmdivel a accüo do Governo Federal no sentido de fazer
cessar quanto antes a co!l!cção illegal e as amcacas constantes que actualmente soffrem cm Ahvgõas os .partidarias do general Pinheiro Machado.
.
Não satisfeitos com o empastelamento dos jornaes da
opposicão, os situacionistas, capitaneados pelo secretario
da Fazenda, sitiam ·a residencia do coronel Paes Pin•to,
fazendo fogo contra os amigos do chefe do partido opposicionista.·
· ..
Esta situacão não se póde prolongar. O chefe do
:Partido· Republicano Conservador não abandonart\, de
certo, os seus amigos de Alagôas,
Por sua vez, o Govcr.no Federal, attentando nas palavras que o Senador Raymundo de Miranda prQnunciou ·
hontem no Senado; « o governa alagoano tripudiou do
desamparo a que estão entregues o povo e as autoridades federaeft. de Alagôns ,, 11a de, certamente, tomar
providencias encrgicas il·O 'sentido de salva~ardat' o
prestigio de seus representantes nos feudos do Sr. Cloàoaldo.
·
·
.
Não se póde comprehender que o Governo da no, publica consinta que o governo de um Estado,' representado na pessoa do um seu auxiliar, ifomente perseguicões aos seus desaffectos e determino o empastelamento dos j ornaes opposicionistas, a menos que se não
queira acredita·r na fallencia do regímen rGpublioano. ·
E, expressando-nos por essa fórma e com esse calor,
nüo se diga que sómos, neste momento, inspirados unicamente por interesses partidarios,
·
O nroprio Correio da Manhci, jornal ·insuspeito nos
àesaffectos do P. R. C.- e que conta entre seus rédn. ·ctores o .sr. Costa nego, membro proeminente do partido que .em Alagôas apoia· o governo do coronel Cloàoaldo, assim se expressa,· em sua cdiccão do ho,ie:
·
« Niio se ,justifica ninCia o assalto do ,jornal Correio
da Tm•de, orgão opposicionista1 assalto. que o governo
devia sor o nrimeiro·a procu~ar evitai':~ tempo,
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O telegramma recebido pelo Senador Pinheiro Ma-

I

I
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chado affirma que foi o proprio secretario da Fazenda
quem dirigiu o ataque á rcsidencia do Sr. Jacintho Pncs
Pinto. Conhecedores do temperamento atrabiliario dessa
mi\r auxiliar do governo de AJagOas, não pomos cm
duvida que clle cm pessoa. instigasse o movimento.»
Bastam essas palavras, cremos, rmra levar ao espirita das altas autoridaaes da Republica a convicção do
que ellas não podem deb:ar de se oppor a que um régulo
qualquer desrespeite os seus legítimos representantes o
massacre impunemente os _seus correligionarios.
· k\lagoas- O Centro Alagoano recebeu o seguinte tclcgrnmma:
. « Maceió, 23 _;(15,20)- Hontcm meeti!l(f . solidariedade. cearenses terminou.
Grupos populares acompanhou commissiío ia tele. ·grapho transmittir despacho Franco.
·
!Ao passar residencia Paes !Pinto 'dados marll'ns,
mesma residencla fizeram descargas rifles, respondidas
tiros revolver.
·
Feridos dous populares.
Casa Paes Pinto. ferido levemente Arthur Jucá que
. nlli fazia fogo.
.
Nova provocaciío olygarchia produziu indignação.
Preciso govern.o Esta.c)o concentrar policiamento casa
Pacs, evitar ataque.
Emquanto isto succediá populares cmpnstellnram
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Corre-io Tarde.

Capital \Estado perfeita ordem. Classes ·conservadoras quasi totalidade população Indo Clodoaldo.-

Jornal Ala(foas. ~

•

'

Commentnndo este despacho, suspeito pela sua
origem officiosa o titi desmentido pelos tetegrnmmns
anteriormente publicados, chamamos a attencão dos leitores para as palavras que ncima· transcrevemos do

Cm•reio da Manhã.

-

Segundo as noticias recebidas de 1\facció, nos. ataques
levados a offeito contra a residencia do coronel Pacs
Pinto, foram feridos os Drs. Guedes de Miranda c Artlmr
Jucá.
A. senhora do coronel Piles Pinto, que se achava cm
ostado interessante, abortou, devido ao susto. cnusndo
pelo tiroteio que se travou por occasiiío do nssnlto !\
sua cnsa, ficnndo cm perigo do vida.
E' imprcscindivcl que faca parte intogmnto do Archivo
Polil.ico ela nopublica o tolcgrnmma cm que a maior das victimas
dos flngcllndorcs do Aln!l'ôas, o coronel Pncs Pinto, relata uma
parte elos nttontnclos que soffrou.
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·Eis a narrnoüo a que me rcriro, constante de um tclesrammn diri•gido no meu "honrado collcga :1' Secretario do
Senado:
« M~OEI0',24- Senador Araujo Gócs- Rio. nospendendo no seu telogramma, tenho a dizer-lhe que no
dia 23, pela manhã, esteve commigo um distitwto amigo,
conceituado medico, avisando-me que minha cnsn, seria
atncndn :1 noite, pois J\n.tonio Duarte, vulgo Galâltío,
·Confiar!\ no referido amigo o plano organizado para o
meu assassinato, cm uma rcuniüo ele politicas situacionistas, da qual fizera parto.
EffccLivamentc, ús 7 horas da noite do mesmo dia,
depois de um mccl'ina realizado pelo secretario da Fnzenda,. na prnçn D. J'fosn dn Fonseca, dirigil•nm-sc os
mashonquciros para n prncn do quartel da policia que,
como snllc, 6 co.n.tvguo ú minhn rcsidencia, dnnclo vivas
c morras, fazendo um alaricjo infernal,
Postaram-se cm seguida na frento da minhn rcsidcneia, onde comccaram a dirigir-me grosseiros insultos
no mais baixo calão. Um :i forca de policia que esLava
formada no canto do qunrLõl assistia calmamente a esse
deverLido cspectaculo I
Avnncren.do lentamente, os hnndidos chegaram ntó o
gradil do meu jardim c atiraram de rifle e do Comhlain,
•contra minhas filhas quo se achavam em palestra com
pessoa de nossa amizade c nlgun,§ amigos reunidos no
tcrrncQ.
.
·
A' fronte dos desordeiros vinhas ostc(lslvamcnte o
secretario da Fazenda J,uiz SilveiJ•a o o sub-inspecto:r
ela Guarda Civil, Jos6 Moreira, os cruaos fugiram diante
dn nossa reacciio a pistola e n rev6lvcl. ,
A noticia do covarde atten lado espalhou-se logo pela
cidade inteira, causando verdadeiro pnnico na população.
Os cincmatograp~lDS suspenderam su.as funccões, debandando as famllms, sendo quo mllltas senhl)ras •desmaiaram na rua, apavoradas com os estampidos dos
tiros. Pouco depois compm·cceu o secretario do rn.terior,
offcJ•eccnrlq-mc as risíveis garantias do que póde fazer
iGI6a o quo cu recusei.
·
A çlespeito dessa recusa, mandou o secretario
« guaPdar·) a frente de minha cnsa po!' algumas prncns
de policia, que se rctimram ·:Is 3 horas da madrugada,
nppnrecondo logo após grupos do individuas suspeitos,
q.uo foram torlJnndo posiciío nas immodiacões. Prosent.Jdos pelos nm1gos quo se achavam oommigo o pormnnccor.nm ató o dia seguinte, recomeçou n aff!lcciio de
minh~ 1'nmipa 'o elas famílias de amigos que:fnziam companlua ti mmha mulher. o filhas.
'
Oonhcconclo assa slt.unofio, o bispo diocesano D, Manool mandou sons secJ•ctarios t\ minha •casa, oTferecendo-mti o pnlacio episcopal para abrigar-me com minha
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inmilin c dirigiu tnmbcm um nppcl!o, cm nome de Deus,
no governador·, pedindo gnrnnLias para n familia nlagonna.
Neste transe doloroso c afflictivo, appcllci para os
officiacs dn gunrnicão !'edcrnl, os quacs, vindo immediatnmentc, puderam reconhecer guardns civis onlrc os
typos que «guarneciam ~ as immediacücs da minlla residcncia.
·
A's '' !toras da madrugada vciu (L minlln casa o tenente Josó Antonio Mnr·quos, cn,g·cnllciro do Estado, of!'ercccndo-mc, cm nome do coronel Clodoaldo, gnranlins
cm palacio ou no quartel de policin, o que tudo recusei •
.Por fim apparcc.eu novamcntp o secretario do Intel'ÍOt', o,companhado amda do tenente Marques, mandando
ccmnr n ;casa n pretexto de gnranlias, até que, Jlcla
manhã, um commissnrio de policia com duas pracas c
gunrdn civil onLrnram o, cm nome do governador, vnrc.inrnm lodn n cnsn, invadindo os nposcntos de minha
fnmilin, não .anconLrando nrmamcnlo nl•gum I
Os bnnclidos o guardas civis disfnrcados, logo que
virnm officiacs do Exercito cm minha casa c na impossibilidade de levar a effcito um novo ataque, dirigiram-se
lts rcdaccõcs do Corrc'io da 2'ardc c do G~tttcnbcru, onde
quebraram c destruíram tudo quanto encontraram, lentando ainda in.ccndiar as officinns do C!tttcnbera, sitns
na rua do Comíncrcio, ·n rua principal de :Mncciú, não
Lendo podido realizar tiío sinistrn intcncão por lmvcr· o
Dr. Frnncisco Porto, que resido no sobrado dõ mesmo
prcdio, dado o gl'ilo de alarme I
Minhn cnsa está crivada de balas. O Dr. Arthur
Jucá, juiz substituto i'cdcrnl, csttí ferido por !Jnln de
rifle.
O governndor, nó tclcgramma que trnnsmiltiu no
presidente dn Ropublicn, occultou o aLtcntndo feito no
G-uttcnbcr(J, narrando sómente a destruição do Col'rC'io da
2'ardc; estn omissão ó di1gnn de nota I
Terminando, tenho a dizet· que os nossos amigos c
correligionnrios do r·nrLido Republicano Conservador
nqui, confiam plenamente no mnrechnl Presidente cla
Republica, o qual, ccrtnmontc, niio deixará de ordcnnr ns
nrov idencins quo o caso exige, dndn n gravidado dn situação c ns nn'iencns prementes sob que nos nchnmos.
Snudnciics.- Coronel Pacs P'into. ~
.
Em Alngõns niio lm a oligarchin do Sr ..E'uclydcs 1\ln!Ln.
O que cu vc.io silo o!ilgarchias novns quo so viio fundando,
verdadeiras olignrchins tyrnnnicns, avassnlnclorns, pelos incendilwios o pelos nssnssinos.
.
·O que ostll cm AlngOns nilo ó n olignrcllin d9 lllnlla; quanto
(L n6s tl o Pnrlido Rcpublicnno Conservador d1rigido por um
diroctorlo cu.i o prcsidon.to o o Sr. José 1\ligucl do Vnsconccllos,
que nuncg foi titoro nn sun vidn; qunnto nos ndvcrsnrios por-
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cebo-se o desdobramento da o!igarchia dos Rochas, Si!veiras
c outros prcopinantcs do inculcado Partido Democrata.
São os sonhos dos democratas quo andam aqui a cogitar
cm oligarchias.
.
·
- Já declarei da tribuna do Senado, com ~oda a franqueza,
com toda n clareza, qual a oricntacão do Partido Republicano
Conservador c, cm virtude della, ·qual o criterio que o Partido
Republicano de Alagôas adopta. ·
·
.
Não queremos pcrturhacües de ordem, não queremos DIS'ltacücs nem conl'lagracões. Não as faremos absolutamente. Não
pretendemos a deposição do governador; pretendemos simplesmente que o governo entre na ordem constitucional, se~a quem
f<lr a pessoa do governador, o que para nós é uma questüo
muito abstracta. ·
·
· ·
Não fazemos caso do que occorre dentro do palacio, fazemos
somente . empenho de que quem esteja exercendo as funccües
de governador cumpra o seu dever, garanta os seus amigos,
mas não deixe de garan.tir Lambem com muito maior cuidado
os seus adversarias, obedeca a Constituição e entre com· o
Estado na ordem federativa, da qual se acha afastado ha muito
tempo.
·
Nestas condições, demonstrada a violencia que so prepara
do novo ataque a Constituicüo do Estado, com· uma prorogaciio de areamento inconsticionalmento feita, cu não poderia
deixar de accentuar ainda.uma vez perante o Senado ·c perante
o paiz que o Senado Estadual c· o Partido Republicano trcmsct·vador absolutamente .n.ão assumem directa ou indirectamente
a responsabilidade que se nos procura emprestar como um
pretexto para uma dictadura financeira, que não poderá prevalecer c não prevalecerá, porque não 1! a intervenção do Governo, que nesse caso se poderá realizar, mns a accão do Poder
Judiciaria em defesa da Constituicão, e dentro dos limites da
mesma Constituição e no desempenho de attribuicões que privativamente são conferidas no Supremo Tribunal Federal em
ultima inst.nncia e t\ Justiça Federal em primeira instancin,
pala propria Constituição da Republica.
Faco votos para quo no meio dessa crise terrivel que avassalla todo o paiz, e principalmente Alngôas; onde não esl'ú sondá
respeitado nem o numeraria. do Montepio dos Servidores do
Estado, não se continue "a fazer despezns iniquas e incompre~
hensiveis o ntó ridiculas, a. comprar 712 latas de doce para
a Secretaria da Agricultura nlli.
Melhor sorti mandar imprimir mais 7'12 exemplares da
Constituição da Republica e do Estado, distribuindo-os entre
os amigos politic-as ( ?) do honrado Sr. c'oronel Clodoaldo. ·
Aguardo. pnsn, em outra occasiüo, ir registrando as novas
fnl'cns que se vuo naturalmente desenrolando em AlngOas para
se nttontnr contra a vida dos .nossos corroligionarios, porque
a verdade ó cstn: O Partido Republicano do Estado do Alagôas
{• um partido forte, principnlmonte M actualidade. O ·agrupamento situaclonistn sento que a torra lhe foge debaixo dos pós
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pela repulsa geral ulio só do paiz çomo no seio da familia
alagoana.
E' preeiso assombrar, amedronlaL'- csttí -resolvido no concilio dos dominadores· dn úpoca, no concilio do salvaterio alayocmo- ú preciso o Ll'Ucidnmcnto, o dcsappnreeimento de todos
aqucllcs euja nccão possa perturbar o desenvolvimento ncJ'uslo
do agrupamento que se apossou do Eslado Alagõas, pot· intcrmedio do Sr. coronel Clodoaldo da l!'onsoca, c hoje ú Lambem o
dcspotico dcLcntoL· do proprio Sr. coronel Clodoaldo. (Muito
bem; 'ln-ttito bem.)
·
OilDEM DO DIA
vRQAli!EN'rO DO IN'I'EniOR

3' discussão da proposicão da ·Camnra dos Deputados n. 85,
de·.1013, rixando a dospeza do Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores para 10H.
·
·São lidas na mesa ,apoiadas e postas em discussão com
a proposiciio as seguintes ·
·
EMENDAS

N. 1

A' verba 15'- Policia· do Districto Federal-na sub-•consigna<;iío .Escola Premuuitoria Quinze de Novembro, a~crescen
tc-se depois da palavra aUrnentagiío, as· palavras: « inclusiye
do pessoah.
Sala das sessões, 2G de dezembro de 1013. -Aleindo Gtta·

nabal'a.

. N. 2
ncstnbcleca-sc na rubrica orcnmcntarin -Escola de Bailas
~\r tos- a proposta do governo.- Tavares de Lvra.

N. 3
Mantenha-se, nn rubrica 20, « Obt•as ~. a proposição da
Cnmara dos Deputados, supprimindo as palavras «na consismaciio; conservação, accrescimos, etc., até Palaoio do Cattetc. ,
- 7'avm·es de Lvra.
. N. 4
'A' nu torizaciio para t•eformar os r'!)gulamcntos da poli~ ia
.civil accl·esccntc-sc, onde conil'ier a Casa do. Correociio·. -

, ..

Tavm•es ele Ly!'aL

N. 5
•Mantenha-se o dispositivo da Jettrn C, do art •. 2•.- Ta·
pa1:e s ele. Lu r a• ..
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N. 6

A' emenda sobro a t•ubcica 22- Subvencões ú instiLutoq
do ensino: sullstiluu-se pelas soguinto.s:
Supprimidas as discriminncões do verbas:
.
Roduzidn a verba para serem manlidas, cm rolacüo ás
Faculdades do Medicina do Rio do Janeiro o Bahia, do Direito
do Recife c S. Paulo, Escola l?olytochnica do Hio do Janeiro
o Collogio Pedro II, as mesmas subvenções que tiveram cm
1012, obsorvnndo· sempre o dispositivo do. art. 12G da loi .orsanica do ensino.
(Da Commissão de Financas.)
•

N. 7
A' emenda sobro a rubrica ü- Secretaria do SonaaoRedija-se assim:
Elevada de 2 :!tOO$, para attendor no n•ccroscimo ·do vencimentos ao chefe da t•cdaccão dos debates o reduzida de
8 :DOO$, sendo 5 :GOO$, na consignação 4: Material, (Serviço tachygraphico, . de rcdacr;ilO das actas c revisão dos debates),
pot' ficar supprimida a grntificncüo que era abonada ao vieedirector, o 3:300$, na sob-consignação - dispensados do ser;viço, por haver fallecido um continuo.
(.Da Commissüo de Finanças.)
N. 8

Ao addiLivo que nutot•iza o Poder Excucutivo a rever o
t•cgulamcnto da Hygienc o Saudo Publica:
Substitua-se a lctLt•a d, pelo sc1guinte:
d) ·nüo dar aos funccionurios outras vantnge~ns alúm dnquollas de que gosam os do Instituto Oswll!do Cruz.

N. O
'A' eínonda sobro o m·t. ·3"- Substitua-se pela seguinte:·
'<\rt.
O Governo mantortl, na Capital l!'edornl, ns seguintes subvcnr)ões c auxilies:
Instituto llistorioo c •Googrnphico Braziloiro, 25 :000$;
Sociodndo Nncíonnl de •O:eogrnphia, 10':000$; Academia Nacional de Modícinn, 10 :ooo~·: Dispensaria 8.1 Vicente do 'Puulo,
dit·isido pela iJ•mü Pnuln, 120 :000$; Mntornülado dns :Lurnnjeil·us, 100 :DOO$; Associação ·Prototora dos Cegos Dozcscto do
'Selcmbi'O, 20:000$; Asylo S. Lulz (Velhice Dcsampat•nda);
20 ;000$; JnsUtuLo de l't·otoociio o Assistoncin á Inf~~;nciii, in-clusivo auxilio pam aluguel do· cnsn, '•8 :000$; Asylo: do Bom
,Pastor, ~ :000$; Lisn Contra a 'fuboreuloso, 2~ :000$000;'
... •
'j • .

-·....
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Pnrngrnpho unico. O Poder Executivo subvencionará
tambem com 15 :000$, cada um dos 20 Estados da Republica,
devendo essa subvent•üo sct• pelos respectivos Governos, upplicacla cm auxilio nos estnbolccimcntos de assistcncin, cariciado
c !Jencl'iccncia das capitaes.
(Da mniol'ia da Commissüo de Finnncas) .
N., 10

"\o art. 1•- Allcrain-se as .quantias déclaradas, cm ouro c
papel, parn reduz ii-as do nccõrdo com as emendas npprovadas.
(Da Commissão de Finnncas.)
N. 11

onde convier:
Art.
Nos Estados, om cu,ia roprosonln~üo federal ocoot•rcr algumo. vaga si os respectivos Governos, dentro de 30
dias nüo designarem dia para se PI'Dcodot· ti olcicüo, do accôrdo com a lei, o Ministro do Intcl'iot• o fará, não devendo o
pruzo da elcioão, exceder do 00 dias deJJOis daqucllo pt•imciro
pcriodo.
(Da Commissüo do ili'inancas.)
N. 12

Onde convier:
Ao urt. 02 do decreto n. 0,057, de 21 do dezembro do 1012,
depois da palavrn « ut•t•azont• », ncoresccnte-so: « nl'innl o uns
appel!acües ».
ArL.
:b'icam abolidas as fúrias J'ot•onscs JlU'I'a a cobt·ul!l•a
da divida ucLivn da Uniúo, - Alcüulo Guanabara.
'
N. 13

IO'nde convier:
·Fica o Oovorno autorizado n conL!•nctnr a constt•uociio elo
pnlncio ela JusLion da Capital :b'edcrnl, do nccut•do com n mensagem do Sr. l'residcnto da nepublicn do 12 de novembro do
1012, sem dcspeza algum11 pura o 'rhesouro, c reduzidas ns
compensucões a ctue so refero uquellu mensagem ti concessão
dos Let'l'Onos pedidos, (I isonr;üo do dil·oilos nclunnoiros sobro
o .material importado para as consLl'uccões c direitos elo elesapt•otn•iucão, ficando elo plena propriedade da Nucão lodo o
pulacio o suus eloponc!oncins o nüo elovondo a construccilo dcslo
oxcoder elo '12.000 :000$, elo nccôrdo oom os planos j.(1 nprosentudos o quo l'orom approvndos pelo Govoruo.
'Snln dus sossúos, 20 de dezembro do 1013.- 2'/iomaz tlc·
cioly.

11

,

ANNAI!S DO SENADO

N. H•

Ao n. 20- Hygienc c Saudc Publica:
Suppt•imtlln-sc ns consignacücs para o hospilal da '!'atuo~a
o auxiliares acudemicos.
(Da muiot•ia da Commissão de l!'inanr;as). ·
Suspensa a discussão, afim de sct· ouvida a Commissão de ·
:F'iuanQas.
E' lida a seguinte
I!MiilN·OA

O'ndc convict':
_
« Contintta cm vigot• o disposlo no m·t. 8" da lei n. 2.5H,
de 4 de .ianeit·o de 101-2, deduzida a imporlancia de verba
«·Diligencias policiacs ».
Sala das sessões ,2ü de dezembro de 1013.- Alcimlo Gua-

nabara.

•

-

._

·o Sr. Presidente- Esta emenda não pó de ser acccitn pela
l\!esa, porque estabelece diat•ias para· os medicas da ·Policia
c determina que Laos di ar ias saiam da verba «Diligencias
P-oliciacs ».
Nada mais havendo a· tratar, vou levantar a sessão.
· Designo pat•a Ol'dem do dia da seguiu te:
2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
11. 182, -de 1013, autorizando o President.e da Republica· a
abrir, pelo Ministcrio da 1\!arinhn, um credito extraordinario,
no corrente exercício c na importancia -de 2. 701:710$740,
ouro, pura pagamento de cinco prcstacões do tender c para
o das IJrcstacões da nova scccão do dique fluctuantc c o dos
mo.teriacs encommendados na Europa (com )JarecaJ• favoraval

ela Gomm'issão da F-inanças);

3' discussão do pro,iecto do Senado n. 20, de 1013, autorizando o .Presidente -da Republica a élcvat• tí categoria de
Embaixada a Lcgncüo do Brazil em Portugal (emenda clastacad!! ela Jli'OJJos·ição ela Gamara n. 85 ele ./9·111).

LcvariLn-sc a sessão ás 2 horas c 45 minutos·.

100' SESSJI.O, EM 27 DE DEZEMBRO\ DE -1013
'

PnllSIDENCI,\ DOS Si\8, PlNI-mtnO M,\Cl!ADO, V!Cll-PnESID!llN~'~,
ll Al\AUJO GÓllS, 2' SECl'lE'l'AR!O

- A' l ho:•n dU; tnrdc, 'presento numero lognl, nbre-sc n
sessno, a quo concorr•cm .os Sr.; Pinheiro Machndo, :A:.'nujo Góes, Pedro Borges, MQleHo, Laura Sodró, . Indio .'do
.

. .

: ~-.i ..

-.

'

'
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Brnzil, l\Iendes de Almeida, Josú Euzebío, U'l'bnno Santos,·
Pires Ferreira, Ribeiro Gonçn.Jves, Francisco Sá, Thomaz
Accioly, •rnvares de Lyrn, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gon~nlves, 'GonooJves
Ferreira, Raymundo de Miranda, Oliveira Valladüo, Guilherme Campos, J;u•iz Vianna, João Luiz Alves, Be:·nardino
i\Iontciro, Nilo Pcr)anha, Alcindo Guanabara, Sá Freire, B·arnnrdo Monteiro, Feliciano Pennn, Adolpllo Gordo, A!lf·rcdo
.El!is, l<'rnncisco Glyccrio, Gonzagn Jnyme, Leopoldo de Bulhõcs, Josó Mu:•Unho, Alencnt· Guimarães, .Gcnet·oso Mnrques,
Xavier da Silva, AMon Bnpt.ist.a, Felippo · Schmidt, llercilio
Luz, Joaquim Assump~iio o Victorino 1\Ionteiro (44).
Deixam do comparecet• com causa ,justificada os Srs •.
Parreira ·Chaves, Gabriel Salgado, ·Silverio Nery, Teffé,
A!'l.hur J.emos, Gervásio Passos, Epit.acio Pessoa, Ribei·ro de
Britto, Gomes nibeiro, José Mnrcellino, Ruy Barbosa, Moniz
Jo'J·oirc, Loun~noo Baptista, AuS'usto de Vasconcellos, Bueno
de Paiva, Brnz Abrantes e A. Azeredo ·(17) •
.E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a
acta da sessão nnte~ior.
O Sr. 2' Secretario (w•vindo de 1•) dú conta do seguinte

..

''

•..

EXP!EDIENTE
Officios:
Um do Sr. 1' Secretario da Gamara dos Deputados,
mettendo a seguinte PI•oposiciío:
·
/.!j;li;t;l ,,:..,,,, ' ;,, ,, ';

- ' '' ::'
N. 00- :10:13

.'

O Congresso Nacional resolvo:
Art. 1.' E' autorizado o 1PTesidentc da Republica ·a des·
pender pelo Minislerio da Agricultura, Industria o Commcrcio,
-no exercício de 1914, · a importancia do 706:800$\ ouro, a
23.040:957$158, papel, da seguinte fórma:
.

.

~

'

Ouro

· 1. Secretaria

-I

de Estado:
Reduzida de 15 :000$,
pela suppressiío da
sub-consignaçiío c Elaboraciío, revisão e .publicacüo do almanacl>
do ministcri0/»·1· ....
. 2. Pessoa 1 · contractado:·
IRetduz'ída a ..... ·.

' '

188 :j)00$000 '...... ;·i

Vol. JX

... ......... .
:

I t I t

I

I

I

I

I

I

I

970:180$000:
188:000$000

2g
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·-

,.

I'apo!

3. Servico de Povoamento:
:Augmcntnda: no titulo II, c Hospedaria de
Immigrantcs da ilha
· das F 1Or c u, de
:1.2:320$, para pagamento de um patrão de
-lancha, um machinista
e dous foguistas para
uma nova embarcação
já ·adquirida para o
servico; no mesmo titulo - consignação cMaterial:. - de
150 :000$ para attender
.a reparos na hospedaria
e -alimentação de immigrantes; no titulo III,
c Servico de · Immigracão :., de :1.00 :000$ para
transporte de immi.grantes no interior; e
no titulo IV, consignacão - c ·Pessoal:> -de.
6 :OOOiil afim de attender ·
ao pagamento de um
p. reposto na hospedaria
de Bello Horizonte, recentemente creada.
,.. ,
'Reduzida a 2. 680 :000$ no
titulo· IV, consignação·
- c Material e Pessoal
em Commissão ,_, ..... . 500:000$000 4.470 :IL00$00G
~4. ExPansão Economica do
· Brazil. ·Como na pro. 'POsta; reduzidas: · · ·
a i • consignação em ouro
a 58:400$, sendo ...
-30:000$ para o escriptorio de inf·ormacões
em -Paris, :1.6:000$ para
o escriptorio ·em !Genei.\
bra e 12:000$ pura o
escriptorio em Bruxellas;
·
a 2• consignaciío em ouro ·
· a 94:800$, sendo... ·
., .
42:000$ para Paris;
311:000$ para Genebra ,....
'·· .
e :1:8:000$ para Bru- .
:.
. xellas;·
' ... --· .....

li
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Ouro
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'""
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I'•pol

· a 3' consignação em ouro
a 49:200$, sendo ... ·
30:000$ para Paris,
10:000$ para Genebra e
.
9:200$ para Bruxcllns;
.a 141' cionsignacão, :em
ouro, a 31:600$, aendo
1ü :000$ para Par is,
9:600$ para Genebra
e 6:000$ para Bruxeilas;
·
a li~ consignação, em
· ouro, a. 24 :000$;
a 6' consignação, em
ouro,. a 38 :800$, exclui da a IAmerica do
Norte.
\Eliminado o total da·
:verba e~ papel ...... 296:800$000 .

5. Jardim Botanico . . . . . . ,....- .............
. 6,. Serviço i:le )fnspecciio

438:360$000 -

~

Defesa' !Ajgr i c o:! a:s: ·
'
Destacada da consignação ctA!quisicão e
\embalagem ue. 'plantas e sementes, etc. ~
a quantia de 30:000$,
que serão destinados
ao custeio da fa.zenda
já adquirida para a
produccüo de sementes e mudas .•......•.
.7 ,, J?osto Zootecchnico Federal : Supprimida a
sub-consignaoã!O de
50:000$, ouro, para a.
.jmportacãG de animaes

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

,• .• .•

1.567:800$000

·estrangeiros . . . . . . . .. . .............. •;

377:400$000

8. Escola de Aprendizes
Artifices. IAugmentada
de 223:410$ a subconsignacão c Diarias

dos alumnos, et.o.,. . . ·· •.•.• :......... ~· ..• .

9. Serviço Geologico e Mi' neralogico do Brazll.. :• .• ··- ............
10. Junta Commercial· e
de .Corretores,.
Junta
..
. .
'

.,

.

'

.

'

..

.

.

'

..

1.664:800$000
293 :600.$000

:.\NNAES DO SENADO

Ouro

k\ugmcntada do 3 :600$
a eonsignacão p a r a
aluguel de casa, do titulo II, «Junta dos
100:072$000'
CorretoreS ,.l <•.•·• •. •.•.• ., :....... ;. •:•·• .•·•.• .:
:11' .. Diroc to ria do Serviço de
JEstwtistica- Augmentada do 20:000$ para
impressões e encadernações no titulo «Directoria• supprimidas as
palavras - «e Delegaoiau; o diminuída
de 218:040$, do titulo
- « Typographia. :11 q u o
I(Jassa a constituir verba distincta e a func~ionar
independentemente do Servico de
l!lstatistical 1 llesundo
as normas geraes do
decreto n. 8.899, de
11 .de agosto de 1011,, :·~,···:• .... ~•, •.•·•:
060:042$500
12, Directoria do Meteoro lo. .gia o Astronomia. Augmentada de ·rilis
591 :000$ no titulo I,
'"
para as obras do novo
-.
l()bservatorio Nacional
mo morro do S. Janua:rio; do 15 :000$ na
'consignação para « !Acquisiciio, •concertos,
etc.~ de 10:000$ na
consignação «Para at., iLonder p. necessidades
'·imprevistas, etc.» e de
10:000$ na consigna- " '
..
. '.•··· 1. 39i :960$000
cão' « E.'\-podiente, etc. :. ..•..
i3, Museu Nacional - :Augmentada a consigna.1\
çüo «Obras do consor"
"
vacüo o outrau de ...
200:000$ P.ara o pagamento do mobi!iario
'0 ncommelndwdo na
iEuropa. Destacá da
da sub - consignacüo
«•.rra.nsporte de pes-.
.

1

·-· ........

~

(

.

''"

'

• I

·:·'

,.,,
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Ouro.

soa! c ma.terial, etc. , a
quantia de 60$ mensaes para auxilio do
Museu Nacional •.• :•.•.•:•:
H.: Escalo: de Minas •• -.:. 1-:•:o)
15 ,, lA.mdlios ii Agricultura e
ás Industrias - Augmentada de 37 :000$1
ficanda assim redigida:
i&uxilio ii Sociedade Nacional de Agricultura
'(como na tabella)·,

' '.,

~

1913
... .

..•

.

'

,7134 :808$1 iS
V•79 :891;$540

•'

' ! •••••

:40 :000$0000;

'

l'opol

··.'.li,U;l1·\'

,.

Auxilio ·ás Escolas de Eicctrotechnica de Porto
,-~:legre e de Itajubá (como na tabella),
'/10 :000$000;

453

'·
•

'

Auxilio ao Museu Commercial do Rio de Janeiro (como na. tabella), 30:000$000;
Subvencão ii Escola Commercial da Babia •(como na tabell,a),

'

I

'

'

.

,!

15 :000$000; -

Lyceu de J\rtes e Officios
do Rio de Janeiro, ....

·.

'40 :000$000;

Lyccu de Arfes e officios
de S. 1?aullo ........ .
8:000$000;

Escola Commorcial Alvares Penteado de São
Paulo, 10 :000$000;
Escoln A!íronomica e V ctorinartn. de IPlllotas,
10:000$000;

1\.cademia de Commercio
de Pelotas, 8 :000$000;
Escoln iBcn\i amin Constant de IPiorto ~<\logre,
. 10 :000.~000;

Escoln Mnuá de iPorto
,\.legre, 8:000$000;
lA.oademia de Commercfo
Rio de JllllliOiro,
. 8 :OQ0$000;
.

··-····

.

•·

1
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Ouro

. Instituto Commercial do
Rio de Janeiro, •••.•.• .-.,
8 :000$000;
.
Lyceu de Artes e Officios
. :•...i!o . . Recife, 8 :000$009;
. ~cademia de Commero1o
. de iPern.a.m!bu.co,
i :LO :000$000 i .
. Escola de Suassuma, .em
. Pernambuco, .. ·, ..... ·:·.··
. . :1.0:0000$000;
Escola de Goyanna, !dem,
8:000$000;
Escola ·de Commercio .do
Cear.á, S :000$000i
Escola Pratica do Commore lo do Pará,
r 8:ooo$ooo;
Escola :de Commerclo do
. Maranh!to, s :000$000;
!J\sy!o ,:Agr!oola de Santa
. I z a b e I, de Juparanli
8:000$000;
!Escola de Commercio de
Bello iH o r r zton t·e,
8:000$000i .
E s c o I a Commercial de
.LaVll'.lliS,

. '8 :000$000i

........
:' ';

.

'· ~~

'·

'

....·~":..

....._
,.

M~naJ\1;

Aprendizado Agrícola de
· •Leopoldina, 8:000$000 i
!Aprendizado ~gricola de·
Patos, !Minas, ..•..•. ,,
• 8 :000$000 i
!Academia de Commercio
... de Juiz de Fóu,
" 8 :000$000.
; linstituto Poiytechnico) da
,Ba!J.!at 25 :000$000i
!Aos estaoelecimentos pro!lss!onaes mantidos pela mlssl'ío salesiana em
Matto Grosso, •.•..••.
:1.2:000$000i
!Auxilio á Sociedade de
Geograph!a do Rio. de
Janeiro, W:000$000i
A'uxlllo ao custeio do
Campo de Demonstracl!o fundado pelo" governo de Matto Grosso,
á margem do Rio Cuya-

bá, :1.2.:.000$000,;,:-.•.•;._.; :..•)··~~.•·•.:u•:....,

,,'

~\

'
'· ·· ' ·•.·ío2_;
• •.ooo.•.ooli.
\f.
~
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:1.6.1 Servico de informações

H

·-

e divulsacão; Diminuida de 35:000$ na consi_.
snacão c Para acquis i c ã o, encadernacão,,.
·eto.:t, e accrescentadas
as palavras e o IAlmanack de que trata o
,decreto n. 8.899! de :1.:1.
de agosto de :l11i:l ••••
:1.7 •. Servico de veterinaria. ..
18. Servico de proteccão aos
Indios e localisacão
de trabalhadoreS nacionaes:
A u g'm e n t a d a de
:1.00:000$ na consignacão c Centro .Agricola
do Maranhão , para a
continuação da abertt;~ra do canal de Gel'lJÓ

i 9•

0

O O O O 0

O lO

O .. O

O O

O 0

Ensino Agronomico :
Augmentada no titulo «Material , de
657:700$1 c Para supJlrir a deficiencia das
diversas consisnaoões
desta verba,, e diminuída de 838 :300$,
sendo no titulo c Pessoal :o: Escola Superior de Agricultura 25
auxiliares . de Ensino
- 45 :000$; Estacão de
·Machinas annexa .6. Escola Superior de :Agricultura 20 :·400$·;
R o r t o 'F,lorestal'- ,t
njudante e 1 mestre
jardineiro - 12 :600$;
iEscola P r·a ti c a de
Agricultura «Mariano
ProooJJio :t - 39 :000$;
,Aprendizados Agrícolas
de Satuba e Tubarão
80:400$; Fazenda
Modelo de Criacüo de
a. x i as .- 21 : 600$1;
' ..... .

c

.

I

.
'•

.055
·

·-:_
--"

'

:•• ••• •~•.•~•. •-··' o)
••• o • • • o • · - •••

2:1.7r :8000$000.
:1..319:520$000.

. ,.

O O 0

0

I 'O

I

O O O O I

1. 376 :800$000'

..
•

'•

..

-

·',

..

'

...
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Campos de 'Demon.straçüo de S. Clll'isto:vüo, Xiririca, Itn.i ahy
c Goyaz - 48 :000$;
Escola Permanente de
·Lacticínios de S. J oüo
" d'El-'Rey - 22 :SOO$; e
no titulo «Material ~ :
«Escola rPratica UV!ariano Procopio, ·
100 :000$; Aprendizaldos de Satuba e ·Tub a r ü o - 150 :000$;
C a m p os de Demonstração de S. Christovão, Xiririca, Itn.i ahy e
Goyaz -120 :000$; Fazenda Modelo de Cria:cüo de .cax,ias 35:000$; Esc.ola de
Lacticínios de S. João
d'IEl-Rey - 37:500$ e
Campos de Demonstração de Lavoura Secca.

Ouro

.-·

Papol

'

.... ...... .

'4·. 85·4 :000$000

'

•

. .... ,,..

. i . ' ', .• ,.
~

···~--

\'

'
.: ..

." .
'."

~

'

.

'

···~

•i .

•

· .20. Inspectoria de Pes:a. ·

Porsubconeignações

Natureza da despeza

Por
consignações

Ouro

Papel

'

"'"'
"';:..

VERBA 2()&

rn
i '

INSPECTOI\IA DE PESCA

o

Peuoal

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

Inspectoria :
.,i in:ipector • • • • • • • • • • • • • • •

t2:000S
s:ooos

6:00oS
i:ooos

2 chefes de gabinete.......
i perito de barcos e appa-·
s:ooos
i:ooos
relhos de pe..<>ca........
i cbefe de escrlptorio. •••••
B:OOO.S
i:OOOS
i secretario ••••.•• '·......
i:SOOS
2:iooS
l primeiro official.. • • • • • • • •
5: 6005
2: 8008
2 segundos officiaes..... •••
i:OOOS
2:0005
3 terceiros officiaes •••••• ~ • , 3: 2005
i: 600S
2 dactylographos.. ••••••••
2:iOOS
i:200S.
i desenhista-photographo..
i:OOO.S
2:000S
2 auXiliares de laboratorio.
3:2001
i:600IJ
i porteiro................
3:2008
!:6005
i correio.................
f:600.S
BOO.S
3 serventes (salario mensal de i50SOOO) •••• ~ ••••

'"'t:1
"'o
"'
"'"'

ts:ooosooo
2i:0005000
f2 :0005000
t2:ooo.sooo
7:2008000
8:i005000
t2:ooo.sooo
U:iOOSOOO
7:2008000
6:000JOOO
9:6005000
i:BOOSOOO
2:iOO.S000
5:,oosooo

N

~
o

"',_..
o
.....
to

H3:iOOSOOO

.;..

....
~

·.. -

., ' '

';

' ',

• ,' c_ ·' ••

..

'~--

-"

. Natureza da despeza .

EStaçÕes :

'·

'·}

·--·-:;. "",.;'

Por sobconsignaçoes

.

. .
'

--~

"

Por
.conslgnaçOes

;! • ,-:' -' t ;_._,_

,,.·-.-~·

-·'::~,

.
Ouro

....
.,.
.,

Papel

21:6008000
32:4008000
'9:0005000
!2:6008009
!0:8005000
9:0005090
' 5:4008900

:-

z

z

>

"'00

! 00:800$000

"'o

,:NaVio: ·

..

'.

~.: ..:; . .
'

'

·i commandante ... ......•.
i immildiato.: •••.•••••••-.
-~ piloto ............ -. ......• .".
,. --!· .mejico ...................
i mestre..................

! \ piimeiro machinista.. •••••
i· segundo macbinista ••••••
i -pratiCante •.•. -. ....•••••_.
. i dispensoiro ...... ...... ::.
i carpinteiro .......•••••.•
• i·
cosinheiro .•••••. ••......
i taifeiro ....... •.. _.•.••.••.

--

.. ' '' ·. i"' '

.

·
(Tres estai;oes, sen<IQ uinâ no Dlstricto Federal,
nma· no Rio Grande do Sul e uma no Maranhllo).
.3 cbefos de estação ••• •; •••
2:4008
4:8008
'2:400$
6 professores, . .... • ; • ~ .•.•
!:2008
3 in~tructores~ •.•.•.••.•••
2:0908
!:0098
!:400S
a almo:xarires •••••. .... .; ......
2:8008
3 mcript11rarios .•• ; •••••••
2:4008 ' !:2008
2:0tOS . i:OOOS
·3- maclunistas ......... .; ..... •.
~3 pratic:intes ~- .......•..••
!:200$ ·., 600S

·. ·._·

~

----

5:6005
4:8005
3:6005
4:8008
3:2005
4:0008
3:2008
2:000S
!:2005
{:2008
8005
soos.

2:8008
2:0008
!:soos
2:4005
i:600S
2:0005
!:6008
!:OOOS
6005
6005
iOOS
!OOS ,

8:4008000
7:2005000
5:4005000
7:2008000
4·8008000
6:0005000
4:8008000
3:0005000
i:ososooo
i:SOOSOOO
i:200SOOO
f:200SOOO

--

"'"'z
>
"'o

~~

52:8008000

........--~---···~-~-·

••

- _-:.:ú

=

OluO

Papel

· Material
)

· Custeio da Inspectoria n das osta~oes, publica·

ções, impressOes,. acquis•çll.o da livros, revistas: e

jornaes, transportes, rua rias o ajudas de custo •••
Custeio e conservaçao das embarcações, a
sabor: navio, làncha grande o lanchas pequenas.

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

67:4005000

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

53:5605000

"'ww,.,"'
o

PeS~oal aEsalariado, a saber ;
mestre ..................... .
carpinteiro .... ..... -. .~.•.....
3 motori5tas •••• ·•.••.••••••••••

8 remadoreS .....•.....•..•.....
i2 Coguistas ....•...••.••.•.••..•
8 marinl1eiros ... ..........•..•..

2 guardas ....... -: ....• ~ ...•....
3 auxiliares . .; .. ........•....•.•

21

au~ili_ares ......

........•.... • •.

;.::
"'
3:6008000
3:6[•08000
9:0008000
9:6008000
l.OOS
·{2:9608000
908
. 808.
7:0805000

_,
'"'

3008
3008
2508

3008
{208
l.OOS

7:2008000
4:3208000
25:2008000

o

"'o
"'"'"'i'l::
"'6

'

46:440$000
.

t::

...""..."'

36:7205000

to>

Estati<lica. :
i encarregado....... • . • • • • • • • • •
2008
2. auxiliares .•.......... ~........
!50S
2 auxiliares ......•.• ~...........
!208
8 auxiliares.....................
iDOS
6 servontes das estac;ões a !008000 ••••••••••

2:4008000
3:6008000
2:8805000
9:6005000
7:2008000

25:6805000

••••••••••••••
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21". Defesa da.Borracha: Diminuida de t .259:0008000 limitadas as despezas
·
- nella previstas ao seguinte :
Estações Éxperimentaes de Seringa' nos Estados do Amazonas e Pará. ; _
trabalho• de demarcação e levantàmento da planta das fazendas
naeiooaes do Rio Branco ; pagamento do pessoal de que trata o
art. 47 da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro da f9f3 ; pagamento de
quatro dactylographos na Directoria Geral de Contabilidade, de
accõrdo com o art. 114, do decreto n. 9.52t.J da i7 da abril de :l9t2,
limitadas as respectivas gratificações a 300:;000 mensaes e de quatro
outros que poderão ser :.>dmittidos, nas mesmas condições, para auxiliarem os trabalhos das Directodas Geraes de Agricultura e de Industria e Gommaroio ; custeio do contracto Cerqueira Pinto na importancia de 6oo:ooosooo e do contracto da Usina de Refinação em
_Pirapora 1 na importancia de 33: OOOSOOO • ..•••••.••.••••.••••••••• • ••••••••••••••

-·

22". Typographia :

f Superintendente •• -• •
f Almoxarife •••••••••

J Ajudanto do S!Jperlntendente ••.••••••
3 Chefes de officioa •••
,3 Aj ndantes de officiila

~

.."';:.:
f.24f:oOoJOOO

8

I

Pessoa!

<

~~:lf~!·,_

...

Ordenado Gratlficaçllq ·
8:0008000 4:0005000 2:0005000
5:6008000 2:8008000 8:4008000
4:0005000
3:6008000
2:800SOOO

2:0008000. 6:0008000
f:800SOOO f6:200SOOO
f:400S000 f2:600SOOO

'
•

...

- .

---- Iii.

••

...

· i Guarda-typo fiscal
4. Liootypistas •• ; •.•
5 ·Compositores de i •
classe ..•.••... .
2 lmQressores de i •
classe .•••. ......
. t Otlicial para o

2:iOOSOOO

1:2005000 ;5i:OOOJOOO
rn·

prêlo . ....•. • ....

2 Otliciaes encadernadores de t •
classe ........... .
5 Compositores de 2•
cJasse ••....•.•
i Impressores de 2•
classe ......... .
l Ol!icial de pautação
i Stereotypista i m pressor ..•••• ·.....

'

.

'

""

rn

m

o>•

•

;;::
"'
«>
__,
•

i:920SOOO

9605000 i0:3!0SOOO

"'
"'o
:;:

i Ponsador.• • ••••••
2 Otliciaes encadernadores de 2'

-· classe .......... .•
5 Compositores de 3•

classe;........ . . .

7 Serventes (sal a r i o

"'""
"'"'"'

"'
"'"'
o
-.,.
>-'-

i

:UOSODO

7208000 tO:SoOSOOO
12:6008000 t72:920SOOO

mensal de t50S) ••

-.·.

Material

~ neéessario aos serviços da ·offiicina, inclusive diarias aos aprendizes ••••••

!2:0008000

l.8i:920SOOO

...=...
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23. EvcnLunes .................. ·1· •.• • • • • • •.• :1.50:000$000
:Art. 2.• E' o Presidente da Republica autorizado o. sus-

pender o regulamento n. !0.!05, do 5 do marco de !9!3, e
o do n. !0.320, de 7 de julho de !9!3, ntil que se organizo
lei de terras, ,que serú submettido ao voto do CongeTsso.
·
Art. 3.' Os auxiliares regulamentarmente udmittidos nus·
:directorias da secretaria de estado terão prefeTcncia em igualdade de condições para o preenchimento das vagas de tercoiros officiaes das mesmas directorias, sem prejuízo d'o concurso, quando este tenha Jogar, e segundo o. competencia. e
zelo de ,que tiverem dado prova no desempenho das respe~
{ltivas funccões.
·
'
· : Art. 3.' Continúo. em vigor o art. IJ.7 da lei n. 2. 738, de
IJ. de janeiro de !9!3.
Art. 5. • A typographia anne;Xo. ao serviço de Estatística
passo. a funccionur independente desta repo.rticíio, ficando directamente subordinado. ú secrotaTio. de Estad'o, segundo as
normas geraes do decreto n. 8. 899, de 1i de agosto do !9!1, r(}
governo cÀ-peclirú novas instrucções para .regular o serviço
da mesma typographia, restringindo as officinas ús tres que
jú sei acham iustalludas, nilo podendo augmentar o .quadro do
!Pessoal, nem os vencimentos -da actual tabella.
Ar\. 6.. • Na vigencia da presente lei os Escriptorios de
Informações d·o Brazil no Estrangeiro ficará() limitados aos
de Paris, Genova e Bruxellas, percebendo os respectivos di['ectores 1 :'000$ do gratificações e 500$ para dcspezas de representacíio, no de Paris, o 700$' do gratificncão o 300$ para
['Cpresentacão, nos de Genebra c Bruxe lias.
•O's auxiliares indispcnsaveis a cada escriptorio perceberão
·gratificações não excedentes a GOO$ em Paris e 500$ em Genebra c Bruxellas. Quando tiverem de se ausentar da sé de
do escriptorio por motivo de servico perccbcrlio os directores
a cliaria de iO$ c os auxiliares a de G$, nüo podendo tal ausencia durar mais ele !5 dias succcssivos, nem mais .elo 00 dias
intcrpollados, durante o anno, sem autorização prévia do
iMinisli'O da Agricultura.
Todos os pagamentos acima previstos serão feitos om ourD
iao cambio de 27.
·
.
· ,o\.rt. 7. • Na vigencia da presente lei, . os gabinetes da
[nspectoria de. Pesca ficam reduzidos a dous .unicos, .sendo .um
de zoologia, comprehendendo tanto os vertebrados como os
~nvertebrndos, e um de chímica..
·
.:
Art. 8. • Na vgencia da presente lei, .o ,ensino agronomico
i'icarú limitado aos seguintes estabelecimentos: · ·
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinarin,
·oxcluicla a estação do m.acbinas.
·
· Horto Florestal, excluídos um ajudante e um mestre ja·r[dineiro i
,.
Escola de Agricultura anno)iu uo Posto ·Zootechnico do
;pinheiro i
· ·· · ·

••
•
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!Escolas médias de S. Bento das Lagos e <lo ·Porto Alegre;
· Aprodizados Agrioolas de Igarnpé-Assú, Guimarães, Bnhia, S. Simão, Barbaccnn e S. Luiz de Missões;
Estacõcs Experimcntaos do Coroalú, Escada e Campos;
Postos Zootecbnicos de Ribeirão Prelo e Lages;
. lPazendas Modelos de Criacüo do Santa Monica, de +'anta
· ,Grossa e Uberuba;
.
Campos de Dcmonslrar.ão do Macahyba, Espirita Santo,
Itaocara e Lavras;
•
Escola Permanente de Laciicinios de Barbacena;
.
Eslacões Sericicolus de Barbacena e Bento •Goncalvos;
Cursos Ambulantes;
·
Estacões Experimentaes e Posto Zootechnico de Porto
!t\Iegre ,Ilio Grande do Sul e Campo !Experimental de Trigo
,em· Bagé (como na proposta) .
§ i. • Os auxiliares de cnsiJi.o da Escola Superior ct·e Agri))ultura só serão admittidos na mzão de um para 30 alumnos.
§ 2." As imporlancia3, que na proposta do Governo se
destinavam no ·pe:;soal o maLerial dos estabelecimentos não
comprcllcndidos ncsl()' artigo, serão destribuidas pelas diversas
·consignacõos de «Material», dos estabelecimentos acima especificados, segundo a.; I.Ccessidaclcs de cada qual, a juizo do
Governo e medianLe registro prévio do Tribunal de ·Contas,
não podendo ser disLribuidas a nenhum estabelecimento· mais
·de 50 % da oonsignacão fixada na proposta do Governo.
·
§ 3." O material c Jutros bens e:<~:istentes nos estabelecimentos, . que deixaram de funccionar, serão recolhidos a
outros estabelecimentos do ministerio cm que possam ler
applicacüo; o aquelles que nenhuma applicacão tiverem serão
;vcndid_os çm .hasta publica, dando-se no produclo da venda
• p destmo mdtcado no .§ ·6'.
§ 4.' A gua:rda c oonservacão dos immoveis desoocupados
:em oonscquenoia desta disposicüo, ficarão a cargo do pessoal
estrictamento indispcnsavel, correndo a respectiva despeza,
que serú préYiamenle 'fixada pelo <Governo, por conta da quota
n que se refere o § 2".
§ 5." O Govemo .poderá vender em hasta publica os im~
moveis de sua propriedade, cuja <Conservacíio julgue desnecessaria e restituir nos Estados ou municipalidades respectivas
os que tiverem sido doados, n titulo :precario, ·ou sob con:cticão de serem exclusivamente destinados aos fins que ora
:estilo sendo utilizados.
·
·
§ (), • O producto de venda dos immoveis ·se1•á recolhido
[aos cofres publicas, como t•eceila da Uniüo. ·
!A.rt. 9. ··Na vigencin da pTesente lei, o produclb das
!pescarias feitas pela InspecloriU de Pesca . c;.:oedonlo ·ás necessidades elo estudo que compele iL mesma inspecloi'in sorú
;vendido cm hnsln publica ou pelo modo mais conveniente,
applicando-so as sommns arrecadadas no custeio do navio o
mais dopcndcncias dn inspecLorin, até o limite mnximo ·do
ll:OO contos, mediante pl'évi:L autorizaciio do ministro ·da Agri~
~ultura e prestncilo de cqntas na fórma da lei.
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"\. importnncia que exceda a 100 contos ou .que, não excedendo a essa quantia, deixar de .ser• applicada ao referido
custeio, será recolhida ao ~rhcsouro Nacional, como renda da
União, antes de i'indo o trimestre addicionnl.
,\rt. iO. A renda arrecadada na vigencia da presento lei
]Jclos ·Postos Zootechnicos, Fazendas Modelos de Criação,
Aprendizados Agrícolas, Campos do Demonstração e Estações
Expcrimentacs será applicada no custeio dos proprios ~sta
bclccimcntos até a importancia correspondente a 50 o/o das
rospectivas dotações orçamentarias, observadas as pr·escr·ipçõcs
elo artigo anterior.
·
.
Art. H. O Governo p•rovidcnciarú para •que a fiscalização
dos contractos c scr·vicos a que se refere o arL. :105 do dccr·cto .n. 0.521, de :17 de abril do 1·0·12, seja feita por funccionarios dos quadros das repartições 1clo !\Iinistcuio, sem
augmento de despcza.
~i't:-.12. Os ser·viços de demarcação o levantamento da
planta das fazendas nacionaos do !Rio-Branco serão feitos sob
a direcção c fiscalização da Inspectoria de Indios, mo Estado
do Amazonas, .que substituirá a Secção Districtal . do .moBranco, na cxccucão dos trabalhos ·que H1e estavam affcctos
o que puderem ser manLid'os com os recursos consignados na
verba :li'.
· •Art. 13. O pessoal oommissionado para cxccucão do ser- .
viço de registro gencalogico de animaes c registro de marcas
de nnimacs, na Directoria Geral de Agricultura, não podcrli
oxccder ·de quatro auxilia•res, com a gralificacüo ma:i;ima do
~50$, cada um, mensalmente.
Art. :14. Fica o Governo autorizado a entrar cm accôrdd
com as associações ruracs do paiz, com suas uniões e com as
camaras municipacs, para a cxecucüo do serviço do registro
genoalogico, corrend'o a despcza pela ultima sub-consignacão
da oonsignaoiio « Material ~ da verba 1' e não podendo exceder a ~:800$ annuacs por Estado.
Art. '15. Fica o Governo autorizado a rcvêr as tabcl!a~
d6 vencimentos do pessoal das Estacões Exper•imcntacs do
Seringa do Par(t c do Amazonas, no sentido de reduzir, tanto
quanto possível, a despcza, podendo supprimil• os cargos que
!'orem julgados dcsneccssarios ou adiaveis.
· Art. 1G. Fica o Presidenta da Republica ·autorizado a
pt•omovcr n annullaciio· do contracto celebrado com Carlos
C, Wigg c Tra,iano S. Viriato de Medeiros ou, para o fim do
assegurar a livre concurrencia na industria sidc•rurgica, n
estender a todas as cmprczas ,que ·organizarem, para os fins
da lei n. 2, 400, de H de Janeiro de '1911, os promios, favores
c vantagens constantes do decreto n. 8.570, do· 22 de fovoI'Ciro de '101:1, c do m·t. 7'1 da lei n. 2.35G, de 31 do dezembro
do 1010.
Cnmara dos 'Depulndos, 27 de dezembro de J 913. - Saúino Barroso, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
1• Secretario. -llattl ela Moraas Veiaa, 2' Secretario. -A'·
.Commissüo de Finanças.
..• ·

J
••• J.

.,

Officio do S1·, mini,;Lro · do .1nlerior·, preslauc~o itrl'ormações acerca dnti uccuri·cnllius hayidas uo ~ti~a~o qe Alngôas
c rcmcl.tondo os documentos enviUdos pelo .IUIZ Jcderul do
mesmo Etilarlo.- Ao 81•, fil·uuclor Rayrnundo de Miraui.la,

I

dos

O Sr

3'' Socrotario (sorvindo de !!") procede á loituL'a

~eguirilus

N. 288-1Ul3

'li

A Commissão CIO .v'iuuucas vem aprescnta•r o seu estudo
em relaciio ao oJ·~;nnwulo da 'G:ucn•a, deixando de dar longo
dcseuvol\·imcnlo c foi'IlCfJI!l' uo Senado minuciosas cousidevacões c impressões so!Jrc o estado acluul de diversos scrvh•os
o sit.uaç;io das forcas aJ•madus PO'l' absoluta falla d'e Lcmpu
por).cr vindo o proJecto da Cnmai'a ·a 2.1 do corr•mlc.
As,;im uwsmo a Commissão conseguiu reduzir n dc>P•1Za
rJill cerca dú du~uuloH uonlos, papal fJ dur.culos e uüwoeuta
contos, ouro, ul•lm de e1·Har uonsidcravcl dcsper.a pela ·supprcs~;io de tlil'f!l'SOH di~pn~il.ivos do ar'L. 2", ·que augmcnlu,·am
o,; sacl'ificios do orurio publico.
"\: Commíssão uoíxn dfJ dctlur.ir· as clnpus do,; sc,;scula
·. uluumos do Collegio Mililni· desta Capital, que concluem o
curso cslc anuo, uomo n impot·Lnnciu drJ 1'lu·damentos •J livroR
por· J'ulla du elementos o l.ambcm ow rclu~ão ao,; collegios úo
Darl.Hiccna e .l'.arto Alegro.
Assim, a Commissão é du ·pwrecêl'- que seja approvadu o
projecto Lia Caumru, cow as moLiil'icaçõcs seguintes:

"'. 1

-

. ~\' rubrica 3"- Sup!'Ciuo l'ribunill Militar e auLiiloros,
'-lllnntenha-se a verba. dll proposiofio da Gamara, SlLPPI'imindo-se a discriminar;~o cm rolar,üo aos auditorc6 •

.. -

N. 2

•

. 'A' J•u)Jl'if:tL 5' -AJ•smuws, rlenosilos _,, l'ortulrJ7.as,..,... Sup·fll'Irnmu-so ns puhtVl'IIS: « ri••stncndn n qunutia do 40:000$ para
O J)l'Oscguimcnlo dos C~llldOS c
di!•igivcl Torq1wto 'Lim~e1rao »•.

Vol, IX

•

1\llOI'l'OiCOI\IIlUlllO ·!lO LOI'JlCdO

ao

ANNAgS DO SllN,\00

466

N•

.,

"l

A' rubrica G'- J.lnbricus- d!'nbt•icn do Polvorn som Fumnca de Piquete- Supprimnm-so os dous uuxiliat•cs ele eh imica c digu-su: • tlous segundos chimicos •.
Ordenado ...... o •I•

GruLificaciio

' •••••

o o o\ o . . . .

, , ...• , , , , ......•. , . .

2:880$000

1 :4•!,0$000

8 :t\.\0$000

N. 5

A' J'1illl'icJL ~"-Soldo o gl'UI.il'icacücs n o!'l'ieiuos- Consif?OU-Sll u vcJ•Im du 31:l ;1,00$, put•u puganumlo n oil.o millislt•os
uulilnJ•cs do Supt•emo '.l'ribunnl MiliLnr du dil'l'ercncn da grn1.il'icuciio Jtcluul "' u de L:000$, do ucc<lrdo com us dceisões
judiciarias.
'
N, O

A' rubrica 13- N. 20- Puru os tmlmliJOs do Jevantumcnto
di\ cm• Lu gcl'Ui- Como 1m !ll'OpOsLa- J iiO; 000$000,

N. 7
« EvcnlutlCS c survicos cl"draonlinurios • - Supprimnm-so
JUO :000$000,

ns pulavrns: «unicamente do Estado-Maior •.

N. 8
N. 27- Supprimam-sc a verba de iiO :000$, pm•a as oln·ns
do Collcgio Mihtat• de ~linas Gurucs, acut•cscido sómcnle do
iOO;j)00$000,

N. O
11ulll'iea W- Com missão cm paiz estrangeiro- Supprima-sc t\ verba ele :!riO ;000$, omo.
N. 10
Art. 2', lellras, a, b, c, d, h, o i - Supprimam-so.
N. :ll

"\rt. .\"-Substitua-se pelo arL. 33, da lei n, .2, 738, do
4 de janeiro de 1013.
N. 12

Art. 5'- Supprimn-sc.
N. 13

Art, 6" substilun-sc pelo seguinte
«O Governo supprimir1l os tres lagares do professores
de musiça dos collea:ios militares).
•

..

s'"ss,\o

Jl~!

27 o1; DilZ!lMilllO Dll 1013

~·G7

N •r 1

'Art. 7"- Supprimn-se.

N. 15
:Ar~.

8"- Supprima-so

.
N. 1.6

Ar L. 0"- Supprimu-sc.

N.

·1':

!ArL. H- Supprima-so.

N. 18
Ar L. !ü- Supprima-so.

N. 10
Ar L. ! 7- Supprimu-so.

N. 20
"\r L. :lO- Supprima-so.

N. 21
AI' L. 20- Supprima-so a .segunda parLe, ficimdo assim
redigido:
« J?lcnrn suprY!'imidoR, JlOl' ,uonLrnvirem. n. lei de ye.ncirnonlos mrl1lal'es o salvo !.ao .~omenle -os du·e!Los ·ndCIUH:ldos,
reconlweir.Jos puJo Poder .rucliciario, todas as gmLificacões espeuinos .quu, 1t lilulo divuJ·so, uindu PO!'Ccbum ol'ficinos no
desumponlw du Juuc•.•õus tio curaclc!• militar .ou quo so prendam
a estas,,

N. 22

Ar L. 22- Supprima-so.
N. 23

A•rL. 23- Supprirna-so.
N. 21,

i\rL. 25- SubsLiLun-sc pelo seguinte:
«Fica o Govm·no nu lori~ado a adoptar o regímen das
massas
.. .. ' nas
. . .. unidades que.. julga!' oonvonionto, podendo para

.

'

'
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isso fazer a distribuição, por intermedio da Coutabilidlide da.
,Guot•ra o das dc!egacms fu;bacs, das verbas, que .a seu juizo,
devam ~cr utilizadas PO'l' esse pt'()cesso, afim de •que ·sejam

ilntregut-s ás unidact·es ».

N. 25
:Art."'-27 = Supprima-se o l>aragt•a)lho linico · desta ar·
t}S'o.
·
N. 26
Oilile COU\'ior:

!Art.
:Fiel\ o Governo autot'izado a. reformar o t•ogulaauonto das fabricas do Cartuclios e Artefactos do Guerra c de
!Polvora da Estrclla, de accôt•do com as cxigcncias leclmicas
.actuacs, ·sem augmcnLo do dcsvoza.
Sala das Commissúcs 27 'de doõeuilit•o du lU!:J. -Pcli·
cia·no Penna. Pt'Cijidcntc.' com restriCI)úes.- Yictol'ino Mon·
teiJI'O, nclnLOl'. - P. Gtucuio. - .Sú l<'reirc, iJOill rcsLricr,õcs.
"- U·rba11o Santos. - Joao Ltdz Mvcs, com ;t·ustricciics. -1'tt·
ivares de Lura, com rcstriC{;úes. -Francisco Sá. -L. d<J
1Julhãc~·, vencido quanto ao art. 2•, lcWra j.
P!Úll'()til().i\0 ]l,~ Oh~Lilt~ DOS DI::l'U'r.\DOS N, 88, Di!:-'1 91~, ,\ QUE l:il!:
1\EFERE O I'Ail!;:CER SUI'IIA

O CongTesso Nacional resolvo:'
!Airt, I.' O PrcaidenLo da fiopublica é nuloriza!lo a desi)&llder pelo Ministcrio da Guet:t'a, cum os ~et·vico~ ucsignndos
!Jlls scguinws verbas, a ijuantítl tlB 72,02-i:222$1r31, papel, o
251l: ooo~. ·ouro.

·

·

l)ur•

'4,• 'AdminisLt·ac.fio gora!: au. · gmeutada de 511': 170$, a
sab~:

·

Consigita.;iio'-iD; e ln· a t•'La·
,menlo un. administ\•acão •.
Offieiua .ilil alfaiates :
1 mestre :
,, :000$ .
O.rd!lllado
Gratificaclío
2:00()$
f
o ••

•• f ••

I

' I

'

t

'

6iO'GO$

1 oontra tnesll'e:

Ordenado

I

I

Gi'O:Liíi~I!Cüo

I

I

I

I

f I

I

O O

t f

3:600$
I :800$.
IIU•••I

s:~Oe$
'
' .

.... .

..

'

'•

•

•I

'

I

·•

I

{;69
. ,.
·· P,apal

Peln. rnhrica 13' i"' 1\faLer!

ar:

2i•

·

Fnrdam~nto:

6 ·operarias de i' clas.se, di[IJ;ia
de 8$00Q.
fI dit.os do 2• •elasse, diMia de
7$000.
6 dilos de :J• classe, diluía de
G$000.
f.l. ()if.os di). ;,• classe, diaria d~
G$000.
.I
4 dil.os do ú' classe, diaria do
4$000.
·.

Emprcitci•ros :
32 opet•n.rios do 5•· classe

~ c~s--

.

t. u r as ma.nufaQLUradas :
fóra . do departamento.
Dispensados do servloo:
Patrões, machi:nistns c operarias
dispensados d o
1lervico e graLit'icnoão de tempo
do se r v i co aos
operarias ••••.• 15:QOO~
Consignação - Empregados
do ·reparLioõcs cxl.inctns:
Arsenal do Gum•rll do

i secrctarrio:

P~trá:

Ordenado ...... ·., • · 2 :4.00,,
Gratificação
i :200$
hO. , ,

'
3 ;600$.
í\rsenal de Guelll'a

Pernambuco:
:l í\fficial de sccret.arin.:
.
do

•

Ordenado ....• ·; , • 1 :llOO.$'

Grntificaciio ••..•
2. mestres:·.

.Ordenado

800$

2:400$

········;
...••

2 :'000$

Ouro
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ouro

l'opo

i contrn-mosLro, ordo

·'

i opovnrlo rJo 1' classe,
dinrin rJo 4$ ••••

1:400$

nncJo ......... . 1. :GOO$

1 dil.o do 2' clnsso, diario. do 3$ ...... . 1:095$
1 1\rsonnl do Gucr!'n
dn Bnhin:
I .'
1 mostro, ordonndo .. : 2:000~
....
i conl.m-mcsi.T'c, oJIClcnndo .•. , ........ 2 :000$ ;'
i officlnl:
!
Ordenado ....•... 1 :GOO$
Grn 1'1"
,J: JCUCd.O
•••• ,
800$
"
2:400$

If escrivão :

Ordenado •.•••...
Grntiricacão ....•

..

•.• I" •

'

"

~

'

l

i:GOO$
800$

2:400$
i cscrcvent.o do It' clas-

.. ,

se:

Ordenado .•.....•

Grnl.i ficacilo •....

'i opcr:wio de 2' clas-

800$
400$
1 :200$

se, diarin de ~$ 1:095$
•H'ospil.nl do 'Aindn-

I

I

rrnhy:

'i primeirD cscripl.nrn-

rio:
Ordenado . • . . • . • . 1 ;1,1,0$
G-rnt.ificncão .. .. •
720$

'

C >O m p nn,h i n do

•

'

2:1 GO$

:Aprendizes Arrlificcs:
i mestre de esgrimn:
Ordenado ........

Grnlificnciio .••••

1:000$
800$ '

---'·
2:400$

•'

27

IJil on~EMDRO DE

1913

I· Ouro

ru.pc~

Eseoln. 1\liliLn:r do
Brazil:
:l •conl.inuo, fP' n.l.il'icaOGO.~
cncão .......
2.' Esl.nelo Maior do J~xerciLo:
Como nn pt•oposl.n. ..••••
3. • Supt•omo ~l:rihunnl MiliLnr c
nurlil.oros: AugmonLndn. do
2ú :200*021o, s o 111 do !'I! is
·12 :000*, nn. consignaciío
cAudil.m·os ,, pnl'n. complol.nr os vennimonl.os n.
que l.oom elil•cil.o os n.nLigos audil.oros dos nnl.igos
lo" o ,G" disl.l'icl.os miliLnI'IJR; o elo 13 :200$024 na
rnosrna eonsignnc;üo, nssim1
.t•eeligi'dn:
o •

47!.

,L 259·: 935$000
H0:709$000

Aur1Uo1•es

i nn 2' rogiiío mil itM'
(.comprohon~cn

elo n 1.') do nccôrdo com ·o n.rl,ign 21 dn Joi
n. 2.200•, do 1.3
do dczomhro elo
-.
101 O, o art. 1J"
do elocrol,o ·numoro 821, do 27
do dor.cmbro do
1001. .. .. .. . .. • o:000$
i nn ú' .região militar
(comprohondrJndo a 3' o n lo')
idem, idem ...• 9:000$
1 nn 7' região milHar
(com[)rohondcn' ;.·
.
do n 0') idem,
idem ......... . 0:000$
.
G nn o• região militnr
·,<
c DopnrLn:mon l.o
I'
dn Guerra (comprohomlcndo n 8'
mgiiío o Lodo o
l.ol'ril.orio dn ne.,.. .. l·"
publicn), de nccôrdo com os ar·-.
)t.._ ..::-; ..
tigos 2Q o 21 da

-

I·~

..

.......

' '
l

.;.:. ; .

..

'

~.·.

.

.. ..

~

1

.

•'

... .

..
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Ouro

l'apol
'•

loi n. 2.290, de
1910, art. 2' do
decreto n. 2.586,
de 31 de .iulbo
de 19! 2, sendo
nmo n 21 :OOO·ijl o
r.inr.o n iii :000$,
· dos quncs o primeiro o ~tntigo

·~·

u.ud.i t.ot• do 1,•
distl'icto militn•r
e dos u I t i m o R
quatro que serviam como auditores ou •auxilin~·es de auditores

nn Cnpiwl Fe·deral, pm~ occa·SifiO dn lei numero 2.290 .•.• 90:000$
i ·na 10• mgiüo mllilnJ',
·
de nccôrdo com
o ni't.. 21 da lei
n, 2 • 2 9 o, de

1910, e nrt. 1' do
decreto n. 821 1
de 1012 .. .. .. . 9 :OO~
1 nn 11• !•Úgiíl.o m!lita.r,
idem, idem· • . . . 9:000$
2 na ! 2' região mil il.nr,
do nccôrdb com
os nrts. 20 e 21
da lni·n. 2.20J,
art. 2' do decref.G n. 2.580, do

1\1 de .inlho do
1912, sendo o antigo auditor do G'
disi:J•icta milila:r
n 21 :000$ e o ou-

•

LJ•o a !fi :000$ •.• 36:000$
l na 13• região miiHwr,
·
de nccOrdo com
o nrt.. 21 cln lei
n. 2 • 2 9 O, do
1910, e nrt.. 1• do

decreto n. 821.
de 1901 ... , ...

.

'

9:000$
1.8~.:000~
'

.. .

'

'294: 550$000

.

RI::~ SÃO

llU 27 DR DRZllMBRO Dll J DJ3
Papel

I

4.' Instrncoiio 1\li!il.nr: Diminuiri e de 40 :2Mi$, a snhm•:
Cllnsignno•1e~ ERcoln de
.Estado 1\faior, F.scolrt Milita·r, Escoln Prnt.icn rio Excrcil.o, HO:J,05$000:
Coilegio Miiit.nr do nio de <Tnnoiro,

Oonsignnoõe;~-

.Coiiegio 1\lililnr de Porto

Alegm, Coilegio Milil.rtr rlc

Bnrhnccnn, 28 :800$000:
Consignn~•1io Di v o r sa~
vanf.rtgens - A d d j,cionnl
de tempo de servir;o, ·eLe.,
118:000$000: n c c rescentn.ndo~se l1tl Wlhelln depois

dns palnv1•ns «pessoal em
disponihilidnde » ns seguintes: «o vlf.nlicios niío
. Ílp·l'oveilndoh.
Ordemdo e S'rnLiricnoiío, etc ..

·:150: 000·$000 . . . . • • • • • . .
5, • A1•sennes, deposil.os ll forta-

lezas: ·Dcsl.ncndn n

I

I

2. 435: 142$072

~uan

tin de .;o :000$ pnrn .o pro-

seguimento rios estudos e
·apOJ•fciconmento no torpedo dirigivol Torqunl.o Lnmn.l'ão ................ ,
r.,• Fnbricns: Como nn p.J•oposl.n.
7.' Sorvico elo Snudc: Como n11
proposta . . . . . . • • • • • • . ..
S. • Soldos o S'l'ntifioncões do offlcincs: 'Diminuldn ele ré is
923 :700$, n snbcr: 30 vngns elo 2" tenentes do cn-

2. 083 :lt35$495
.1.2Hl:·I6GiiíOOO

855:697$500

gonhnrin 1G2 :•000$, 82 vngns do 2" t.cnentos de ar- '
t.ilhnrin H2 :800$; menos
clous ooroncis n 17:-100$,
~·I :'800$: menos dons cnpitücs n !1':000$, 18 :000$;

menos Hl i" tcmctes ·n
131 :'100$; monos
25 .2" tonento,q rt lí : oi·O{I.~,

a :·OOO$,

135 :000$000 .. .. .. .. .. ..

9. • Soldos, otapns . c grntificacões de prncns do pret:
Diminui da de 3. 045 :738$,

2 770:300$000

"7:1
Ouro
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l'opol

n snbcr: Nn consignação
-soldos o grnt.inrmcõcs
nddir:ionncs do 20 o 2ú %,
os vcncimonl.os nos :mst.ndos do Amnwnns, J>m·1í,
·l'l!nllo ÚI'OSSO C ~i. (ll'l'iLO
l'ÍO do Aoro pnrn monos
1 • ú!M prncns, subst.Huidns
nn proposto. ns quot.ns nddicionnes de ~O o 2ú %
not• I)UI.ms, de nccôrdo
com os nrls. 25 o 2ü dn
loi n. 2.200, do JOIO, que
ostnheloco ossos nddicionncs súrncnl.o sobt•o soldo
o gl'al.i ficnciio-522 :1,20lll;
da eonsignncüo - ct.npns,
corl'igidos os ns. i8.22ü
Jll'ncns pnrn ·J~.ouo.ooo
nlumnos do Collcgio Mililm• do nio de .Tnnoi•t•o
parn r;oo, noo ditos do CoiJogio Militnr de .Porto
Aleg:l'c pnm ;,o o 200 do do
nnrlmcenn parn :,o, emendado o 111, 8,1,t./t,OI,Q rações pnrn 5.288.485 c o
m1mcro l.otnl de ....•..
1 O. 281, 070 aoncüos pnm
S.1,28.2i5, o n pnrcolln do
H.~OS:!l58lll par n ró is
11. 70!1 :501lll; isto tí, diminuiria do 2.5!10 :1,57$; nn
consignação - etapas nngmentndns do 70 :130$
pam mnis HO nlumnos
Jllrntuil.os c xis tentes no
Collegio Militar de Porto
Alegre, nnt,os r:ln reforma
do· ensino m.i!il.nr •••.. ;, 20. (i.\8 :0~0~800
10. • Cles~es inncf.ivns: Diminuidn. de 700:000$ ·1111. consignaciio crsoldo vitnlicio» 10,018:205$00~
i 1. • :A.iudn.s de custo: Como nn
propoRtn . . . . . • . • . • . • • •
3(}0,:000$000
12.• ObrnR milifarcR: Como nn.
propoRtn . . . . . . . . . • . • • •
750 :000$000
13.• Mnt.erinl: Diminuicln dr. réis
o~ 8 :SOOi!l, n snl1or:
.ConsignnclLo - I n s trucciío
1

Ouro

BESS;\Q llM
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MiliLnr n. 10, leLI.rn c) ·do
H. :hOO$, lei.Lrn a) do TÓÍS
H:h00$000;

Consiguncfio - Sm·vico do
snutlo n. 18, 30:000$000;
Consignncüo - FnrdnmonLo
n, 21, 500 :000$000;

•

Consignncão -Diversas Despoxus n, 25, hO:000$000;
Consignnciío - Dcspexns cspccincs: Dospcxns miudas
c do prompLo pngnmonLo,
cl,c,, 50 :000·$000;
Fcil.ns ns seguir!Lcs rrcduccõcs, ·nccroscimos. -o modil'iencüos nos JJS. 27, 28 o
20 dn consignnr;üo Diversas Dcspezns, que ficam
assim dol.ndns o redigidas:
N, 27 - ~l'rnnsporl.o de l;ropas, etc, supprimidns ns
pahlV!ras «.cusLcio de nutomoveis, grnLificnoõos aos
moLorisLns o n.iudnnLos no
sm·vico do 1\linisLol'io dn
Guerra~ reduzida do
300:000$, ficando cm Tóis
1 .1 00 :oQ00$000.

N, 27 A - Cusl.eio de nu- .
l.omoveis, grnt.ificncücs aos
· moLorisLns o RiudrmLes no
serviço do Min isL()rio da
Gllfll'l'll- 50:000$000.

Alugueis do ansa
pnrn o portoi•ro, quarteia o
OJII'ormnrins, otrJ,, o mais
como ·está.
N, 29 - Para os .rtnbnlhos
do lovantamonLo dn cnrtn
gcrnl da Rcpuhlicn, ·eLe.,
elcvncln ·de 50:000$, ficando cm 200:000$000.
Fcitns as seguintes modifi~ncüos, roduccõcR c nccroscimos nit consignnciío Dospoxns especines :
Exillusivnmonte pnrn os oxl.rnoPdinnrios com ns grn71dos manobras nnnunes das
tropas - 100:000$000 •.
N. 28 -

OllfO
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l'npol.
Acrruisic~o rio nllroplnnos,.
~11n oonsrrvncfio o nuxi-

1i o n umn E ,q r, o I n de
•Avlnofio elevado do réis
GO :000$, fic.nnrio om l.'éis
IJIOO: 000.$000.
.
Para nvonl.nnos o unleamenl.e pnrn sorvioos o:tI,J•uorrUnn~·ios do l~sLndo
•Mnlor rio JTixorflil.o, rliminu idn •rio r. o :OOOifl, l'icnndo
cm I00:000$000,
Elovndn rlc 2:000$ n imporl.r~>noiu 11. 20 Jl(l.t'll Lnhoralmio rio Bnni.Arioiogin.
Eiovudn do 1no :o oo n dof,ncfio di) 111, :I o, pm•n. 11
Fn.lll'ion cio Poivorn som
Fumncn rin Piquol.o,
Eiovndn. rio ItiO :000$ n vcrhn. t.ot.nl, sendo n. qunnt.ia
do 100:000$ pnrn noquisiçiío do mntorlnl de l.ransporl.c (en.rroon pnrn f,rcm
regimental, .cnnros pnrn
t.rnnsporl.e do municfio) o
rle r.o :000$ pnrn coneinsfio
rins ohrns .nooessnl'ins no
Col!cgio liIii il.n.l' rio :1\!inns,

nprovoit.nndo ·nns mcsm!l.!l

os saldos do eor•.J'o dn!Juo!lc
cstahlcoimont.o. Reduzida
1in ôOO :ROO$ n vct•hn l.oLnl
dn proposta. que ficn om 1o' 271 :·000$000
lt •. ' Commissão om pniz csf,rnngeh'()- Diminuidn de réis
50 :000~, ourn, c nsslm 1'0diglrln:
.Pnrn differencn de vencimcn l.os, de accôrrlo com o
n.rt., 1R dn lei n. 2. 200, do
13 de r!ozcmhro de 1910,
pn~n 5 orricinos, nddidos
milif~t.rcs - 1ii :ooo~ooo ..
!dom, idem1 pnra oito officiacs cm commissito de
compras, fiscnlizncüo e recehimenl.o dn mnf.erinl de
guerra, 40 :OOQI$000,

•

Onr~
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Idem, idem fl!L!'a 50 oJ'J'iciaes ma:ndados ~ct'Vir arre! gimcntudos nos uxut•uitos
.. .
cstra.ngcirus uyratwar um
escolas ospccmcs estran'
geiras, 1-iú :000$000.
Pai' aJudas de custo e diarias, 50 :000$000 •••...•• ················ 250:000$000
~\rL. 2." E' o Pt•eshi•JuLo da 1\epul.Jlica auLol'izallu:
a) a mandar a outros paiz~s. como adt.lidos mililat·cs, ent
commissüo, citwo officiucs supu!'iorcs ou capiLfics ltuilililallos,
do comtlrovuda capacidade, correndo 11. t.lcsrcza ~ollt• o diffu~·cuca de vcncinwutos c .ajuda de custo, de ·iuJcôt•du com u
arL. 18 tht lei u. 2.2!JU, de 13 de dewutiJl'U du l!llll, c ru8J!IJcl.ivas LaiJcllas, pula verba J ·I" liu artigo uuico;
ú) a maudwr, co~·rcudu ·11 uuspcut com <L difJ'cr•:tt!iU tlc l'uncimunLos •:·ajuda tl•J cusl.o, de acuunlo com o !ll'f,· I~ da I•Ji
u, 2,2!)0, uc .1:1 du dcr.cmiH'O du I!HO, pula v-orha J..\" do !H'Ligu
UUico; SL1l'VÍ1' Uil'l'Uf;illliJllLUUOS 1108 ICXUI'OÍLOS ·CSI/t'Ullf;Oil'OS OS
~oguiutcs officiac8 das ll'rmu~ ele C·llll'>J!iliariu, nrLillmria, ouyalla;ritt o inJ'uuturia:
!Eugonharlu:
1 LcnenLc-cororwl;
:I capitão;
.J 1" Lonculu.
Artilhur•itt:

.

1 LouenLe-coroueJ~
1 .Jll;lj ol';
3 capitães;
·i primci·ros tenentes;
!t s•Jguu!los lcnenLcs ou aspi·ra.ulGs.J

.Oa.vallariu:
1 tononLc-wroucl;
1 majoL"

.-

3 capiLã~s;
•i. primeiros loowntos;
·5 segundos loncnlcs uu aspi!!anles.

i1uJ'uuturia:
·1 Lcuonte-corouól;
1 mujoJ•;
·
·i cupiLüus;
3 primeiros Lonoutos;
7 sogLHldos tcnontes ou aspLmnlcs,
Essos oJ'J'iciuos irão out grupos do onda arma o fot•mat·üo
llO ·~.eu l'.CS'rcs.so as Qfl:ioialiuaaQs <lo unidades l'OS!J.ucllv«s do

ANNo\llS
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E;~wr·cito,

que l'iear·rio :collHI.il.uiudo a~ ll·llidarles rnodeln rio
insi.l'U/JfJiio; Hr•udo quu oH riu cavulhtrirt rluvcrão sot•vil.· nu l~s
coln do Appliuacüos do Suumur, obtida 11 duvida Hcoucu do
gOVOl'JIO fi'UIWCZ;

n urantur

•11/J us~mugcit•o

oito ol'riuiaos nu. corrullissiío
do CUJII•f.Jl'liB do lllfLi,u,l'inl do guor!'U J)!ll'U. O ]J]xorcito, COI'·l'CUUU
11 clospllr.tl CO/ll 11 liiJ'/'cl'CilClL do VUIICÍ!IlOl!i.OM Q n,judu do custo,
tlu llCCÜI'Liu C0/1/ U Ul't. Hl llfl loi n, 2.2!!0, do i:J do dor.cmJJrO
ilo JIHO, JJulu vut'LlL 11" tlo urtigo unico;
d) a mtmdr~r l.r·os ul'l'iuill:cs Jll'nticurum cm urna oswlu do
ul'l,illrwria do posiciío u r~Jompunlrnt•om os procossos du m·Lillw.L'iu. tlu gt•osso calibro, uot•ruatlo lL dospor.ll com a dil'J'oruucu
do vouoimuntos o ujutlu do uusLo uos Lermos do •numot•o uutoc)

11'1or;

tunuúut• J'u~ot• u curso wn uuHL dus o~colus pt•ul.iuus
do oluutr·iuidmlu do Jllli~, sout ouus uonhum rml'll o 'J~hosouro,
qurür·u ou sui~ iul'ul'iot·us do lnxoruito com us uucos~ut'lllis ·lmlJilil.acõos;
f) a ruaudm· distribuir.· pela Wt·occfio do OonLubilidudo o
pcliU! Dclcgaciua .L•'iscncs nos .l~stndos ns •JUlLIII.i~U~ nocossm•ins
dos 11s. !li, :!2, :l~, 2ú, 20, 27 o :!8 o couslguaç;io cJ!'ort•ugons
o ferragens~. do Litulo « Dcsr10zns l~spooinos », da t•r.iiJl'icu '13',
aos commauda11tcs do iuspcecão, tio brigndu.s ou das diJ'J'orurlLos
unidades du l~xc-l'cilo lll\ GapiLttl Fcdctlal, 110s Jllstado~ do .Prt'ramí, Santa Uatlrrl'l'ina, .llio Gm11do do l:iul, Matto Grosso, .I3ahin,
l~spil'ito Sauto, llio do Jauciro, Mhllls Got'!\06, l'tti•uhyhu, l'ornambuco, S. Paulo e Gu)•az, 1nn·a quo a~ dil'J'ct'olltcs unidndos
do Exercito facam dkectumol/l.o os supprimcnLos ·dos tll'tigos
que lhes são neccS<lt~l'ios o cujas dospezus corrout por coutl\
dessas nwsuu1s ,eousignacõol:i;
a) a tornar anuuacs os contr·actos do fot•nceimcril.os do
vivC:!'eS, forms·ons, l'ort·agens, arl.igos do asseio o illuminn~fio
:\s diJ'J'orentos gunrni(IÕes do gxNciLo o aos hospiLaos o enformarias militaJ.'O~, hom assim as !'ixacõos dos valores par·u
nnracoanwnto c diol.a.,, ficando nesta parto l'avogados os m·tigos 11 o 2:3 do •t'Cgulam<Jnto baixado com o decreto n. 2.213,
de O do .i~rnciro de 18(W;
h) a vcndor em oeoncurrcncia publica o material iniiH'cstnvcl oxistcnl.o na .b'ab1'icn de Cartuchos c do Artofnctos do
Guorra, na Fnbt•icn de Polvora som l!'umuoa o na l"alH•ica do
Polvorn ·da lMt•clla, podendo applic:w o JlroducLo que 'fôL'
apurado nas eonstruccõos o na ncquisicão do matol'iaos para
as officina.~ c laborat.orios dos mesmos ostnbclccimcntos •
.i) n ''cndcr matorincs inscrvivcis.cxistenLes no Arscnnl da
Gucrrn de ParLo Alegre c a npplicar a importnncin resultante
dn voi'hn em mcllwrnmenkls do mesmo osLn.b:olccimonLo o
acquisicão de mn.tcrinl para ru; suas officiuas, mcdianLo concurroooia publica;
,
j) a elevar de i. 7!5 soldados o numero do soldados constantes da proposta •do areamento, podendo despender pat·n cssq
u) 11

I

I

i
fim com soldo, g•t•aLil'imu;fin, etapa, l'al'liUIIIelllo a quantia do
G.!JD7:505$000.
Al.<í ossa impot·Lanoia o Poder JaxecuLivo poder:\ a!Jút• os
ct•odil.os quu J'ut•om sondo nocesstll'ios propot•.eioualutcnl.e ao
llUIUOro C!UU UXJOodct' do cl'l'o~Livu OL'CUillCULO tlo ,IH.:JUO
prucas do PL'OL <i li L'azão aunuul do 007$ por pruca.
·
At·L. :J." Aos oi'J'iciaes promovidos ou graduados sm•iío
abonadas, utedinnLo woquot·imonl.o, ns srJguinLos impot•Ltuu:ias,
ptü'll soronJ doscouLudns pela dcuimo. put•Lo do l'cspccLivo soldo
IIICllSU!:

Do soguudos LouonLus n capiLüos ••.•••••.••••.
J)u 1111tjorcs o c.orouuis . , ...........-, ........ .
])o guuut'UO!:I

•••• , •••••••••• , ••••• , ••••••.••.•.••

üOIJ$1JUO

l:l00$000
1:200$000

Nunltunt ülll.t·o abono pl'uvistu um !ui su J'at•á, siuüo so!J
condiciiu do Pll/:i'lllflofJJll.o ·illLOf!'l'al dunLt•o do anuo WL'ruuLo.
!1\I'L, I,," NtL vigullllitL dosLIL !ui ~ÚinOIIlO SC!'ÜO TH.il'lniLI,idas
consiguncüos a1.1í dous Lut•r;os do soldo ou ot•de!litdu, J]Ue l'oJ.•om
esl:aiJuloJ:idus pot• ol'l'iui:ws JJ J'wwciomu·ios <:ivis 1ís suas i'amilias, a iusLil.uicüos que, pot.• disposic1jos uspueiaes, já goSIJtn
dosso dit•eiLo, JIHlltl.idns ns acl.uncs quo 11üo esle,iatu cowpt•eheudidas IIUquollas concessúos lugncs, nL1í so liquiduJ•em som
f.II'O!'O/:i'IICÜO do fil'fll.O IIUIIJ !'fJIIOVUCÜUS,
AI' L. ú." Os I011 tus, (ll'oi'ussot•os ·ou 'Ull,i untos dos i 11sl.i Lu l.os
milil.at•es de 1J11si11o, que J'orcm vil.nl icios, súmonLe podet·ão s1w
posl.os 0111 disponi!Jilidnde pm• oxLiJWJ)Üo dos logwrus que exur-

cum.

ML. ,li." O Govumo, do ncoóJ•do com o.s doducões feitas no.
VIJI'lta 4" <la proposta, supprimkú. os logo.res de doconcin ou
do arlminisl;t•acão ct·endos nns Jlseolns dJJ l~stado Maint·, l~s
eolu Mililnt• o Escol o. Pratica do J~xowito. assim como os la·es
logut•us du pt·ol'cssot·cs de musica dos collcgios rnililat•es, disprJIISJllldo o t•ospocLivo possonl.
AI'L. 7." O numet•o de nlumHos grntuilos nos oi:tllogios
Milil.n\'Os sar1í do .120 no nio de Jnnoi'l'o o óO cm cada mn
dos collogios do Pot·to Alegro o Bm·bnccnn, snt•nnLidas as uml.t•ieulas do nlumnos l':l'fll.nil.os cxocclrmtos, oxistonLos nos mesmos
collugios om a do nbt•il do 1013.
ÀI'L. 8." HosrHJil,ndns o.s mnLriouln.s ,i:í el'focLuudns nos oólJcgios milil.m•es, cm 1mso nenhum o sob nenhum (ll'Olexto podet·iío
i.CJ.' os oollogios milil.nt'cs do Jlio. do Jnnoit·o, .l'ot•l.o Alnr;t•e o
Bal'imeonn muis de riOO nlumnos o pt•imoit•o c mnis do 200 cada
um dos ou Lt·os.
API.. 0." ·Niio podo't•:\ oxccdm· do ~00 o numm·o do nlumnos
da Esr:oltL ~lilitnt·. Aos nctunos nlurrutos flUrJ oxcodot·om rlusso
numero J'icu ~n,mnLidn n rosnocLivn muLrieulu.
APL. :10. Nn vigcncin dn Pt'oscnl.o lei, nonJmrn officinl
podot'JÍ J'f.!cc!Jct• mais do. uma n,iudn de custo de urn Jlsi.Jlclo pat·n
outro ou prwa n Cnpilul Fcdornl, snlvo por motivo drJ promooüo

.o consequente Lrn:nsfcrcnciu.

·
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~~l'l. 11. Os ol'fiuiaes gcneraes, supel·iot·es, subalternos . e
inferiot•eo só pct1cebcrüo a graLi!'iuuuüu dos seus postos, ua.
.vigenciu du pr·usontc lei, uo <lesempcnho de commissões militares ou de J'unccõcs que lhes süo aLtincntos. ·
,Ar L. '12. Na vigeucia d;t prcs~ntc lei não scrfio chamado~
a sot'Vico ·dos conselhos militat·cs os oJ'J'icines reformados, dc,vendo Lambem as vagas que estes deixarem nas repurLicões.'
miliLa.l•cs, por morte ou demissão voluntm·in, ser vreenclliclus
pot~ ofJ'iciacs ·el'l'cctivos do Exercito.
.
.
•Art. 13. Continúa em vigo:r a doutrina do. urt. 3' da lei
u .. :l. ü87, ele 13 de agosto do 1007, para pagamimto dos soldo~
(levidos aos voluaLat•ios c relativos aos oxot·cicios anteriores
ás <lata~ do~ roconhocimentos dos 1.liroitos dos alludidos vuJunLat•io~ ·aos soldos vitalicios cm questão, ficando prorogatlo
o prnzo pum habiliLacão de que cogHa o urL. 2" da mesma lei.
ArL. H. Continúa cm pleno vigor ·O m·L. ü7 da lei uu-·
ln oro 1. SGO, <!e -i do janeiro ·do 1008.
·
Art. Hi. Nus transfcrcncias do inferiores tle um JJam ouLru
co'J•po 11a mesma :região, ou do uma pum outra .região, sú lltOJs .
serão garantidos a ei'fccLividadc o os proventos ·do posto,· tw
cnso do prcl:ncltcrcm vagas nas unidatlcs para as quacs· forem
transferidos .. Nas tJ•ansfcrcnoias de pra~as é vcdndo dcsloc;w
~II]UCIJas cu,ia tempo do SCl'I'ÍCO esteja Jll'OStC a tct'lllÍllUl'.
Art. 10. Ficam suspensos o cng(ljamonto c rccngajamenlo
·d~ inferiores tüé se :t•eslalleloccrcm os limites pat·a u J~sLado
~lenor nos cornos J'i:x;ados na orgnnizac.ão 1'cila pelo Esludo:Maior do Exercito.
ArL. 17. O Govoruo lllUitdllt'iL proceder aos estudos pt·olint•Ílltlil'CS para o rcstabelccimcuto de quatro depositas de wcmonta, sendo um no nio Grande do Sul (Snyca.u), o segumlu
no Pnranú ou no Oeste •do S•. Paulo, o terceiro no '.L'riaugulo
i\lineiro o o quarto aJO Estudo do !~i o do Janeiro.
cArt. J 8. O Governo mundnrú ostubolcccr nas füt·lal'!~Us da
defesa .Uo Jitlornl JlOStos 'Cio telemetria õ ,jogos dtHtlvos fluc~uauLes dcs~inados ao treinamento das Imtel'ias de url.illml'ia
do posi,;üo na lll'ULica do tiro de oomlJa~o. soll·t·o alvos moveis
.o ·a ~is~nncias .:va1•iaveis.:
~\rt, 1O. O Governo mandaHt pJ•ocodet· ao projecto o or~·ameuto das obt·as indispetisavois para a .completa oxccu•;ão
da nci n. L SGO, no tocante no aqu!Wtelnmcnto dos r:orpos c
ltospiLacs do' ·sorvi~o d1J saudo do Exercito. Os fH'Ojoc~os serão
,>,.gauizndos •com a maior ·simJ)licidndc, 'reduzidos 11 seus Lt•a•:os
cssonoiacs, mas ·de modo a nüo ·sacrificar us cxigcnci:ts mili•ta:ros dos servicos COl~rospondcnLcs. lDm plano do IJOit,iunl.u
~ertí prcsontc -no Congt·csso, na sessüo logislativu du 1OH, afim
do que este so pronuncie 8obre ·Sua opportunlcluclo, sobre os
meios tio exeouciio o mcthodos pnm o realizar, e na mesma
sessão legislativa do 1014 o GoV(jt•no ttunbom indicnr1\ no GouS'rosso •OS t•cctlt'sos do quo necessita para ·n cxccuoüo do Jllano
po defesa nacional, quer quanto <Is construcoões .d_e forticuções,
'.~·

I
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como qun:nlo á Mquisicüo do material bollico nocossario ao
Exercito.
Al'L. 20. Ficam supprimidns, por contravit·om t\ lei do
vencimentos mililnr·cs c salvo lüo sómonlo os direitos adqui[•idos.rocorihccidos pelo Poder· Judiciaria, todas as gr•utificaçõos
ospociaes que, a Ululo divor•so, ·ainda per·cebom officiacs no
desempenho de funccõos de caracter militar ou que. se prendam a ·estas; sendo que os oJ'ficiaes do Exercito, no desempenho
de funccões toclmicas, poderão perceber, dur·ante o tempo cm
que estiverem cm sm•viço, afastados das sédos do suas commissões, uma ·diariu que lhes sert\ arbitrada pelo l\Iinister·io
da Guerra.
ArL. 21. Nu vigoncia da presento lei o Governo nüo J'ar(t
nomeações de segundos tenentes dentistas nas vagas que se
possam dar nesse quadro.
·
·
Art. 22. Até que se,ia reorganizada a Justiça militar, os
actuaos auxilin:ros do auditor poder·ão, a Juizo do Governo, ser
mantidos nas func,•ões que desempenham, do accô!'do com as
lois cm vigor.
A.rL. 23. Aos alumnos do curso do in~nntaria o caval!at·ia
da cxtincta Escola de Guerra, que tinham tres annos de !'t•equencia nossa escola, fica concedido mais um anno pa!·a com~
pleln:rem o mesmo curso, f,roquantando as aulas do 2" anno, que
ainda funcciona•rem.
Art. 24. Para as despozns de que Lmtam as consignações
dos ns. 25 o 20 da ve.rbn 13•, o Ministerio da Guerra fixará
d<mLt·o das dotações das mesmas consignações, pura cada unidade ou estabelecimento do !Exercito uma determinada quantia.
:A despezn que exceder dessa quota que foi distribuída será
aLLcndida pela mesma unidade ou estabelecimento com os
recursos de que dispuzerem os cofr·es dos seus conselhos economicos.
Ar L. 25. As lahellas que acomllilllhn.rem a p.roposta do
orçamento dn Guerra para 10H devem ser calculadas, tendo-se
em vista a ndopcüo do « •regimen das massas nos corpos das
tropas o estabelecimentos, como laos considerados», isto é:
As despozns com o pessoal do\•om ·ser disc,t•iminndns por
individuo do effoctivo a manter e, detalhadamente, por posto
e graduacüo, sondo que 'nas despezas com• n:s praças do proL
c equivalentes tor-se-hn em vista a snlisfnciío do suas necessidades, no que· disserem respeito nos servicos de fundos (voncimentos), subsistcnciu, snude, far·dnmento, equipamento, o
arreinmento, alo.iamonto, aquartelamoOnto o ·ncampnmonto, expediente o instrucções, armamento, etc., etc.
As dcspezns com os animaes sm·iio cal,culadns do modo
nnalogo ao indicado pn·ra o pessoal.
Discriminadas por indivíduos de onda posto c grnduaciío,
as despozns devem s~;r englobadas parn ·ns diversas unidndos
adminisLmtivus, por• nrmn, estabelecimento, t•opn•r·ticiío, etc., etc.
Além das dcspozns com o mate-rial, dotação do corpo, ostnbelooimento, etc., que devem ser• custeadas pelas respectivas
Vol, U
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massas indivilluncs, as .Labellas dn proposln consign:u[o YCl'!JUs
pu,rn n l'OI'maoão de stocks do guct•ra do material de cudn sct'viç-o.
Art., 2ü. JCicam ,;uppt·imidas .as g·,·aUficucões cspeciues
nuc ainda percebem sargentos amunuenscs cm !'cpm·Licões do
1\liuistcl'io da Guerra.
A!' L. 27. Os ol'J'iciMS elo Exellcito que CXCl'Cet•em •aS l'unccões de docencin nos inslitutos milito,res de ensino pc!'ccbct•iio
ullicamentc os vencimentos, de .seus postos, sem dil•cito n
nenhuma oull'n gl'.aLil'icaoão ou a outros vencimentos especincs.
PUl'liS'l'npho uni.co. Os ·officincs do Excl'cito ~uc nctunlmr.ntc desempenham essas funccões c, além do soldo do suas
rnl.icntcs pet·cebem outros vencimentos, .conUnunrílo no goso
das vantagens cspecines ntú que se finde o )ll'a?.o de suas commissões de docencia. •rcl'minado esse prazo, si J'o.t·em reconduzidos nos cargos de docencin, perceberão unicamente os
vencimentos dos· seus postos.
·
, •rambem ·sômcnLo vencimentos de seus postos ]lcJ•ceberfio
os •ol'ficiacs do Exercito fJUO l'ot•cm nomenclas cto.ccntcs dos
institutos mili~n.res de ensino, de[lois cln !ll'Omulgm;fio da !ll'Cscnla lei.
·
Cnm:wa dos Depu lados, 2.\ de dczcmln·o de l OJ 3. - Snliio~o
Bw•roso Jml'io1·, Pr·esidentc. -Antonio Shnc1io do& Suntos Leal,
i" SccrcLaJ·.io. -Raul da Mo1•acs Vcloa, ;)" Sc~rctal'io. -A imJll'itnk.

•

I

N. 280 -10!3

A Conunissão de Finanças, tomando conhecimento dns
emendas que, no cor.rer ·da 3" discussão, fot:am ot'fct·ecidus l\
Jll'OI)osicão que l'i~n as dcspezns do Mini~Let•io ·do Interior· pal'tl
o cxcrcicio de 1011, vem inLClrpo~ sollt•e cllus o seu pa'l'cccl',

•

••

N. i'
IA' .rubrica ü" - Scorclnrin do Senado:

«Elevada de 2:.\00$, para attcndcr .no accrcscimo de vencimentos ao •chel'c ·de redMr;üo dos dcb:ttcs c reduzida d.c
8:000$, sendo 5 :üOO$ no. consignnoüo dlatct•inl », (scrvico tuc!Jygrapl!ico, de rcdnccfio dus uct.ns c J•cvisão dos debates) JlOl'
l'icnt• ·SUJlPPimidn a gr·nLificnr;fio que eJ•a abonada no vice-dircctor o 3:300$, na sub-consignacüo <Dispensados ·do scrvico ~.
por l!nvc.r falleGido \un continuo,.
l~~Ln omcndtl ú dn .Oommissiio c subsliLuL'iva dns dttas
quo tL mesma ot•uhricn Toram apJH'ovndns cm 2' .·dis~ussão. E'
de simples reduccüo o dcvc'met·ocet• o usscüLimonló
,, ... ilo Sonrtdo,
~

N. 2
A' !•ubl'ica W'- Policia do Di~tl'ielo l;'cdcrnl:
«Na sub-consignur;úo «Escola Premunitol'ia 15 do NoYr;mbro ~ accresccnlc-se, depois da palo.Yra « alimcnlw;iío ,, us vulnvms « inclusiyn do pessoal». - A.lciudo Guwtauara .,
A Commissüo ncccitn n emenda ..

N. 3
A' rubrica ~!J"- SubYcncões n Institutos ·de Ensino:
« Suppl'imiclas ús discriminar;õcs ela vc!'lJu ~.

.'

Estn emenda é da Commissüo.

N.

á

A' mesma rubl'icl1 22"- Subvenoões u Institutos de En-

sino:
« Heduzicl~ a verba para serem mnuLiJas cm •l'il1UJ;úo ús
llaould:ides de Meclicinn elo !lio ele :Janeiro c Buli ia, de lJkcilo
de S . .l'uulo, Escola l'olrtcchnica do llio de Janeiro o Collegio
Pedro IT, ·as mesmas subvcncões CJUC Livct·am cm ·JDU, a
saber·: 1. 008 :002$300, 050 :2.\0$300, 38i :880$, G03 :358$3H!J o
H5: 7.\8$3ú.\, respcctivamcnt~. ~
A' ~:mcncln ú dn Commissüo.
t"' .. OI. .,..

,'

't.

i:·

....

'

M

....

'

~

'
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·A •rtthrica 20'- Jiygiene o Snudc Publica:
« Supprimn-se na «Directoria do Prophylnxin) n vorlm
para JS auxiliares acndemicos, (1t3 :200$), c nos • Ilospitues
do isolamento 'nos Estados~. a consig'nn~•úo ele 3:000$ pura o
liospiLal de 'rnLuocn no Pnrú.~
J~stn cmoudn ó ela Commissiío.

N. O
A' l'uhrien 23' ·-Escola de Bcllns Arles :
« nestabeloçn-sc a ]ll'OPOSLa do GovC.t'llO ,)
Esta emenda ú do Jlelntor. A Commissüo opinou pela
rejcioüo.,

N. 7
A' rub!'icn 20'- Ohms :

• Mnntenhn-so ·n pl'Oposiciio da Cnmnro,• supprimindo ns
palnvr·ns na consignncúo « Oonscrvnc.üo, nc.ercscimos, etc.», ntú
I' nine i o elo Governo».
A· Commissiío nccci!n u cmcncln,
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N. 8
«Ao ·ar L. :.!", loUra o- ~lmüculm-sc o dispositivo».
EsLa umcucht é do ltcl•aLor c manda mauLct• u. u.uLod~UrjÜO
pura. que o G'overuo se J'uua l'CIH'esuuüu· ol'fiuinlmcuLe nu Exposir;iio de !Jygienc de Lyou, podendo pum isLo dcsponuet' uLé
üO: 000$000. .
A maioria da Commissfto uwoiLa u emenda.

N. O
A' ~:monda sobro o ar L. 3": SubsLiLun-so 110ln scguinLo:
« ArL.
O Govot•uo mnntr~rú, un CapiLul l!'edcral, us soguinLos .subvonc;úcs o auxilias:
Instituto IHsloriuo 'C Googruphioo BJ•azileiro.
Sociedade Nacional ·do Gcogmphia .•...•••.•.
Academia Na:cionnl do ~lcdicina ............ .
Dispensaria do S. ViuenLo do Paulo, dklgldo
.
pola Trn1ã l)au kt. ....... , .............. .
Maternidudo das Ltwnngcims .....•..........
'Associnciw .P roLccLorn dos Cúgos DczesoLc de
Sctom11ro .... , ............... , ........ .
1\sylo do S. Luiz (velhi•co dcsamJJU•t•nda) ...•..
Instituto de Protcocflo o Assistencia 1i InJ'ancia.,
inclusivo auxilio para •aluguel do casa .•..
~\·sylo do Bon1 Pnslot) .......... , .... ; ...... .
Liga. ConLr.a. a Tuberculoso .... , ..... , ... , .. .

2ú:000$000
10:000$000
10:000$000
120:000$000
100:000$000
20:000$0{10
20:000$000

.I

1,8 :000$000

'

,, :000$000
2!L :000$000

Pnragt>apho unioo. O Poder Executivo subvcnuionarú ltlllllJem ·com 15:000$ cada um dos vinte :Estados da ncpu!Jiica,
devendo essa subvcl\f;.ão se1•, pelos t•espcutivos goveJ•nos, applicada cm auxilio ,aos oslabclccimcnlos de rttssisLencia, un.ridudo c !Jcncl'iucncitl das •capilacs,,
A emenda rí da maiorin <ln Commissflo.
N. 10

civil

A' nutol'ir.nciio pn,m J•cformnr os l'egulnmcnl.os da policia
aocl·c~cenl.e-sc, onde convier "·c o da Casa de Cot·rccci•o.
A' Commissiío ·ncccitu a emenda.

N. 11

Ao additivo ~nr. nulorizn o Podn,t• Executivo n rcvct• o
regulnmcnl,o de h~·gicnc e ,snudc publica:
« Snbsl.ilna-sc a lcl.l.rn 11 Jleln seguintr.:
11) não dar· nos funccionu'l'ios outrns vnnlng-r.ns lllém ila]Ucllns de que gosam os rio TnsLilulo Oswnldo Ct•uz., ·
A cmonrl" ,-1,\ , .. ;:o.n1issão.

,. , ..
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N. 12 I

•

•

I
I

Onde convi~r:
« ArL. Nos Estados, cm cu.ia rcprcscnLnção 'federal occot•rer algumn. \'ag.n, si os .respectivos governos, dentro de 30
dias, não designarem dia para ·se proceder ú eleicfio, do nc.cCmlo com n lei, o ministro ·do TnLet•iol.' o J'nl.':í, não devendo o
1wazo da eleição exceder de GO dias, depois daquello primei.ro
periodo,,
·
EsLa emenda'" da Commissão.
N. 13

Onde convier:
«Ao nrL G2 do docreLo ·n. !l,057, de 21 de de?.embro do
1012, depois da palavm « m•J•azoat• ,, acercseenLe-se: «urinai o
nns nppel!acõos,.
'A emenda ó do St•, Alcindo Gu·annbara. A Commissfio ncceiLn-n.
N, 14

Onde convier:
« ArL.
Ficam abolidas as ré.rias 'fot·enses, para cobrança
da divida ncLiv·a ·dn União,,
A Commissfio •accoi tn esLa emenda, que ú do Sr, Senador
Alcindo C:uannbam.
N. 51

«Ao nrL. :l'-All.orcm-se as quantias dr-claradas, om ouro
c papel, pn.rn rnduzil-ns, de nccOrdo com as emendas aptwovndns,,
A cmcnd11 é dn Com missão.
;

N. Hl

Onde convier:
«Fica o Governo nuLorizndo n contrnclnr n construccão do
Pnlncio dn .TusLicn, dn. CnpiLnl Fcdcrnl, rio ncct.rdo ·com· n mensagem do Sr. Pr!lsidente dn ftepublicn, do 12 de novcmbt'O
elo 1012, sem dospczn nlgumn pnt•a o Thcsouro o rndu?.irlns ns
compcnsncõcs n. QUe se l'cfcre nquclln. mensagem (t concessão
elos terrenos pedidos, 1\ isoncüo elo di.rooitos nclunncii'OS sobro
o mnl.ct•inl imJrorLnclo pnt'!l •ns r.onsl.t1JC,,õos c 'cl irei tos de des-.
ltJH'Ofll'in,,üo, 'ficando <le plonn propri()[lnde dn Nncüo todo o
pnln·do o suas clcpcndcncins o não devendo n consl.ruccüo deste
cxflodr-r do 12.000:00Qo$, de nccr.n•rlo com os p{nnos .it\ nprescnl.ndos c que 'forem .~pp,rovados pelo Govfrrno. »
Esl.n emondn •í ·rJo 81·. Sennrlm• 'l'homn1. Aecioly. Ti·ntnndo-so <1(1 nsstlmpl.o, sobro o qunl hn umn mensagem cspollinl
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do Governo, a Commissiío ó de parccm• rrue sc,ia rc,ieilada,
aguardando-se Jl!ll'U dir.et• a ,t•espcilo, qunnclo tiver nnclumcnto
ar]uclla mensagem •
. SuJa dns Commissües, 2i de tlr.zem!Jt•o de Jnl3. --Pclicúmo
1'enua, Prosidunto.- J'avm•cs de Lura, 1\clalot·.- U1•úano
Santos. -Sri Freire. -L. de !Jlhücs. -: Vlclo1•ino Monteiro.
- Joao Lui: Jllvcs, com •t•csLriccücs .. - Pmnelsco Sá. - P.. OlU·
ccrio ..
Jll\!END.IS DO SEN.IDO. ,\ PnOPOSIQ,\0 DA G.I~!AilA DOS IJEPU'J'.IDOS,
1'1'·. 85, Dll 1013, A QUg SE llEFEilE O p,\llllClll\ SUPil.l

N. i

A' vel'lm :15- Polir: la .do Dlstricto Federal - nn sub-consignn~iío Escoln Prcmunitorin Quinze rlc No\'omhrn, ttect•cscmitc-so depois da pnlnvra alhncnlaçlio, as palavra~: «inclusivo
elo pessoal».
·
Sul [I das sessões, 2ü de dezembro de 1!H3. -;.1lointló

Guanabara.

N. 2

RcsLnhclecn-sc nn .ruhricn orcnmr.ntnHa- Esco1n de Dcllns
Arles- a proposta do Govorno. - 1'avm•es de Lym.

N. 3
Mnnl.cnhn-sc, nn J•nhrien 20, « Ohms », n proposi~ão dn
Camnrn dos Deputados, suppriminclo as palavras « nn. eonsignnciin, cotBCJ·vnQiío, ncN·cscimos, ele., nl•l Palncio ·do Callctc.,
- J'avarcs do LJn•a,

N. 4
. A' nutm·izn~iin pm·n .J•oroJ•mnr os rN:uln.mcnl.ns rln policia
civil nccposccntr-sc, onde c.Qilvil:lr: c o da Cnsn de CO!'!'ecc.üo.
-1'avm·cs d11 Lura.

N. 5
i\fnnlcnhn-sc o dispositivo cln le'lrn C, do nrt.. .2.".-Ta·
rln Lum.

?Ja.J•c.!

N. a
'A' cmcndn snhrc n J•uhricn 22- Su!Jvcncüos IÍ lnstii.utos
do ensino: substitun-sc pclns seguintes:
Supprimidns ns discrimlnnoücs de \•crlms.
ncduzi.dn n vm•hn pn.t•n sePém mnnlldns, cm rclnr;iio ~s
Fn.culdnrlo de MNlli!Ílln rlo nlo de .rnnoil'O o Tinhln,. rlo nli•ril.o
rio ncciro o S, Pnulo. Escoln Pol)'Locilinicn
tlo TIIh. ". de_,. \Tnnc!ro
.
....
'
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c Collcg!O Pedro TT, ns mnsmns subvcnr;üns CJl!O l.ivnrem cm
1 01~, oJJsot·vacJo sempt·c o disposiLivo do nrL. 12G da lei orgnnicu do ensino.
·
(Dn Comnüssüo do l?innncns.)

N. 7
A' emenda sobre n 'l'U)lll'ica ü - Secretaria do Senado-

nedija-sc assim:
Elcvaclu do 2:100$, pnl'a ntl.endcr no nccrcscimo de vcncimenlos no chefe da redncciio dos debutes c redu?.idn de róis
8 :000$, sendo tí :GOO$, na consignnr;üo « ~lntcrial) (Sorviço lnchygrnphico, de redncuüo dns :~clns c .revisão dos dcbnles),
P?l' ficar supprimida a grnlificar;ão que era abonada no viccd!l·eclot•, () 3 :300$; '!1a sub-consignuçfLo- dispensados do serviço, po.r haver J'allecido um conLinuo.
(.Da Commissiio.)

N. 8
'Ao nddilivo que autoriza o Poocr .c.xccu •• vo n rever o
regulamento dn Eygiene e Saudc Publica:·
SubstiLua-sc n loLtra ti, pelo seguinte:
d) niio dar nos funccionarios outras vnntngons nl,ím dnf]ucllas de que gosnm os do lnsLilulo Oswnldo Cnt?..
'

. N. O
A' emendn sobre o nd. 3'- Substitnn-"SC pcln seguinte:
'ArL. O Governo mnnlcrtí nn Capital Fcdcrnl, ns scSltin tcg subvenções c auxilias:
TnsLiLuLo IJislorico c Gcog-rnphico Bl'nzi!eil•o, 25 :000$;
Socil)dndc Nncionnl de GoogJ•nphiu, 1,0,:000$;
J\r.ndcmln Nncionnl de Mcclio.inu. 1O:000$;
Dlspensnrio de s. ViccnLc de Pnulo, dirigido pcln i,rmit ·
Pniiln. 120:000$;
Maternidade das r.nrnn,jcirns, 100 :000$;
. Associnçiio .Protectora. dos Cégos Dozesele de Setembro,
,1,

20:000$:

'Asylo de S. Lu ir. (Velhice Des,nmparndo.), 20 :000$;
Instituto de Proleccüo c Assislcncin ti Tnfnncin, inclusivo
auxilio po.rn. aluguel de cnsn, t.S :OOO:j\;
Asylo dG Bom Jlnslor, !t :000$;
Llsn Contrn n •.rubcrr.ulosc, 21 :000$000;
Pnrngrnpho unico. O Poder E:t1lculivo suhvcndonnt'IÍ
Lambem .com 15:000$, cndn um dos 20 EsLndos dn nepublir~,
devendo essn sulJvencão se1· pelos respectivos Governos, oppliClHia cm auxilio nos cslnllclccimenlos de nssislcncin, cnJ'ldndo
o bcilOficcncin dns cttpitnes.

CPn

nwiqri~
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N. 10
I

.

Ao ar~. 1"- AHorcm-sc as quantias dcclnrndas, em ouro o
papel, parn •r•cduzil-as de accllrdo com ns emendas npprovndas •.
(Da Commissüo.)
N. H
Onde convi·cr:
1\Jrt. Nos Estados, cm ctr,in represcntnoüo federal occovror :~Jguma vaga, si os rcspectivso Governos, dentro do 30
dias não designnr•om dia pnm se pr·occder :\ eleição, do ·~c
curdo ·com a lei, o ministro do Inter•ior o f~r·t\, ·não devendo o
prazo da eleição exceder do GO dias depois daquellr. Pl'Í!Thlil'o
período.
(Da Commissão.)
N •.12
Onde convier:
.Ao art. G2 do deBr'olo n. 0.057, do 2'1 de dezembro de 1012,
depois da palavra « al'razolir, hoor·esce.ntc-sc: «afinal c nas
appellacões ».
·
Art. Ficam abolidas as fó['ias forenses pal'a a cobmnca
da dívida activa da União. -A lain do Chtanabm·a.
N. 13

Onde convier:
Fica o Governo autorizado a oontrnctar a consliruccão do
palacio da Justíca da Capital· Federal, do Mcõrdo com a mensagem do Sr .. Presidente. da Republica do 12 do novembro do
1912 sem despeza alguma p~ra o 'l'hesouro, e reduzida as
compensacões a que se refere aquella mensagem ú concessão
dos tcrt•enos pedidos, á isenção .de dkeilos aduaneiros sobre
o material impor·tado para as construccões c direitos de desapropriação, ficando do plena J]ropricdndc da Nacüo, todo o
pn!acio o suas dependoncias 'e não devendo a construccão deste
exceder de 12.000:000$, de accôrdo com os planos. .iá apresentados o que forem approvados pelo Governo. . .
Sala das sessões, 2.0 do dc?.embro de 1013 ..'- Thoma:
iiccioly.
N. 14
Ao n. 20- Hygicne e Snudo Publica:
Supprimam...so as •C·onsignncõc~ .para o hospital <ln Tntuoca e nuxililllres acndomicos.
(Da maioria da Commissiio. )
A imprimir.
•
-"'
'

-.·t.·:

.

O Sr. Pinheiro Machado oomeoa dizendo que vne desobrigar-se de parte .do compromisso, que honlem fizera, .do dar
'•

•
'
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oxplicncõos por cllo reputadas completas, sobre varios assumptos de capital impot•tancia. Deixava, porém, hoj c de tratar
da questão propriamente politica, pam so occupar do um
. nssumpto que o anno passado preoccupou seriamente a attencüo do paiz, suscitando debates vehemcntes e apaixonados,
ainda ho.ie continuando a ser objecto de controversia da purtll
daquclles que, apezar dos beneficias inilludiveis., • do mstituto n quo in referir-se, ·continuam amarrados ás suas conviccOes.
·
·
nefet·ia-se o orador ú Caixa de Convet•são, contra a qual ·
ncha que são apenas os que, num estreito ponto de vista,
entendem ver as questões cambiacs uma especie de no!i ma
tanacrc.
E' ·S. Ex., dos que· acham que a verdade não ~ apanagio
de doutrina alguma· c via que estava preoccupando o cspirilo
da Nação, ha muitos annos, a estabilidade cambial, que garrotoava a fortuna publica c a deixava ú mercõ dos especuladores
o do capricho estrangoil·n, habituado a explorar a nossa costumeira indolencia.
·
·
.
Na occasião em que foi eleito Presidente da Republica o
Sr. Affonso Penna, essa questão preoccupava seriamente o
espirita da Nação e o orador tendo occasião de conversar com
S. Ex., antes de assumir o podct•, ouviu delle que ba muito
pensava em descobrir a solucüo, a formula, que pudesse obviar.
esses inconvenientes.
E então contou-lhe o Sr. Affonso Penna que jú tinha
mandado pedir ao Ministro do Brazil, no Chile, e ao Sr. Assis
.Brazil, na A!·gcntina, subsidias para o estudo dessa questão.
Só depOJs dessa conversa é que a questão comecou a sor
agitada •na imprensa, c, posteriormente, no Convenio de Taubat6.
Mas tendo sido ncceita por membros do governo de Estados importantes da Republica, de Minas e de S. Paulo, delibemção do estabelecer a Caixa de Conversão, este plano comecou desde logo a ser vivamente atacado pelo Governo, P.ela
maioria da imprensa, c por forcas parlamentares,
· · E em torno desses argumentos, falsos e sentimentaes, perturbaram seriamente a op1niüo publica, levando até ú agitucã•J
ao ponto de se temer uma convulsão social.
O Estado do S. Paulo, o seu governo, seriamente interessado na valorizacilo do café, prestou braco forte e auxilio offi·
cacissimo, para que pudessem triumphar as idéas da Caixa,
sondo bem do vor que S. Paulo não era arrastado pelos mesmos
sentimentos, pela mesma conviccão que nutria o espirita do
orador, mas dcsej ando salvat• a pt•oducoüo da sua rica lavoura
oafeeira, perturbada pela situação da instabilidade do valor da
nossa moeda. E' que quando S. Paulo procurou obter um
emprestimo na Europa, que ·nüo poude conseguir sem a assistenciu da ·União, foi-lho declarado que não' se regateava apoio
tí modicla, toda vez que clla tivesse como complementar a
Caix~ de Convot•sü~, porque entendiam que o emprestimo con~
segu1do sem a Catxa ~e Conversão, em vez de favorecer 11
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lnvourn do cnfú c locln n pt•oducção nnr,ionnl, vil'in, no r.onLrario proslnl-n do vez nn ag011in dn Jni~crin.
Assim IJÜO onlendeu, 11orém, o Sr. Rodrigues Alves, Presidente dn ncnulllicu, que niío regateou o seu apoio no empt•estimo nlme,indo, mn~ que so dcCJinrou desde logo inimigo
o udver~urio dn Cnixn de CoJWct•süo, tendo u seu Indo o ijeU
illustre uuxilint·, Dr. Leopolclo do BunJões.
O Si~. Ar.rtmoo Eu.rs- V, Ex. dú-mo Iiccnçn pnrn um
aparte Qunndo S. Paulo pediu o endosso dn União, o Sr. Ilocll•lgues Alves uüo em mnis Prcsidcnle dn Hepu!JIIcn.
O Sn. Pv!\r-mmo M.ICII.IDO- O que niio ú cxnclo ú o CfUO
V. Ex. ucn!Jn de declàrnr, como vou provut·.
O Sn. Jo.\o LUiz ATNHS- O assumplo foi debatido durante o Governo do Sl'. ltmh•lgues Alves.
o Sn. ALFI\Eo.a ELr.Is._ O cmpreslimo de lres milhões •..
O Sn. Pr,Nniltno MACI!Ailo- Estou fnllando da val.Oi'i'l.a~iio.
E o Ol'adot• pnssn a narrar o seguinte cplsoclio:
Quando se tratou d~ssc cmprcstimo, votado cllc na Camnm, foi par~ o Silnnclo, ando encontrou ccl'!'úcln ·.opposiçiío.
· Tendo eahido n medida no seio da Commissuo do .liinnncas,
cuja maioria se rovoltnvn contm clln, o St•. Glycerio que .iulsnvn prcjudicnclo o plano do apoio ú vnlor!zncüo do cnftl, snhi.ndo do sua cadeira, que ora n que agora oocupn, atravessou
o J'Ccínto c foi cntondcr-so com o orador !ntorpollando-o:
- « Enlüo vocl)s quet•em CIU[ll'Obeccr s·. Paulo)?-« Absolut:unonte nüo. Nós deseJamos uponas que a Uniúo tenha
gnrnntins bastantes parn que, se este. plano fOr aventureiro o ·
•nüo produzir rcsullados, os intm·esses do 'J.'hesouro Federal niio
póssnm sm· attingidos pela garantiu que n Uniiio vne dlir no
omprestímo »- Attendcndo no appello de seu lllustro ·collegn,
sahíu S. Ex. immedintnmeille do recinto n procm·nr o Scnndot•
Hum iro .Bnl'ccllos.
·
O Senado!' lluy Bat·bosn c outros íllustrcs membros dn
Casa, J'izQ.rnm-lhes ver que, toda a voz que houvesse gnmnLins
para o empreslimo, nüo tet•inm o direito de negnr esLu tenta•
tivn cm que o Jll'OSrcssistn E8tudo do S. Paulo i'undnvn suas
espet·uncus puru mu,nter a fortuna do suu terra.
O Sn. LI;O!'OLDo OE BuwrõEs clt\ um apnrlo.
O Sil. Jo;\o Lmz ALVBS- A' Cnlxn de Conversiio foi disoutidu nn Cnmnra no tempo do St•. nodrigues Alves, sendo seu
relator o Sr. Dnvid Campista.
O Sil, Nr[J(J Pm;:N:-;H.\...:... No convenio de •ruubatú llgumos
as duns questões. Os prcsldcnlcs do Estudo do llio o de Minas ·
só nssisnurum o convonío, ligadas ns duns questões.
O Sn. .PINimrno Jll,\ClfADO- H<mtem .ncleantel dos ln tribuna que niio emilljrín rwoposiciio·nlsumn que niio pudesse sei•
ncomp~nhndn ele provn irrefJ•n!)nvel, A'ffirmei quo o !Jitlj)re~,
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timo rmrn n vnloriznçfío leve inicio nn Cnmn1·n dos· Dnpnlnrlos
durnnlc u Prcsidcncin do Rr. noell'igues Alves; O Sr. Bulh<ios
acubn de ncgn!' csln nffirmaçiio. Ahi csliio os Annac.1 c eu
liJnho nqui documentos que cu vou ler no Senado, como l't·ovu
cvidonle.
O Sn. ALFnlmo Er.LIS- Eu rompi com o Governo do Si'.
nodrigucs Alves, .I uslamcnlc Pela .opposicüo que c.ncontJ•nvnmos du pnrtc elo governo cm reincito n csln mcdieln que
.it1lgnvnmos ncccssarin c vital pnrn S. !'nulo.
O Sn. PmNEmo MACHADO continuou, porém. No momento
mais itgudo dn questão, S. Eil:. cstnvn cm Caldas, onde rccchin
dim•iamcntc cartas ele varias amigos, principalmente d-o Sr. Loiio
.:Vclloso, cru·Lns estas ullimns elo que S. Ex. l<l lt•cchos cm que
se lhe fali o. nló cm rovoluçilo contra o plano dn Caixa. Jloi
por essa occasitLO quo o Sr. Joaquim Murlinhó, renunciou n
sua cadeira, parcccuclo isso o ultimo l)Clardo para confusão c
dct•rotn.
De regresso a esta Capital, chegando n S. Paulo, foi ncólhiclo generosamente pelo presidente do então daqucllo Estado,
o Sr. Tibiricá, que era um dos propugnadores mais convnnc:idos do. xcellcncin do plano, manifestando uma vontade lilo
inqucbrantnvol, .no locnnlc a este assumplo, que o orador, que
vollnvn amolcslndo com as rtolicins que daqui recellio. relativas
no exilo da solucão cruc almc,jnvnmos, após a conversa que. leve
C·Om ollc I'Cttdquiriu energias.
Na rcprcscntac.ílo paulista, então, nüo havia uma vcnladcirn coordcnncão ele esforces, umn cohcsüo no redor deste
pJ•blllemn. Snllcm todos que o. l)olilica paulista eslava UGsln
6pocrL dividida cm varias matizes .
.~~inhn havido uma refrega polillcn ém q.uc os dissidente~
que tinham estado no Indo da cnncticlalura do Si·. Campos Shllcs,
nno ncccila pelo govct•.no de S. Paulo, se sentiram mclindt·ntlos;
dahi o dissidio, que jú existia. augmenlnr entre cssn ngt;rcminc[o JlOiiticn c o governo do Estado.
. JJisscrn então o orador no Dr. Tillirictí: « Pnrn rJuC lovemos a melhor o nosso esforço nn Cnpilal Fcdei·nl no redor
deste Jil'-Oblcma, ó ncccssnrio que hnjn coml)lctn cohcsiio cm
S. Pnulo ,, cohcsüo que o orador diz .i1í linha sido tentada pelo
St•. Campos Sallcs, mas que llnvin frncnssndo cm visln dn
rclutancin do St•. Tibiriç1\.
Quando t•cgt•cssavn de Poços do Cnldns, fUt•n ler com o
St•, 'J~illirlçJI, o dlssci•n-lhc: « El' nccessnrío que V. J~x. so
concilie com ns forcas Jlolilicns do Estado. O qnc alvitrou o
St•. Dt•; Cnmnos Sallcs ó um fi nccessidndc :>.
O St•. 'l'lllirictl uiio oppoz ohjccçúo nlgumn c nccoilou ns
obsct·vacücs, indo o orndor ímmcclinlnmentc communicnJ• o
occol'l'ido n-o Sr. Campos Snllcs.
E ti tnrdc, o St·. 'Cnmpos Snllcs foi se entender com o
'J?r. •rib!ric.d, nsshn se fnz.cndo :'a unificnc.~o dn IlOlilicn Jlnu!Jsln,
,

'
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O Sn. AnoLr>rro Gonoo- E' exacto, Posso attestar a yor~
da de dos factos.
-~
O Sn. PINimmo MACI-IADO- Regressando finalmente, a esta:
Capital, tendo antes respondido á umn curta que o Sr. Murtinho lhe dirigira, explicando as razões de sua renuncia, o
orador ,it\ encontrara, com a noticia da acção cohesa de São
Paulo, os arraiaes políticos completamente modificados. Já
então tinha proi'eJ•ido, na Cnmarn dos Deputados, Sr. David
Campista, o sensacional discurso, demonstrnndo as oxccltoncias
da Caixa de Conversão, discurso, que nã.o teve contradiota, JlUO
pudesse desfazer a impressão deixada no ,ParlamOilto.
·
Após algumas considerncões pcssoaes, o Sr. Pinheiro continua, text.ualmente:
Si não tivessemos estabelecido a fixidez do oamhio, · que
amarguras tci•ia soffrido a nossa Patria, e quiio lnmentnvel
seria neste momento mesmo a situacüo do paiz! ·
O SR. Lmo~oLoo DE Bur,nões- Elia não' podia ser mais
triste.
·
·
O SR. FM'NCISCO Gr,YCmuo- E as impressões produzidas
pela opposicão á C11ixa de Conversão impediram que se adoptasse a taxa verdaéloira, que ora de 12 e .nito de 15,
o Sn. Ar.crNoo GUJ\INABAM-Apoiado.
O Sn. PINHmno MACHADO- Não' direi a V. Ex. que .fosso
a de 12, mas V. E:-:. acaba de ·proferir uma grande verdade,
porque essas impressões impediram quo, no Governo do illustre
Sr. Nilo Pecanha, mantivesscmos a taxa a 15, que era a taxa
verdadeira.
O Sn. FM!Ncrsco GLYCEnro-0 proprio Sr. Murtinh·o, na
reunião do palacio do Ing>á, declarou que no Jl<lnto de vista cm
que nos, havíamos collocaclo, a taxa verdndeirn era a de 1Z
e não de 15.
O Sn. FMINCrsco SA- Tslo ó arbitrnrio. Neste caso poderia ser de O.
0 Sn, PINF!E!ThO MACFlADO- Neste ponto VV. EEx. mo
obrigam n fazer uma ligeira digressã-o. O nosso mnllogrndo
amigo, Dr. Joaquim ~rurti.nho, nesta questão do ostahelecer.
tnxn, embora fosse contrm•io no instituto, cooperou com os
seus conselhos. Mas, na occnsiit<> cm que cleliberavnmos resolver o problema S. Ex. tergiversou. Numa conferencia que
tivemos. elle declarou que n tnxn podia ser do "15; postorio!'mentc, em documento cscripto, que aqui tenho, S. Ex. mo
nffirmou que dissera no Tngá que n taxa devia sei· de 15 ou 1G.:
O Sn. AWINDO GUIIINABAI\A- Na occasião, n taxa dovin ter
sido de 12.
o SR, FnNxcrsoo Si\- E' um algarismo como tocloA os
outros..
..

I
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O Su. ALCINDO Gu,U.'IADAIIA -I:Iuvia muito mais probabilidade de set· de 12 do que de 15. ·
O Sr~. i\!JlTELLO- O Dr. Joaquim Murtinho tinha a sua
formula.
·
0 SI\, LIOOPO!.DO Dll BULHÕilS -:E I! c foi contrario; manifestou-se muito i'rancnmcntc.
10 Sr~. PINtmmo NlACHADtOtr-IHn, cet'los detalhes de <juc
fu.io o mais passivei de tocn,t'. Um é oslc. ConLrarios (L Catxn
de Convct•são, em dout!'inn, eram muitos illustres homens de
Estndo, 'CJUO nos det•nm a sua cooperação. O Sr. Senador Murtinho, como ha pouco nffirmou o i Ilustre Sr. G!yccrio estava
oomnosco no Tngt\, numa memoravel confcrencin, S. Ex. nos
disso então, como sempre affirmou, que era i.nfenso á eslabilir.acão do cambio. Mas, devo declarm• ao Scnadq, que tendo
sido ou pr-ocurado nesta Capital pelo Sr. Olavo Egydio, c,
creio, pelo Sr. Albuquei·quc J.ins, não quiz ter conferencia
alguma com S. Ex., relativamente a esta questão, sem pt·imciro entender-me com os Srs. Drs. Joaquim 1\Iurtinho o
Ruy Barbosa, que então nos honrava com a sua solidariedade
o oonfiuncu. Após n conferencia que tive com o Sr. Joaquim
.nhirtinho, foi que me entendi com os paulistas, porque não
queria contrariar compromissos que não pudessem sm· honrados pelos meus correligionarios.
.
O Sr. Senador Murtinho me disse estas palavi·as textuacs:
-«O Estado de 1\!inns, o Estudo de S. Po.u!o, o Estado do nio,
tres grandes Estados da Republica, e o Rio Grnnde do Sul ....
.iá adoplaro.m n Cnixo. de Conversão. E' porto.nto uma solução
triumphnnto. Você tem oonviccão do que cllo. ó benefica. Tenho
pois contacto com os paulistas, tirando da questão os proventos
poliLicos closso Estado. •
·
Só então approxímoi-me dos ()nviados de S. Paulo. Causou-me, pois, sorprczn quando o meu illustre o.migo J'osolvora
renunciar a sua co.dciro., do Senador, por estnr cm discorclancio.
comnosco, pois que S. Ex. mo uffirmarn quo virio. da tribuno.
apresonto.r os argumentos contl'arios, .ou então não tomaria
po.t•to activo. nos debates.
Escrovi-J.hc uma carta, mo.sondo, nnquolla oocasião, cu.ia
rcsposto. tonho, o cuja cópia existo nos archivos da fnmilia
do.quello illustro morto. Já b!L dias ouvi o.lludir a esse documento numo. publico.çüo feita pelo Jor11al do Commm'cl'o.
Depois de ler vo.rio.s cnrto.s do Sr. Leão Velloso, o de dizer
ú Gazeta de Noticlas, a!ludindo a um seu artigo de ho,io, que
não precisa ser nculado paro. cumprir seu dever. o Sr. Pinheiro
cleclam não lll'Ccisar do um bill do indemnidado, o que se .faz
essa digi'Ossão pelo passado ó apenas cm defeso. do seu pal'l.tdn,
ou,ias idúas o.chn bonomoritas o patriotioas. Fallanclo ainda
muito nesse sou mesmo tom, S. Ex. passou a lol' uma uat•la
quo o S1•. Campos Salles lho oscrovou logo depois do sou on~·
oontro com o Sr. Tibil•ic1i, encarecendo a sua conductu ..

Chamado nesse momento ti ordem, pelo Sr. Gúcs, pot' cslm•
finda a hora do cxpcdicnlc, o Sl'. Pinheiro requereu tll'OI'Ogn(>üo, continuando para nrrirrnnr que do mesmo modo que
Campos Snllcs, pcusavn Glyccl'io, do quem- lô um discurso
pronunciado num nlmo~o üm cnsn elo orudor por occasiáo dos
acontccimcnlos cm qucslúo.
Nesse mesmo agnpe, porúm, nulos do discurso do St·, Glyccrio, llnvinm sido pro.nuncindos um do Sr. Nilo, chnJlwnclo o
orador do chefe c outro do oradO!', declinando dessa quulidncfc
do chefe.
_
E terminando n leitura do discurso do Senador paulista o
orador proscguo textualmente:
·
· -Como vê o Senado vê essa cruz pesada a que se referiu
o Sr. Senador Glycerio, jtlmais foi por mim pt•ocuradn, e uiio
foi, Sr. Presidente, porque cu sou um dos que entendem que
num!\ Hçpublica Federativa, c;omo n Brnzilcit•à, o poder det•üctriz deve ser alimculado, devo Ler 11 collaboracão activa de
todas ns partes componentes dn unidade nncional.
·
Sou infenso- c minhn vida publica ahi csttí para dcmonstt•ar- ao caudilhismo politico, bem como ao cauclHilismo
militar. Nunca a minha rnzfio poude subordinar-se no mando
discricionario de quem quer que seja. Nilo PQdin, pois, nl~
mcjar, Sr. Presidente, o posto do chefe ele um partido politico.g• bem do vet• que occupando temporariamente o car;go do
director desse partido pela elci~ão dós meus correligionarios,
c dos meus- concidadãos, eu .nilo fujo absolutamente ás responsabilidades que porvcntum me possam cabe~·.
Continuando, no cmtnnto, o Sr. Pinheir-o lê, cm scguidn
uma car\a do saudoso Dr. David Campista, c promotLc quando
tJ:atar da questão politica fnllar da campanha tenebrosa, falsn
c injusta que se lhe moveu cm S. Paulo, que ú n·terra de seus
an !opassados,
·
A seguir, o orador lô sobre a questão cambial uma Jong11
aat•La do Dr. Borges de Medcit·os, cu,ia responsabilidade o oradm·.
o em apal'tes os Srs. Francisco Sá, Alcindo Guanabara e Victorino, com varias apoiados, fizeram estrondosos elogios.
O Sr, Pinheiro Machado, que fallou durante mais de uma
hora, assim terminou:
-Sr. Presidente, nüo tratarei como desejava longamente
dessa questão. Disso, cntl·ctanto, o bastante para que o pniz
fique sabendo quai i:Oi a nossa intcrvoo~-üo neste assumplo,
qual foi a nossa coopcrncilo ao lado dos estadistas quo c.omnosco
entendiam que 11 Cnixa de Conversão ern elemento para o progresso o a prospet·idndc da !l{)SSa Patria.
•
,
E' uma demonstl'açii{) mais, <]aquiiJ{) que affirmoi, bonlem,
desta tribuna que CJunndo se tJ•nta de inLeresscs publicas, mLnhn
r.etinn não ú empanada !}C]n nuvem da pat,cinlidade.
Não tenho odios nem malqucrcnoas, Sirvo o combalo ao
Indo dos que esLüo com a bon causa, cooperando na solucão
desses problemas, que, como ouLros, süo vHaes pum o :Estudo
do S. Paulo que, entretanto, na politica ·tem estudo scmpl'O
diVOI'Cindo il!U lllÍlll!U UQC·ÜO·
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2" db·cussiio da proposiçiío dn Camurn dos Deputados
de 1. 013, m!lot•izundo o Presiden lo da 11cpublicn a
nbl'ir, pelo Minislerio da Mm·iiiiJa, •Um .,Cr<ldilo extruorctinm·io,
no J;Orl'ontc· exercício c nn irnp'ortnncin. do 2. 701.:710$71,0,
om·o, pn.rn pngnrnouto do ciJlciJ prostacfi~s do tender c para
o das pt•ostuoõcs dn nova sccc;ito do dique fluctunnlc •c o dos
matcria.cs cncommcndndos un Europa,
,\pprovndn.

n, 82,

'

'O Sr. João Luiz Alves (Jlclit ordem) rcqu~r c o Senado

concede disrrcnsn do interstício '[Jnrn a 3' dis'Cussão.

CIIE.\Ç,\0 D.\ In!DAJX,\DA DO DIUZ![. lll! I'Ofi'l'UGAT.

:l" diseussüo do projeiJlo do Senado n, 20, ctc 1013 nulurizanclo o Jlt·osidenle ·da ltopublica a elevar ú categoria do
Embuixnda u Lcgncüo do Brazil cm Porl:Ugnl.
Appr~vnclo; vac :I Commissüo de Uodnccüo.

O Sr. Francisco Glycerio (pclr.t ordem) - Sr. Presidc·nlc,
achundo-so sobre a mesa a rcdaccão fina·! do projecLo· rcl'el'Ciltc ú Embaixrudn do l3razil om Jlm·tusal, requeiro urgcncia
afim do ser imrnediataJ,UClltc discutida c veLada.
Consultnclt\ o Senado concede a urgencia requ<Jrida.

O Sr. 3" Secretario (Scl·v·indo de .2") li\ c ú npprovudo, sem
ucbavo, o seguinte
P.\RHCF.R

N. 200 -

i0!3

lladacçiío {inal do Jlrojccto do .':iaJa do 'li. 2!1, da ·191 3, autorizando o Govc1'IIO a cl<•·val' â catealwia de Emb.ai:~:ada a
Lcaaoáo de 1'o1•tuaal

O Congl'csso Nacional l'csolvc:

AI'Ligo unico. J!'icn. o PJ•csidonlc· da J1cpublicn autorizado
n olcvnt· :í cn~cgorin. de Embaixada n Legação de l'ortusnl;
rovosnclas ns disposicões cm contrario.
Snla das sessões, 27 de dc~cmbt•o de 1013, - Wal(rcclo
Leal, - Oliveirtt 1'alladtio. ·

í\NNAilS DO SElNADO

·

O Sr. Presidente - JMnndo esgotada a ordem do dia, vou
Iovan ln r n sessão.
Designo pnl'a ordem do dia dn seguinUe:
3" discussão da proposição dn Cttmum dos Dopulndos
11. 82, ·do 1013, autorizando o Presidente da ltcpublicn. a
nbl'ir pelo Minislcrio da ~\nt•inha, um· credito cxll'aordinnil"io,
no col'ronto cxot•cieio c na importnncia de 2. 701 :710$7-iO,
·DUl'o, pal'a pugamcnto do cinco prostar;õos do tender o para
o das p'ros~acücs da nova secciío do dique 'l'lucluanLe c o dos
malcl'iacs cncommcndados nn Europa (co·m )Wrcccr /a-vo1·avcl
da C,Mnnrissão de Finanças);

·

2" discussão da proposição da Camat•a, dos Doputndos
n. ü:\. de 1!l13, conc·cclenclo a Ludgcl'o Laul'indo de Oliveira,
foguista da J~strndn do l!,·Cl'l'·O Ccntt•nl do. J3l'azil, sois mczos de
liconcn, r;om ordenado c cm flJ'orogacüo, para traLamcnto do
suudo (com. )Jm•ecar da Com.m·issão ele Finanças f'/fCI"eccudu
c:menrla) ;
~" discussão da proposi~•ão da Camara. dos Dcpui.<tdos
n. üO, do 1013, conced-endo a l\Iunoe! Fot·nando de Paula Bastos, nmn.nucnsc da Bs•tt•adn do Ferro Ccontrnl do Brnzil sei:;·
. mcr.cs de !icen~a. com ·Ordenado c om pt•ot•ogacüo pura ·tratamento de saudc (c01n parace1• (avomvcl da CÕ·fnr,.'issão de

Jli.na·noas);

.

2' discuss•iio da proposiciio da Camnr.a. dos Dopuludos
n. 70, do 1013, concedendo a Francisco Emiliano do Almeida
Daoplisln, prnLicanto de -1' classe da Administracão cl~s CorJ•eios do Estado do Rio dó .Tan!liro um nnno de li~on!)ll, com
(ll'd<mado, para tratamento de snuàe (cpm 2Ílf1•ece1' (av01·avd
da Comm·issüo de Jlboançns);

2" discussão dn proposição dn Camara dos Deputado~
n. 80, de 1013, concedendo ao Dr. Luiz do Arau.io de ArngiLO
Bulcão, inspector sani.La.rio da Directoria Gernl do Snude l'ublicn;. um anuo de licenca, com ordenado e om prorognr;ito·,
pura compl·otar o tratamento de sua snude (com 21«1'cce1' (avora-vcl ria com.urissilo de Flmanças);

2" discussão dn proposicão dn Cumnt'!l• dos Depulndos
n, 87, de 1013, concedendo a Osca.r de Carvnlbo M.eve<lo,
guarda-livros da Inspootoria de Port~s, Rios e. Cnnncs um
anno de licencu, com •Ordenado e em prorogncão, pnm thtamento de snude (com pm•ccm• fav,omvcl d11 Comrri.issão de
F,tnanças).

I.ovanla-sc n sessão 1\s 3 horas c 15 milllnlos.

,.
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8118, PINH lmto !>lAGil.IIJO, Vlt:l!:-PIIBSIDEN'rtl, E
.111.\LI;IO UÚ!l~, :!" ~Et:lii~J'.IHIO

A' I il(ll'U da !.arde, !ll'esenl.e Jllllllei'O legul, aiJre-se a

ses:siio, n que cOLll!OL'J'UIII os Sr•.-:;, .f.Jjnlwir.'o 1\l.ac/ui!JO, .Ar•nujo
Oúcs, lJud t·o BOJ'l:F!::i, ~1 cl e!lo, tiulJL•íel tlu l;;ndo, 'fu l'f1\ La ul··o
:3odl'é, Al'l.lllll' Le!mel<', Judio do Hrazil, Alelllles de Aillleida,
~losú J~u;t,uJJio, Urbano Snulos, Píl'e~ Fer't'I!Ü'U,
~~alres, Ji'l'~llwhwo S:í, '.l'IJOIIH11. .AcciJiy, 'favtu•es

lUIJeir•o Gun-

de Lyra, .Anl.ouiu de Souza, Uuulm PuriJ'()SU, \Vnll'rodo .Leal,. Sigislllllllc.lu

Guuc.rdvws, Goncalvcs J."i.H'l'L!iru, JluyJJrundo dt! l\lir•uruJn, Ulivoira Vtliln'l.iiio, GuilhUJ.•me Campos, Luir. Viauua, .To:lo Lni~
Ail•es, Beruat·dino ~louleJÍI'O, ~lun.iz ..Freire, Nilo .Pe~allllu, AleintiJ UunHa!Juru,. Sít FI'IJÍl'e, Boi'Unt·do ~lonteil'o, ]feiil~iallo

l'euuu. Ae.hJipl11.1 Uo1·do, AII't',e!liO ]~Jlis, Jo'l'illleiseo Glyeeriu, Guu·
znga .fuyrne, .Leupoldu c.Je; JJuiJHieJs, Jose) ;\lui'Lill'llll, ,\.Jeueat•
GttiiiHll'fi,Ps, fieJtel'o~o ~ltu•qt.ws, XnvjeL' dn t;i lva, Ahdou JJn ..
pLisla, .FelipfJCJ Selunir.lt, Het•c:ilio Luz, .rouqu.im Assulll[JU:Ír.
c ViuLot•iuo MouLcit·o (!,S);
·
·
DHiXnlll tio eontpur,~cet• eorn t!ilUSII ,iu:;!.il'i~atla os Srs. J.i,e/'•

t•uit•a Clmves, Silrerh.l Xel'y, l.le't•va,.;io

.Pns~os, J~pilacio

.Pessoa

lliiJeir·n de Brilto, Gowes JliiJeiro, ;rase) Mut·ee!lliuo, Jluy JJm·JJusu, ~~out•euuo ·Baptista, ,\uguslo c.Je Vu:;corwellus, JJucuo de
J>uiva, JJJ•az ,\IJt•m!le:; e A .. ;\r.credo (1~\
E' Jir.la, posla em diseus:;üu c, ocu1 delJulc, approvullu a
nctu clu ocssão aulcr!or.
O ,sr. Secretari'o (su,·vimlu de /") .tlít i.:oulu do seguinte
l~XPEDJEN'l'E

OJ'I'icios:
Uu1 do .S1·. I" Sec:relul'io · c.Ja Ca111urn dos Deputados r·e·
rncLlumlo a ouguiulc !H'oposi~üo:
N. 01 -

1013

O Cougt•esso Nuciomtl msolvc:
.\1•/. L" l1i1:n n Pr.·csicleui. CJ da nopuhliem nulorixaclo fi .
1:oueeJe.le1' no St·. Pt•oeopio Pinlo c.ln Cuuhn ~lom·n, opcl·urio
~.lu ·i" .elusso du .~ 11 divh.,iío da J~sl.t'l.Hin. tio :Fut•t•n CeJJLL•nl rio
H1•nzil, se! is llteXL'~ íle licenca; e:om ot•clenndo, a cJnl.at• do J O de
JciUI'CO elo J:OI'I'eU[O anno,
•
At·L. 2." IluYognm-so as disposições cm conlt•nt•io.
Camnt•u dos Depu lados, 27 de! düzombt•o de J DJ3. - Sa!liuo /Jal'/'o,,·o, IPrcsidcnLP.- A11tonio Siuwüo tio~ Sllulos 1.11al.
i" Sect•eltll'io. -llanl tlll .llora~s Vaiua.- :!." Socl'uludo.- ·
A' Commissüo du .Finuucas. ~ •
Vol. IX
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Oulro da mcôrnn twocedoncin, comnmnicando l.ct• sido
ndopl.ado c enviado á •>ancc;ão o pt•o,icclo llü St•uallo que manda
considcrut• ·oomo ·de cntiJurquo Jllll'[l os oi'J'iciucs dtt Armada
o tempo decot.·t·ido cnlt•o o dcct·do n. !l.HG, de 20 de rnar1;o
de '1\JI~ o o dccrei1D 11. 10.37.\, de :l do ngoslo de !UI~. - !Jh
tcil·udo.
Um do Sr. illlnislt•o das Ucltwücs J~xlel'iot•cs, accu:>undo o
J•ccebirnt•ulo dn mensagem com qtÍe o Senado pnrlcciptt ltavet•
dado a ::;uu nppl'ovuciio no neto do Govat•uo lt'nllsl'et·intlo o
Sr. Dt•, Osclll' de ~L'cl'l'ú do ~linislt•o do J3rnzil em l'ol'Lilgnl
!llll'll idoulico lognt• cm l3et•liln, c commUHicuuuo lei-a encaminhado ao seu closliuo. - lnlclt•ndo.
Oult•o da mesma proccdoncin, lrnusmii.Undo a mensagem
com CJI.lU o St·. Prcsillcmlc llu llepuiJiicu t•csliluc dous do::; auLOJ;l'Upltos da rosolu~üo do Congresso ·Nacional, sanccionadn,
que upprJva os tcxlos do Convunio J~spccinl, ussi!;'tltttlo cm
15 elo maio ·de 101~, enlt:u os Governos dos Estudos Unidos do
Bra~il e o dtt llcpublicu Ot•iunl.al do Uruguuy. Al'cllivu-.:c .
um d~s nulogruplws c cornmuniquo-sc ú Cumuru, rumcLlcndose-lhc o outro.
Um do St·. Minislt•o dn Juslicn u Negoci<Ds JnLel'iol'cS,
t.rnnsmillindo a mensagem com que o St•. J'wsidunle cln. Hopublicn rc::;lituc dos dos nulogl'Upltos da r·csolu~ilD do ·Congrosso. Nucioun), sunccionndu, que niJ!'c o ct'cdilo de 17 :OUO$,
supplumonlnr a vur·lm ll' - Suct·cl m•tu du Gatnat•n dos Depulados - do nrL. 2' d.!L lui n. :!,?al:l, du lt du ,ittt)eiro \lo l\ll3,
para occot•t•cr no paga111•mlo da duspuza rusu!Lnntc ~om n impressão dos Docu.uw·11tos l'arlauwnlarcs. - Arcluvu-su urn
c:os nulogt•apho::; c cormnunicJuu-sc à Ctunaru, l'Cillcllcudose-lho o outro.
•
O Sr. 3' Secretario (sct•vinclo de 2"). procede

dos seguintes

tt 'Joilurn

l\\l\I~CEI\ l~S

:. 202 -

Em virtude da

exposi~.ãu

1013

do motivos, abaixo Lt·anscl'iptn,

o St·. PJ·csidt•J!le da lle(1llblicu dirigiu, ·Cm O de jull'to ul-

timo, mo11sao-em no ·caugt•cs~o Nacional, solicilundo nulol'i~n
çiio pam abet·tum de ct•odilos nté n impol'l.nncia de li40 ;000$,
a.l'iJn do oecot'l'Ul' ú de>pcztt no cot•rml'Lil ·uxot•cicio, decort'ú!llO
da cxecu~iio do crmll'llclo culebrudo cllm tt Comptutllia Naeional
de Navcgnciio Ciosleit·u, pat·n um sct·vico l•egulm· do tmvégac;iio, do nccul'tlo com ns clausula~ r1ue baixaram com o decr.o.to
n. I0.17ü, de !li tlu nbt•il do cot•ruulo auno.
• O conlt•aclo a que su rul'eJ·c a mcnsagcnt :l'oi culebrnclo c:m
virtude do n. X, do nrl. ú2, da lei n..2,ú!c!t, do !1 de jancit•o tiL• J nI:!, rcvigoJ•ada a8lu disposicfio pulo url. 02 dtt
lei n. 2. 738, do ·I de ,janeiro ultimo. O 'l'l'ibunnl do Conlns neS'O)l, r.cs:istro ;.\() lll~~n1o ~ontrnclo sob. o l'uJtduntºnlo d.o CJUC
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o Governo não Linha aul.ol'iznr;ão para abrir ct;cdiLos, c conseCJU•cnt;cmenle nfio ~e podia cmponhat• cm ,u!ma despeza, sem.
ter J'undo~ pat·n cusleul-!IS.
·
O Sr. Miui~Lt•o da V,iaQão ,jusl.i1'icou a lcgulidadt:l 'cto oredilo ~otieilado na seguinl.o cxposir;ão do moLivos, com a qual
conoordnudo, resolveu o Sr. l't'esidenLe da Hepublica mandar
CJUc o mesmo couLt·uclo •livcsse oxecução:
'
E:cposiçú1J da moli'uos
«St•. l'residonlo da Hopublica - Tendo o l'ribunul do
ConLus, IILL J'ómm do al'L. 2", § 2", l·eLL!'U ú, dltt lei n. 302, de S
de ouLubt•o de I sua, insl.iluido exume ~obro o conl.raclo que,'
nos let•trios r.Jo dc~rclo n. :10. i 7G, rlo 'iG do abril do correnlc
anno, foi ()eiebmd'l •cm :w do mez seguinte com a Companhia
Nacional do Navoguoão Cosloit·a, pum um serviço rcguJar de
navega~üo, resolveu cm sessão do G do junho pt•pximo i'indo
ncga.t• r·cgisLro ao mesmo 'conlt•aclo, porque, não •lendo sid(}
Nvigoradn. u disposição du purugraph:o unico .do n. XI do
mt. ú2, da lei u. 2.5H,do 1, do junciro de 1012, o Gov.orno
não :esltt auloriza~o a ubrit• crocliLos o assim não podia empcnhne-so cm uma .dcspcr.a sem fundos par<l cuslcml-a.
J!:['f,eelivamcntc, a vigente lei ot•r;amcnLat•ia da dospezn.
ríão rovigwou a alludida disposir;ão da lei n, 2.5H, do 1012,
que conferia ao (Jovct•no u. faculdade do· ubrir os nc~essarios
ct'o,d.i./.os Jll\l'tt J'az.cr J'uc.e no cO!llJll"Omisso uma vez a&sumido.
ClaJ'a e cxpmssnmenLo f!lunloye, porém, a auLorizacão pnr·n.
cciL:bt•nt' o conlrnclo; c, sL nsstm suecedc, csLú. o Govm·no
plouamcnle lwbilitado a consLiluir a obt·igu~úo conlmhida peta
•I.CI'mo do 20 de mnio ·u.!Limo, nLlenlo que a omissão dn
aulOt·izncão concot'JJoCllto ú nbcrlura de ct•cdilo para a despczo.
nos•lo exercido IlÜil iavalidavt~ ou tl,et'l'Oguva u disp.osição
con~lanLc dou. X, do m·L. [12, dn lei n. 2.5.\4, do 1012, subsisleulo pot• J'ot•t;a do art. U2, da loi n. 2. 7~8, do corrente umto.
J!:nlülld•cu o Gowmo que a nbcrLum do crcdilo cr•a operacão poslol'Íot· uo conlt•ucL!l, mcdid:t do oXOLJUQÜO dcslo, Lal
oomo a L'cnl izncão do servtco prJL· p<!t'Lo da cohLractnnLe, e
lLt~o em liciLCI pt·csumit· que o l'odcr Legislativo, trmdo uulot•izado o conLJ•aclo, não pr·ovosse n,os recursos ncccssarios
pal'a o irnplomonlo ua obl'ignt•1io, qtllmuo o Governo opporLULmrrwnLo sobro isso Jll'ovidonc'itlsse, o que jú. occort•ctt cm
mcnsng·em dirigidu ao CongJ.•csso.
A' v1sLn desSias considerncões, o prccoilo do conl.nbilidndo
rcspeil.o ú cspociulizur;ão dn dospoza não pódu sot' com pet·J,incncio. iuvocndo no cJtso nnalog"o no do eonLrncLo do 31 do
dot.ombt·n do J 0/ :l, CC lobL'UdO COlll lL .T~Ill]ll'CZU do NaVl'S"LlCÜO
Jli,o-S ..Pnulo, em virtude do doct·olo n. O.UGü, d'o 2ü do mesmo
mel: c :111110, por· não Lct• lambem havido, do pnr com n nulot•iza~iio pnr:o. o conü·ucLo, a fnculdudc• rolaliva 1\ abcrLum dos
ct•cdil,lA nocessu!'ios tí su.Lisl'ucüo c.lo compt·omisso pot• parto
po i3.0Y.!l'l'!l:O, .. ,, ,
..•
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Nenhuma oolr•a razão lendo sido nrlicu!ndn contra a re. ;;ular•idnd'c do conLr·ui!Lo de- 20 de mnio da COl'!'Cllle armo, sou
dll pnr•c,!er· qnc l'oi l!lle Jegalmenlc c·olebrndC> e, pol'lanlo,. esl(t
•em condil•iie~ du produzir· lodo~ t1.~ ol'fciLos.
11io uu .Juuuicu, !J d•J ,j·u•lhu de 1Ul3. - Jus v llarúasa Guw

.t:(llvcs.

.

O 'l'l'i!Jllnal d,! Contas deliberou mundm· rcgisLr·ar• o contl'ncl.o, ~ob pr•oLesto.
Dahi a or•igom da men~agom soliciLundo o erecl'ilo.
A Camar•a rios Sr·s. Dupul.atlos, por· inl.ormedio da· 8urt
Gornmisslio do Piunw;ati, ~~onccdeu.:.o, v~otnud'O a fproposic.ão
11. 83, du>-le auno, um su.jeiltt ao estudo dtt uo SeHado, que,
exnminundo,

pOL'

:ma ve~. o a:;.surnpl.o, d de i)tLt'ccet· quo ::;e,ia

dada a aul.or·izacüo •'OlieiLatla e, porlu.nlo, approvutlo o pr·ojeclo.
Sala das Conunissões, 2ü tlü tlezumbr•o de JUJ3. - Pcli~
ciww l'enu<~ . .i't'·I!Hidorllr!. - f<'ra111:is1:o Sti, lk•laüw. - P. Glueerw. - Vial.oriuo Moult!iro. - Joúu Du.i::. Alves. - L. de
Jlttlliõe;·, - Urbauu Sautos. - Sti Ji't•eii'C.
~!HNS.IGJ~M
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Srs. Mumhr·.o~ dn Gou;;russo Nneioual - 'l'cuho a honra
solicilm·.-vo~ a ueceH~ur·ia nuluriz:u;fio Jllll'a a ailurLura de
credilos. ao ~linislel'io un Vitu:fio rJ 'Obras Publicas, .a.l.1i tt im.vorlaucitt de ().lO :UIJO$, al'im de occor•t•cr· ú clespoza, 110 exm·-

do

cieio <lc 1!1!3, t'I!SUll.artle tht cxeeucfi-o do eunLl'illlLo CIJiu!Jrado
eom a Companhia. Nacioual de NavegiÜJÜO GosLe.iJ•n, par.•a um
si~J·vi~-o J'l!gllllnJ• de JJaveg·a~.:ão, dt~ ite1:t11•do eom ns clnusulu& qw~
Jmixur·nm IJOlll ó uecr•eLo n. :1 O. 17ü, tle Jü dt• ilht•il ultimo, visl.o

uiio let· sido l.'evigOL'Hda na vigell'l.e lei Ot'tltllllt!'ntal'iu. a di~r~o
CUIIHI.IIilk• do plll'U!;l'ilpho l\11 ieo do llllllll!l'O XI d~ III' L. 52
dn lei 11. ::!.ú.'L-1, dC> .~.de ,janeiro til! HH2, coufOL'mc Jnu cxpoz_
o i\linislr•o duquella pusla.
lli~ de Junuir.o, !I do julho de 1Ul3, U~" dtduU.~'peuclcncia
e 25" du Republicu. - llur111es 11. tla JIO/lsaccr,
~iuüo

••

Sr. Pr·esidenLu dn !lepuhliea'- Aulor·i~ado pelo aJ•I.. G2,
~l. X, ela lei n. :l.5H, de.\ dL• ,jurwir•o d'e .1012, r·evigor·ndo p.elo
ar•L. 02 da l•!i ·n. :!.738. de t, de .inHe·ir·o de Hll:l, J'ü•mou eslo
minis•lor·io euHLt•ncll.u llOill a Gompnnhht Nueional t!o Nn.vcga~·lin

GosLuit•a, pm•n um SL'I'viuo rcgulat• de mweH-ac.iio, de nc:-

l!lit•rlo C(llJ1 IIS eJnUSllillS (Jlll! IJUiXtll'lllll COlll O d·CCl'clO li. 10,170,
de J tl llc nlwil ulLimo.
Ao passo !JUIJ a vigiJIII.é• lei do ot•cnmmtlo mnntovc .n autor•izucüo pur•n. n ccluhrucüo do conl.rnclo du que se J.ruLn, tloi:-.:ou de uulorizt\l' o Gov,c!·no l\ u!JL•i!• os ·crcdHos pum, .isso no·.

I
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cessn1•ios•, conrnrme fneLJII.nvn. o pnrngrn.pllo unico rio n. XI
rJo nc·L. u2 da lei n. 2.5H citndn.
E' elnr·o flll(' não fieon, por isso, invnlidnrln. nqueltn. primoi/'n. :l'neu.Idnde, rln qunl o Gc•verno lnnl)ou mivo, mn.•• sc 1M·
nlou dependente de eoncessilo dn Podrl' Lel'(isln.tivo O· ereditn
de c:ocwnssiio pc.·cciso pm·n oceuJ•rm· no pngnmcnto d'n. suhvcncão
n IJIW elle se obrigon.
•renho, pois, n. hnnrn de propm·-vos que se,ia .~olicitnrJn.
no Cunl'(c'esso Nncionnl a nut.opizncão pn.ra n abcrl.urn do crnclit.os nl.•~• n. qunnl.ia de 0"0:000$, nfim de fnwr fnee, nc:> exr.reieio do ·t9t::, nos eompromissos que rornm assumidos pelo
Govel'llu, nos lec·mos rhl mc:meionnrln n.nl:m•i?.nclío .Jcgislnl.ivn.
nin de .TnnniJ•o, 0 rle ,julho rle 101~. - JO,VIÍ nm•bnsrr. GhnQnl1JC,V,
POOPOAJQ.~O 0.1 r.A~IAM DOA OllPU'l'ADOA N,

RP. TtP.PEnEM n r,lnP.CF.H

Jl ,\

83, Dll 1913, A

~IP.NS.IGT-:M

QU~

RIJPIL\

C:on~ms;:.o

Nneinnnl l'rsolvn:
'.
AJ•I.ir:o nnieo. Fion o PPosic:lrmtc rln nopnhlicn. nwtori?.ndo
n nln'Í!'. pl'ln MinistNio dn Vinoãn r Ohc•ns Pnbl icns, um ercciil.•·, nxtrnoPrlinm·io nn importnnein. do r." o :000$, afim c:lr.- ocr:orrcl', no oxcreicio do ·tn·I3, :í rlespezn ne;;ultnnto· dn. Clxecu~iío
dn c:ontrncln celohl'nrlo com n. Compnnhin Nncionnl de Nnvr.gnciio Cost,oiT'n pm•n um servi~n mgu.lnc• rJ'e nnvl'::mciio, rir
ncettNlo eom as elnns1J lns que h,n ixnrnm eom n dr.crrto numero 10.·170, rlc 1ü de nbril rir. '1013; l'Cvogndns ns cH>posi~ões
em COIÜI'OI'ÍO,
Cnmnrn dos Dcpuf.ndos, 20 dc dc?.cm1Jro de 1Dl3. - SabhM Rm•J•o.vo .rcminr. Pr•.esidentc. - bt1JmJal Lamlcl'tin~ ri~:
Faria. 1" Sr.cretnrio interino. - Alfrerfo Ootavio Mavianiec',
2' Secrclnrio interino. - A imprimir.
O
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A Comm issiio. de Finnnr.ns, ntl.onc:lenc:lo 1\s conSJic:h:rncür.s
oxpnsl.ns pcln~ Cnmmissiíos rln flnmnrn dns DoptJI.ndos, Lnnln ri!'
DipJiomnr.in r. •rc·nl:nc:los, eomo do Finnncns, em sor.u.~ pnreeeres,
nlmixo trnnscripl.os, c! de pnroeor qno n .proposi~ão :m 80, deste
nnno, s•?.in app!'~vndn, com n ~oguinlc:
llMENDA

fln nrl .. 1' ..- Accrc~r.r.ntc-;>~, rlepois rlns pnlnvrn~ «Cnlil'ol'nin•. ns ~·c~uinlrs: «O nn Pnnnmcí-Cnlil'ornin Exposil.ion,
n roo Ii?.m•-.qP. em Snm DiüJ:(O>.
·
Snln. dns Commissücs, 28 de d;:?.cnllwo rlh ·JOI3, - FeUt:'imcn J>en1l!l, PI'CSic:lente. - U••baln.~ SmlfD.~. nol!li.Or, - F. Glu-

cm•lo, du Lym,

Y·iotOI•lJ~o

Monteiro, -

João L'ui;: Alves, -

Tat•arcs

~02

ANI!Al!S DO SSNAPO

PfiOPOSIÇ,\0

DA C,\MAI1A DOS DEPTJ'rADOS I!, 8Q,
81~ HEF'l~lm O PAnl~Cim SUPllJ\

PJi _1g13,

/1 QUE

O Cangrl'sso Nncionnl resolve:
Art. L" E' o PrcsidcnLc dn ncpublicn nutorizndo n abrir,
pelo Minis•tcr·io dn Agr•icultum, Indr1strin c Commm·cio, nos
oxeTcicios do ·1013, JOH ·e JOHi, os cr·cdilos cxl.r•nor·dinarios,
que julga!' sufl'icicntes, nl1í (t impoi·tnncin do 1.500·:000$000,
ouro' com n !'eprcscnlnçiio do Brnzil nn Pnnnm(t·Pncil'ic Inle·rnnlionul ExpusiLion, n. el'fcelunr-so cm S. FrnnrliSCO' dn CILJifornin.
ArL. 2." novognm-.sc ns disposições cm conLr•nrio.
Cnmnra dos Dcpul.ndos, 22 de dczombr·o de 1013. - Sabhw li'arroso .run·i,·J·r·. Prcsiden'ic. -· A11ton'io Shncfio dos Santos Leal, J" Sccr·.c·Lnr·io. - Raul de Mnmcs Vu1y,a, 2" Sccre-lnrio.
-A imprimir.

Sr. Prcsi;dm1Lc, não venho fuzcr
um discm·s.a. 'l'cnho npcnns poucos minutos ela hor·a do expedicntQ. concedidos por V. Ex .. que csl.;\ com a palavra
desde nnl.o-honl.om n qno nnlm•nlmunl.o occupnr{t l.odn ,.,hOrn. Von ho fn1.er• uma roclifirml;iio brcvissimn sobre assumplo iln]JOrl.nnLo. no qual collnborci.
O fnci.IJ de, ou vir· í1 l.ribunn. Sr·. l'rcsid'cnl.o, não impor ln
em :dispul.,r .]ll'imn1.ins. nem g•loJ•ius; o povo do S. Paulo,
principn.lrncnl.c os Jnvl'Udorcs pnulislns. snbom qu:o a questão
dn vnl<li'izneiio· do r:al'ú foi nosla Gasn f,r•alndtt cxelusivnrncnLc
pot• mim. 'l.'cnclo V. Ex. alludido r.m um do& seus 1!:iscursos
a esta qur.sLão, não 110sso drJixnr do fazer umn. rcel.il'irmeüo.
certo Ide qu 0 V. Ex. mesmo pcconhcccr;\ que, clnr·cnndo os
1'nctos, cu não venho dizei' sinüo n vo!'dndc, csl.!'icla c· complqln.
A meu Indo. lendo n meu hónrndo c·oJ)cgn c nm igo o
Sr. Senador Pf•nncisco GlycCI·io, no qunl poeo. si porvc.nlura
ulgumn incxnclidiiü ou cxnggoro houver nn minha descri~
pçüo. n J'inczn de corri gil-o.
. . A nul.ori1.neão pnpn o cmprcsLimo do 1{> milhões. promovida nn Cnmn.r·n. dos Deputados pela JJnncnda pnulisln, vciu
no or•ç;uncnl.n dn rccciln. cm dczombro de 100ti,
O Ticlntol' cpn. o Sr•. nnmim Bnrcol!os, que nnquclle lrmpo l10nmvn umn das cadcirns dn rcpl'osonlncuo do !lia Gr·nndo
do Su I.
P~r· ~oocnsiüo. dn discussão 'd'css 0 d'isposil.ivo no seio da
Co~m':~~uo do, FmnnGns. o meu nobre amigo gc,ncr·nl· Glyccrio !01 o unwo ndvogndo dn ml!smn. enconlrnndo ·da parlo
<lo Lor!o!' ·O~ oult·o,~ cQI!e;;ns a mnis it•f•cd.uetivo!, a mnis fm•oz
opposrçuo. ~nnlo. 1slo 1l ccrl.o que. ao ser· nssignn<IP o pur·ccct•
S. Ex .• re.tn•nndo-so. depois do horns de discussão, dn. Com~
miss~n de Finnn(•ns,._commur:tlcnvn-mc que Linha ,nRsignndo
vcncrdo. Nessn occns1uo refcrm-me a lu ln tcnivel, tromendiL
O Sr. Alfredo Ellis -

I
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que l.ivcrn no seio dn mesma, no sentido df\ impressionar os
membros dn Commissão de 'Finnnr:ns pm·n. ndop~iio de uma
medida, quo in r~sgun!'dnr •.nüo um produclo pnulisla, mns
uma l'lquo~n nncln!la I.
.
JtccO!'dO-JnP. QJom de que S. Ex. nr.ssn. occnsiiio 'dcclm·ou
qun o muis neel'l'irnoo inimig-o dessa medida t.inhn sido o SenadO!' por .PeJ.•nnmlmco S1·. · nosa c Silva. que, dUJ•anlc duns
hoJ•as, discnl.ii;n o nssumplo com vm'{]adcil'a implacahilidad'e,
POI'tanl.o, Sr. i)'J'r,sidcntc. o parecer dn. C~mmissiio do
(lpçnmcnlo dn nccc1tn crn· conlrar1o a essn med1du. Sem elln.
niio se podia nhso!utnmcntc executar o plano rorm.ulado. dn.
''alot·ir.nçfio do enl'é. Pnrn nr!s. portanto. crn uma queslflo· dr,
vídn ou ele mor·tQ.
O Sn:. FnANCJsco C:r.Ycllmo - Aliús, nós s6 querinmos o
endosso: nlls 0 rumos respnsnveis c pasnvamos.
O Sn ..AT.rnEOO Er.r.Js - Acho opporl.unn n 'occnsiiio pnm
dizer qne esse endosso dn União, p!'estnrJo de nccô1'ílW) com n.
lei. niío existe mais, pO!'fJUUnlo r.ssc omprcslimo .iíL fOi rcssntndo.
O meu nr.bre nmigo Sr . Senador C:l)·ccrio, nnf.urnlmcnf.e
revolln(!O con trn a dureza desse seu col!cgn, c sabendo flUI:\
cn csf.nvn. incumbido de díscul.ir o assumpto neste recinto.
chamando -o nosso outro eollegn. i.nfelir.menLr., fnl!ecido, S1· •.
Scnndo!' Lopes Choves. combinou que no din seguinte, apôs
o dísr:m·so dü nclnt.m· dn reecítn, cu viesse íL tribuna pnrn l'nZf!I' um discurso violento. vibrnntr, c vchcmcntc. pnrn rcsnivnr n nossa rrsnonsahiii.dnr!c perante n communhão pnulistn.
l1c fnet.o, SJ•. Prcsidcnl,c. no ·din. se::niinlc, nchnvn-mc nppnrr.ihndo pnrn. desempenhar G compromisso qur, havín to.mnrlo eom os meus cnlicg-ns. ngunrdnndo a llorn dn ahcrtuJ•n.
dn, sessão, qunndo V. Ex. entrou por nqucllc corredor. Compr·Jmr.ntnndo-o, ·rn lhe ~!isso:·- •Então, Sr. g-cnrrni. quer
liqn ir!nr o Esi.nrlo r! c S. Paulo.. cvílnnclo que fi riu e ~OllSiA'!Ind'n.
no Ol'r;nmcnt.o dn receita n dísp,,sir;ão necessn.rin. porn. levarmos n effei/.1) n exccu~ão do p:i1nno de valorir.ncüo rio caf•í~?
''ller:ordO-mc 'bem• do que V. E.'\7, me disso: - .vocô bem
snlm. meu nmJgo·; que peln 'Cnixn. de conversão r.11 farei ltHIO;
mns Rcmprc fui infcnso n,·, :p.Jnno de vnlorir.nçüo do cofé~.,
A' v1stn de~l.n dec,Jnracii•l, cu rli~sc n. V Ex.: - cCom~
ll'l/101' rou1. amor .vo 11aaa.. r:omo V. Ex. mJ.~. nega n mcrlidn net>o.•RnJ•ía (t sLlhwiíO rln 111vourn do cnfé no Esl.ndo de S. Panlo,
111ís ncgm·cmoR ·l.omhom no orcnmento rln. V incito .:• r!ispositl':u
quo rhí 2·3 mil contos de r<!is pnrn nln'.ír n b,nrrm do ·n1o
GJ•nnrln rl•1 Sul).
V. Ex., Jt·J•il.nc!o, perguntou-me:- «P•lr que r como?
-•Porqnn n<ís fnromos ohsl.rncciio n csso orcnmMto. E'
n unien m(J(.Iidn de que J10rlemos Jnnçar míi.:. pnr,n corr-o·h\1J'nl'
o dicl.ntln ele que flmfl'l• cmn flmor se )J{IfJCI>, E cnlt•ei ·nn R~lmhn.
dO c,nf<!.Dn.lii n dez mlnn.l.os~nn um ·qnn1•to de horn ,recebln um
bilhelc do Sr, $rp,n(]OI' nnmiro J3nrr.e!los~ bilhete esse que.lQ-

jQ.}

niJn no mrn m•chiVt\ dir.rnrlo qno, si wís 0Mmmmn.v di.v}lo.vtn.v 11
rtm•rmtills )l(fl'fl 1'11S(JilVII'flar .a Ul/'ilin, ELLE N,\0
HBS/'1.',\/HA E:\1 lll'OD/1cfCA/l O Jl)\11JWEH.
Ciwmci os meus nobJ'Cs nmih"Íl.~ Sennd,,J'c!s Glye·eria . e
.Lvpos Chnvo~ o n elles mtlS/.t•ci o hilhclc .
.llr.sponcii Jmmt;dint:unnn/.c que nccci/,n.vnmos'; tnn/.o m,ni:;
qunn/.o S. Pnulo nndn mnis <JUCJ•.in, twm mnis n,ndn exir.d~. n,
não sctl' u endOsso; e sso mesmo :p<U'quc os banqueiros J'ór.tnm
qucstfio dello: nunca pnssnndo •Jloc,JD espliri/.o de S • .J>.n.ulo prc:iuclicnr n Unifio em umn Jlhra est.crlinn CJUC J'c1sso..
·
·O St·. Senndor !ln miro Bnrccllos mOd i:I'Jeou o Jlnl'oeor.·. O
Sr.· SeundoJ· Glyrm·io. então, disRc-me: Em Jognr de um· d:scmJ'So vmlenlo1; vibrnil/.c·;' voct; devo nS'tll'a .fnzer um discursO
dar loda.v ns

rlt1 luvn. de :p·rll.icn, rllHJtWnto uu YOU •I.J•nbnllinr c c:\:pOr nos
amigo~ .1

Sen.nclot·es a eonvcn.icncin. de votm·cm n.

mcrlida~

ele

a::c.•1rtlu r0m n modifir.n\·.fín do. Jl~.tt'oeet•. Vim pora. csl~ lt•i ..
hunn, o V/Ui me rnnnlive nl.e n;, oito hnrns dn noite;, •1 sd
dct}llis elo S. Ex. mo hnver dil.o que hnv'in cumprido n 8tli'·
missfio, :roi quü me sentei .
.Bstn. tl a vtJI•dndo histm'ien. N1io ven.ho disput,m• pr.imnsinc<i; llt!m glor·ins. BnLendi, ·por ispo: ele meu dcvCJ.• J'r:c/arnnt'
o J'r.ot• r.sn pequcn'inn t•cclifir:ncfio :\ nxpOSIQilo do V. Ex.
Que V. Ex. ora infcnso no •pln.no ele vnlorir.nciio dO r.nr.l,
nrls o snbionmos o ·n prDprio l~sl,nrlo do S . .Pnulo 11iiO JgnoJ.'n.

. Devo dize!'; npJ•ovcit.nnelo n occos'iüo, qu·c · n. in.iuJnt.ivn:
~o!Jrc n Cnixn dü Conversão, de justicn Jltll'tencc 110 Sr. Sc.nnclM T.uiz do Tnlr:do Piza. Depois ele umn. vingcm tí.· .Jlcpuhliea J\J•gr:n/.inn, tendo S. Ex. cslndndn o nssum[l·i.O, levou-o
no Scn~do íle S. l'nuJo. fJ:r,poiR n Assodncfio Commorc'inJ rio
Santos solwo n m11smn qnosliio enviou mn mum,,t•in.J, uma J'Q•
pl'rsrmlnçii.O, nos podct·r.:; publieos do Estado.
E' justo\ nem r.n levo n 111nl~ que. V.. EX',· ntmwcio/,c n.
op:J}Ol'/.tmi<l,nde llUJ'n. J'nzN·, 'J1úl'nnl.e n. Nnciío, n csoJ'ipl.utJ•nçfio
de sna \'i(Ja pO/il.icn~ dos nc,/.os de llün.cmm·cnc'in. que; V•. l~x.
/.em ·pralicnrlo nn .Hopublien. E~<timnrin mesmo que .Y. !&\'.
]ll.ldCRRO C~l!l'Í'flllUJ'fll• SÔ ,henefie.ios, fOVtll,'llS

C ~pC/I~i:t'idnRi.

V. Ex., nmguem 110del'n ncg,ntt· Qtlc tenllll concor!'J(]IJ;; tnlvr.r.
mais do fJtW ningtwm~ pnr·n. que n CnJxn. de ConveJ•são J'o:;so
m·rndn.
O Sn. FMNcrsco Gr.YCEniD - Apúindo; tfsto é u:m J'n·cl.o.
. O Sn. M·t'Rl;IJO l~r.r.1s -;- V'. l~x. snho qpe cu, ,yelho ro[lullltcnno, como '. Ex.: ,n.Jl1JS'O .Pessoal dr. '. Ex.·; r:omqunn/.o
g·r•nndr.s o J•ndlenos di\'OJ'S'enetns •l.an hnm nl.lr.l'lo um ln'I'!:D
:1't1sso r!IJ.Lro nós. sou o serei 'incnpnz. nbsoJutnmontc, dr. diminuÍ!~; tJloOI' qu,nlqur.r· f,l,r•mn~ o~ Rr.t·vicos flUe Y. Ex. J.cnhn,
pill'\'fill/:ut•n, ]ll'Jll!enrlo r.m Jl'l'O'/' dn nopuhltcn ..
Com ,1 mesmo osp'kiJ.o rio .iusl.i(:n-; ]lOI'rm, vcn·h<l lmnhrm•
fJ\10, no Indo dn sou Hnvr.t'; V. Ex. drvc ,r.scJ•ip/.uJ•n,l' l,n:mbcm
o ~r.p rlohil.n, .pOI'fllle snn. I'P;RPtlllRnhilidndc tí /.I'P.Jl1tli]dnt; (o_ /.iío
,:tl'll\'r. t\ /.fio prsndn, flUo St1 o~ h•liYihi'Os elo um. fl'ISilllllo, de
úm Hcrculos poelct•inm supporlnJ"n.
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S'i cí innegnvcl que V. Ex. l.nn.hn no scn hnvcr A'l'n.ndc;;
sNviç,.\s prr.sl.ndoR tl H"pulllir1n, innegnvcl é l.nmbrm qnr.
;:t·nniJC'S n !n•nves t•r.sponsn·!JiHcJndcs tem •pm·nnlo i1S al.l.nul.ncJns, ri esmandns, dr.sc•cgr·n mr.n lo i\ r. · dín brt1l'llS coman r.l.t:irlns
pnln ncl.unl Govnrno.
Si V. l~x. nãLl tí o prineipnl l'ilSJ>Onsnv·r.l, cm todo o cnsn,
l.~rn R~ido .~olidorio, tom mont;icJo o sileneio dcnnlc de m•imr.s
J.nn,o; o de l.nl Ol'dCJJn, que não eneonl.rnmos na nosso. hisiOI'in
fnrJI.u.~ que n ollr!.~ se JlO.•sam de lonr;e compnl'nr.
V • .mx., R·1·. l'l·csidrml.t', hem conhece n: minha. nlmn. e o
lllrt.l eorncão de republienno, c snbc com que dL1r pt•ofumln.
,,nm que nmarg·u~·o lll'On•ttncio <?sl.ns pnlnvrn& que denolnm n
sil.nnc;fio mism·Pima que aelunlmenl.e nlrnvef!Rn, n. Rcpublien .
.Pnt• mai.• que V. l~x. ·evite, não póclc nbsolul.nmcnl.o conl.l'nl•int· n opinião do. mnio1•ia dn Nação, qur.- nl.f;l'ibue n. V. Ex.,
l'omo mr.nln1· rl'o Prrsidonl.c do: The'publicn, a inspirneão, sinãn
n. nul.orin, de I.OdLIS. os· mnlol'icios que sobr.e l'sl;n. pobm n inJ'rli~ n,),pu!Jlicn /cem ]l'Osndo, como si rlln. :fosse rorrrcednrn ri•~
l~o el'twl ensLiftO,
O Rn. Vrr.'I'OntNn MON'Í'TllllO - Tnlvc7. fJUC ·l.urlo isl.n nwlilnl'r rptnndo V. l~x. I'Ar 'r:lcilo Viec-Prc.siclcnl.fl dn. nopulllica.
O Sn. Ar.rmmo Er.r.1s - O que ]>Osso dimr 1\ que nfio fnri
cnnrlirlnlo, nncln pedi. N~o cJ.csc,í'l $i·niío o hom de minha Pal.i'in, c hnt,wri ]lnlmn:;. :lqur.lles ~tw r:oneori'CI'em pnt•n a snn
]'II'OSJlPI'ÍdOflr..
'•
'
'
.
V. Ex., S1•. Pl'osidenl.c, pcro•nl.o n r.ommunhfio nncionnl
niín plírlr. isr.nl.or-s,:; elo. l'osponsnbilirl'ndo que posa ;<ollt•n sc•n;.
ltnmht'llS, l.nnto quf' o cnneeil.o que n mniorin dn Nncíio J'n~ ,;
quo V. Ex. ,1 o Lusbel mnlcl'ieo. sinisl.r•o, impcmndo Si'lhi'C
1101 l>edrosLn I r ri l.o dr. rscomhi'Os, do i'nt'l'npo;; dn ,ius•/.ir,n vi Iipn-ndincln, elo dit•eit.o el)llspur·cnclo, dn lü,i asph~·xincln. c cln. liIH•t•dnclo rSLI·nn:;ulndo, oxncl.omcnlc Mmn esse Snl.nn l'nl·oz o
c•l'lWI, t•ebollodo cnnll'O o seu ·cJ•endOI', que Milton, o genial
poel.n, d-cscl·evcu M sou immorl.n I Para:i.•o Pe·rcl'ido.
~l'enho eoncluido.
O Sr. Pinheiro Mahcado- St•. ·.rrcsiden/.c, devo dor grncn~
:í. minha '"i'ot'luoa pot· ter suggc1•iclo no illustt·e Scnnrlol' por
R. Pnulo; cu,ia nusenr:in deploro, o diseurM quo S. Ex. nl!nhn
elo lll'ni'crir o que veiu Jll'egnrm• il exot'dio cln Ol'nr:fio que von·
t.m· n hom•n de dirigir no 8onndo.
nevem· /.er notado os meus illusl.res collcgns que pot· nnA'Ust.in dn tempo, JH'ooccupndo com muitos nssumplos impnt•/.nnlcs que nos prrmdcm n nl.tcncfio neste fim do sr.ss~o. lcnlto
t.irlo ·n IIOill'n do me d i1•igi1• a cssn. illusl.rc COI'JlOI'neiín sem rio
nnl.cmiio pt•opnJ'fil', como olilís "/'nr•o sompJ•c tís minhas Ol'('llA'flS.
· Rito r.llas Jll'n/'oriclos rlcsm•donodnmenlr., mos com n rnmho dn
mnio1• sincot•ic!odo, Jli'OI!UI'nndo inspit•nt·-mc sempre nn wrdnde,
que níio Jll'Ccisn do clorjucncio Jl!)t'n se impor,.
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O meu i!lusll•e col!osn por S. Pnulo, que tinlln nntcs
so!icilndo rruc cu lho cedesse a pnlnvrn pnrn umn rcctificnr:iio
ao meu disrmrso anterior, dou enso,io, com QS conceitos, que
r1miLLiu, a que o Senado vcrifícnsso bem como J'ornm oxnctus
as ]ll'OPosi~•úcs que l.ive n .Jlonm ele omif.l.il· clostn Ll'ilmnn nn
sessão pasooda. S. J~x. niio rectifirJou nbsolutnmento nenhum
dos concoiLQS aqui por mim prol'el'idos.
O Sn. Ar,FnEoo Er-trs- Esclareci apenas.
O Sn. PrNJmmo ~[ACHADO-S. Ex •. nponas voiu declarar
que n sua illustrc individualidade tambcm t.inhn sido par·tc
ncLivn nn cclclJro questão cln vnlm·iznçüo do ca'frL
Disso niío uw occupci, como não me océupoi ela collnbomr;ão nfio monos importante ele innumoros pm·sonngens politicas que lomnrnm par·te ... nfio srí nn questão dn vnlol'iznçiio
do cn/'rí, como na dn Cnixn de Conversão.
Devo porém, tornar evidqnto CJUO hn um lnmentnvel equivoco da Jlnl'le do meu illustr·o rJol!ogn; nqtwlle cm que S. Ex.
incor•rêu quando dccnrou no Scnndo que, no snhm· que a Commissão do Finnn~ns, em sua quasi J.otnlidndo, o!'n infcnsn no
pro,jecto de ompr.•osLimo, o, oncontr·nndo-se commigo, lho doclnl'Ul'fi cu: «Sou inJ'cnso lambem 1\ valorização; menos ú Caixa
de Conversão. ~
·
S. Ex. ostr\ equivocado, porque nessa occnsifio nindn não
se agitava a questfio dn Cnixa de Conversão, o assim sendo,
ailldn niio estando (L Caixa nn tela dn discussão, evidimtcmonto
cu não podia proferir taes palavras.
o
O Sn. ~r,Fnmoo Er,trs- Dezenas de vezes V. Ex. pronunciou essas palavras, cm conversa com migo nqu i no Senado.
:., , .;
O Sn. PrNrmmo i\WITADO- Posteriormon[c; nnquelln occnsiiio, niio.
Devo dizer mnis ao Senado q1w nnto-hontcm rlcr:lnrci desta
tr•ibunn, no ler n onrln do i ilustre Sr. Borges do l\[odoir•os, que
S. J~x., como cu, crn infenso no pro,iecto do vnlol'izncfio.
J>ortnnlo, o nobre Senador por S. Paulo nado. ndenntou quanto
n este ponto, o quando muito voiu. npenns, confirmar proposições por mim emiltidns desta tribuna nntc-hontom.
Sempre, St·. l'r·osiclcnte, cloclnr.·ei nos illustros pnulisl.ns que
comrnigo se ontonrlinm o mesmo cm cnrtn que rlirigi no Dr •
•Torgo '.l~ibir·ictí, rruo roeoinvn pelo msultndo Ço plnno do vnloriznr;iío; que mo pnrecin este plano por demais nventur·oso,
snm hnse na J'enlirlnde dns cousas, e quo, .rnrn impedir• que
ello :l'rncnssnssc, m·n nocessnl'io no monns diminuir os seus
perigos, nrnpnr·nnrlo-o com n Cnixn de ConveJ•sfio,
Nós todos snbomns qnn, dovldo n cnnsn vnl'ins, nins. folizos,.
o plnnn vingou, PI'Oduzindo orroitos hcncritJOS Plll'O. S. Paulo,
rnzfió por• que todos dovrrnos estnr de pnr•n!Jcns com cstn operncüo.
·
O Sn. :ALFnm>o ELLTS- :Apoiado.
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O Sn. PINITllinO i\IACirAoo- illns inconLeBlnvelmenle S.
Ex., no sou clevndo crllorio, devo reconhecer que o plano
continliu. lermos nlanlorios c pcrigosissimos; que Re as ~nfrns
seguintes J'ossom nvullnclns, tulvcr. os csl'oJ•ços o os sucr·il'ieios
de S. Pnplo J'osscm impotentes pura conseguir a alln do PI'üCo
elo cuf,j,
O Sn. FnANmsco Gr,YCEI\10- Mns cm srnndo pnT•lo o oxilo
dn opomçfio foi devido (L cnpncidaclo dos adminislrndoros de
S. Puulo.
O ~n. ALrnllDO ET,LIS -Apoiado.
O Sn. •PIN!llll•llO 1\TACHADO- Innegnvclmünlo, mas tnmhom
oú coopemcfio que o CongJ~osso o o Governo da nepulllica Pl'ü•
sturam n S. Paulo.
·
O Sn. FRAl'ÍCJsco Gt,YCEmo...:...Nós 'não neg(tmos isso: pelo
contrario, agl'adecemos a coopernçfio do Governo da. Unifio.;
Os Sns, AT,I'IlEDO Er,t,IS ll ADOLPHO Gonoo -Apoinrlo ..
O Sn. PINHilthO l\!ACTIAoo- Não rogisLrnmos esses factos,
Sr. PI·esidenle, como neto do llencmercncin nossa. pum dr.spürlar· o sentimento do grntidiio de quem qucJ• que se,ia, mas
súmcnle pnrn demonstrar que n nossa acr;üo politica lüm girado
scmpJ•c cm torno dos inler·csscs supremos do paiz, onde quer
que c!los se achem. E por isso cu dizia u.nto-hon tem que nüo
fiz nccôrdo algum...
·
.
.
·
De -ordem politica. como S. Paulo, no SünLido de prondel'
a poiiLicn pntilisln, (L nossa. esteira. Tnnlo que, concluida n
campnnlrn, n celebre c ncirrnda campanha da vnlorizncão, n
politica dominnnLo de S. Paulo seguiu oull'O nol'lo c cu,·
jamais n. invücLivoi pol' nos· ter abn:ndomido; porque ünlT'IJ nrls
nfio havia contrncto que n prendesse ti nossa. acr;ão !lOlitica.
Foi nesse sentido que cu proreri a phl'nsc, que despertou
commcnlarios do illusli•o orgfio dn imprensa, n Ga:ata, onde
·tenho, hu muitos nnnos. doseie a Conslituinlo entre seus r·oducl.orcs, umn u.t'J'cicüo innltcrnvcl o durndourn- o que üslrnnhou
que ou tivesse ccnsurnrlo a conducla dos poliLicos de S. Paulo.
Não lm tal. Eu quir. tornar llem patente que ünlrc S. Paulo
c o ol1sem•o orador não J.inhu. . havido contracto algum secJ•olo,
prendendo os politicas daquelln tüi'J'U. no progmmma politico
n que nos achamos vinculados. O rnüu oh,jccl.ivo J'oi oulro: J'oi u
de quo nfio se dissesse .it\mais quo os poliLicos pn1,1lis!.ns tinham
tiJ•arJo pr·ovcil.o do nossos csJ'opços o depois nos t.inhnm abandonado; cu quiz Lm·nm· hüm patente que nossa neçãn como 11
do S. Paulo ·foi eommum om umn quoslitn do ordem economicn, que podin CRI.nr. como üslovü, por!'e il.nmonlo divorciadn elos iiJ!.or·csses poliLicos do outra nallll'or.n.
.
. E' ]JOJ' isso J.ambom quo, fnzcndú nolur cptll linhnmos lido
inloi'J'ot·oncin nclivn nn união elos divm·sos olcmonlos politicas
do S. ,Paulo, então sopamclos, :J'icou pnlonle- c meu illustro
collogn e omigo do inl'ancin confirmou- quo foi devido á
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minhn nccão que n notnvcl ngsrcmincfio polit.icn chnmndn n
• rli~sicloneia » so congpcg:ít·n com n sil.uncíio dominnnl.o.
O Sn. J\I>Or.rrro Gonoo-En Roube posiLivnmcntc flUO
assim foi.
'
O Sn. PINHErno i\fACHADO- E' preciso que o Senado o n
Nnciio snihnm que osRes illusLt·es mucos, desde n ConsLiLuintc
se eonsm·vnPnlll sompt•c divorciados de nossn :wciío JlOJiLilm, s6
RC eong'r•cgnncln quando se !.ratou da cnnrlidnlul'n do Sr.·. Cnmpos Snllcs.
.
.Portanto, nfio m·n nenhum interesses possonl ou subalterno
que me lcvnvn n compelir pela unidade dn politica pnulisl.n
J'ar.endo eorn filiO esRos elcmcnlos, inconLcstnvclmcntc de gmnrlo
vnloJ• nnquellc EsLndo, prostnsscm. scn apoio no governo do
Sr•. TiJJil•iç:í.
.
·
.l'oslo de Indo cslc incidente, vou onlmrno ·nssumpto-qiio
me l.r·ouxc 1í U·ihuna, tenciono J'nr.er considcracões mpidas,
synl.lwticns, !lm·a nfin tomar o tempo .irí f,fio cstruil.o do Sonnrlo ... c, nli-.ís, eomo as a'fl'irmncõcs que Lenho de :l'nr.cr $Olli'C
n qucsLiío dns olisnrrohins c n inl.et·vcncão nos J~stndos, serão
t.odns noompnnlrndus ele documentos, não prccisnt•fio de cxl.onsn
oxplnnnciio. No eorr•eJ' ela minhn exposicfio J,cJ•ei oppoJ•I.tmidnde
tnmbmn do responde!' :í oh,iU!'gnt.m•in violenta o inoppot•tunn
do illustrc Senador· por S. l'm.tln, que, tendo solieilnclo do
o/'fldor n pnlavr·n pnl'n J'nr.or• uma rccLi'l'iencão, lllli'nveiton-se
do mnmr.nlo JlUI'a uma n:;grrcssão. inr:nnte;;l.nvclnwnl.ri menos
opporl.unn. (AUJI()iarlos.)
,
S1•. Pi•csiclentc, ncslc pnir., entro ns homens Jlolil.icos de
J•esponsnbilidadc, nenhum me •tornou n diunleim na conrlemnncão dns oli:l'm·chins. E' vcJ'dadll que não merecm•nm minha
nppr•ovnciío pro,icetos npparccidos nn ·Cnmnra c aqui no Senado,
tonclcntcs Lodos indir·cetnmcnLe no eet•ccnt• o abuso que se
estava infiltr•nndo nos eoslumcs llO!iticos rlo~ dcl.cnlor·cs dn
poder· nos Estudos, de se npm]ll'inecm·das posicves pm·n nclln~
permnncrollJ•em inclcl'inidnmcntc, JH'OCUJ'nndo seus suceossores
'na fll'OPrin :família, estabelecendo uma. cstrucl.tH'n polil.icn o
ndministrnliva Liio npcrlndn, que om varias Estudos da ncpublioa ,i(t os mnis vehcmcntcs .JlJ•otestos suJ•ginm oontrn esse
Jli'Or:csso cvidr.n tcmcnt.e an ti-!'opubl icnno.
·
Aqui no Senado, o Sr. Senador E1•ico ·Coelho c o nosso
mnllogr·ndo o saudoso cor·religionnrio, Scnndo1· YiJ·gilio 'Dnmn~io, npr·esenlnrnm um rn·o;Jcclo eviclenlemonlc ·aU.enl.al.ot·io
1l Constituiclio, pmom·anclo, niío inleJ•prctnl-n, mas rcmodelnl-n, mns t·r.modelnl-n, clc modo n r;olpcnt• do morl.c ns
olignrollins.
•rnos ernm nbu~os· que cslc pro,iccl.o Jll'oom•nvn eliminar,
fJI!Oiie. do~pol'tou s)•mpnthins no cspif'fl.o ele muitos r:onsl.il.urdounlisl.n~ J'CJJUllliroanos rlosl.n Cnsa, csquceidos do· que f.IJ'OcuJ'avnm dohr.llnl' ossos eosl.umcs- pn·fque nlio (Jir.el-1:1? lcriminosos, t)l'al.ir:nndn 11111 mnl mnioJ•, que eJ•n o rle rJr:l.uJ•pnt'
o pensamento, n lcttrn,. c o cspit•ilo dn nossn ConsliLulcüo•
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Nessa occasiiio, St· • .l'rcsidcnlc, fui l'or~ado, combatendo
o projecto do Sr. i:ieumlot· Vit•gilio Damasiu, a .Prol'cl'ir palavras, SO!Jl'C ll8 oliHltrcllÍllti, pt.•inwii.'O gl'ilo de g'UI!l'l'U dado 110
Put•!amrJttLo eonLt•a cs~es actos ucl'astu~ ao rcgilllell. (Ld):
«Si'. Pt·esidenl.e, cu \l'tJcoulliJ~o que .rl uut tuovittwnlo
uo!JI·c do meu illustrc eolleHU, o lwm·udu Seuudor pela :Balda,
l.Jcut como o que htL dias levou ít LJ•ibumt o i:lt•. Bat•atu Jli!JI!iJ•u,
Scnadot· pela Capital Fcdct·al, ulot•mcutados Jlelu i.lcLUt'[JU~ão
do regímen.
O Su. ElliC<l GO!lt.l!D- Muil'o lJeml
0 811. i't:';JllllllU ~1.\UII.\UO- ••• jJOl' IIDIIIUUS que SC tliWIII
rcpuillieauo', tllllti que não pt•uticam a llepuiJiica, ett bem
compt•o!wndi que es~cs illusLt•,Js collcgas nossos JH'oeut·avtuu
dat• reuwdius tL cs,us elmgus, que Lctttum úevot'tll' u corpo da
1\cpublica. Ma~. SS. Jlgx. se equivo~atll.
Não é J'et•irtdo, J'USfl'tUtdo <t t.:uusLiluicão (Jtte Jtús pudet•etrtos
climirnu· es~es abuSos.
O illuslt•e Setrudor por S . .Paulo, úig-uo.e esrJiat'etJiúo rJttllot.'
do t'tJ!;'itrwtr; ,jú o disso com muita propt'iiJrJàde:- os wslutnes
pu!Jiicos s;io o olctnr.nlo mais ufJ'icaz- pr.!t~ sua dopul'ar.;r1opara arredar, inuLilizttl'·cssas umtrchas, lJUC toldam o SolltopuJJiicauo.
·
Não qtwt·emos' uús lntscat• um t•ctueLiio que cutrstiluil'ia
uuJ'erm idade nutiot• c insanavcl.
O Str. Uuó.1xo ·s.IN•ros- .'\poiado.
O Str . .Ptx+rllttro M.ICit.lt>O-Jixet·cnmos lodo.~ a eriliert
tHJIÜI'a eS~t~S UVUII(:us ao püdC1', :o;o,ia pOI' f(UC Jnoio f!)J•; 11ãu

tenltatnos condcsceudeucitts nem rJoutemphtQõcs; nüo queir•atnos
llltllltct• UO l'IJdót• de trÚti Ulll US'l'UJ)llll1Clllfl UUUICJ'U~O, I!IJIISLituiLiu
por levitas, que não conhecem o Alcot·üo ..• ~
·
Jo'ni tlalti que sm·giram us rcl'et•cncias l'cilas depois a essu
tu eu dito, (lliso.)
(Coulinuundo a !ot•) :
«,.,fiQuemos, omhot·n isolttLios, tnus com us uossaH itlrlas
e coJtr a nossa couseieneiu J'orl.ulccidu pelo exacto cuntpl'itncnto
do devet• civir!o. (Mu.ilo bam.. )
0 J)I'OJH'ÍO tllOVÍUlillllO dos illll~Lt•es Scnurloi·c~ COttCOl'l'O
pum rJstygt ttnlisut· cssl!s JWOuessos eondcmnaveis.
N(,s uiio pódomos drJsc,iut· un Hupublicu, que o~ :Estudos
,iazam elet'tutmettLo so!J o guuntc dus oligurcltius; niio podctnos
qrw os codig·os dos Bsludos sejum rcfot·mudos uo subot• du"
t]ttelles qurJ detem o podl!t' pttt'll se cternisurcni nellc.
~l.'nl solidtwicdudc ttús rel'ugumos. ·I~Lo ri que Jll'l'cisumos
cliJrllurut• soletuttcmeulc tt Nu~üo, t•uss·mu·dando o uosso pussudo,
al'im de que possamos, rmlt·u os nossos concidndriGs, muutcr 11
:l't•r.Htl~ orectu, niio Lolet•undo os desvios que. JH'ol'lignmos, mnntçndo couununhüo com· os pt·occssos duqucllcs que J'u~em du
polilicu wn .meio de vid~.
.
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.vozEs-1\luilo bem.
0 Sit, PINHEIIIO MAC!l.lllO- Não podemos1 porém, Sr. Presidente, ~oncorrcr ~om o nosso valo cm malcrm que reputamos
do l'é J J)IU'n nós , dogmuli~a ' JlUl'U que se protelo o julgtlllJClllo
• l'
do um lll'ojcuto di~ludo pot• scnlimcnlos elevados c r<all•JO
1cos
(apoü.ulos), mas quu J'crcm de 1'1·~nlc o eodigo fundtuuoulul da
. Ilepubli~a..
.. . " ..• .VozEs- Muilo bem.
O Sn. PINI!Elno i\!AcHAilO- Que remedia advida, Sr. Pt·csidantc, se o pro.ic~lo apresentado pelo honrado Senador rcprcsenlunlc du Bulliu?
O SI\, VmGILIO ]),\MAS IO- 'De parle deli c ao menos ad:Vil'in. , •

O Sit. PIN.JllliiiD lllACHAilO :..._Se cllo lendo sórncnle a indicai' aos fJOdCI'CS publieos quaes são os disposiLivos do l'aclo
de 24 de i'ovct·ciro que devem ser considcmdos constilucionaes,
si esse ú o seu objc~tivo, nolc o Senado qunnlo ú vil c P.ueril
a lentaliva do honrado Senadot• peja l'ahia.
VoziiS- Apoiado; muito bem.
· o· Su. l'Il\"Hllii10 1\IACHADO -Si ,iú existem cslas · clisposiõcs no Codigo i'undamcntul da llepublica; cllus não vão ter
vida com a apprDvar;ão do projecto do honrado Scnadot·. ~
Bcrnl Profel'ido esta discurso a'qui no Senado ltouvo uma
profunda agilncüo.
·
'
Enlüo, escrevi cu ao meu illusLI'c amigo S1•. Dr. Nogueira
Accioly, 'iH·csidenle do Ceará a scguinlo carlu:
«Julgo do meu dever dar-lhe esclarecimentos sobre ()S
ullirnos sue~essos poliLicos. Como j(L deve ler ch,.gudo ao seu
oonhccimenlo foram no Senado i'eitus vat•ias tentativas visando
a inlorvcncão !l<ls Estudos contra ouju autonomia cvidcntcmcnlo se Pl'Ocuru allenlar. l~ssas t·opclidus investidas pouco a
pCiuco iam conseguindo adhcsõcs, que engrossavam diariamente. Íls i'ilciras elos lntaJ"Uanclonislas cu '1' os o~o111'es eram dosferidos cuclu vez mais 1'orlementc prosligiudos pela opinião JIUC ·
so insurgiu ~onlrn processos conLrurios no rcgimcn republicano
taxados ele oligarchius, ele.
·
·
·· ·
'l'cndo necessidudci de intervir no debute para t•osalvnt• as
·
conquistas republicanas soriumcnlc amoucadas, com a minha
llllbilual J'runqueza declarei que nüo oramos solidul'ios com as
pi·ulicus ubusivns oslubolcuidus cm alguns Estudos, que o fll'O!'Iigavumos c que os seus autores nüo poderiam conlat· com 11.
nossa msponsubilidudo conJugada a tucs desvios.
l~ssas minhas declut·acõcs, se sulisJ'izomm n grande maioria
dn Niu;iio, não ugt·udui·am, cntrctunlo, u ulgun~ umi!:ros nossos
quo nüo ~omprohcnderam que o sou prestigio c inJ'Iuenciu só
podam sm• dul'Udouros o indestt•twlivois cslucados om uclos
aucoilos pela mOJ•al privada o publica; que de outro modo ollcs
D.I'opyios ~.o incumbiam ele s.emcur cl.cmcnlps .de J•cpulsu 9 un.\ma
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versão aontru seu poderio, fundado cm abusos, violcncias o
erros que, á la lougue, a~cumulados, fll'{)duzem a il'l'csislivcl
cxplosiw .dus rciviudicar;ües Ll'iumplmnles contra excessos que
u digniduclõ civicu do um povo l'epelle c condemna, »
Assim, Sr. PL·esidcnle, dirigiu-me cu ao iIlustre pt•esidcnlc
do Ccul'Ít meu cot•rel'igiouurio leal, ·cuja coopcL·ucão c ussislcncia, jdmais nos fullul'Um nas !nelas p{)!ilicas. S. Ex. ct•a
indicado como um dos oligurchus. Devo dixcr ao Senado quo
lendo cm cOtll'cl'cncia com o !'residente da llcpu)Jlica, de então,
o Sr. Al'l'onso l'ennu, combinado, ]l{)l' meio do consell10s, de
aalos polilicos, irmos pouco a pouco modificando esses hubilos
inveterados, que indiscuLivelnwnle aJ'eiavam o rcgimcn, S. Ex.
aJ'J'irmoü-mc que me daria !Jrar:o 1'ol'lc cm tão patriolico
tcnlamcn.
lu se dar uma eleir;iio pul'a preenchimento de urna vuga
ele Senador pelo Ceará. Foi ugitudu naquelle Eslado a candidutut•u do nosso illustt•c collcga Sr. Scnadot• 'l'homaz Acoioly.
Eu mo dirigi u S. Ex., St·, Nogtleiru Accioly; dizendo que
uqlli no Senado j•á ello tinlia como rcpt•cscnttmlc do Ccat•ú o
seu illustt•o ounlmdo, St·. Sonudot• Francisco Sú; que a polilica
e a adminiott•a0üo do Ccurtt, ·fll'irtcipalrnenle a politica, estavam
sondo muito atacadas, pot•quc se dizia CJUC o chefe do partido
alli deixava do rocmtheccr mc!'itos c serviços da pm·tc de outros
cOl'L'eligionarios seus que nüo pcrlcncimn :\ sua 1'arnilia.
· Devo dizot•, o ú de lodo subido, que o Estudo do Cearú cru
entretanto, qprcsonludo como· um dos que a administt'U0ÜO era
mais probidosa, mais competente, mais parcimottiosa (upoiatlos); era um Estado que tit1ha saldo uos seus. cofres, não
tinha dividas. Entretanto, ·havia uma campanl1a tremenda ele
diJ'J'amar;iio cotllt•a u dit·uccú{) politica o administrativa do
Ceat•ú.
.
Entendi de bom consollJO intervir, lembrando aos rueus
amigos a' necessidade de •nüo darem pretexto para que fosse
acil'l'adu u campanha adversa á JlOliLica ceare use.
O meu illusLt•o amigo, St·, 'rhomaz Accioly c seu digno pao
aoooilurem as minhas poodcrucües c S. Ex. não !'oi candida~
u urna cadciro. nosla Casa •.
O Sn. 'ruo:lrAz AcetaL Y - E' a verdade.
O Sn. PINI!Etno MAcH.IIlO-J\\ untos Livo occusiiio do dcclat•at• uqui dcslu tl'ihuuu, o unno passado ou uLraxndo, quando
me reJ'cl'i ü politica elo Amazonas, tendo conseguido quo o
illuslro S1·. Setrudol' Nory UÚ{) i'osse succossot• do seu it•mão,
indicando enlfio pat•a subs~itulo do cm·onol ConstuuLino {)
S1•. BittencourL.
O!•a, iudiscuLivulmcnlc c,;les Jll'Oocssos dcsdo que fossem
poslos om pt•atitlll, pot•quo eram do ordem po!Hica, ajudados
pela accüo do govurno, ]lOl' si sós oL·um !Jastuuto put•u, pouco
u pouco, ir destruindo os u!Jusos quo so iam intt•oduxiudo nos
nossos. costumes políticos. Núq ora l!Ccessal'io, St·,. .l'!'csidunlo,
CJUC VICSSeiU OS jll'OCCSSUS do lllCOlldlO O dO !llO!'LICllliO COllLL'a
os quuos tom.o~ nos i!lsurgido.
'
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VozEs- Apoiado.
O Sn. Pt!XHll!Jto Mo~cuo~oo- .Pois .não é facto que se elles
conseguiram elituiuut• a~ chamadas oligurchins, entht•onisararn
ium!Jem nuquelles Estudos habiios de selvageria, de dcsregrumculos iuuominuveis, u desussoccgo, a desurt.Icm .•.
o ::;n. Cu:-:•11.1 l' Bunu~.~ -'E u crime.
O Sn. l'tNlllllltu M.lcll.IUU- ••• c o crime, cotuo JJet!i diz
o utcu hout•ado collega? .••
Vur.Es- Apoiado.
0 ::iii • .i.'!NHJllliO M.IC:ll.IIJO- • , , COIIIO demento de UCUÜO
l)Ol'UlllllCllic '/
UM.\ voz- Cousa que nunca se deu.
o Sn. PlNHIWioO Moll:.tLIIlll- Eu !Jl'Ceiso uiWI' ü Nu~;io que
niug·ueJH llHli:; do quu uu pula :ma eUucuuão. civjea, pelo· :;eu
l.clliiJCI'llllleHI.u, pelo seu 1Uodü de ser ti inl'cuso a •Jssc:; JlrOCIJssos
de l'eVeZUIIWIIlo !lO poder de lllUIJI!Jl'OS de llllla lliCSillll J'amilia.
O :Sn. H.w~LUN•uo Dll MIII.IND.I- Scmpt•c foi. Disto dou eu
Lcstclllunho.
·
'
.
O S11. l'tl;.;•tHtllo í\1,\C:HAUO- Assi111 laJniJ•Jiu, 8t·. l'L'IlSideule,
Jllc maui.l'eslci com !Ju~lunlc sevel'idudu relutivantenle 'l'l poliLica de A lagoas.. •
·
• , . ": _ •. .1
O Sn. llAY~turowo llll í\TIIL~:o:·u.t- E' exacto.
O ·Sn. Pt•l'Hl~tno ~I.ICIUUC- ••• JJJ'ocut·audo mais de unm
\'1!1. V<!L' se Jlodiu impedir que os i\lultus ~ubstituissum os
Multa~.

t\las, Sr. liresidcnle, devemo; confessa L· que, depois CJUU ~c
procedeu a tlcvussa mls uclminislruçõus destes eclc!Jt·es Oll;;aJ'chas. chegou-se ít conclusão de que o que cllc:; J'ir.ct·um de
almsivo pútle sCL' quulificudo de JICccudilho •••.
U~1.1 voz- CompuruLivurnento com os l:íl'Undcs crimes
ucluues.
.
I
0 811, l'JI;.;HI~IHO M,ICH.\1)0- , • , COillfllll'ULlVUll1CUtC COIU 08
crimes pelos uctuncs dclcntot•cs praticados.
Dessas duvassus, Sr. Prc~icluntc, Lirumos conclusões !Ionrosissimus.
·
Pt•occdendo-s•! a· uma devassa nn llllministJ•a•;ão do· GeaJ·:í,
1'111 vit·tudc de accusn•;ú•!s que ernt\l feitas ao Govcl'llo quo
sul!it•n, vet•il'icamos ainda hu bem pow:os dias que essas nceusacG•:s :l'rn·am cnl.tulmenle J•obaticlas com m•gum•:ntos it•t•cduoiivcis .pelo illuslt'IJ St·. Senador Fralwisco S1í.
· H.ouY•J · Lambem llCIJUSUi•ão :\ ndmiuisll·ncilo nnl.r.l'ior de
Alagt1us, c, com sm•pJ•ezn vimos lodos •ntls QtW, depois de um
lonl:íll exume, dr. pcsqui~ns csqundrinhndorus, o governo do
St• .. Clodonldo dn Fonseca n•:nbu de dcclnrnr que o producto do
cmpros Limo núo J'oi desviado.
· ..
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0 811. !UY~!UNDO Dll i\l!M~D.I-Lá Colá lodo O lodo explicado.
O Sn. PINHlliRO 1\[ACH.IDO -Acho curio'so, Sr. PL·csidenlc,
que os libm·tadorcs do Norte; ••
O Sn. J'ums l!'lllumiM-Dc parle do Norte.
O SH. l'JNHEIIIO i\[ACHADO- .•• tDuntas, l1ranco Rnbcllo u
Clodoaldo da Fonseca mo qualii'iqucm de protector dos oligat·chas, a mim, Sr. Pt·csidente, o homem que ·sempre lhco deu
combate, ao tJonto de, quando organizou-se o celebre jm·dim tltt
üt(anc'ia, pt•ocurat•am atLra!Jir parn aquclla aggrcmia~•ão politica lodos ·OS representantes da, uoi-disant, oligarchia, pat·u
me dat• combate, pois que cu era considerado um inimigo dcllcs,.
Eu, que agia 110 Parlamento, c agin pelos conselhos da
ponderncão c da persuasão pl'ocurando ini'l!lir no espirita dos
meus amigos para que modificassem os seus processos de governo; cu que. me insurgia contl'a aqucllas praticas malcficas ,
c procurava eliminai-as pela accão politica, não podia, nesta
momento, consct·var·-me silencioso, admittindo as praticas ora
seguidas nos Estados, onde a liberdade individuá! desappal'CCCU

I

••

O Sn. RAYMlliNDO DE illmAND,\ - Completamente.
O Sn. ·1'UlEIRO M,\Cl!ADO'- ..• estabelecendo-se como catiLigo tlqucllcs q\lc discoJ•dam do pensamento do goyet'lladot' o
cxilio, o incendJO c a morte.
O Sn.- ·PEDRO BOitO~s- E o saque.
. O SAl. PII:N-Íllrno MACHADO- Não ·estranhei, pois, que esses
elementos se congregassem contra nós, contra a acf;ão do Pat·tido nepublicano Conservador. Era natural que assim J'osse,
]}Ol'Qtle no nosso seio não poderiam encontrar guarida esses
habitas c esses systcmus. (Muito bem.)
Quando .cu tiver opportunidadc de occupar a attcncão rlo
Senado com a questão propriamente politica, teJ•ci occasiüo de
J'azcr revelacões cut•iosas, interessantes, que pot·úo a nú muitos
interesses inconfessaveis; reprovavcis, que teem querido assumir, pcrlllllo a opinião publica as côres o o aspecto ele mantcncdorcs dos genuinos pl•inciP.ios ~·epublicanos.
O Sn. Jio,\o Llllz Ar.vEs- Muito bem.
'
'
, O Sn. •Pl~UlllllO ·iVJ,ICI!ADO- St•. Presidente, cu promottct•ü
c dcscjuva dcvérás occupat• u tribuna pot• poucos momentos;
mas o ussumpto ó, por Stlll propria natureza, intut•cssauto o
oom aspecto Líio multiplos, que, sem intencíio, estou occUJl!UJdu,
pot• mais tempo de que desejava a uttenção do Scnudo.
Não toquei' ainda na imi>Ortnnte questão, na momentosa
questão, de muita actualidnde, da· intorvcncão, ·nos Estados.
I>o~•o n· V, Ex. quo consulte o Senado sobro se·me .concede
meia hora de Pl'91'0S'aciío da llora do expediente.· ...
,

-
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Consultado, o Senado concede meia hoJ•a do prorogaçüo do
expediente. ,
.
x
O Sn. PI!N<HEIM ~[ACHADO- Sr. Presidente, a qucslüo da
intcrvoncão,, na actualidade, interessa muito mais do quo a .
queslã<l das oligarchias, por que essas já estão mortas, a !'erro
.e fogo.
Diariamente, na imprensa c na tribuna se allude (~ intervenção nos Estados, planc,jada pelo Governo da Republica,
aconselhado pelo homem ·nefasto o sin.istro, como ha pouco
dizia o meu illustre amig<l, Sr. Senador Ellis, a quem conheço
desde a infancia •.••
O Sa. VJCTORIINO 1\klN'l'lliRO-E que, entretanto, queria que
:V. Ex. fosse candidato e.í. Presidcncia da Republica.
O Sa. PINHEIRO 1\IACHADO- ••• foi mou medico, quando
eu era estudante (hilaridade) • Posto que smndo differonca de
idade entre nós, as nossas relacües tão antigas mo davam o
direito de esperar que S. Ex. fosso mais cordato nos seus
conceitos, nü·o fosso tão rapido no seu julgamento.
Sr. Presidente, sempre dei combate ás filtervoncõcs i'óra
dos moldes constitucionaes. Aqui mesmo, desta tribuna, tive
occasiüo de combater o Sr .. Deputado Erico Coelho, então Senador. Em discurso pr.ofcrido ·no Estado do S. Paulo, quando
eu regressava do Caldas, o estava na ordem do dia a passivei
intervenção do ·Governo Federal na vida autonoma daquelle
. Estado, eu declarei solemnemente que era contrario á inter~
venciio que iria ferir de morto os princípios cardiaes do
regímen, que ·não subsistem sem o respeito à autonomia dos
Estados. Posteriormente, respondendo ao illustre Senador, Sr.
Glycerio, affirmei aqui no Senado a mesma cousa. Entretanto,
no Estado de S. Paulo organizaram-se comités para repcllir a
intorvcncão por nós planejada, fez-se uma propaganda tenaz,
emoci<lnante por todo o Estado, despertando a ,justa irritaciio
duquolle nobre povo contr•u uma possível intervenção material
do Governo Federal na autonomia do Estado.
O Sn. AOOLPHO Gonoo- v. Ex. dá-me lieenca para um
aparto? Os mais autorizados orgãos do Partid<l ·conservador do
S. Paulo sustentavam a necessidade da intervenção armada no '
íEstado, c a'ffirmavnm que essa intervencüo se effectunrin. Os
ataques in.iustos, violentos, apnixono.dos o ameaçadores da
imprensa desse partido contra a situnciio d<lminanto de Siio
·l~aulo, o suborno do officiaes de poliçia desse Estado, tentado
pelos nossos adversarias, c a noticia que se propalou do que o
1\linistr•o da Guerra, St·. Mennn Barreto, preparava municões
de guet•r•a, cm grande quantidade, para l'ometter áquollo Estado,
nlóm de outros i'actos. gravíssimos, fizemm os paulistas ostrotneCO!' do indigoacüo c se propara1• para resistit·· a intorvoncão.
O Sn. PIIN•UEIOO 1\lACHADO- Vou responder a V. Ex. Todos
esses o1•güos de informacões a que V. Ex. alludiu, permitta-mo
que lhe ·diga, niio podiam ter mais autoridade que o PI'esidonto
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âa Commissiío Executiva do Pa1·Lido, que ai'firmava solcmnemcnte desta tribuna, o cm plena capital de S, Pàulo, que seria
um crime a inlervencão.
'
Além disso, o honrado Senador sabe quacs as forcas fcdcracs existentes cm S. Paulo. E' verdade que naquclla época o
Sr. Senador Glyccrio a!'l'irmou da tribuna que havia mil
liOmcns cm Ipanema. Mil homens cm Ipanema! Nunca houve
nem duzentos.
· ~, .. ,.,. ,
O sn..VIC'l'OIIINO M<1:-i'l'lllno- E' verdade que o Sr, i\lcnna
Barreto qui~ mandar uma brigada cstratcgica para S. Paulo,
o que niío se rcali~ou devido ú intcrvcncüo do cc!atro. E ó
este senhor que faz parto hoje do Partido Liberal.
O Sn. ·PINIIEmo MACHADO- Não sei ..•
O Sn. VICTOlll!.'iO l\!ON'J'Emo- Eu sei, e o affirmo.
0 Sn. PINHEIRO, l\[,\CI!IIDO- 0 que CU POSSO afi'irmaJ• Ú
que o Estado do S. Paulo ó um dos pontos <lstrategicos do
maior importancia da União, onde devia existir um pó de
exercito, não para intcrvit· na vida cconomica do Estado, mas
para attendct· C·Om facilidade aos Estados de l\fatto-Grosso,
Ui o Gt·ande do Sul, Param\, etc. ·
·
E' o ponto do Brazil mais importante, devido ús ramificacücs das estradas de forro, e devia existit· no centro do Estado, cm Ipanema,. por exemplo, uma forte organização militar.
Entretanto, esse plano, preconizado pelo chefe do Estado-Maior
do Exercito, não pôde ser !ovado a e!'!'cito para não tocar nos
melindres do S. Paulo. Esta ú que ó a verdade; osso plano,
necessario, imprescindível, para attcndcr as retiradas do MattoGrosso o ús regiões inhospitas, onde não ha recursos pat·a o
Exercito Bt·rizileiro, não tem sido levado a cl'i'eito para que
não se agite a susceptibilidade paulista. A verdade 6 essa,
inteira.
Si se procurasse ·intervir, attcntando contra a autonomia
do S. Paulo ou do qualquer Estado da União, a não ser •nos
termos da Constituição, seria cu um soldado. para estar no
lado do V. Ex., porque jamais sacrifiquei as minhas convicções nos interesses ephcmeros da occnsiúo.
·
Não hn paixão que mo leve a abandonar o meu passado,
a .i'nlsenr a minha conscicnciil pnrn servir a uma paixão momontanea.
Intcr.venciio .no Nortcl O Governo do Sr. marechal Hermes
da Fonseca tom sido nóstn questão de respeito ·t\s liberdades
publicas c individuaes -modelar. (Apoiad/Js.) Pó de merccet•
a pcoha do não ter intervindo cm caso de intcrvcnoiio, mas
não a do ter intervindo.
'!'.amemos para exemplo a agitaciio no Pnrt\. Qnul foi n
inLcrvcncão do Sr. marechal Hermes nesse Estado? No Pm•1\,
a agitacúo foi produzida pelo seu proprio governo. (Apoiado,)
Diga-se, c talvez se nl'J'irmc a verdade quo as forcas J'edcl'aos quo la estavam ·nüo prestnt•am o nmoaro preciso aos pct·~
seguidos..
·
,, ..
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o. SR. L.wn.o Sooml- Havia a garantia dada pelo propl'io
governo.·
O SR. ·PIRES FEIU\EJM- E' muiLo boa! Garantia· do inccndio ás Jll'opricdadcs alheias!
O Slt. Alt1'1Wn LEliWS- Havia um hubuas-co!'pus que não ·
foi. cumprido.
·
O Sn. LAI.IIta Somul- Y. Ex. cslú mal informado.
(Trocam-se rnu'itos a ·vchcmentcs a}Ja'l'tus cnt·ra os Srs.
Pires J1'C1'1'Ci1'a, Lam·o Sod1•é, Al'thtw Lcrnos c Rayumndo de
.V i1•anda. )

O Sn. PJ•:;·u~rno MACHADO- Nüo qucJ'O soprar 'nas cinzas
que cobrem estas brazas •.
·
· O Sn. LAUIIO Sooml- 'Apoiado I o mcll)Or é não tocar uo
passado..
·
.
. O Sll. Pums. l!'EnllEIJ\.\- ,O melhor ó tocar,. uão para se
repeLir..
J
(TJ•ocam-se Ot!lros apar•tcs entre os SI'S. Pires Fcrrcim c
Sodr•t!.)
.
·
.

La!ti'O

O Sn. ·PI~·HEIRO ·M.\CHAOO- O meu · ob,jcctivo foi demonstrar que o Sr. !'residente da Ucpublica níio inlcrvciu no
.

~Parú.,

.

O Sn. iAwnwn LEMOs- E' verdade; apezar de um despacho do juiz seccional, oonccdendo um habcas-corpus.
,(Trocam-se nmitos li}Jartcs. Soam os. tympanos.)

O Sn. PI•.s·HEJollú M,~cHADO-'- Perfeitamente. Imagincinos,
·pelas noticias que li hoje na imprensa, de que seguiram para .
Joazciro, canhões c etc., para uma guerra de exterminio, que
do Ceará solicitam ao Presidente da Uepublica intcrvencüo, c o
Sr. Presidente da Uepublica acceda a esse pedido. Iria desse
modo· concot•rer pnra o extermínio de uma pat'lo da populacüo
do Estado.
UM' Sn. SEN>~oon- Commettcria um· crime. (Trocam-se
a)1artes.) .
O S1~, PJ!NHEIIlO

i\!NCHAD0-1\!eus illustt•es collegas, o
Poder Legislativo, como bem sabeis, ó um poder it•responsavcl:
cU c só presta contas ao povo que o clusc. O Poder Executivo,
mto,
O Sn. JoÃo J,Uiz A!J.VEs-Avn;n~o mais a V. Ex.: o ·supremo Tribunal Federal ó um: poder ir!'Csponsavcl.
o Sn. PJ~Jmmo .1\lACIIAOO- !Alú agi:n•a, perl'eitunicnlo. Mas.
o l'oder Executivo pela lei ú rcsponsavcl •.
.
.
O Sn.•JoÃo J.uiz ALVES,..... •Pela lei a~ u· E~ecuLivo ú. quo
Lcm l'Osponsubilidudo
· ·
·-· . -. . .,.. .,. · ·
~-·-··
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O Sn. Prnitmno MACHADO- Os meus nobres ilollcgn~ mutilnrnm a sequencia da minha exposicilo. Volto do Pará para
tratar do ·Ceará,.
·
·
·
Os disturbios do Ceartí foram produzidos pelo governo do
marechal, foram açulados pelo ·Sr. Pinheiro Machado, por osso
nerasto Partido Republicano Conservador, que não pódo dnr• o
seu apoio actualmentc (t politica do partido liberal, que nqu i
muito bem rcpresonta o illustrc candidato {t :vicc-presidcnciu
da Republion por aqucllo partido?
·
O Sn, "'-T.I'IlllDO Er.Lrs -Muito Agradecido n V, Ex.
.
0 Sn. PII'H!F.lnD MACH,IDO-\Nfio, Nem o· Sr •.•,la\•echn.l
Hermes, nem ·O Purtído Hepublicano Conservador, pelos seus
orgãos legítimos, influíram para que se dessem distut•bios no
CcnnÍt.
1
O Sn. FMNCJsco Gr.YC!lJllO- Mas uma' obscrvacílo 6 preciso que se faca. E' que, lendo o Poder Executivo se rcs•wvado o direito de .examinar sentenças ,judiciarias, esse i'uclo
produziu o bombnrdcj.o da Bahia.
O Sn. J•O·ÃO .Lmz ALVES- Faculdade que V. Ex. se investe, na Commissüo de Finanças, examinando sentcncns ,iudicinrias para negar creditas.
O S1~. FnA'li·Ctsco GLYCEmo -Absolutamente não. Invoco
o testemunho do presidente da commissüo.
· O Sn. PtNimmo MACHADO....- Ao argumento do meu illusti'C
l}ollega por S. Paulo cu posso retorquil-o com vantagem. S.
Ex. acha csLranho que o Poder Executivo possa. examinat• n.
J•cquisicüo para a intcrvencüo. Orn, no caso da Bahia houve
uma requisição c pela doutrina de S. Ex. o Poder• Executivo
devia J'orcosamentc intervir, cumprindo-a.
O Sn. FRA'NCtsco GLYCllmO- Niio senh.or; o cnso é o contrario.
0 Sn. PINHEIRO ]\[ACHADO -Então nüo sei O que Ó contradiccüo. Se n sentcnca. niío pódo ser• examinada deve ser cumprida.
· O SR. FM•N·ctsco GLYCllmo- Os ltabeas•COI'llll.s do Supremo foram dados cm .favor do governador e o bombardeio
~foi depois.
0 SR~ 'PtNHE!RO MACHADO- Havia ltabaas•CO!'PitS nnteriores dados í1 Asscmblón. Por isso vê V. Ex. que ti·nhn muita
t•aziio para assegurar o futuro, a estabilidade da {)rdem no
rogimcn constitucional, defendendo a doutrina, que ú n vcrdnclcira, que estú no pensamento do texto constitucional, de quo
no Podet• Executivo cube o exame. Se porventura este poder,
a quem f{)i reclamada a intorvencão deixa de dai-a, .num cnso
flagrante de intervenoão, cabe o pt•ocesso contra olle. Do ouli'O
modo sertí sujeitarmos o Presidente da Republica a obedecer
todos os dias n ltabeas-col'pus dos juizes seccionaes, que podem
ser mnnojados pela politica.:
·

ANNAllS DO SENADO
UM Sn. SFJX,\DOn- Ouçamos o orador •.
0 Sn. PINHEIRO 1\lACl!ADO- Sr. Presidente, verifica V,
Ex. c o Senado do que ou tinha rnziío de dizer que o marechal
Hermes podia ter pcccndo por omissão c .niio po1• acção.
O Sn. AnTrrun LilMOS- Apoiado.
O Sn. PINmm\0 MACHADO- O Sr. Senador Arthur J"cmos
declarou Jm pouco que havia uma ordem de habcas-cOI'lJUs do
juiz seccional que .não teve execuçiio. ( 2'rocarn-sc vm•ios
a!Pal'tes.)

O Sn. PINHlli!\0 MACHADO- Peco nos meus illustres coilegas que me deixem concluir o meu pensamento.
Sr. Presidente, sempre sustentei a doutrina de que o
Poder Executivo, que é o Poder .agente, que tem a forca parn
a intervenção, não ó uma machina obrigada a subordinar-se
a solicitações de qualquer outro Poder. Eli e tem o direito do
exame porque é o . unico Podo!• responsnvol, qunndo se d1t a
intervenção, como o é, ou pela omissão, ou pelo excesso.
Si, requerida a intervenciío, nos casos de ser dada, ollo
iwga-so, ó passivei de responsabilidade; ·si, requerida a intervenção, nos casos do niio sol' concedida elle a dá, elle ó o
responsnvel pelo excesso.
O Sn. NiúO PEÇANHA- O Poder Executivo oxamj.na a sentença?
O Sn. PINlllllllO MACHADO -Examina 'tudo, ó um Poder
independente. Eu sei quo V. Ex. sustentou essa doutrina
contra o Governo. . .
'
..
O Sn. Nn.o PECANH•\- Sustontéi c pratiquei.
0 Sn. PINIIEI!\0 MACHADO -Praticou porque V. Ex, en~
tendeu convcnil:mtc dar a intcrvcnciio.
O Sn. NH;O PEOAI:mA- Entendi do accõrdo com n Constituicüo que ·uüo faz do Poder E:..:ocutivo juiz do· sentenças
do Poder Judiciaria.
UM Sn.. Sm:•Mnon- ~rns niío qaiz intervir no Maranhão.:
O Sn. NIW PEQ.\NfiA- Intervi, sim. No caso do Maranhão, attendi a uma requisição do .iuiz federal, •Dr. Vianna
Vaz contra o inspector dn AU'andosn dnquolle Estado.
~
O Sn. PINH!ll!\0 MAC~L\DQ-A cloutrina do V. Ex. ó a
mais perigosa •.•
O Sn. NILO llilQANHA- Mns ó constituciondl.
O Sn. PJN([IEino Mt.cuo~no- ... porque ó a passividade do
P<ldor Executivo.
.
O Sn. N1w PilQAIN'IfA- E' o l'ospeilo do Executivo. ús lois ·
o t\ Constituição. A intcrvoncüo ú uma medida constitucional.
O Sn. JoM:l LUJz Ar..vms -[ntcrvoncüo para garnnl.i~ ngencins do Correio. (7'7•ocam-sc Olt't7'0S apa1:tes.• ):
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·o s~. PINimmo 1\f<~cHAno- Intcrvcncão ndquirldn, nrrnnjndn por ,juízes poliLicos que subordinam no Poder Executivo a
audiemiin dos seus ninndndos.
·
Cnlculc V. Ex. se cstn doutrín11 !1dCJuirissc raizes no noss()
systema politico, todos os dins cstnvamos operturband() a vida
L'cpublicnnu, di!lriamonte obrigando o Poder Executivo a subordinar-se a solicilncões de outros poderes .
•T-.í o Sr. Campos Snllcs, quando Presidente da Republica,
interpretou a Constiluicüo como eu estou declarando, negando
a intet·vcncito .que lhe foi solicitada.
O Sn. FRA':\crsco SA- Bastaria que um tyr11nno de um
dos Eslados reclamasse n intervoncão para que o Governo Federal lhe attcndcnssc o pedido. ·
O Sn. vrm1om,No MONTEIRO- Como tem acontecido cm rclaciio tL Bnhia c .no Rio de Janeiro ..
O SR. PrNIIErno MACHADO- Pernambuco. Niio hn quem
niio snibn que cm Pernambuco os elementos politicas estavàm
ao lado do Governo d11 Republica: Resistas, l\!11rianistas, Lucanis tas c M11rtinistas, todos cllcs eram solidarias com o Governo da Republica,
Que i·ntoresse tinha o Sr. marechal Hermes cm fazer com
que um desses elemonLos ponderasse sobre os outros?
Nenhum. A verdade .1\ que os elementos que depois adoptaram a
candidatura do Sr. Dan tas Barreto, queixaram-se· da parcialidade do Sr. marechal l:Iermos no lado do Sr. Rosa e Silva.
O Sn. Ar..Fnlloo ELr.rs- O Sr. Dan tas Barreto era ministro
do Sr. marechal l:Iormcs.
0 SR. PJNHE!I\0 MACCl!,\00- V, .Ex. veiu em meu auxilio.
·
O Sn. SrarsMUNDO GON·ÇAJ..VES- A' verdade ó que o marechal HormQs escrevera uma cart11 ae Sr. DanLas IBarrcto
intimando-o a escolhe!• ou n pasta da Guerra ou o governo do
Estado do Pernambuco.
O Sn. PrNlmmo 1\!ACH.IOO- O aparte do nobre Senador
por S. Paulo, n quem muito agradeço, vciu trazer-me um subsidio preoi·oso, O()nfirmador das Pl'oposicões que venho O:vancando.
·
O Sr, Dan tas Barreto, amigo do infnncia do marcclml
H.ormos, militar, companheiro do classe de S. Ex., seu mimstro da Guerra, foi obrigado a deixar n pasta porquo crn
candidato ao governo de Pernambuco. (A2>àiado.)
O Sn. SrarsMUNoo GO.'ICAJ..VES- Foi intimado ou a dob:ar
a pasta ou a nüo ser candidato ao governo do.Estado.
.
·O SR. PJNIIEmo 1\!ACHADO- Niio digo, Senhores, que houvesse intlmnciio.
.·' · ·
•
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O Sn. Srar!l:-.rtrnno GONÇM-VllS- Si V. Ex. nchn que o
termo i·ntimaciio é por demais cnergico, cu o substituo pm·
esse outro: solicitado. Mas o facto é verdadeiro.
O Sn. PrNrmrno MACHAOO- Senhores, 6 governo do Sr. maJ.•cchnl Hermes appr·oximn-se .do seu fim.
O Sn. Ar-Pn!loo Er-r-rs- Infclizmcnlc nindn não,
· O Sn. PrNI-IEmo l\IACHAOO- Pertenço, Senhores, no nunw!'o
dnquclles que cm dcdicncão, cm npoio, em solidnr•icdndc nos
seus amigos crescem 11 proporcüo que cllr!S crrfmqu•:ccm.
VOZilS -~poindo,
O Sn..PrNnr.rno i\IAcHADD-Nüo conhcco felizmente, Senhores, ns p1•nticns do abyssinismo. (;lftdto bem.) Si não Livosso plena convicção de que o Sr. mnrcchnl llcrmcs tem tido
na governa dn Rcpub licn in tcncõcs as mais rectas c as mais
pntrioticns ...
. o Sn. AtrnEoo ELI-rs- De bons inlcricõcs cstt\ enleado a
.inferno •.
O Sn. ·PnN·Hmno 1\lAmiAoa- •.• procurando sempre acorlnr, cu não o affirmnria agora, como faca. .
.
E' ber de ver, meus Senhores, que nós lodos sorfremas n
impressão da nccão do meio. Haja vista o prapria illustre Se- '
nadar por S. Paulo. S. Ex. agora só tem impreua~õcs, só
tem conceitos dep1•imentcs (L situação actual;- entrotanto, S.
Ex. me hn de permittü· que o diga, que,•lla bem )lOuca tempo,
ainda ha um anno talvez, S. Ex. nüo pensava deste' modo.
rclativnmenle ao Sr. marechal Hermes da Fonseca. Advcr~nt•ia em!Jarn, S. Ex. nüo acreditava que as intenções do Choro
do Podei' Executivo, essas boas intenções, Tizessem parto do
cnlr;amento do inferno.
O Sn. Ar.rnlloo ELr.rs- Mas os factos praticados posteriormente por S. Ex. justificam o meu modo de pensar actual.
O Sn. PliN·HEIRO i\fACHADO- Os factos praticados portcri~
ormento ·nüo podem tor desvirtuado a juizo do meu illustl'O
amiga.
Na ordem moml o marechal Hermes da Fonseca continua
a ser o, typo da dignidade indiscutivel (milito bem), da honra
absoluta, do uma bondade inexccdivcl, de um cnvnlheirismo
incxpugnnvel, de urna lealdade exemplarissima.
O .Sn. Ar.PnllDO Er.us- Dú um aparte.
o Srt. ·.PJIN•Hilmo tl'i!ACHADO .....o~JIIa ordem politica S. Ex.
tem sido de uma dcdicacúa tí toda prova tis pl'llxes republicnnns. (Muito bem.,)
E' passivei quo o governa de S. Ex. tonhn netas menos
felizes e quo nindn QS tenha ntó final do sou governo; •.. mns
estou cm•ta lambem do que, se.inm quaes forem ns 'situacücs
quo ello tenha do atravessar, !1n-.do ter n sc.u Indo, quando
·.··
'
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empnllidecer o sol de• sun administração, amigos fieis, 'dedir:ndos, zelosos do seu bom •nome, capazes de o defr.ndet• com
denodo .c impnvidcz proprios dos homens de conviccrw.
Era o que tinha a dizer.
(Muito bem; muito bem.. O
tarlo.)

·oraclo~

é mnilo cu.mulrim.cn-

O Sr." Tavares .de Lyra (pela. oJ•rlem.) - Sr. Presiarml~
requeiro- que V. Ex. consttll.iJ n Cnsn, ~obre si concede u~
genein 11n.m que sc,ia discutido r• votado o orçamento rio
Jnlm.•iot·, .i:í eom pamer.r dn Commissão rl1~ Finnn~ns, sobre. ns
omondns np1·escntndns ·cm 3" discussão.
Consullndo, o Senado concede n urgencin.
ORÇA~IEN1'0

DO IN'l'ER!OR

Continunci\o,. dn 3" discussão dn proposição da Cnmm·n dos
Deputados, n. 85, de 1013, fixando n despczn do Ministcrio
<ln Justi~n c Negocies Interiores pnrn o r.xr.reicio de 1OH.·
Sr. Prr:sidonto, cm prr.scnQn dn sit.uni;ão pm·Jnment.nr, cm relação nos
Oi'Onmenl.os, sou obrig-ado n fnÍet• uma Jl!'t\vin dr.clnl'nr;ün.
Est.nmos nn hot•a qunsi que !H'ecisn do r.neeJ'I'fill1r.nto dn. sessilo lcg-is\nt.ivn e não temos nem um orcnmenl.o npprovndo .
.1'01' out.1•o Indo,. nn. Cnmnrn rios Deputados e aqui no Senado,
esl.fio pendentes propostas consignando n prorognção dns Ol'çamentos vigentes pnm sei'Vircm no exet•cicio fut.uro. E' um
J•ocurso exl.t•emo de que se t.em Jnncndo mão pnrn evit.nr um
inconveniente maior, qunl o dn fa:Jtn absoluta de orcnmcnl.os.
1\J.ns, Sr. PrcsideniJ", fnllnndo npe·nns 48 horn~ parn que
n 1wesente sessão se encerre, não ser!\ temerídnde de minhn
pnt·l.c nrrirnmt· que não !.cremos orunmenlos veludos, o que
nos obrigará, 1\ ultima hol'n, 11 votn•rmos 11 p:•ot•ogativn dos
orcnmenlos vigentes,.
Aind11 si d11 par\.e dos legislador~s ·houvesse 11m supremo
\lsl'or(:o, r.sl.ou bem convencido de quo tcrinmo~ ot•r•nmcn.\.os.
O Sr. Francisco Glycerio (pela. m·tlein) (") -

(,o\po'iac/08 UC1'GC8,)

O Sn.

l\l~Nims llE AI.W~Ill.\ -

•

EU' espero que hn,in esse es.
.
O Sn. FnANctsco (lJ.YCJmto - Sô niio sermo vol.nr\os os
ot·~•nrnenl.os com n inl.ei'J'erencin cffeel.iv11 do· Senado, si dn
pnrle desl.n o rJn mlll'a Cn~n do Cong·rcsso não \louvo!' o ne ..
eessnrio e indispcnsnvel emp·anho.
S1•; Prosidonlo, n sil.uncfio finnncoil•n o ooonomicn. rio
Bi•nzil niío pódc ser mnis temero~n. O Thcsouro sr. enr.onl1•n
forço.

.(*)

Este discurso n!lo foi revisto pelo orndor.
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cm uma sit.unGão de ponnrin; os pnrticulnl'r.s, os ngricuHorcs,
uommorcinntes o industrincs, do sul c do norte do Brnzil, ·~sl.üo
om perfeif.o osl.ndo de desc~pcrncüo. O Govct·no da Rcpublicn,
assim como o Poder Leg.islntivo, esliio assistindo a este f.1elo
com a maior c mais impnssivcl indil'fo~cncn. Bnsl.a dir.cr que
nem mesmo a •2xposicão frisante desta situar;ão de nn~;uslin.
concita n atlenciío do proprio Senado. Os S:·s. Senadores me .
estão ·ouvindo eom n mniot• indiffcrença e desatlencão. (Mu.itos nilo apoia elos. )
O Sn. Mf.NDES DE ALMF.IDA - Se um ou outro cstú nssim,
os mnis nüo.
··O Sn. PmEs F8nnEm,\ - Isto é habito velho nesta Casa •
•
O Sn. FnA!'iCrsco Gr.YcEmo - Sr. P~csidenf.e, a rcprcsentncão .de S. Pn.ulo na outra Cnmnrn fez as mais explicitas
declnrncões de apoio decidido fJ franco ás leis de meio soli·
ciLndas pelo Governo, assim como expoz o nosso devet• de
concort•er com n nossn p,rcsenr;u c oasforco pnrn que cllas
~ejam votadas:
~rns, Sr. Pr·esidente, si tl certo que o Governo se encontra
t)m umn situacão dü ptmurio. pllJrn. occo:·rer a despezns vencidas,
despozas feitas c não· pagas, é Lambem corto que elle previdentemente deu passo no sentido do obter uma autorizacüo
lcgislnf.ivn para o levantamento de um emprestimo no exterior. Entretanto, essa autorização legislntiva, q.u·o devo figur•ar
nn !ai da mccit.a, não será, nn,turalmente consignada, porqU'il
acredito que nfio teremos tempo d'c voLllJr n .:•e ceita publica.
E' desta. fórmn que o Poder Legislntivo, depois de oito
longos mezes .do scssito, corresponde t\s cxigencias imperiosas
do. sociednde brnzilekn ?
Que uon tas~ nós leS'islndores iremos prestar no commercio,
:ls industrias, no povo, nos agricultores, ú socicdndo 'amfim ?
Não é bastante que o Congresso 1\U'f.ot•iso uma operar;üo
externa. Seria talvez '!locessario que o Congresso autorizasse
lambem ,umUJ opemcão dentro tdo paiz, t;eo.lizada em condicócs
seguras pa·ra que não periclitasse o nosso credito inte:·no, •a
que so não dosf.runm instibu·icõcs c nppnrolhos de c:·edito
J'elizmenlo consolidados dentro da Republien.
Mas nem ·do ·recurso interno cogitamos, nem um recurso
oxlc:•no nós nutoriznrnos, porque nfio ó possiveJ..
U~! Sn..SF.N.~DOfl - Si não hn odinhci.ro •.•
O Sn· Fnt.NCtsco Gr.YC!lll!O - Esta questão dovln ser rsLu dada .•.
O Sn. VJc•mmNo MoN'J'Tlrno - O Ministro ela Fnz•andn solicitou nlguma providencia' nesse sen,Li.do ? , , .,. ,:.
O Sn. FnANCIAco GLYCEnro - Acredito q'u·o·:o·, Ministro dn
Fazondn não so!icitnu nenhuma medidn, andou .éorú prudencio,
poJ•quo so encontra diante de um Congresso qúo voe encerrar.
,
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ns suas sessões no momento de grnvr. crise finnnceirn, c cconomicn, sem orcnmcnto.
Discutimos politico, discutimos partidos, tratamos do
compcticúcs pcssoncs, pnrccc que c~tnmos no melhor dos
mundos; entretanto o pniz se nJ'undn, vê o seu credito dcsappnrcccr, vil ns dcspczas máis urgentes c quictí sagradas sem
poderem ser nttendidas pelo Governo dn Republica, c o Congresso se rcLit·a sem dar nenhuma pt•ovidencia. Que qunlificn~ão merecem esses factos politicas do mais notaria c elevado
nlct~nce ?
.
Eu estou fallando com a maior sinccr.idadc e é passivei
que cstc,in fnllando com calor - com a maior timidez, JlOt·quo
niio desejo concot•rer com o éco das minhas palavras, por
menos autorizados que sc,iam (não aJloiados), para que se
nugmentem os Lt·anstornos financeiros do Governo. brnzilciro
parn acudir ús conscqucncias da. crise commcrcin.l ·e dn criso
cconomicn que devoram o. nosso p~iz, que perturbam Lodn
a nossa v.ídn, que nito deixam um momento de soccgo úqucllcs
que toem n sua honrn e ·n sua fortuna compromeLLidas nesta
siLunoão, c compt•omctLidas por quo ? .
,
Que soluciio nós damos no Governo da Republica que
nccessitn do recursos ?
Serú possível que o Governo se encontre em uma si lunciio
düsespernda c que lance mão do meios illegacs de camctcr
financeiro para aLLcndct• ús cxigcncias imperiosas que niio
foram nttondidns devidamente pelo voder competente que é o
l'odcr Legislativo ?
Mas, senhores, estamos ainda com .\8 horas diante de nós
e podemos porfeílamento bem (aJlo'iados), si o quizermos, nós
e a outra Casa. do Congresso nttondct· nos reclamos c tis nrcessidadcs publicas. Nós podemos t•occber o pro,iccto dn receita
e ncllo incluirmos as nutorizacõcs do que o Gover·no ncccss'ita
para se desempenhar do seu alto dever politico c social.
Si lm rilg·um politico ncslc pai~ que pretenda negar recurso ao Governo da Ucpulllicn que se, cxhibn c preslc as suas

~ontas.

E' indispensnvcl que o Poder Legislativo, que o Con.g-rcsso Nacional altondn 11 esta questão mclindrosissima;
repito: o pt•o,jccto da receita, vindo dn outra Casa do Congresso, cat·eco de incluir nutorizacücs ele que o Governo necessita imperiosamente. (.1)lolados.) Si da pnrl.çl do um c do
outro podoe partir a clcclni•nt'üo do quo niio necessita do
recursos, cu Lerei n Iibcrdndc do dizer que não creio nu sincet·idndo dcstn declnrncüo.
·
·
Sr. Presidente, V. Ex., grande responsavo\ pala sun collnbornçrLo intolligcnCc, inLrcniln c QPPDL'Lunu, V. Ex. preso, nüQ
:Is convonienclns r•esu)lnntos dns suas .insígnias de chefe supr·cmo do seu pnr·Lido, pois l'econhcco que possuo ns qunli~lndos índispcnsnveis pnm commnndnl-o; V. Ex. preso t\s
rosponsnbilidnclcs do um pns~nclo politico cu,in tr'adicüo devo
ser mantida pela Republica: V. Ex. rcsponsavol pela dcstruicão
do antigo o poln rll'oolnmnciio do novo rogimcn, devo collnbm·nr
efi'cctivnmonto (aJloiallos) com ns suas luzes, com u ·intrepidez
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do seu' animo·, cruo nunca se abate, diante do difficuldadcs mnís
serias, devo collnborur ncLivamontc comnoseo pnr·n que os
orenmcntos so votem (aJwiarlos), pnrn que os cortes das
·lespezns se fncnm (apoiar/o,!) o para qut; o l'odor Executivo.
c sobrel.udo o Senado, se desempenhe do um dever que 1!
um dever• do. honro.
·
·
O Sn. Ar,rnEoo ELLIS ...;.. Pnrn .restabolecot• o credito. da
nepublicn .
. O Sn. FnANmsco Gt,YCEillO - Do contrario, pecamos no
J'IO\'o que nos pcrdôe c nos retiremos para dar lognt• a outros
que melhor• eomprehendum c se dr.scmpcnhem desse d~ver
po!Wco. (.lluilo bem.; muito bem.)
.
O Sr. Nilo Peçanha ( ') - Sr. Presidente, dndn n urgencin
do tcmp'o niio direi siniio duns palavras. Ao areamento do
ll!inistcrio do Inter·iot·, foi apresentada pc.!a honrada Commissão de Financas' a seguinte emendn:
~Nos Esl:~dos cm cujn. rcprcseutnção federal occoJ•ret• alguma vaga, si os respectivos Governos dontro de
30 dias não designarem dia ,Pai'!\ se proceder n clci1:fio
de nccõrdo com a lei, o M-Inistro do Intcdor o J'nJ•ú,
niio devendo o prazo da eloiciio excedo!' do GO d ins
depois dnqucllc primeiro período.»

Evidentemente a cmend\1. pretende da.r uma providencia
que se póde dir.er snluta1· e que entende CiOm a intogddindc dn
roprcsentnçiio nrncionnl da Republica; não 6 !'egulnl' quo os
Estndos continu,em a zombar dn lei; mlns peoo ticencn 11
V. l~x. pnrm dizer que a emenda ó francamente in()onstitucionnl. Por isso el•la niio podia ter sido ·acceii'n peln Mc;m.
A Constituiciio diz no capitulo i", Dbrposições· GoiJnc,q,
referindo-se no Poder Leg·islnLivo, que o Governo do Estado
em cuja r~presenbu~·iio o•e der a vaga, inclusive n renuncia,
mnncln·t•ít proceder n nova eleiciio. A Oonst.ituiçiio, portanto,
excluo a emenda npre.sentn~n pela honracln· Commissüo do l~i
nancas, " niio attribue a nenhum Minis'lwo cf:t Uniiio esse dever, que é rios Estnd'os.
.
'
Indopcnd:ento d:t Oonstituiçiio ha o n,rt. 132 d·() Regiment9,
que diz: cNiio ó permittido apresentar nos flltjojMl,os de le11S
nnnuas ,e:nterndns com caracter de proposícõcs p•rincipnes, que
devem seguir os tramirlcs dos projectos 'do lei• •.
Appe!Jo para a impnrcial'idnde eom qwe V. Ex, Sr. Presidente, dirige ·os irnbalhos desta .alta corporacão, pnu'll o ospil'ilo do justiCJU. d.o honrado Relatar elo· ore-amonto do Interi•Oit', nfim de que o Senado, si nppt•ovnr n cmend1n, que nliús
6 inconstitucional!, n destaque pni'n oonsULuit• pt~o:jccto 1\
pin·lc, sofl'rendo n.:;sim ·ns discussões npturnos.,.nesta c na
nul/rJí Cnsli do Congresso. (Muito bam.. )
.. ;
'
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discurso nilio foi revisto pelo orador.

SESSÃO l~l\1 20 DE DEZE~IBRO DE 1013 ~

~2~·

O Sr. Tavares de Lyra ...:. Peço a pala\!l'a.
O Sr. Presidente - Antes de dar lt palavra ;10 'ili!usLro
Relato!.', devo dcc•lurar no St•, Senudot• pelo Estado· dro Rio de
;ranciro que a M.:Jsa ncceitou a emcmda, po-rque clla nada
I cm de inconstitucional. Dignc~.sc· V. Ex. attendet• 'ús mzões
quo tem a Mesa parn. n.ssim penswr.
A Constituição determina que, .dada. a vaga no cot•po
legislativo, immedi:tlamento o presidente do Egtado mand:u•íL
pt·oceder a nova eleicão,. A lei eleitoral marca. até um pt•uw
pura que os pt•esirlr:n~es ·de Estado mandem prc.cedcr (L clci!.!ÜO.

Or·n, a emenda não retira 1a a.I:Lribuicüo constiLucionnrr
aos presidentes de Esmdo. Elia apena•s dcclrutu que, si o l't·e::;idento do Estado JJilO Livr:n· dad'o cumpJ.•imenlo ll'O dispositivo
conslituciorial, o Ministro da Jusl!i(•a · mand~rll. p•·occd'c·t· ti
eleição.
Qomprchende· V. Ex., si 1t emenda reti["US~e do poderes-·
i•adl.!al a Junccão que lhe foi delegada pella ColliStituir;ão deLcr·minar a data da eleição - se,ria ei'la francamente inconslitucion~l. A omencla, porém, I·econheco a attribuicüo do
Governo de um Estado, como tem acontecido ein muiLoB,
· não fôr cumprida, ao P·odcr · Executivo, que é :o sup.t-cmo
guarda da Constituizüo, cabe nmndnr procedrr á eleição\
Evidentl·emente n emenda ú desnecessnrin, po,rque, ~.i o
o Govet•no de um Estado, como tem ac·ontccído em muiúoo,
inclusive o meu, não manda pt'Dcecl~r á deicão d.bntro de
30 di:ns, no Governo central cabe, ·segundo· ti diosposiciio• do
nrt. ü", ·intcJrVit• para que 11 eleição tenha Jogar ·~ a ConsLiiu:icüo ~eja respeitada.
·
Pondero desde j(L ·a V. Ex. que o Sl'. Relator, ·segundo
.inforntrrcüo que me fa.i pt·csbada, vue requett<et· que a· emenda
~cja cleslncada pum constituir pt,ojccto em sc1mmdo.
O Sn. NILo PEÇ.\NH,\ -E' quunlo me bMln.
Encerrada.
'
Süo ~pprovadus as seguintes

...

llMENDAS'

A' t•ubricn 0' - Soct•clarin do Senado:
•Elevada do 2:400$, parn nl.tondet• no nccrescimo dà vencimentos ao chol'o do J•cdnccão dos doba·l.es o t•odu?.ida do
8 :flOO$, sondo 5: üOO$ ntt consisnncüo· dlaterinl~ (sot·vico ,tuchyg·t•nphico, do !'odnccüo dns nclus o l'Ovisfio dos dobutos) pm·
ficul' supp!'imidn tt gt•al.ifil:nciio• quo Ol'll nbonudn rao vicc-di-·
J•cclm· o 3:300$, na sub-consig:nnc,üo «Dispensados do sorvico~,.
pot:. hnyet• fnll9ciçl9 iUll1 ~o~~!lliUQ.•.,, ü ..
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N. 2
A' rubrica 15 .:.... Policia do·Districto Fcder·al:
«Na sub-r:onsignar;ão «Escola Prcm-unil,oria J5. do Novembro» accrescontc-so, depois da palavr·a «alimcntuC[o», as palav~as «inclusive do pessoal».
N. 3
~2_/.- Subvenções •a Institutos do Ensino:
cSupprii!JÍLlltS ús discriminações da verba.».

A' rubrica,

N. 4
A' :mesma rubrica 22' - Subvenções a Institutos do Ensino:
«Reduzida a vorb:i pum serem mantidas om :rolnciio ás
Faculdades de 1\lcdicina do llio do Janeiro o B11hia, do Di.roit.o
dtl S. Paulo, Escola Polytechnica do llio do Janeiro o Collegio
Pedro II, as mesmas subvenções qutl tiveram em iüi2, a
saber: i. nos :002$300, 050:24 0$300, 387:880$, Gti3: 358$382 o
745 :7 48$35~, respectivamente.»

N. 5
:A' rubrica 20' - Hygicno c Saudo Publica:
cSupprima-se na «Directoria de Prophy!·axin» a verba para
18 auxiliares academicos, (43 :200$), o nos c!Iospitaes de isolamento nos Estados,, a consignação de 3:000$ para o Hospilial de Tatu oca no Parti.,
·

N. 6
A'

rubri~a

29' -"" Obras:

«Mantenha-se a proposição da Gamara, supp.rimindo as
palavras na cousignaciio cConsorvacão, accresc.imos, cte.l>, aLrl
Palacio do Governo~>.

N. 7
«Ao •n.rt. 2', lettl'U c - Mantenha-se o dispos.itivo,.
EsLa. emenda 6 do Hel!üor c manda manlar a autorização
.paun. que o Governo so faca representar officinlmeuLo na Exposicão do Hygieno de Lyon, podendo paro. isto despender a1l\l
00:000$000.

N. 8
A' emenda sobt•e o ar L. 3': SubstiLun-se poJa seguinte:
«Art. O Governo .manterá, ua Capital l?cdoral, as seguintes subvencõcs o auxilies:
.. ·
~ns~ituto Hislo~rico e Googmphic9 Brnzileiro ...• , , ,25 :000~~00
.. octedndc Nnctonal de Geogro.phm............ . , 111:000$000
Academia Nacjon:al do Medicina·.•.•••.• ;.,.;.·••. '~ ·.-'•.10 :000$000

I

II

I

SllSS,to E:VI 20 DE DEZEMBI\0 DE 1013

Dispensaria d,!J S. Vicente de Paulo, dirigido
pelo. Irmu. Paula . ...................... .
nlatel'nidado das Lal'anjoiras ... , .•..•.... , .. ,
Associac.üo Pt·o·vcctora dos Cúgos Dezesote do
Setembro ....., ........................ .
Asylo de S. I•uiz (velhice desamparada) .•• , ..
Instituto de Proteccão c Assistencia fL In•fancia.,
inclusive 1auxilio para aluguel do casa ..•.
Asylo do· Bom .Pastor .................. , .. ..

Liga. Contra a r:rubcrculosc . ................ .
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120:000$000
100:000$000
20:000$000
20:000$000
48:000$000
4:0100$000
24.:000$000

Paragrnpho unico. O Podo.r Executivo suhvoncionarú tamlJCm com 15:000$ cada um dos vint<l Estados da ncpublica,
devendo essa subvenção ser, pelos respectivos governos, applicada cm '11uxi!ios aos estabelecimentos de assistencia, caridade c bcncl'Lcencia das capitacs.~

N. O
A' antol'iznção pura rcfor·mar os J•cgulamcntos da policia
civil accr·esccnt~-se, onde convier «o o da Casa de Corrcccão.~
N. 10

Ao addil.ivo que autoriza o Poder Executivo a rever o rgulamcnlo de Hygicne o Sande Publica:
Subs~i Lua-se a lelLra d peln seguinte:
d) não dar· aos i'unccinarios outras vantagens alúrn daqucllus da quo gosam os do Instituto Oswaldo Cruz.~
E' annunciadn n votação da seguinte
E~!ll!\DA

N. H

Onde convier:
«Art.
Nos Estados, cm ctdn representação federal occort•er alguma vaga, si os respectivos governos, dentro do 3V
dias, não designar.am cHn pnrn se procedot· tL oloicüo, do accÔl'do nom a lei, o Ministro do Interior o fart\, não dovondo o
prazo dn elcir;üo exceder do GO dias, depois d'nquello primeiro
pcriodo.~

o Sr. Tavares de Lyra (pela m·clam), - St•. ProsidcnLc,
não posso rüspondoJr neste momento no drscurso do honrado
Sonnclot• p.alo Estado do nio do Jan~iro; bnsln, cntroLnnto,
J'azot• dr.sdc .iiL a soguínto ponderncüo: n Constil.uicilo pt·oscrovc oomo um dever parn os prosídentos do Estados quo n.
clci(liio tenlm lognr d·entro do 30 dias. QnoJ faz n cmondn?
Chnmn os presidentes de Estudo no cumprimento desse dever.

S2S

ANNo\llS 00 $J!lNADÓ

""

A Conunissiío' <de Finanoas, porém, não querendo ·c·renr
difficuldades á mnr•cha da -discussão e votaoão dos orr;amento~. ,iú Unha resolvido que cu,· na qualidado de relator do
pr•ojcdo ora cm ·debate, requeresse oppo!'Lunamonte, depois
d',JIJa approvadn, que •esta emenda. !'osso destacada pura constituir pr•ojeeto cm separad'o,
E' este· o roquel'imrmlo que 1'LtCO a V. Ex.
E' approvada a emenda.
E' approvado o requerimento do Sr. 1'uvarcs do Lyra.
São is ualmenLc ap provadas as seguintes

.

ll:VJ:END,\8

N. '12

Onde convier:
«Ao ar L. ü~ -do decreto n. !l.U57, de 21 de dazembro do10'12, depois da· palavra «urrawur», accresccnl.c-se: ~afinal .o
nus appcl!acões.».
.

N. '13

..

Onde convier:
. «Art.
Ficam abolidas as J'érias forenses, rmi·a cobraw;a
da divida activa da União.»
N •. 1-í

Ao a!'L. 1• - Allci·cm-se as quantias declurudus, em ouro
e papel, ptu·u rcduzil-us, de uccürdo com us em~ndas appro-·

vudas.~

E' a·nnunciada ít votação da scguinle
!li\! EN O,\

N. 15

Onde convier:
Fica o Govcl'Llo nulorizado a contrnelar a eonstrucção do
pulacio da Justiça da Cupilal Fcderul, de uccôrdo com tt mensagem do Sr. Presidente da Ucpublica de 12 de novembl'o de
:lll12; sem -despeza alguma pat-a o Thesouro, c '!•eduzidas us
compensações a quc se refere aquclla. mcnsagom ú ·concessão·
dos tet1rcnos pedidos, tí iscncüo -de direitos nduaneiro:~ sobr·o
o material. importado p~:wu as construccõcs c direitos dc desupr•opriacüo, ficando <le· plena propriedade da· Naciio -todo o
pulacio o •suas dcpendencias c nifo devendo ít conskucciio desle
exceder de 12.000 :000$, de nccõr.do :~om os planos jti apresentados e que !'orem approvados pelo Governo.- · . ·
O Sr. Tavares de Lyra (Jlc!a o1·clcm) requer c o Sctlado
conc.cdc a !'e tirada da emenda., ·" · ·
. .
'

.

.

SESS.~O

E:l! 20 OE DEZE:I!BRO DE 1913 •

529

E' approvacla a Pl'O[JOSI\)úo·, !JUC vuo ll Commis·são ue
Reclacr;ão.
O Sr. TavaJ•cs do Lyra (pultt ur•rJ.cm) wcqucr e O· Senac!D
conc~de Ul'i5tJUCia pum a Lli~cussãu imJncclialtt ila rudaccãu final
<.las emcntlus ao orr;anJ•Clllo do IuleJ·ior, que se acl!ll tiollrl! u
mesa.
~cnr

O Sr. 3" Secretario (~e••uiÚd!J de :l') lê, c é .UJJiJJ'oVado,
dcbalc, u Wb"Uintc
·
PA!UlCE!t

N. 2D·í- 1013
Redacção final das e-mendas do Senado, á )JrOJJOsiçáo da C:a•
mura dos Dc)Jtt!wluo· {i:cumlo u dcSJWZ!I do Minis!c:l'io da
lutel'ior:
N •. i

A' rubL·irm n•- Secrclarit~ do Senn<lo:
Elevada d1J 2: .\UO$, para ul.lcntlcr ao accrescimo de vendrniJlltuti nu chefe de rcdaecão tios debates c J•etluzida de ~·éis
ti :OUU$, sendo ~ :tiUU$ mt consib1lacão dlaLL•t·ial » (~c'l'Vi!!O LuiJhygL·up!Jicu, du rcdtLCIJÜO da~ acias u revisão dos tlcbuLcs) prJl~
ficar SUJJPriruida a ~:~mliJ'icac.ão que ura abonada ao vicc-ctil'CcloL' u :J :300$, mt suiJ~otlsiguar;üo 4: Dispensados do SUI'.I'ico »,.
J!Ol' lmvcJ· Jüflcclúo un1 couiinuo.
·
N,. 2

A' ru!Jdua 10''- ::lecrcLaria
Il.cslabclc~a-sc tt Jll'opostn.

d~

Estado:

N. 3

A' •rubl'ir:a

:15~-

Polieht do Districto Federal:
Supprhnam-su o~ augm.mtlos J'oiios, .redigindo-se assim:·
«Como mL propo~ta, col'l'igido o engano que ha na consignwJao
~ ver·JJns divcJ•sns » da H1·ignda Policütl, onde; ·so deve dizol' 1mra
qtwúra~

ao }Jtl(Jadur, liOO.~ d mzao da 50$. mc11saes ~.

N., 'ti

A' •t·ubriCit Ii>' -!'alicia do DisLI'i-rJlo Fedem!:

Xa sulJ-consignauiío «Escola Prcmurtiloriti l:í de Novom~
br·o », accL·nscenlcm-se, depois ·du palavra « ulimcnLacito », ·us
pulaVl'ns «inclusive do pessoal» •.
Vol, IX

:ll ..
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N ·: ü

!A' ll'ubrica 16'- Casa do Correcciio:
!Augmontc-sc de 5:500$ a sub-consignacüo « salario, sustento o ·curativo dos pcnitonoiados:. c reduzam-se do 5:000$ a
sub-consignacão «mataria pr•irna i'ct•mmentas, combuslivel,
etc.», e do 500$ a de « conscrvacão c mellwrurncntos do cdi·ficio ».,
N., 6
'

:A.' rubrica 20•- Dircc,tol'ia Geral de Saude l'ublica:
Na ·Consignacão « Mat<>rial da InspecLoria dos Serviços de
·ProJihy!axia, r·cunam-sc as quatro sub-:consignacõcs: ~ Conscrvacão e acquisicão do matcll'ial, 'iDO :000$: « DcsinfcctanLcs e
material para desinfecção c expurgas, 80 :000$ »; ,«Sustento c ·
1er·ragcns de animacs, &0:000$ »; « Comlmstivcl, .Jubril'icantes,
illuminaciío, expcdienLc, asseio c evcntuacs », cm duas unicas
.sub~consignacõcs, dizendo-se: « lifaLcriah, • Conscrvacão c
acquisicão de" maLcl'ial, inclusive desini'cctantcs c dcspczas com
nutomovcis c acccssorios, 180 :DOO$»; <Sustento c ferragens de
animacs, combustivcl, Iubrii'icantcs, illuminacão, expediente e
eventuaes, :1.10:000$000 ».

N. 7
'A' mesma rubrica 20•- Directoria Geral de Saude Publica:
. Na consign~~oÇúo d!atcr·ial » do La!Joratol'io Bactcriologico,
rcunam-sc as .qun.tro primeiras sub-consignacõcs: c Instrúmentos, apparclhos e reactivos, 7:200$ :· Biotciro, 5 :OOOill; «Objectos do expediente c livros, 1 :500$; «Asseio c cvcntuacs;
2:,500$; cm duas, dizendo-se: « Liyros c objectos do cxpcdientr.,
3 :500$; «Instrumentos, apparelhos c reactivos, bioteiro o cvcntuaes, 12:700$000 ».
.[. 8
~<\.'

mesma rubricn. 20•- Dir.cctoria Geral de Saudc Publica:
·Na consignncüo « 1\latcriah, -da Propbyluxia do Por·to do
'Rio do Janeiro. [leu na-s o a ~uib-!consiS'Ilacão, « El'Jlodientc,
desinfectantes, utensílios de dcsini'cccüo c despczus ovontuaei;,
10 :000$ », (L sub-consignacüo do « 1\ln.terial », da Policia Sanitaria do Porto, «Expediente, ucquisiciio, concerto, combustivel, lu!Jril'icantcs, aprestos c demais ar·tigos de custeio das
lnnohas o cscalcrcs da capital c do Estudo do Rio do .Trmciro
c cventuaccs, H! :750$ », dizcndo-s9: «Policia Sanitaria do
Porto». cl\latcriul ». c Expediente, desinfcct!lntcs c r•cspecLivos utensilios, ucquisiciío, concerto, combustivo!, lul.wil'icDonLe,
aprestos o domais artigos do custeio dos vapores, lanchas c
escalér•cs da Capital FcdCl'al o do Estado do Rio do Janeiro,

1:21 :750$000).

.
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N•. O

'A' mesma rubrica 20'- DirccLorin. Gemi de Saude Publica:
Nas consignucües ~Material~. destinadas aos portos de 1",
2•, 3' c 4' classes, uccrcsc.cuLc:a-s~,in fina; as palavras: «o despczas ·ovcnLua,cs »•.

N. iO
Na consignação «Ma Leria! geral», onda se lô: ~Aluguel
do prodío para o Serviço de Prophylaxia da :Febre Amat•ella
e Engcnhat•ia SaniLal'iu, 24.:000$ ~. diga-se: «Aluguel do pt•eclío
pura a Inspectoria dos Serviços de Prophy!axia, 24.:000$000.:.

........

N. 11

:A' mesma rubrica 20•- Dirccloria. Geral de Suudo Publica:
'

Nn sub-consignacüo «Pessoal sem nomeação», do Lazarclo
ela Hha. Gran.dc. •rransfira-sc o seguia te: «Um mcsLro de
lancha a H$ diar·ios, 4. :015$; um machinisln a 11$ diarios,
4.;015$; dous foguisLas a 7$ diaros, 5:110$; seis marinheiros a
5$200 diarios, H :388$, para. a sub-consignacão: ~Pessoal su-·
hanerno dos Scrvir;os de Polici!L SanHaria o Prophyla:da do
PorLó do llio de 'Janeiro», assim dizendo: ~Pessoal do nn.vio
de desinl'ccoilo lleJntúliM: um mestre a HS diarios, 4. :015;
um machinistu a H$ diarios, 4. :015$; dous J'oguisLas a 7$
düu·ios, 5:110$ c mais seis mal'inhcit·os a 5$200 diarios, róis
H ;388$000.~
N. -12
A' mesma rubrica :w- Dircctorin- Geral de Saude Publica:
Na consi:::nnoiío «LazarcLo da Ilha Grande». •i\lanLcnha-se
a vct•ba de 53 :ri13$, corno no orcamcnLo de ·1013. «Pessoal
sem nórneaf;ào », deduzindo-se a jmporLa,ncia do 24:528$, destinada ao pessoal do rebocador lla}luúUca, a .qual, pela emenda
acima, J'icn Ll'anJ'ci·ida. :para ;ou~ra ,consignal)ão; pJzcnde-se
assim: «Pessoal sem nomcaoiio »: um on:J'ci·mciro, 2:700$;
dous dcsinJ:rJcLado!'CS a 2:700$, 5 :.4.00$; um padeiro com 7$
dinros, 2:555$; um cozinheiro, idem, 2:5•5ri$; um machiuista.
das estufas, 3 :000$; 10 guardn-s c servcnLcs a 3$500 diarios,
12 : 775$000·. Sornrnu, 28:085$000.
N. f3

A ruül'ica 20'- Hygieno o Snude Publica:
« Supprimn-sc nn Dirot:Lorin do PI·opltylaxia » n, vorba par:L
18 auxilitu•cs neadomícos, (·1·3 :200$), c nos « I:Iospitncs ·do isolamonl.os nos' Estados » a consignaoiío de 3:000$ para o 'liospiLnl .do Tutuoca no Pnrú:.:.

...

··~···

...

~·······

N.

A' rubt•ica

a

~2·-

« l:iupprimida~

Subvcnr;ões a Inslitulos de Ensino:
a~ di~eriminar;õc~ da veriJa-.~
.
N. 15

A' mcstua ruiJrica 2.2'-

Subvcn~õcs

a Institutos de Eusino:
«Reduzida a vcl'ba para ~erem mantidas cm relacfio ris
Faculdad~s de i\lcilicina do Hiu ele Janeiro c l!alJia, de Direito
de S. Paulo, J1scoht Pulytccbni~a do !tio de Jaueiro e Collegio
Pedro II, <loS mesma~ suln•ençõcs que tiveram cm Hl l ~. a sal! er:
L008:0H2:fi:JOU, !lú0:2.1[l~~Oll, 087 :880lj;, u63:358$382· c réi~
7·ij:i :7 .jS$3G.í, rc::;pcctivarucutc. »
N. iü

A' rubrica 23' ~Escola Nacional de Bellas ~\rtes >:
Rcstabek~a a pt•opostu do l'odcl' J1xccutivo, supprimiri-

rlo-sc no "malo!L'ial » a ~ulo-euusigua\;lio « a1:quisi•;õcs de quadro~. cslalua~ c uulras pt·oducçõcs artísticas.~
N. 17

A' rubrica ~8' « SOCCOI'l'OS PubliCIJ.S ~:
SU!l]Jl'imiclas us pala\'I'UH • dn~taeadn n quunl.ia de 10:000~
pa-l'a auxilia•· a l'l!o:uusl.t·w:uflo du ediJ'icio Llu lusl,itulo Geograph ien e 11 itilol'icu da lia Ifia» e elevada a verlm dt! IIHliH róis
fiJll :UilO$ iHII'il conLiuuu~iío dos ·estudos cliuicos u•J JIT'opllyla..xia-,
Llc lmlumeutu e assislomcia tucuictt da molesLiu do «Carlos
Chagas», no iutcl'iur do pai~.
N. 18

« )lanleulta->HJ 11 JWOIJO~i!:iio tia Canmra, sUppt•imiudo as
nalu.YJ'as .uu eousi;;uauüu « Couserva~~no, accrcsciJpo, eLe.», aLó
!'aludo do Governo.»
.'
N. lU

A' I'Ubt•icu 3ü' « Evertluucs' »:
neslabdc•;u-se a pru posta du l'odet• Executivo.
N .. 20
.\o urL. ::l", lcltt•a a:

Supprinm-sc.

<"

•

N. 21

'An nrl.. 2", lrl.l.rn b:
f<upprimn-.sr.

N. 22
Ao nrl.. 2', tr.l.l.rn ri:
Snpprimn-~r..

•.

N. 23

•ü\n nrl.. :1n:

.....

'

Rnhslil.nn-~c

«A ri..

pcln ~cgninl.e:
O C:nvr.r·no mn.nl.rr:í. nn Cnpilnl ·Frrlrrnl, nR

g·uinl.r~ suhvr.nr:•in.~

'Ins l.il.111.o

r

nuxilin~:

ico ,., Güoi;rn;ph ico Brnz.iJeirn
C:r~g!'nphin ......••...
1!A.cnrleml(l Nnc10nnl dr.dr ~lnrlJcmn
........ : .....
Dispr.n;;m·in dr. R. Yicr.ntr. rlr. Pnuln, rlirigirlo
U.i~l.m·

~ocir.rlng,., ~nc_innnl

pela. Tr1nfi Pnuln ...................... .

~~"

t:r.:000$000
·I O: 000.~000
'10:000$000
·120: 000$000

Mnter·nidnrlr rln;; LnrnngriPns •....•.......... 100;000$000
Associnçfio PrOirclorn rio~ Cegos Dezr.sr.tr. ri•~
.
Sot.ün1hro ............................. .
~0:000$000
1\syln rlll R. Lniz (vrlhicr. desnmrnrndn)~ ..... .
20:000$000
lnsl.il.uto dr PPol.üer;fio r. Msistr.noin ~ Tnf::mcia,
inclusive auxilio pn,rn nluguel dr. cnsn .•.
1,8:000$000
t, :000$000
A.Rylo do Bom PnRtor ............ , ......... .
f.ign Conl.rn n 'L'nhcrcnli1sr ................. .
2·l :OilD$000
Pm•ng·rnphn .unir:o. O Poder Exrcnl.i\'0 suhvcncionartí l.amhrm eom I :i :OOOíji r:n.dn um do;; vinte ERI.nrloR rln. Rr.pnblir:o,
rJevcnrln r.R>n Rnhwnr.iío Rrr, prln> rc>pr.el.ivoR govrnoR, applieMn rin :wxilios nns r.Rinhrlcrimr.ntoR de o;;sistencin, caridade
o bcnrl'i~icncin rlnR rnpHnrR.»
N... 24

Ao nrt.. ;,•- Supprimn-sc;
--~-·-·--·--

"'!'

... ~'tj

lo:I•'*·N. 2õ'''

An orl. 6"- Supprimn-,qc,

N. 26
Ao nrl.. 0"- Snpprimn-ae.
N

...

0~1

Onrlr r.onvir.J':
Arl..
<Fico n Porlr.r Exnnul.ivn hulorizndo n l'rJYcr o rngnlnmr.nln rln h~·A·ir.ne o snurlr publir.n, pn1•n. mr.lhor nctnptM-o
its ronvrn irneius rio Frorvir.o. rlc ncct•r•do com nR seguintes haRrR:
a) nfio nugmentnr os cargos remunerados pelo Thesotrro;

ANNA!lS DO SllN<\DO

h) não elevar os vencimentos dos nctuo,cs funccionnrios;
c) rcgulnr do melhor modo o provimento dos cargos de
delegados c inspectores, aproveitando, porúm, Lodos os nctuae~
que servem desde n reorganiznoão do s·crvico, de nccOrdo com
n lei de 5t de ,janeiro de 1004; os .que foram nomen,dos cm
virtude do concurso o os que estivaram interinamente exercendo os mesmos cargos, cm vagas definitivas;
ll) .nflo dnr nos funccionarios outras vantagens além daqucllo,s de que gosnm os do Instituto Oswaldo Cruz;
· ·c) providenciar como ,iulgnr conveniente para quo niio
se doem aLLricto.• entre autoridades fodoracs c municipaes; ·
f) não consignar dcspczas novas ainda. que ad-re[ercnllu.m
do Congresso.
N. 28
Onde convier:
!Art.
F.icn o Poder Executivo autorizado n rever os
actuaes regulamentos de policia civil; S·2m augmcntar nem
supprimir Jogares, sem alterar os vencimentos dos tfuncrlionarios existentes, som dar-lhes novo,s vantagens ou regalias
o sem dcsloca(dio ·de vcrhas de umas para outms rcparticões.
Pnragrapho unico. Nns mesmas condicões, podcrú o Governo rever o regulamento dn Cn.sa de tCorreccuo.
·

N.. •

•

.Onde convier:
l'l:rt.
Fica directamente subordinada ú Secretaria dli
Estado n Casa do iDcLcnciio.
Onde convier:
i\rt.
IFicn o Gov·crno autorizado n rever o regulo,monto
de custas pnrn rcduzil-ns na parte cm crue foram augmentadns
pela uJLimn reformo,.
·
N,. 31'
.Onde convier:
1\:rt.
Continún cm vigor n disposicüo do nrt. 18 'da
lei n. 2. 738, de 4 de jn11eiro do 1913,
I
....."\~~ti. ti ~ ··~ ·e l. ~.J•, :~-~· .~'i :" N-.
32
10ndo convier:
.i\rt.
Fica aholidn n ooncossiio do rnclíos no pessoal
dos csLahclocimentos cm cu,jns vorlms orcnmcnl.nrins niio houver
creditas cspccinlmoritc consignados pnrn Lnl :fim. lendo o .pessoal que residir nesses ostnbelcoimontos direito i\ nfimontncii'o.
1'

N. 33'

Onclo convlor:
' Art.
F.Jca o Governo autorizado n entrar . em. n.co'Ordo
com n Prefeitura do DisLricto F.odernl pnrn o fim·
. ele ser ex-

•
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clusivnmente de sua .competcncia o «habite-se~ para n.s
construccões novas c reconstruccões de predios .que se fizerem
no Distrato Federal, com n condição de serem nprovc\Lados
pela mesmo. PrcreiLura, nos cnrgos c com as vantagens do engenheiro de districto do. Directoria de Obras c Vincíio, dous
dos nctuaes engenheiros snnitarios.
·
Pnrngrapho unicl}. Rcn.lir.ndo este nccôrdo, o Governo manterá cm seu cargo, aproveitando como engenheiro consultor ~
consLructor, aqucllc dos trcs engenheiros srunitarios que mclhot:
·Ciassificnciío obteve no concurso para esse cargo.,

N.

3~

Onde convier:
«Art. G2 do decreto n. !1.057, de 21 de dezembro dà
1!112, depois da paln.vrn «arrazoar,, nccrescente-se: «afinal c
nas nppcllnções.»
N. 35
Onde convier:·
.
«A rt.
iFicnm nbolidns ns ferias .forenses, para ilobrnncli
da divida n.ctivn dn Uniiio,,
N.· 36

« i\o nrt. 1'- Alterem-se as quantias dcclaradàs, ·cm ouro
c papel, para roduzil-ns, ·de nccôrdo com ns emendas :lpprovndns.)
,
Snln i:lns Commissõcs, 20 do dezembro de 1013. - Wal{rciló,

Leal. -

Oliveira Vallaclúo.

O Sr. Pires Ferreira (pala ordem) requerer urgcncin afim
de serem discutidas immcdir~tnmcnLc os proposições 1\~ Cnmnrn dos Deputados 'lls. 83 o 88 elo corrente nnno, ,ití com
pnrcacr dn. Commissão do Finnncns.
Consultado, o Senado concode n urgcncili requerida.
t•
•

ORQAMENTO DA: OUE:nru:

2' discussão da proposicüo dn ,Qnmnrn rios Doputndos numero 88, do 1913, fixando n dospcza do Ministerio dn Guerr11
pnrn o oxorcioio de 101h•
Approvndn.
Süo igualmente npprovn.dns ns ·Seguintes
EMllNllA'S

N. 1
A' ruhricn 3•- StJPi'cmo Tribunal Mililnr o auditores .....
C\fnntenhn-so n verhn dn proposicüo <ln Camnra, supprimindo-se
nos auditores.
n disct•iminn,cüo em relncuo
.
•
'

..,
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N. 2
Augmcnlnda clr. 2r:í :200~00t,, sendo 12 :ooo~ m conslgnnclio
..... Audilo'l·cs- pnra eomplct.nr os vcncimont.os n que l.cêm
'direito os nnligos audi!.oreg dos n.nt.igos t," e l\" dist.riel.os militares o drJ i:J:200$004, nn mcsmn consignnr;flo: 294::550$000.
N. :J
~· rubriM 5• ~ AJ•senncs, doposif.os e forl.nlczns- Supprimnm-se ns palavras: « dcsl.nondn n quanl.i:t de I, O: 000$ p:trn
o proseguimcnLo nos estudos c apcrl'ciçonmenl.o no tropedo
dirigível Tm•r,?talo Lamarão.

N.

·~

"-' J•uhricn ú'- Fabricas- Fabrica· de Polvora som !Fumaça drJ elo Piqnrl.e- Supprimnm-se os dons auxiliares de
chimicn e àign-sc: « àous segundos chimicou.
,Ordenado .. , . . • • . . • . . • . . • . • • • • • • 2 :880$000
'IJratificaçfio .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 : H0.$000 8:640$000
N., 5

!A' ruliJ•íon s•- Soldo c grnf.ificncõcs n officinr.s- Consigne-se a ym·bu rle 38:1,00$, T'nrn pngnmr.nt.o a oito minist.ros
mililnrr.R do Rllflremo 'l'rilmnnl 1\tilit.nr rln. clift'crrmçn dn grn.l.ificncüo neflml e n ele ·i :OOOif;, de nccôrdo com ns decisões,
'.indiciarins
N. fl

:A' rubrir.n 1~- N. 2~- Pnssn os trnhnl•hoR do levnnt!lmento dn cnrtn gornl- Como nn proposta- H;o :000$000.
N •.7

. ~ Even fnneR r servi(•nR .exl.rnnrrlinnrioR ~- Supprimnm-~e
ns lpn.lnYrns : « u.n icn mcn t.r. rln r.tstnclo-i\1 n'inri!> 100:000$000,

N. S
N•. 27- Snpprimn-sn n yorhn de !íO :OOO$, pnrn nR obras
do Colle:::io llfililnr rlr. MinaR Cr.rnr.R, · nccrr.Rcido Rilmnnf.e de
100 :000$00'0.
N. !1

nuhlicn 11,' -Cnmmissfio cm iln iz exl.rnngnlro- Supppri·
mn-Re n. yerha rlo 2r,o :DOO$, nmo. ·

- ..

N. 1n
Art. 2•, loUras a, b, c/, h r:.. i - Supprimam-se .

•

·····~-.

!í37

11
••

I

N. 11

Ar I;, 1,"- SubsLit.un-Rn pr.lo nrt. 33, da lei n. 2 .738, de
''• de ,inneiro de 1n1:1.

Art, ii".....: Snpprimn-Re.

N ' 1·2-

N. 13
~\ri.. G"- .luhsLit.un-se pelo soguintn:
«O Govm·no supprirnir:\ ns tres lognrllol de professores
mnsien rJos collegios milil.nres,»

r~

N, i4
!Ar L. 7" _, Su!)primll-se.
N •. 15

Ar L. 8"- Supprima-se,

N. .16

11

,,•Art.

g•- Supprima-se •

N.

17

Art. 11, - Snpprimn-se.

N. 18
Ar L 1G- Supprimn-so,
N-. '1fl

"\rt.. 17- Supprimn-sn.

' C-\rt.

N. 20

'

19 - Supprimn-Ro.

iE·' regeitndn n seguinte
l':MF.Nll.-\'

N. .."1
J\"rt, 20- Snpprimn·R~ n Rngunrln pnr! ~.

r~r!igirlo:

•
f!rnnrln RRR!m

« Ficnm snpprimiclM, por conJ,pr;virnm n Ir i r.Te wncisnlvo l.ão s6monl.n os diroi!.os nclquil'ido~.

mrnto.~ mililnr~s r
r~conh~cürlos pnlo

Porlm·

,Tnclicit~rio,

J,o'dn·s ns

l:\'r.~l.ificnçú~3

qnr, n t.il.nlo rlivrrso, ninrln pr~•crhmn oJ1'icin~s no dr.scmpcnhl)

dns funcr,õüs do caracter milita-r ou que se prendam n

estas.~

U38
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São

approvndn~

ns seguintes
EMENDAS

~

...... .

N •. 22

Mt. \22- Supprimn-sc.

Art. !23- Supprimn-se.
N. 24

:Art. 2·1·- Substitua-se pelo seguinte·:·
«Fica o Governo autorizado n adopLnr o rcgimnn ôa.s·
m·assns nas unidades que .iulgnr conveniente, podendo para
isso fazer a disl.ribuir,üo, por inLermnrlio dn Conla.bilidndc da
Guerra c das delegacias fisrnes, 'das vnrhns, que a sou Juizo,
devam ser u liliz:ulas por esso processo, afim do qno sejnm
entregues :ís ·unida.des.»
N .. 2ii

IArt. 37- Supprimn-se o pnragra.plio unico ilcsto artigo·.,
;Qndo convier:

N. 26

!Art.
Fica o Governo ni.lf.orizado n reformar o rcguInmcn to das fabricas do Cartncl1os o Artefactos de Gusrro. c
de Polvorn ·dn Estrelln, de accOrdo com as c:dgnncins toclmicns
actunns, som augmenf.o do despezn..
Vem :\ mesa, c o lidn n seguinte
PllCT;AMÇÃO

Denlnrnmos ter votado contra n disposição da lcttrn J.
do nrt.. 2• do pro,iecf.o do areamento da Guerra. qno elevou
de mais 7. 7·15 soldados o cffcctivo do Ex·crcito •
.Sala clns sessões, 20 de dezembro de HH3. - F'. Gl11am'io.
- i1. Gorrlo.
· .
CnllQITO Dll Gl,O :000~ AO MINIATllnTO D,\ VIAÇÃO

2' cliscn::;sfío (ln propo~icão rln. Cnmnrn rlos ])cput.ndoq,
n. 83, do 1013, que autoriza o :P~csidenf.o dn ncpublicn n
abrir, pelo Ministcrio dn Vinciio, um credito cxl.rnordinnrio
nn imnorl.nncin ele (li, O :000$, pnrn occorrnr, ·no oxcrcicio do
1013, 1t dnspe?.n rcsultnnto dn cxocuciio rlo contracto cclcbmdo
com n Compnnhin Nncionnl rlc Navegucfío Costeira;
!à:pprovndn.
·
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O Sr. Sá Freire- Peco n palavra pela ordem.

o Sr. Presidente- Tem a palnvrn pela ordem o nobró
Senador S(L fFreire.
O Sr. Sá Freire- (pala. ordem.)- Sr. Presidente, não
lendo n Commissão de lli'ina.ncas cnmluido int.eirnmenl.o o seu
estudo sobre ci pro,jecto dn Camnra, relativo no i\rcnmenlo dn
~~gricult.urn, roqueiro urgoncin para que sc,in immcdinlnmcntc discutido c .votado, cm segunda discussiLO, protcsl.nndo
nprcscnlnr as emendas que .Ílllgnr nccc:ssnrins cm terceira
discussão.
·
·Consultado, o Sendo concedo n urgcncin. requerida.
O Sr. Abdón Baptista- Peco n V. Ex. que me conceda

n pnlnvrn pcln ordem.

·

O .sr.· Presidente-Devo ponrlcrnr a V. Ex. que o nclnlor do areamento dn AgricuHurn requereu urgencin pa.ra
o mesmo ser vol.ndo cm 2" discussão sem emendas.
~rem a. pnlnvrn o honrn~o Senador.
O Sr. Abdon Baptista·(·) -Sr. Presidente, ningucm podin

ou poclcr:í suppi\r que cu ou .qualquer dos outros illnstrcs
collcgns pretendesse roubn.r algum dos minutos qun nos
rcstnm para n. votnciio dos orcnmcntos para 191-1, mns niio
scrfL nnturnl, não scr;í. mesmo honesto, que se pretcnrln do
Scnnclorcs o seu voli> nesta malerir~, que ó odn. maior rcvclnncin,
na snn completa ignornncin.
Mal sn podcri'L conlicccr ho,ic, ncstn Cnsn, o pro,incl.n de'
orcnmcnlo do M·inistcrio dn Agricultura.
O Sn. SA' iFnmnE- .T;\ foi publicado no Dinrio do Con-

orasso.

·

O Sn. AnnoN BAPTIS'i'A- Foi puhlicnclo no c:;:pcdinnto da
Cnmnrn dos Dcputnclos.
O Sn. Pnl!STPllNTll- :Attencüo •
.o Sn. í\:nooN BAP'I'TATA- Parece-me que não se póde, que
não se deve supprimir ns emendas ndoplndns pelo Smindo,
ou subst.ituil-ns...
·
.Q Sn. SA' FnETnll- O pro,i coto ú sem cmcnrla.s, ln I como
veio dn ·Cnmarn. ncqt1ori urgcncin para ser votnrlo cm 2•
cliscnssiio som emcndns.
'O Sn. ~~nooN B.IP'rrA'!'A- {)csculnc-mc V. Ex.·; posso
eslnT' cm erro, mns esse ·nrro c nl.ó certo ponto dcsculpnvel,
p,orquc sou ignornnl.c dn mntcrin. do ncgimcnl.o (?111o n!>Diatlos)'
--~-

,(') Este discurso nüo foi J•cvislo pelo orndor.

ti til

11
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'rlnstn Cnsn·. Alli sr. rli7. .rrnr. se f.J•nr.niirlo rl:t. 2' rliscu;;;;iío conrnrrnm f.nrlo~ ns Rr.nnrlm•ns pnrn n npresr.nr.nr,fin lie omr.ndn;;.
Esse mnvimr.nfn ,; ü8pnnl.n-noo.
' .
Eslon eerf.n. ontJ•of.nnf.o, do ~nr. nenhum npm,qc·nr.urú
rmendns, pnr·n niín inf,r.r·r.r.pl.ar n marchn rln;; nossos t.r·nh:tfohnR,
qno csl.iío dr.J)rnrlr.nrln tlr. .\fl llnJ•ns, mnis ou monos: niío po;;sr>
rlr.ixnr· dr. rlr.elnr·n·r· ~1111 n minlJn r.onsr.ionr.in osl.il r.oncf.n •. votnnrlo mnr.m·ia que •nfin l.r·ansir.on pr.ln mesn o n quo nilo se
rlr.n n rlr.viiln pnhlir,irlarlc. Enl.rr.ln•nt.o. a Mesa tomnrlL ou niío
mn consirlm•n-cfin.
O Sn. SA' To'nRml~- O orcnmnnLn foi publicado o ,i:í nnl.rou

rm .2" disrmsMín.

U~r:
l'o~uoror

Sn. SEN.ITlOTl- ~lr.smn 1)110 r.lwt:mssr. ngorn pnrlin-'~
nr•gr.ncin.
O Sn. AnnoN FIAM'!~'''•'- Niío rlign;.qnr. nfío; minlm ignornncin r! rln mnlr.rin J'ogimontnl.
O 8n. PnR~mn:x1,.r.- V. Es. c;:l.:í inrlirnMnrnnni.P. infringindo n Rcgimr.nlo: rlisrml.r• nssnmpl.o qun n~o J.em discns,qfio •
.O Sn. Annn!'l BAPTI~'I'.~- 'Pnllo poln. orrlem c von IP.rrninn-1'. V. Ex. sabe r1no rio mnnoirn ncTl'humn deseJo ser
desnf(rnrlnvrl r. 1111iiln mrnns 1í pessoa do illusl.rc Presidente.
Si o Rrnnrlo enlenrlor rrno ileve l.rnhnlhnr por P.sf.u .f6rm~.
nií.o l'nnlrMnr·ri rJ,: rnnrln niA'l1111 p~rn .nfio pl'P.ÍIHiirnr os Rr.n;:
inf.uiJ.o;:. nrspoiln n snn inl.rncfio e sonl.o-n!f'l nllorlr.conr:lo 1í
snggrM.fio rln s~n ilhrsl.r•,: Prnsirlr.nfr.. 'PnorH•n como mr
pnMiV~.
.
.

O Sr. Presidente -Dm·n pJ•ovcniJ' no meu illm;f,po collngn
que ocrmpnn n. i.J•ihnnn n l'nllon poln oJ•rlern prJnl.h•nmonl.o no
mquerimr.nlo do 81•. Snnndm• R:í Frrirn. QIIIJ o rlirnifo rio
8. F:x. no rxnmo rlnsl.n;; grnves quosl.iies orçnmnnl.nJ•inR, niío
l'ni prr,i.m•ir!n, POI'(fllll o fll'Cnlllcnl.o rio que se f.rnln ,i(t foi puhlirndn •no Dim•·in r/n Cnnore.~.ço,
·
Os lrrmos rm qnr l'n'i rei ln n reqncrimr.nl.o ·pelo honrnd•l
8cnnrlo!' pelo Disl.riel.n n~cdnrnl, rornm pn-rn que o nrcomr.nto
cnl.m~ge ~m rli~cnssilo c vnlnafío sem ng rmenclns rl11 Commissão. E~l.ns sim, r\ qnc Y. Ex. c os clcmnis memhros poderiam dosconhrr.rP, mns o prn,ir.r.l.n do oJ•çnmento como vein
dn Cnmnrn.. · niio.
OTlQA'i\HlN'l'O n,\

A0niilUT.1'TJR\

. ' rlisr~n.~sfin rln p!'opnsicilo cln Cnmnrn rln~ Doputndoq,
n. 00, rlr 101:1, fixnnrln n rlrspr.?.D dn Minislcrio do. Agricull\lra,
Tndustrin ,, Commr.rcio, pnrn- ·t9·ll,.
Appravada.

•
5ESS.\O EU ;)[! DE DEZE~llll\0 DE 1V13

ORDEM DO DIA
CREDI'l'U U~ ~. iiJI :/JU~'j.liJ ,\U MINI~1'~1\IO DA )LIIliNIIA
~· di~eustiiíu da pt•upusif;üu tla• l.!amat•a dus Deputado.>

•

ri. 8:-l, de ·lU!:J, uulut'izundu o Prusictculc da Ilcpublicu. a abril',
pelo ~liuislerio dt~ ~ltti'iulw, u eredilu exlt·aordinariu, nu t:or·
rente exercício c mt iwpor·law:ia. de ~. 70 l :71.0$7-10, ouro, pal'tl
pagameulo de· c iti<:u iH'e~l.a!iÕCs du leuder c par~t o das pt·csta'!Õ>JS da nova sect;fio du diltuc fltwtumtle 1: dos umteriacs cucotmw:utladus ua J1urupa.
Ap[Jl'UVULIU; VIW SCI' ôlllJ!lteWda lÍ StlllCI)Úu;
LIC.b~(:,\

A LUIJGWIO !Jil OLIVIlll\.1

. 2'- dis•:ussão da ~pru,Josic;io' tla. Caman1 dos Deputado>
u. G3, de 1\ll.tl. conccd>!lldu a LuLlget·o -.Laurhtdu úc Oliveira,
J'oguista d1t Estt•atltJ. de 'l''ei'I'U CrJlltl'tll du Drazil, or:io nwzc~
de lier:nça, com urdwudu >) · clll IH'OI'ogauão, pa-ra tratamento
de ;aude.
Approvada.
E' iguahne!lle up lll'OVarla n seguiu lo
El\IEND/i

Ao arl.. 1.'' :mut ver. de: - colll m·dcnado- diga-se: du l'I!SpceLivn diarià .»

·~ 1.!0!11 ~13

l.tC~~I_:,\ ,\ ,l,\:-óOI>I" Jo',' DE P.IUI~.I

lJ.Iti'rUS

~" rJi~eussüu da lii'UIJOSiçüo rltt Gamara dos )Deputados
n. tiO, de 1(113, eoneedcurJo a··~lmiO>ll .fC>)I'ItaiHio rk Paula llaslos,
ama.nuense da 'U:otl'Oda ci<J Io'I!t't'o Gctll-l'ill rln Brur.il, sBi~ uwws

de licenr;a, eom

de saud-e.

ordctmdo e

em prorogur;ão,

]JtH'U

tmlauwulu

A:ppt•ovada •
. I"ICEXÇ.I .I 1-'IU:-;r.rsco UI'

.IL~U:JD,\

U,\l''fiS'r.l

~· diticuss;io r.ln Pt'OfiOsicfit> dn Cumat·a tios .Deputados,
u. 711, de 1\li:J, couceiii!ndo a l''r·aul!iseu J~ndliauo diJ Alrnllida
l:laplisl.a, PI'ti-I.ir:ttlllll. rli! I" 11itiSHI' dn .\.rltnini:;I.I'II!,'fiu dus Crll'reio:> do ·g~lndu du 1fliu du .ruueii·o. llltt au11o de liccuca, colll
ordcuadn, lltll'tt J.t·ultl!ll<:u tu du suudc.
Appi'UVtlUU.

I

J,ICJ~NÇ.I .\0 IJII, I.UIZ U" ,\II.IO,iO IJULC,iO

"

2• di~r:uss1io da pt•oposi!:fio du. -Gnmat•n r.Ius Depututlo;:,
11. SQ, do 1013, concédcndo ao D•·· Luiz du At•aujo lote At•agüu

,.,.

•. o\NNAES DO SENADO

o~

Bu!cão; inspector snnilnl'iu da Directoria Gora! do Saudc Pu~
blica, um anno de liconca, com or·dcnado e .em prorosncüo, v.ara
complelrw o tratarncnto de sua saudc •.

I

~">pprovada.

LICEN.ÇA A OSCAU DE CAIIVALHO AZEVEDO

2' discustião da proposição da oCamam
' dos Deputados,
n. 87, ·de 1013, oonccdcndo a (h:lca,r• de Carvallw Azevedo,
guarda !ivt·os da luspccloria de Por•tos, Rios c Cannes, um
anno de liccnou, com ordenado c cm prorosacão, para trata~
menta de sande.
·
.">pprovada.
O Sr. Presidente....:. Esto.ndo esgotada a ordem do dr a, vou
levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da sessão nocturna, j:'i con~
.vacada part\ á 8 112 hor·as, o seguinte:
·
3" discussão da proposição da )Cutna,ra dos Deputados
n, 88, de 1!l13, l'ixando a despcza do ~Hnister·io da Gúcrra,
pum o excr·cicio de 1014 (com anwndas da Oormnissão de F'i~ ·
nau(' as já apJn·o-vadas cm .2• d·iscussão) ;

3' discussão da proposição da Camara i:Jos Deputados
n. 00, de 1013, fixando a d-cspczu do 1\linistcrio ·da Agr•icultura,
JndusLria c Coinmcr•cio, para o exercício de i!lU ('inclu·ida· ern
ordem elo dia sa·m Jlarecar) ;

·

3" discussão da proposicãa :da Cairna,ra dos (Deputados
n. 83, de tU13, que autoriza, o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministc!'io · daViucúo, um credito extraordinurio, na imporlancia de üo\0 :000$, para occorrer, no cxercicio do i!l13,
á dcspeza rcsullanlc du exccu~r.io do contracto celebrado com
a Compa,nhit\ NaciDnal de Navegaciío ·Costeira (com pau:ce7;

(avoraval dtt Oomm'issão ele F:inm1ças);

·

3' discussão da proposicão da Cama,ra dos !Deputados
n. G3, do 1!H3, conccdcudo a Ludgoro Laurinda do Olivcim,
1'oguisla da Estrada de 1?-erro •Central do Brazi!, seis mczcs de
lieonca, com ordcn:.do c cm prorogacão, para tratamento d~
saudc (com emenda da Comm'issüo de F·inanoas já UlJPro·vadtL
crn .2• tl-iscussão) ;
3" discussão du pt•oposicão da Cu.rna,ru dos nopuLados
n. GOA do 1013, concedendo a Manool !?ornando do l'uula Bustos, amn,nuC"nso da Estrada do l?erro .central do Braúl, seis
mor.cs do liccnca, com ordenado c ·cm proroguoão, pam ü·utu~
monto do saudo (com 21a1'acrn• favomval da Oommitwão da F·i~

nanoas);

3' discussão da proposição da :CUillla,ra do.s Deputados
n. 70, do 1!H3, concedendo a l!,rancisco Bmili11ouo do Almeida

l3ap_tistu,

P.t·atir;aut~

do

i~

lasse da Admi.nistracüo dos

Oo~-

•
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., '

I •

reias do Estado do Rio de Janeiro, um anno de licen~n. com
ordenado, para tr~>lamento de saudc (corn paraae~ favoraual da
Commissão de Finanças) ;

·

. 3• discussão da proposição' da ICam!>l'a do~ Deputados
n. 80, de 1013, concedendo ao Dr•. :Luiz de Amujo de Ar·ugüo
Bulcüo, inspector sanitario da Directoria Geral de Saudu Publica, um anno de liccnc~>, com ordenado c em pr·orogacão,
para completar o trntamento de sua -saude (com parecei'. {avo-

ravel da Commissão de Finanças);
:J• discussão da proposicüo da. Gamara dos ;Deputado.>
n. 87, de 1013, concedendo a Oscar• de •Carvalho Azevedo,

guarda-livros da Inspectoria do Por·tos, Rios o Cannes, um
anno do liuenca, com 'ordenado o cm prorogacilo, para. tratamento de saude (com pm·eae·r {tworavvl da Corwrnissií.o ile Fi-

nanças);

2" discussão da pr•oposicão da. Gamar& do~ poputudos
n. J2~, do 1912, que cxoncr·a o cngenhcil'O José llarccllos d·3
Carvalho do quac~qucr rosponsa!Jilidndos paru com o 'l'hesouro Nacional, pelo dcsl'alque lmvido cm ilHO, no distr•iclo
telegl'Uphico de Minus~Nol'le; pelo .qua.l foi 'condemnudo o
funcciomu·io cl'iminoso (aorn 11a1'acer {trvortwal da Comnâssiio
de F'inaw;as) ;

;Lcya:nta.-sc, a sessão ús

~

homs c 10 minutos.

102' SESSW, EM :W DE DEZEMBUO DE 1U!3
PllES!DllNCJ,\ DOS 81\S, PlNHBIIlO ~L\C!L\DO, VICE~PllESIDllNTE, E
AI\AUJO GÓ!lS, 2• SECllB'l'A!UO

,(Sessão nootuma)
:A's 8 c méia. horas da noite presente numero legal, a!Jre-sr.
a sessão, a que conco!'l'cm os Srs. l'inhoiro Machado, Araujo
Gócs, Pedro Borges, Mctollo, Gabriel Salgado, J.a.m·o Sodt•il,
~\rthUl' Lemos, Inclio do Bmzil, Mendes do Almoidu, Josú Eur.ebio, Ur·bnno Santos, Pires ·Fcrroim, nibciro Goncnlves, J?rancisco St\, 'l'homuz j\ccioly, 'J'uV!H'CS de Lyra, Antonio de Souza,
Cunha l'odros!l, Wnll'redo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonoa!:v.es \l?crroim, 'Rnymundo elo Mirt~nctn·, Oliveira iVuUndão,
Luiz 'V'iunnn, ,João I.uiz Alves, Bornurdino ·Monteiro, i\loniz
l"t•oire, Nilo l'ccnnha, Aluindo Guanub&m, SI\ J?roiro, Bernardo il\[olflteiro, Fc'liciano, ·Ponnn, IAclolpho · IGo"•dn', All'fr•cclo
Ellis, Pmncisc() Glyccrio, Gonzngu :ruymo, Lcop()!do do Bu~
!liões, Josú Murtinho, Alenunr Guimnrüos, GonoJ•oso Marques,
Xavier• cht Silva., Abdo·n Baptista, J.i'olippo Schmidl, !Icrcllio
Luz <l Violo!•ino MonLoil·o (~4)' •

.

.\.l'<N.\ES DO SDII'o\DO ;'•

Deixam de comparecer conJ cuuou justificada os Srs.,
Fcrrcil'tl Chavco, Silvcrio Nery, 'l'eJ'fé, Gcrvaoio Passos, Epitacio Pessoa, lli!Jciro de 1lriLlo, Gomes ltibciro, Guilh1.i!'nw
.CallJJJus, José :\lurl.inlJU, . lluy lJu.rLosu, Lourenço llapLisla,
Auc;u:;lu de \'uscuuccllos, .Uucuo uc l'uivu, llru~ AbranLcs, A.,
AZCJ'cdo, c ,Joaquim Assu1up~üo (1'7).
E' liuu, puslu Clil discussão c, SClll f.lcbutc, U!lfJl'OVUUU a
ucla uu scssãu uuLcriur.

O Sr. 2' SccJ•ctario (s~rviut.lo d~ /') Llá couta do scguiuLc
EXPED!EN'l'E'

OJ'J'icios :
Dous du Sr. 1" SccrcLal'io da Gamara dos Deputados, relllettendo as scguiuLcs P.roposicücs :
N •. !!2-1013
O .congresso Nuciouul rcsolv·e:
Ar L. 1:• ·A ltcccitu Geral úu 'llcpublica dos 'Esla.dos Unido.;.

do BJ•azil é arcada e1u !05.:W~ :a84$888, om·o, c ·an.üül :000$,
pepul, e u dcsLiuada ;, applicauão CSJJecial em :!.j. !!2·í :500$,
uuru, c W.8~0 :000*, Jiapel, que serão reulizatlos coru o produelo Lio <Iuu l'ür a.nucudado dcul!·o do cxcruicio de 101« so!J
os :seguintes LiLulos:
'
·
ORDINARIA

r
Ruudas dos tl'ihutoG

r
IIIIJJOslos de im)JOI'Iat'ãu, de cuüada, sahida
ncwios c acldicio11aes
Ouro

1. Direitos de imporla~:.ão
dt~

c cstadio.
:Papel

de

I

para consumo,

Ut!t!Ôl'Lio

eom

a

lal'ira eXJJcdiua pclo uu,:reLo 11. a.üt7,
de. I!I Llu mat'IJU de
1\JUO,

com as modiintroduzi-

J'ica~ões

das pelas leis nunwros L l H, de 30
tl e dezembro de
J!lJO; 1.;)13, tle ao

I
'

I
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de à e z e ;mi b r o do
i 90~; i .1!!52, de 30
de dezembro de 'i 905;
1. 01 a, ele 30 de
.dezembro de 1906;
L 837, . de 3 1 de
dezembro' d e 1907;
2. 321, de 30 de dezembro de HHO;
2. 52.\, do 31 de dezembro de 1911;

I

i

2.719, de 31 de de-

zembro de W12;
e mais as seguintes
alteracões:
Espoletas lisas, vulgarmente denominadas B B. pagarão
20$ por kilo;

•

·

Lanca-perfume
pagará 0$ por kilo
bruto, razão 60 %;
l\lacllinas
automatic a :s, denominada~
monotypos, a u t opintes e semi-autoplatr.s pagarão a
taxa das linotypos
(30$, cada uma), :razão 25 o/o;
.
Papel perfumado em
bobinas e· destinado
exclusivamente ás
l1Mhinas monoty)os pagaríL fO l'éis
por kilo, r a z ã o
1•0 %; .
Vidro importado .. em
fórma do ampolas e
tubos para a fabricncão de tampadas
ele.ctricas
pagarão
300 · . ré is rio r kilo,
razão i5 %;
O · preparado denomi
nado c Linoleo ~. fabricado de farello
do cortica, ·com oleo
de !inhaca oxidado,
collndo sobre aniVol, IX

•

DE DllZEl\113!10 DE 'i 913

· Ouro

U45-

Pnpol

Ml

.\NNAI~S

DO SeNi\00

l'11pol .

Ouro

nhagcm ou papel o
proprio para i'or•rar
solas, pagarll 200
J•éis .por kilo, 1•nzão
20 o/o j
Os tnnqucs ou dopos i t o's semelhantes
par a
armazenamento ou transporte do subslnncias e
mercadoriws liquidas, ()ffi' pecas metallicás, armadas ou
desarmadas, pagarão os direitos do
art. 757, parLo final da tm•ifa (20 o/o
ad valor·arn) ·; .

Os vcrgalhõcs de ferro
laminado, donomina~dos «tMonier», proprios para construccõcs de cimorito armado, do secção circular com os diame'llros desde %" até
:1 lf:," e comprimentos nunca inferiores
a oito metros, .pagarão 20 o/o ad ·valo?'ern, incluídos sob
n. 7 40 da ·classe de
.fer·ro para edificn~üo
de casas· . ......... .
2. 2 o/o, ouro, sobro os
ns. ·03 e 95 (cev.ada
cm·gr·aüo), 90, 97, 98,
:100 o :101 da classe
da tarifa '(ccreaes),
nos termos do art. :t•
da lei n. 1.'452, do 30
do dezembro do :1915
3. Expediente do sonoros
livres .de direitos de
consumo .. , ...... .
4. Dito do capatazias, , , .
5. Armnzcnngom, !'i cando
isentas nas Alfandegas do. Rio .Grando,

l

,

OG, 840 ;51()0~000 1G2 :2115:000$000

...

'..,.;.

1. 000 :000$000
1. 4.00:000$000

s' 000 :' 000$000

••••••••••••••

i. üOO: 000~000

·•

'

•

·)

"'•'

...
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PeloLas o PorLo !Alegre, aLó seis mozos,
as mercadorias destinadas nos pa i:ws
vizinhos, o uLú Llous '\
mczos as mercadorins destinadas ús lo{
calidades brazilcirns
..l
I
da fronLo~ra, do conformidade com as
instrucoõcs que o
:..J.: .•
Governo Federal expedir para ucauLolnr•
o deposHo, transporto o entrega das
mesmas, processado
nas ditas alfandegas
o rospecLivo despacho, si as mesas de
rendas não estiverem 'habilitadas o. fa4.50o:OOO$OOO
zei-o :· ....... -1· ••.• :• •1
•t
600:000$000
Taxa do estatística ••. ••••••••••••••
Impostos de pharóes,
sendo abolida a aobranca nos portos
dos rios o lagoas onde não houver phail'ÓCS,
salvo quando,. para demandar
esses portos, for nocessaria penetrar cm
barra ou porto que
' .:.~·
......
tenha pharól, sendo
exonerados da taxa
....
os paquetes quo faz o m a cabota•gem
nacional :......... .
390 :000$()00
Ditos do docas ... ;.:.
1150:000$000
10 % sobt·o o expedien·.
te dos goneros livros
'450:000$000
do direitos .........

...

·' ' • o , • • • • • • • • o

6,
7,

S.
9.

I

n

~·············••!

!li!POS'fO DE CONSUMO :(nEOISTRO E ~'AXA)

·10. Sobro. !umo .... , ..... ~·~

.
. _.........
.
..............
•..
.

'

8.000:000$000

/

I

~

048

ANN,\ES PO SENADO- c.... !;,:

,...

.Ouro

Pnpol

11. Sobro bebidas, inclusive vinho de canna,
l'rudas o semelhantes, de accórdo com o
art. 20 da lei n. 2.321,
de 30 do dezembro
de 1010 ........... .

1o. 000 :000$000
10.000:000$000
.

o o o o o o o o o Ot o I O

···············'

12. Sobre phosphoros .....
13. Sobre o sal, reduzida. a
10 réis por k i I ogrnmma , ......... .
3.000:000$000
2;100:000$000
i~. Sobre calcado ........ .
15. Sobre velas . ......... .
425:000$000
16. Sobre perfumarias •...
1. 050:000$000
17. S o b r c especialidades
1,200:000$000
pbarmaceuticas . , •.
······~··········
.. 300:000$000
Sobre vinagre. , , .•.•.
,o o!
Sobre conservas ... , ..
2.200:000$000
:
20. Sobre cartas de jO\l'ar. , •••••••••••••••••
220:000$000
21. Sobre chapéos ...... .. •••••••••••••••• 2.500:000$000
·Sobre bengalas. , ..... ,
40:000$000
·
23, ·Sobre tecidos .. ...... , •••••••••••••••••• 13.000:000$000
2-i. Sobre v_inho estrangeiro .• '·' .... '···~~.. ·~· '·'
5.800:000$000
.. .
, t I O 0 O o'.o•t I o O 1,0 I'

• • • • • • • • • • • ,• •. f •

O O

0

o O I O. I O f

O 0

o.

O I

O O O O I

O O O O O O O O

............ ....
,O O I

III
l~lPOS1'0

O 0 f

O O O I

O O

....................
· .

' '

SOBRE CIRCULAÇ.!i.O.

25. Imposto do ·sello, ficando sujeitas ao
... ' ..
sollo fixo de 300 réis,
do accôrdo com as
disposicões em vigor,
•ns segundas o mais
..
vias de l'ecibos particulares e outras declaracões de paga- ...
m e .n- to ·ei'fectuado,
qualquer que seja a
•.·
i' 6 r ma empregada · ·'·
para expressar o re·.
·cebimento e d os d c
que o pagamento não
seja feito por ordem
de Lerceiro. , ...... .
25:000$000 .27.000:000$000
~6 •. Imposl.<l do transp_orte ._ ·
:····· ·:·-········ •.•······: 2_;_600_:000$000
'
~

..

.'-

•
I',

.""
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IV
IMPOSTO SOBRE A RENDA'

27. Imposto sobre subsídios
o vencimenTos 6. razão de 2 o/o sobre to-·
dos . os subsídios, e
sobre todos os vencimentos que excederem de 3 :000$ annuaes ou 250$ mensaes, ficando isentos
do referido imposto
os vencime11tos até
3 :000$ annunes, cobrando-se o imposto
sobre os que excederem essa importancia
apenas sobre o excesso ............. ,.
28. 'Dito sobre o consumo
de ngua . .... , , ..••.

30:000$000

1. 600 :000$000

.... ·.......... .

3,000:000$000

29, Dito de 2 l,(s o/o sobre o
· dividendos dos títulos
de companhias ou so~iedndes anonymns.. ................. ,
30, Dito sobre casas de
spo1•ts de qualquer
especie •na Capital
Federal ..... , , . , . . .• ... ·.-,· .... , .. ,

2 .•5•00 :000$000

6:000$000

v
I:MPOSTO ·soBRE LOTEI\!AS FE •
DEIIAES E ESTADUAES

31.. Imposto de 3 l,(s o/o so-

'

'

bre o capital das loterias federaes e 5 o/o
sobro os das esta-

·... :..i :1.7.00:000$000
dunas .... , . , . , ... , ............
,
. I"" . , , •I ~~ • ,•,.,":~.. ~~ ...h-.\.~·~
. . . . . . .. . ..•

VI

'

'

'

OUTRAS Rllm>AS

32. Premi os de depositas
publicas .... , .... , .
33, Taxa judiciaria ...... ,

I

. .
'
••••••••••••••
'

.
·················
'
'

40:000$000
:1.30:000$000

!SHO

ANNAES DO Sl1.NADO

Ouro

PRJ10I

3L Taxa de aferição de
hydromctros ...... .
35. Rendas Fcdcrncs do
Territorio do Acre ..
30. 18 % sobre a ox:porta. ciio dn borr:~~hn no
'ferritorio do Acre ••. :· .-._.: ···:·:·.·. ···-· ·~
O O

t

II

O 0

I

O

O O O 0

0

O 0

G:000$000

0

30:000$000

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

9 ..360:000$000

•l

Rendas patrimoniaes
I
DOS PnDPniOS NACIONAES

37. Renda dos proprios na-

..... •:· ............. :. •!

150:000$000

'o o o• o .o o t•o.o,o I O too'

'40 :000$000

Sn.ntn Cruz o outras. ·.... , .._.. ,, .. .:·:

25:000$000

cionnes ........... •:

38. Idem da Vil! a Militar

Dcodoro ........ , .. .
II

DAS FAZJ!lNDAS DA UNIÃO

39. Renda dn Fa7.cnda de

III
DAS RIQUEZAS NATURAES

· E FÓROS

Producto do arrendamento das nrcins
monnziticns ••.•....
'41 •. ·F 6 r o s de terrenos de
marinho. ........... .
'40

I

488:888$888
:o

O 1'0 O O O

o'o•o:o

I

O

25:000$000

o;

IV
DOS LAUDEMIOS

'42. Ln.udomios ..... , .... -.: ·, .···• ... ·_, .. ·,., ... :. ~.; .III
r·,

RENDAS INDUSTRIAES

.. I

'43. Renda do :Correio Go·rQ.l, de necOrdo com

......

-

60.:000$_000

,

SllSS,\0 llM

20
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~

os dispositivos !!o
n. ill do art. 1• da.
lei n. 2.210, do 28 de
dezembro do 1000,
pwgnndo $010 por 50
grammns n corrcspo n d c n c i n da ou
pm·a ns repartições
rlo estatística dos
Estados o o!Jscrvndns
as seguintes disposicüos :·
a) a corrcspondcncia
official dn União pa
gar(L ns seguintes taxas cm scllos offi.ciaes:
Officios, 50 róis por 25
grammas;
Manuscriptos e amostras, 50 réis por 100
grammas;
Impressos, .10 róis por
100 grammns.
b) a corrcspondcncia
do serviço postal
transitará independente da taxa ou de
a c !los, de accôrdo
com o disposto no
regulamento e na
Convcnciio Postal.
c). n correspondencia
embora com n declnracüo de serviço
publico, só será considerada o f fi c i a 1
para o effeito da
reducciio das taxas,
quando tiver o carimbo dn repnrticiio
expedidorn o os
funccionarios - remettente e dcstinatnrio - forem indieados . pelos . respectivos cargos c .nuncn
pelo nome.
cl) quando houver suspeita do fraude, serli
convldndo o .destinn
\

...

\.

i!li3

. ,.l'opel

. \
Ouro
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h) Os .valores officines
da União romettidos
pelo Correio ficam
sujeitos no p~emio
de 114 % (um quarto
por cento).
i) A' tabella das- taxas
postaes ordinarins,
accrescente-se:
1•,
da taxa modica de
1.0 róis por toO
grnmmas siio ex:-·
cluidns todas as .publicações de distribuição gratuita ou
de preco meramente
commercial destinadas a annuneios, vmbora contenham ar•
tigos litternrios ou
scientificos; 2', os
j ornaes submettidos
a registro pagam a
taxa de impressos,
·salvo quando expedidos pelos editores; e
3', não· serão expedi-.
dos os macas de .iornnes, _impressos, manuscrJptos o amostras desde que não
tenham sido pagas as
l'cspectivas taxas.
j) Assignaturas de caixas - taxa semestral
adeantada- Na subdirectoria · do 'l'raj'ego - Caixa simples, 20$; idem dupla, 30$; idem quadrupula. 50$, Nas
administrações de ·1·
classe e agencias cspecines, H$. Nas outras administrações,
sub-administracões e
agencias de 1• classe,
7$. Nas outras ageneins, 5$; chave so- ·
bresalente, 4$000.

l~lt3

""

lHH:

ANNAI'.S

no

SF.N,\00

Ouro'

I'opol

}c) Os vales telegi'aphi-

cos cstüo suj citas,
além do respectivo
premio, ás tnxns do
2$500 dentro do mosmo Estado o de róis
1,$500, no caso contraria, para pagamenta do respectivo
tclcgramma.
l) A' correspondericia
postal da Sociedade
Nacional do :Agriculturn, elo Instituto
Historico o Gcographico Bmzilciro, 'fnstituto :Archcologico
o GcograplJi.co Pernnmbucano, Instituto Ilistorico o Gcosrnphico da Bnhia, do
Bailo Horizonte o do
S. Paulo, serú cobradn n taxa official.. ·:
í4. Dita dos Telegrapi!Os,
fixada a tarifa sesuinto:
a) Taxa fixa- 500 róis
por srupo ou fracçiio do 100 palavras,
I imitando, salvo
quanto nos officines,
o mnximo do 200 palavras por tclogram-

.

.
..'·

·' .,

.,
I
"

... .·' .' ..... ·' .

\), 000 :1000$000

•

.,,,.

..

mn.~

b) Taxa urbana de $500

(quinhentos réis) por
cada grupo de 20 pnInvrns ou frncoüo, por
telegrammns expedidos dentro dns cidades o da Capital Federa! {!ara Nicthoroy.
e pnrn Potropolis o
vioe-versn.
c) Tnxn interior do $100
(cem reis) por palavrn cm tclogramma
expedido entro cstnçüos do um mesmo

'

.

.. .

....

-
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01tro

Estado, sendo o Estado do nio do Janeiro c o Districto
l!'cdcrnl con.sidorados
para este fim como
um só iEstndo; de
$200 .(duzentos réis),
entre cstncões do Estados diversos em
toda n extensão do
tcrritorio nacional.
Os governos dos Estados pagarão n tn."(n.
i'ixn de $025 (vinte
c .cinco réis) por palavra, seja o telcgrnmmn ex p a d i d o
dentro do Esta· do,
seja para Estado diverso, sendo, porém,
o pagamento oá. boccn.
do cofre. Esta mesma
taxa. de $025 (vinta .
c cinco réis) pagará
tnmbem a imprensa.
â) Taxa exterior- reduzida n um franco
por palavra a taxa.
tcrmLnnl e a 75 centimos 11 taxa de transito, m11ntidas a de
25 centimos :para o
scrvico de imprensa
c ns que vigoram em
virtude dos couve-·
nios com as administrações platinas e vigorando pnr11 os tcIegraphos dos governos do Chile o BollVill as taxas ostnbclccidns nos convenios
com a •Argentina. e o
Urugu11y.
e) _Tax11 somaphorica
- l\!11ntid11 11 de um
i'rn,nco por tclegrllmmn, 11Iém dn tnxa do
percurso
clectrico,
quando houvet•, c a
· do 5$ me!1snes pnt•a

..

...'

:•.,"

j,
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a nssignatura de avisos marítimos dentro do limite de um·
kilometro .:
Taxa radiotelcgrnchica
- Seis francos por
telegrnmma até iO
palavras e GO centimos por palavra excedente, comprehendida nessa taxa a da
transmissão entre a
estncão costeira e a
estação telcgraphica
ú. qual se a o h a r
aquella directamente
· ligada, cobrando-se
tnmbem a taxa do
percurso
electrico,
quando houver, á !!'azão de 25 oentimos
por palavrà ,1
·v) ·Taxas telep!ionicas
- Assig-n-aturas tele~
phonicas :-50$ por semestres, pagos adeantadamente: con,.
versacão telephonioa:
500 réis por cinco minu tos; idem e n t r c
Rio, Nictheroy, Pc- tropolis o Therezopolis: 2$ por •cinco
minutos e mais 1$
pelos cinco ou fraccão excedente; phonogramma: 500 ré is
por. 20 palavras e
200 réis por grupos
ou fracções de 10 pnJavms excedentes.
11.) Taxn pneumatica- 300 réis por carta.
i) Taxas diversas
- Mantidas: n de
25$ annuaes para os
endereces registrados; a de 500 réis por
cópia de telegramm•
interior até 3'0 palavras ou fraociio de 30;

Pnpol

Ouro
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e a de 5•0 oentimos
por o 6 p i a de telegramma exterior até
:1.00 ou i'raccão de ·100
palavras.
: Os telegrammas para
que possam ser aoceitas e transmittidos
officialmente pelas
estações tolegraphicas da Repartição Geral dos •relcgraphos e
das estradas de ferro
· da União devem preencher, além dos re,Juisitos do § 9' do ar·~igo 101 e dos arti~
gos :l 03 e 105 do decreto n. O.148, de 27.
de novembrl) de '19H,
as condicücs seguintes:
I, trazerem a assignatura do expeditor .seguida da indicacão do
c a l' g o publico que
este exerce, de modo
que · se possa facilmente verificar si se
trata de nutorida:de
federal autorizada a
fazer uso do telegrnpho, officialmente;
rr, o nome do destinntario igualmente seguido da indicação do
cargo publico federal.:
"l as au'borizacõcs tle
que trata o paragraJ)ho unico do art. 10
· do regulamentl) da
•Repm•ticão Geral dos
Telegraphos iVis-orarão para cada exe!•cico unicamente, caducando a 31 de dezembro·,,
·,
I. No corl'er do mez do
dezembl;O, os diversos ministerios remetterüo ao ·da :Via· . ,

Ouro

U~7-

iü13
.Papel

.. '

-
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l'apol

cão uma lista completa dos i'unccionarios que dovcm fazo~
· uso oi'ficial do telographo no anno seS' u in t o, indicando. lhes o nome o o cargo o ainda quando
possível os dostinatarios, aos quaes ordinariamente so diri,; g o m. No corrente
exercício essa lista.
se!1il; Oj!'S'!lnizada em
janeiro.
·
II. IAs altcracões desta
lista, durante o nono,
serão notificadas ao
Minjsterio da .Vincão,
que dellas dará conhecimento á [teparticrw Gorai dos •.roIegraphos.
.
· l) Os tolcgrummns que
forem contrarias ás
disposicões em vigor,
e que nüo d o v a m
por isso ser considerados officiacs, serão
romottidos ao ·Ministerio da .viacão, que
lhos providencjarli o
;pregamento, c o m o
put•ticulares, por parto do · funccionario
que os .tiver· nssignado.
111) Si decorrido.s dous
mezcs da data da notificacão não t'ivor
sido a roparticüo indemnizada da importancia desses t o I oIS'ramma:s, será suspenso no i'unccionario
o direito do usar officialmonte do telogra.pho .... •1• •~,o •l• •• ,
t5, Dita da Imprensa Nu. cionul o D'ia1'io O{fi-

·.
I

'·

.'•..
·- '

.......

I'

'
.....

.
'

.....

•

•

•

o

•

'

••

f
500 :U00,$'00~

·a• ' . . .
. ..•-•........ ~·~····
.. ,•·• .·'"''·
. .-..
,cl
. C! I"''· •·•.•·•. ,., _ ,... •••,•••,
.....

-.

I

..•

'. ....

·.l

• '

~

6,000:000$00~
:--:'·

. SOO:OOO.$COO

SIISS,\0 JlM

.20

10 J3

JJ~ JJ~ZJlMDI\0 DJl

1i50

.:Ojd

':"',

Ouro
.40. Dita da Estrada do
F ,ci,l'.I~· o Central ido
,

Bt·azl :. ................. .

,t f,O

t,o

I f'l,t

o, o

O

o

llG,,OOO :000$000

I

~·17.

Dita da Estrada do
Fcl'l'O 'Oeste de Minas ................ :········<·~·-·····
480 Dita da IE.strada · de
~
F (} r r o do 11.1.io do
'

IÜ.Ul'O

J!J.

• ' •• 'o

•• ••

·~·

• ,·

'

.• o • • • • • • • • • • • •

Dita do ramal 1'er•rco
do L o r o na a ·Pilquele ..•. • ..........

50. Dila ·da Casa da Moeda,
sendo S' r a Lu i ta a
cunhagem da moeda
do ouro . ......... .
51. Dita dos urscnacs ...•
52, Dita dos Institutos dos
Surdos Mudos o dos
Meninos Cegos. , .• .. ,
53, Dita dos Collcgios Militares ........... .
54. Dita da Casa do Corroccao ............... .
55. DiLa aJ•recadadu nos
consulados .•.....• •
56, DiLa da .o\ssistencia a
:Alienados ...•.....

O O O O O O

o

O O I

I

O O

o

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

RECE!~',\

j

ti ...'

1''

•,::,.,,.;.r...;.;..I,~H~"

"'"'"''i.tllool"""'·~
'

.

'
:1.00:000$000
'

50:000$000

o

• • • • o.• • • • • • • • o

:1.0:000$000

• •••• o •• o o •• '

'

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

• o ••••••••••• o

.250 :000$000'
-!0 :000$000

1. 000:000$000

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

1.10:000$000

••••••••••••••

200:000$000

••••••••• o ••• o

2.300:000$000

EXTI\,\OIW!NARIA

da i\lul'inha.,
00. DiLo l!lililul' ........ .
01. ]) i to dos empregados
publicas .......... .
02 •. Indemnizucücs ........
50,

,. 1

20:000$000
:1.0:000$000

5i, 'Dila do Luboralorio
Nucionul do Ana-

lysc.s ........ ~ ...... .
58. Coa tl'ibuicüo dus companhias ou omprezas
de cstra.dus do !'erro,
das companhias dú
seguros, 'nacíonacs
ou estrangeiras ... o1

.4..000:000$000
,

~Iotllepio

:1.0:000$000
4:000$090

300:000$000
700:000$000

13:000$000
20:000$000

1.300:000$000
:1.,200:000$000

MO
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'

Ouro

63. Juros de .capitaes nacionaes . . . . . . . . . ...
300:000$000
O•i. :Remanescente dos premias de bilhetes de
loterias . . . . . . . . .
, . , . • ........ ~
.65.•. Idem de industrias e
.profissões no Districto F e d e r a I e no
'l'erritorio do '-\.ore.
60. Contl'ibuicão do Estado
de S. Paulo para o
pagamento de juros,
amortizacão e respectivas coinmissues do
cmprestiino de libras
3,000.000 .• ., .. :....., 2' 523 :•996.$000

50:000$000
30:000$000

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

5.000:000$000

105.205:38~$888

----317.661:000$000

O I

Total

Papo!

l\ENDA COM' · APPLICAÇ10
ESPECIAL

1. Fundo de resgate do

· papel moeda:
1. • Renda em p a p e I
.proveniente do arrendamepto das esLra~,!IS de. f c r r o ela
Un1uo ............ .
2.• producto da cohrancn da d i v i cl a
activa da Uniüo cm
1Japcl

3," f!'Odas

'

800:000$000
1. 000 :000$000

.•.....·..•...

O •CJUaesquor
·rendas c v t: n tu a e s
percebidas em papel.
''·" Os saldos que !'orem. apurados no .or-

cnmenLo ............ .
5". Di v d d•e nd o ·das

-

nccões do Banco do.
Brnzil, pertencentes
ao Thcsouro . ....... .
! , Fundo de garantia do
papel moeda :
.
1." Quota de 5 %, ouro,
1
sobro todos os direitos de . importacüo
para consumo •. ,, .... ,.· 13.•. 631.:500$000

'
'

2, 000:000$000

•

_2.200:000$000
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2. ~~ ColH'Uili;a de divida
Ut:f.i\'a,

CJJI

3." 'J.'udas e

SG!

GU ;UUIJ$000

OU/'U,,,.

t:llll.liJ::itllll~l.'

reudas cveuluae:; cJu
Oll/'0

1013

úO

•.••••. , , • , ••.

3. Pu lido pat·a a eaixa de
resgates das apoUces

:ooo:~ooo

da~

t!:;LI.'iHlas de l'l!rro
t!lletllllpatlns:
- ,\t'I'VIIllaJJrel11.o das nws-

rnas L'olt·adus do J'erL'O

-.

, ••• , •• , ..... , •• ,

~.000:000$000

de a!IHH'Lizacão
dus l'lllPL'eslimos ín-

.í. li'undo

ter·uos:
'
J. '' lt I! e v i La pr·oveui1!11le da venda de r;cJiel'rrs I! du Jll'O!Jl'ÍOS
IltW.iOIIUt'S

• , ••• , . , ..

:.! • ., fo;aJdo OU I!X.!!t!Sl:i~OS
un !.r• c o r•eeviJi menlo
e a~ l'esliLuit:iics .................• ,.
:; • J.o'u11do do 1111Jllli!J!ÍU dos
. CIIIJII'I'Hildos puiJiii!OS,
rw\'OS •1!0 11 LI.' i lm i 11 Les,
r.II!UI'i!lo 11. I:I,!JU.'J, du·
W ·til! UHU:ilO diJ JU11.

G• .J?

50:000$000

5,000:000$000

10:000$000

SUO:OU0$0UO

i .000 :000~000

.... 000:000$000

dl!sLinudo :tis
de llleJIIOI'a•
JIII'JII.os dus 1l o L' L·o s
~~Xl!U !.adas ti t; u s La
ua União:

Lili

a J.r

do

I' a ô

Jtio de .üuwi1·u .......... ,
J~al1 ia
lt~~~:il'f!

........... , ...... .
O 0

o

O I

0

O

O 0

O 0

O O O 0

O O

o

Jli1.r Ul'lll1ti1J du i:lul ... , , .

J_.at•nllyJJa ,' .. o o • o • o o o ••• o

Cea l'(t •• o •• o • o o ••• o ••••• o

Put•ntuí

o • • • • • • o : • ••• , ••••

llio Ul'lllldu do Xol'le •.••••
~lar·nuhão

t:unltL

.... o ••

o o., ••••

Uul.lnu•i1m ..... , •.••

E:-~pit·.ilo Santo o. o ••• o ••••
.\inLtn l(it·o-.:;~oo •• o •••••• o •1

.:\lag-1\a:; o ••••• o o • o •• , ••• o
Pur•all)'lm (pal'll u porto

ti!• ..-\lllUL I'tll;i1o),,,,
,.\r·ucnj t'l ••••• o ' • o • • o lo
0

'J'otul
Vol. !li.

I

t

O I

t

t t

I

&\IIJ: UOMOOO
!1110 ;tlliU$000

1 .~!10 :OOO~IJOII
7ll :11!10~0()0
~OU;UU0$000
~Oll :IJOIJo$l1,00

.'J(I :000$0011
JúO:OOll$0110

l~ll:illlU$1100
IOO:IJOO~liOO

100 :·11110$000
J ~o :ouo$ooo

o,,

.w :0110$001)

•••

lO:Oil0$001.1

t

O I

'

2·1. U:.lí :ú00$000

JU,tluO:UOU$UUO
~ü
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Art. 2.'' E' o P1·esidenle da llepulJlica autorizado:
J. A ernil.l.ir·, corno anteuipaçfio de r·eceita, rno cxcr.·cicio
desta lei, !Jillrule~ tio 'Jilwsorll'o, até à irrrpor·taneia de r·éis
::;o.ooo:OUO$, quu sur·fio r·e~gut;u.los dentl'O do rrrusrrro exer·cicio.
Ir. A reeu!Jel· e ·r·ustituil', de eonl'orrrridndu eorn o disposto
110 urt. ·.\I, da lei u.G~t!, de 17 du seteru!Jl'O du !~til, os dirflreii'Os
pr•ovuniurrtes do~ wfres ·llu or.•p!riws, {itJ !Juus de dl!funtos o
ausentes e do evento, tle JII'CIIrios de loterias, lle deposito das
caixas eeonornicas e rnuulus soeco!'l'O e dos depositas de optr·as
ol'ig-urrs; os saldos que .r·esultur·em do ·uncoull·o das untr·adaH
com as sulridns podurfio se1· applieudos ús arnol'Liza~üus do;
cnr)H'usLirnos intcr·nos, c os excessos das restituir,üus oe1·ão
levados uo lmlarrr;o do uxcl'cicio.
•
lll. A eo!Jt•ar o irrrpusto du irnpo1•tacüo pal'!l o consumo,
::m ou úO %, our·o, e riO ou ü::i "/o, papel, ·llo~ LermoH do tu•!,, 2
II.•.~, lelr•as a 11 li, da lei 11. I ,i,Gi!, de :Jll duwrniJl'O •tiO IV05.
A .quoLu de úO %. uul'o tln l.ul.alidade dos dir•oiLos de imJlO!'tat;fio pura o tJorrstrruo,. sur·t't ~esliuudu ao fundo de gul'llnlia;
e .lrrrrwsto ern ou1·q dcsLrrrado. ·as desptJZns ·~la rrrestua rral.uruza
c .o excederrte set•ao com·er·Lrdos em rmper, ptu•u uLlerrder (18
11

dcspe~~;us

dessa

c~qmeie.

,

Os tiO %, Olii'O, set·üo eolm1dos cmquanlo o earnbio se
manLivut' aoirna ·de lli d, pol' 1~, dut·urrLc :JO dias couseeuLivos
c do rrresrrro modo, sô deixar·ão. de ser ~oiH'ltdos depois que:
pelo rnesrno pr·uw, elltJ se rrrarrLtvet• almrxo de lli d', Jlar·a 0
ufl'eilo t!esta disposi~fto, lurrrtu·-su-lrn n trrét!iu du luxa carrr!Jinl
dur•arrle ~u dias,
'
Si o carn!Jio !Jaixat• de Iü d, ou menos, co!Jrur-sc-hão do
imposlo de irnpo1·Lu~iio suiJl'e as meruuc!orius de que ll'llLu a
Jelll'U li, Ü5 o/o, elll JllljlCJ, e 3ti o/o, e111 Oli!'O.
IV, A ao!Jrnt· pat•a o Juudo destinado ús oiJl'US de mellwJ'amcntos dos portos, executados ú !Justa da 'União:
i", a luxa até ~ 'i'n, our·o, soiH'c o vnlot• oi'J'icinl rlrt importtwfio tio porlo do 'llio de Janeiro tJ.das ull'nndcgas do ·neciJ'e
.Balriu: llio Ul'ilnde elo Sul, M;u·anltüo, Cca1•t'r, !lia Gl'ande dJ
l\ortc, l'nrultylm, ·J!::spil'ilo Santo, l'm·nnri, Santa CaLhat·ina
r~lal.lo Gt•osso, Alaguns, l'lll'llUir~·Jm c At•aca,i(r, CXJJC[tlundus a~
mur•uadorias de .que trata o u. :l do tu·L. :l"; dcvcnd'o a irnporlaneia at'l'ecadadu nos por·Los, cujas obt·us Irão tivct•ern
~ido iniciadas, se1• esJJripluradns no ~l'hcsouro, SCJllll'adamcnLe,
pUl'U Ler hpplicu~5o tis nwsrnas o!Jras, DJlpol'Lunnmcnlc;
~~~, a taxa de ·um u. ·cinco réi$ POL' kilogramma, do mcrt!ndor·ias que J'orcrn eal'l'cgmlas ou liUSJJUl'l'esndus seguud'o o seu
valor, destino ou Jll'occd'cnciu dos ou Ll'OS portos.
Para nccclornr n axc!!tu,'-lio das oiH'as rul'cl'illas, podcr•:í o
Presidente dtt 11cpuhlicn ncccilm• .donativos ou mesmo auxilias
a titulo oncr•oso, ol'l'et•cJJidos Jlulos Eslados, lllllllitJi)lios ou ussoeia"iies interessadas 110 mellwr·anwnlo, comlanlo •que os encargos l'esullnntcs ue lacs auxilias não c;xeudun1 do lll'oduJJLo
<ln lnxn indicada.
.
~', A 'fuzer o ufornmenlo elo lel'!'eno cedido no CcntJ•o
;:liJ,lpico J3ruzilciro Jllll'U a coustruc~üo de uma escolu do N!lli-
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tnç~o c r.slalwlcdmr.nto do concursos hippicos internncionacs,.
de aecdl•do com a Jegi~laçiio em vjgor.
vr. -A JH'ornovut·, a colJt•auca arni;;nvcl da divida ncLivn,
da acc<ll'do eo1u o decreto n, !I,'!Ja7, de'~~ de tlt!~uJuiJl'O do
JOI2, inclu~ivo tL co!ltJedt!l' prazos ruwuvei~. aJ'im de eviLat~
que Sll :wcumulrJIIl ;;t·aml'es sonllllllti não Ul't'ecadadas,
Nas di,vitlus 'Jll'Ovenieutos de multas, imposLos e outms
t•.nniJ•iiJuiuües, a cuiJl'U'liC!L all!il:ftLvel se eleve i'u~cr pela Sf!3"Uinte

J'Ól'UIU;
a)

dias;

para rnullas c impostos não Juncados, dcnll·o do 30

b) para os impostos lnncndos.

1", o~ dtJ rcspuusuiJil idmlo pessoal;
a) .si pago eu1 duas ou mais prestacties, a GObrancn amignvcl s,·, Lel'Ü Ioga!' uttl o veucimeulo do ouLJ·as [H'esl:u;õcs;

b)· si em UIIHL stl fll'IJStlliJÚO, deutt•o de GU dias;
2", pnl'll os impostos do t,;aranlia reul, o. coiH·ança ami-

gnvol so /'ut'ÍL ultl a l du mHl'IJO du undtL mmo, isto é, ulli uo
cncm'J'UIIIf!lllo do exercício a que t!UI'l'ospondot• a divida,
d'ILI'tt os imposJ,os luw;ndos do roslwnsnhilidarJ,J individual, ou,iu pugnHwnto não se roalir.nr 110 pt·nzo d1Jlermi11ado
'110 .J.'et;ultunclllo o so houver do pJ.·omovet· a doJnicilio o.
coiJI'IIII~a ou J'tit• snlisl'oil.u /'út·u do o~·espoelivo prur.o, a l!llllla
ser·ú, ern vez de 1U o/o, !W ?'o, {JLIO se f!lCVUl'Íl a :.w 'Yo, .tiO caso
do set' ,iutlicinlmeulu nl't'ecudtHI'a.
"\s uividas J•cmetl.idns rwlas cslnçües fisenu~ :u·rr.cadndot·ns ús delegncins e l'J•ocuJ•adorius Gol'ul da }'awnda l'ublietL
pat'IL eobt'lLIIIJIL executiva su!'ão dentt•o do prazo mnximo de
:li> dias OIIViUdUS UIJ ,ÍltiZO llOfll/ICLUIItu, •dCVOIIUO OS prOCUJ'adül'IJS J'iscucs pl'Omovct· u irnrriiJd'iuta cOiJ!'UIIÇIL executiva, sob
JH!IHL de respo11sabilidudo ct·illlinal c civil devida c immediulnmr.lllo aput•arla a J'UCJUO!'imcnl.o dos delegados l'iscacs.·
VIL A modil'iear IL taxa d.os dit•cílos do imporLuçtio, ati\
mesmo dat· enl.t•tHin, livl'c do dit•oilos, dut•nnto o PJ'aw quo
julgnt· ncccssut•io, pal'U os at•Ligos de procedencin estt•angcit·a,
•(/LIU jJOSSI\111 CO!fljleti!' COI!l OS simillll'CS UljUilliJUl'CUUOS !lU pair.
pelos trnsts,
V li r. A dcsmoneLiznt· ns moedas elo pratas do nnLigl)
r.unho, substituído 0111 HI08, pela lei H, :!.OilO, do ~I de der.ernbJ'O
desse anno, do valo!' do iJOO réis, '1$ o 2$' su!Jslituinrlo-as
pm• moullas tio novo cuuho, as CJI.Jaus sô pode!'ão ser cunhadas
pela Casa da illoudn, l'ixnndo o Govct·no os ]lJ'ar.os denl.t·o do:;
quacs se dever1\ opm•at• a substil.uiçüo o não excedendo 11
cunlm;;em da quunlin de /li,OOO :OU0$000. . ·
IX. A n~o admiLLil' u ·d'cspach.o nas ull'anclegas ou cognacs,
m·mnt;IIILI!S, wh isl;ys, r h ums, ;;enelH·ns u ou I,J•ns beh idas ui coo~
lirms, que conlivct•cm mais •d'o ci·nco g'J'alrHnns du irnpuJ'er.ns
Loxicns (elhut•cs da g,;riu gt•nxcn, 'l'url'ut•ol, nlcool supcrioJ•cs,
etc.) de que i,J•al.a o arl.• ll dn lei n. tiil!J, do 3l do dewmbt•o
dtJ Ht!l1H', pol' J. ooo gt·urn'ums do ulcool a '100 gl'lios, ou duas
a 50 gt·ó,os:
IX. A ol'l'ccLunr 'fins osl.raclns do ferro fccicrncs o LJ·nns,[lOl'lo ;;mluilo da mocdu de cobro d'cslinodn 1.1 SCL' recolhida.
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e da ele prata e de nickel

de~Linada

tL eil·eulacão desde que

::;ejarn remotlidu:; a Ut\HL l't!]Jttt•Li~iio J'iseal fcdel'al.
XI. A J'IWI!I' u PI'O,iedu de '.l'nri l'a~ tl1; All'antlegas ela!JoI'Udo pela IJIIIJIIlliHsiw ul'l'ieial lll'esid'illa piJiu 111inisll'O da

I

J!'tmmdu, submcLLcntlu-u ao Guuo;ressu Naciollul uu 111ais IH'evu
pra~o.

XII, A ut·c;aui~at• pauta:; lli' pre~us da:; mel'lmdol'ia:; su,j1;ila:;
a impoSto atl DaluJ'em, [HU'a. lmst! de at·t.'t!tmda~,;.fíu do IIJeStno

impostos uus all'undl. r.;"tt:; u
1

Jll!!SUS

de reulla:;, duvcudo, nu ca::;o de

omissão ua )mula, siJt' ealeultLdo o .irnposlo rn:lo valut• cutlsluulu
du respectiva l'acLut•u eou:;u!at•.
Xlll.. ·A c•sLalwleeeJ' uas a!J:tull.l,;gas e OJL{!'IJ .iulgat· eollvt:nienLt_. o ::wr·vic.:o de euLI'eposlo par·a a::; tnet•eudor•ias t!ln tr·ansilo IJOIIl desliuo :L pai7.1!S limiLJ•opl11•s, expctliuclu o t•e:;ula"
tncnLó tH!t:t!S::itll'io pal'a e~cew.:ão do servk-o.

I

XlV. A pa~·m·, depois de el'l't!el.uada ·a deviUa at'l.'eeadacfío,

tiO 1/o dtt I'CHIH!diva mulla a lodos aquelll!ti q11e descoiJrit•eJn u
li!Vüt'fJIII au ~ouheeillll!lllo da aul.ol'idadu l'i:;eal qualqu,:r :;onelótl!;fin ·das t'ullclas ·illl.l!l'llllS pt·aLicada pdo:; IJOIIlt•illllinles.
XV. A dulel'lllillat· 11 ·IHH'll da 11uil.u etn I!Lll! •' pt!l'tlliLLitla
a·\'isila ela utJI.mda du:; navios nus lllli'los ela llutnt!Jitea. ·
XV 1. A I!IIJendat· o I'I!Hlilanwnlo ·lii.IU baixou IJOIII u dcl!l'elV 11. 7 ,.\í:J, du ~!I de ,iullw de l!lll!l, du li JULio a l.tll'lllll-o
el'ficicul.t! no ·que eoneet•ne ü oblenc;.fio tio:-; demento:-; pal'a a
ors·anização da "slal.isl iea da cxput·Lu~flu L'lll'a o exlel'ior c do
cOirtl)ll!t'cio intct'<,slucluul.
XVII. "" rnundal' I!·OIJl'lll' 1!111 do!JI'O, nos porlus cla llepltblica, todas as laxsu e impostos a qw; TOI'I!Ill o!Jl'i:;ados os

navios ou va[)or.·es ntudonaes uu ~~~tr·auguit·us que uuvegat•ent
enl.re os ptll'lns do Hl'a1.i I e os do cxl.el'ioJ', *"' l'iwt'l!tll

l't~bal.es

elo 'I'J.'el,c~l'\ dt! pr•oduclo:; nneionau~, suiJ eOIILUc;fio do
t.•tn!Jar•quc:-; t•xelusivo:i -no:; HW~nws e quu nfin t!Xeupluur•etu

o:; vapoL'c . s dt~

pr·opr·il!clatll~

Ptnpl'c!zns rt:u·ionnes ~~ .que
'/() no tlt't 11;u tias passn(o;'lms tle vi11dn du :1u l'.la:.;se par•a sahida dos pol'l.os bt•ar.iluir•o:-;,
e, be111 nHsiuJ, a lhes t:ussal' as rcgafia8 Llc paquetes ou flutlC~·d't!

J'izc~t'L'Ilt almLitliPilto :iiiiH!t'iot• a 20

1~J'UeJ' III.ILl'US I'UVOl'CS.,

XVIII·. A wndel.' ao~ J~sl.alins COliJO aos purl.iculat•es, m'~
<liaule hasta puiJ!ica, .os liJt't'enus uu que a Unifin uiin ''lll'e';'·'''
e qu1! l.'stii'••J'"'" situados Jllt wua .f.l'o m\es do pot•ln da Capil.al
Ft!drJ'al e nos dL•rnai':-; pot.•loti do paiz. Ne:.;sa venda t'! ussegut•mla
l'''"r"''r.twia aos Blados que se rn·opuwt•eJn a pJ•omovot• o cslnln:leeimonl.n tlu ut·ma~l'ns gm·a1•s diJSLinados cxclusivamcnlo a
dl!posil.u de lllllt'Citdol.'ius ntll!iOlllll!s,
At·L. ::1," As Laxas do Gorl'eio Gel'lll sct·fin al'l'I!CtHiudas lia
c;rmi'OI'IIlitlutle drm lls •.\:J I! ·H do lll'l., I" Üil lei 11. :!.71!1, de :li •
di! d~Jr.t•nilii'O de 1!11:!, l'ieaudn aholidus a l't•JmquitL JlO~I.al 1; l.cll!iól'U[llliea e qutwsqLll!l' t'l!ilue~üt•s dl! luxas ulii nflo cuusignadus.
,
Ar· L. ~ , 11 O Govt~J·nn ttbl'il':"l na Ttnlll't!tlsa Naoioual urna
I!OIIlit PUl'll eUclll l'iJPili'Lil;fiO, SIÍ 'atisi'UZcllliO IIS l.'liCO!llllWlHil\S
feitas lJOl' 1,1\llls ilcllll'() UI\ \'Cl'lm votada !JC!O CO!lS'l'CSSO, Nuciuuul

I

·~ ·!lnh i ~·1Í1 drnnl.e a nenhnmn r.lnndo ~nl.isl'nçi'ío ~cm pngnmenlo
Ú l:JOCN\ do CD i'i'C,

,\,·1.. ii." Dns qnol.ns rln l'iseuli~n,;i'ío do qualqnrt' •nnllll'r.za,
~r; % pr!·le!u:r•n! ·no 'J'Iwsmu•o 1:nmo l'onrln sua; o> oul.ros
7:í % pocll'l'fin sOl' nppli~ndos uo Sül'\'içn r.la :l'is1:nliw~fio 1JOil1

l.ndn n JHII'eimonin; niurht ruwlenr:eudo no 'l'lwsouro n saldo.
Al'l, li," Pnl'!l Os ol'l'r.it.o~ ela lri n. 2.1,07, rir ·IR rio ,innrii'O .rir ·1\111, todos .ns mnt.r.rines illlfll)l'f.nrlns pngnl'lín a l.nxa
do t! %, (1(/ 'l!alm•em.•
Al'l .. í ." Conl.ilnJnl'fin rm vigm· l.nrJns ns dispmd1;ür.s rlns
lois rln O!.'Çamonl.o nnt.enedr•nt.es ·Qt!IJ niin VOI'>nt·em pm·J.ieulaJ•"wnl.fJ ;;nbJ·c a J'ixn~iio rln. L'OI:cil.a n rlesper.n, soiH'Il nul.orizncfio
Jllli'l\ mnf'l:nr nu allguu:ulnt• ve1winwnln~, J•el'ri!'Jlllll'.. l'epat·tiç•i••s
011 logi;;lnçiío l'is1:al nu \'CI.'illll'em sollt·o eoncossiics a )lal'lirmlal'rs. soeir.dndrs ou l:ompnn·llias cu,ios contr.•nd.o;; não lNrlrnrn
ainda sirlo l'r!ilos no rxrr•eieio vigenlr e que não lrnlmm sido
nxpJ•e;;samr.nl.r r·evogndns c se rr!fir·nm n inlercssr pulllieo rlt~
Unifio •.
Arl .. 8." As iscnr;õrs il'r diPcil.ns aduaneiros, rio qno lmtfl
o t•e:;ulnrnenl.n f/lHJ hnixou eorn .o rlnr!l'f'lo n. s.r.n~. rir: B do
rnnr~o rle Hlll, J'ienrn .I'CSLI'iul.os nos ;;egui·nl.rs tJasns:
T. Aos rnrneionndns no m•t. ~" (ins rJi;;posiçcoes prcliminnr·rs rln 'rnr•if'n dns All'nndrgas, ~§ I" n :!1, 2:1 n 28, 31 a

33 e 90.

·

TT ••\.o enrvão do porJr·n e no olr.o de petr·olco hrnlo ou
impupo, r!sr•rrr·o, .Jli'Opl'io pnm eombusl.ivrl <) destinndo pnv:~
•'Mr• fim, Ião s<:t~nenl.r, fJlJnllcln impor·l.nclo por• nu pnrn r1nprczns
rln na\'I!A'nçãn, .,;;J,r•udns di• l'rrr•.o e inrl'usl.rin.- qne f!Onsomrm

vnpnl', pnr·n.

apcnn.~

n~o

oxeln~ivn

dns mr.:;;mni-1, ns

qnno~

pag'nl·iío

a lnxn do 2 o/e, dr ·expodirnl.e. sf!lrllo a rnlmda r: npplin:u;ãro l'i;wali~ncln;; J)r.ln DovrJ·no n fil:ando, ·nos rlrmais en;;o~.
nrnhos o;; i!OillhuAJ.ivois i~entos rio dir•nit.o dl' impor•l.nl;iitl, mns
iHr,jeil.oH no pngnmenlo rlt~ l.nxn do ·111 '/• r.lr: oxpcrlieni.P,
Jlf. A'~ f.'l11)11'r•zns Cfllü gosarn dn dauwln -do isr/ll;ão OIU
\'it•Lur.Jr. do conlmet.o nnl.oJ·ior·, 'J'icamlo o Gover·no nulnl'izarln
n corwrr.lr.J• na.~ novn1;iirs ou rnodifienr;üns dr conlT'UcloR q11n
contnrrlmm isn11ciío rle dir,üil.os ndunncir·.os urna J.nxn vnr·iatHlo
r.ln ii n .B %, ar/. ?!olormn. e nas modificn~iies dn conl.r·nclns •qtw
I'HI.ipnlam s•í n ison~iin dr dit'<'ilos urna lnxn vnr·innilo do H n·
1ii 'i'•. nlirninnrla, r•m lodo o enso, :i llinmuln da isrn~fio.
lV. Aos ndulws •nnl.ur·ar.s 011 arl.il'ieinn;; CJLII! niio possam
l.m· onl.l'ft 1rso 011 appli1:nçiío: sull'tLI.o. dn pol.nssio, ,:,lrlol'tll'üLn
rll' pol.assin; lmin ii., su !ralo de ammon i o, snpcrphosphnlo de
enleio, r•;;em·ins di' Tliomat•, guano nnirnnl o orltl'icinl, snlilt•o
inrpur•o rio Cbilt1 r. ns rnislums de adubos cotrlrndo polnssn,
acido pho,.plroJ•icn 11 nml.o, os qnar!S gosur·iío l.nrniH'Ill do iscnçfio
rln l.nxn -rl'r• Pxprrlit>r1lr:o, •'. hrrn ns;;irn, os rnnchirrismos r. nppnl't>lhos rlrsl.inndos ris Pl11Jll'r•zn~ rir ~dullos do Ol'igom nnimnl.
V. Ao gndo l'nl:utrm que I'Ctt• i ni,J'O<Inzido rlesLinndo (r
r.rinr;ii.o, f'Oil~irlrl'n.nclo-~e dr•sl.inaào r\ erinção o gnào que eontivrr· t,~ o/' do var!lmR ri~ 1.1•r., onnos JlCLm r:imn, inclu~ive dous
lnnl'o;;, ~o % do ·liOViiiLn.< rle dons unnos u LJ•es, 28 % de novilhus rio dous mmos pura bnb:o..
-· .....
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VI. 'Aos nppar•elhos e instrumentos importados pelos
.insliLutos de agr•onomia c vctcrinarin destinados nos seus lalJoratorios c gabinetes.
.
VJI, •\úS nml.eriacs de ·COnstrUCQÜO, ÚS insta!laQÕCS im•
portados pelo Instituto Gcogruphieo Historieo da Bnhia c pelo
Lyccu de Artes c Offcios dn Ba'h ia para seus r·espeelivns
cdi!icios, cm conslt·ucciw nn enpital do Estado da Dnhin, que
pagm·ão n taxa dccxpcdicntc de con!'ormirlnde com n lcgislacão
cm vigor•.
·
VJfl. Niio será pcrmitlido .consignar nos conl.rncl.os que
forem cclebmd'os cl·ausulas de iscncão de direitos, sendo considerada nulln n .Que porvcnturn !'Dr estipulada.
Art. O. • Os ob,icctos menci-onados no nrt.. 2" das preliminares citadas §§ J" n 8", iJ n 1ü, :18 a 20, :!ü, 25, 31 a a:l,
:w c os animuos constantes dn alincu ii" do art. 2" gor.ariío
tambcm da iSCil('iío de c;>:pedicntc de •quo trata o nrt. lítiO da
Cousl.ituil;iío das leis .das alf'ande,.:ns.
ArL 10. Nn. expressão livre de direitos, ou livre ele d'iJ•eil.os aduaneiros,. consignado. cm lei, dect•clo especial ou conü•neto, só se comp!'ehendem os 'direitos de ímpol'laçiío pni'll
~onsumo. '\J iscnr;fío de Qtwesquet• out1•as taxas sú te!':'L Jogar,
si -cm lei, decreto especial ou contmcto estiver•. cxprcssarncnl.e
consignada.
Art. 11. Ficam supprirniclas ns J•achJcçõcs consl.nnlcs da
lei n. 2.ii~'J, de 31 do der.cmllro de HJ11, .que nfío csl.c,inm
expressam eu te mcncionad'as nesta lei.
,
"\rt. J2. O matct·inl destinado aos sel'vicos <lc snude c
assistcncia . publica, ú lur., forr;a, viar;iio urllunn cxclu ido o
malc!'ial desLinarJo :ís. inslallnr;ücs pal'Liculnres, nÍlnstccimento
<le agua, rêde de osgol.o, calcamento, inclusive )JI'ii.ndo!'es c
saneamento, cmbclle~amcnlo, mot.m·cs mspcctivos o .rôlos comJWCssol'os Jlal'll mncadumizncão, incincmciío do lixo, mclhol'nmcnLos do llal'ras o portos, pontes, estrudas de ferro c vinr;ão
clecl.t•iea, dostinado a lnlloi·ntorios ·d'o analyr.cs, para colonins
coL'I'CrJionnes, prisões com tmhalhos, matcrines destinados .;(
tlraticagem .de pol'tos o desohstruccão do baixios c eannes pum
ser applieado pelo governo dos Estados c muuieipios, inulusivr•
o Disi.J·icl.o tlfodcrnl, ú mquisiçiio dclles, em suas obras foitus
por; nrhninistmcão pngnrüo 8 % do seu vnlor, que so cntcndct•J\ ser o commcrcinl ou da fncturn, rrunndo se Lrntat• elo material pnr•a snnenmcnl.o.
.
AT't. 13. Pngal't\ igunlmrinl.n 8 % sobre o valor o material
fluctunnl.o .para ·o scrvico do navogncüo dos rios o ·lagrlns do.
'Republico..
Ai't. H. Continuam· om vigor ns reduccõos mencionados
no al't. 2", alinr.n IT, ela loi n. 2.52!j, elo 31 de elcr.embr·o de
1011, excoptunelos os artigos ,compro'hcndidos ·rmi.!'O os mal.oriaes de ·custeio e solJJ•r.salcntes de que tmLn o ~ :Jü, nJ•L. 2",
dns disposit•Gr.s Jll'eliminaJ.•os das taril'ns das· nlf'nndegus, por
estut·em isentos do di!·eil.os ndunneit•os.
.
At·L. :I ii. :A's cnsus c institutos do cnrielaelc c nssistencilt
publica S'l'aluitn SCI'i\ concedido o abatimento do .00 '!'o sobt•c
us tnxus du Lul'ifa vigente pnrn ns drogas c medicamentos .em
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S'OI'nl, fo!lws, sementes, p!an!ns, flores, ft•uclns c raizes mcdicinncs, . pam instrumenlqs o nppn_rclhos cirurgicoR, upparclhos n Jnsi.J·umontos pllYHII!OH, cspccmcs ao tratamento mmlieo
c ,dcsinfcccõos, aos curativos do LisLcr, aos uJ'lcl'actos rJ rnzendas quo não livcJ•cm similar nu pt·oduccüo nacional, de
algodão, !fi c Jin ho, parn uso dos doentes o assistidos.
Art. IG. Quer pura us iscncücs de direitos, quer para o;;
nhntimcntos c roducr;1ics consignados nn presente lei, serão
obsct'VJH!ns as formnlidnclcs e condicücs cl'o dcct•eto n. 8. 502,
do 8 de mm·co ele I nu.
Ar L. '17. As isenç<ics comtantcs dos §§ 2G c 32 do arL. 2•
das preliminares rln turifn s(io da competcncin do Ministro da
Fazenda, o ns domais da dos inspectores das nlfnndcgns.
,\rL. 1R. "\s pcr;ns de mobilia avulsa pagarão o triplo
dns la~as das pcans ,cJ'c madeira sollns, conset·vadn a mcsmtt
razão ela tarifa.
·
ArL, Hl. Fica revogado o •nrl. 2G dil lei n. 2.G2t., do 31
de dezembro de :!OH, mantidas ns clisposicücs anteriores a
cua Jci.
.
-~Art. 2'0.- As" rcducc•ies constantes da presente lei, coni
'excepção elas relativas :\s cnsa;; c institutos de caridade o mntcrial pnrn saneamento, serão calculndns sobre o valor, ofJ'icial
quando -a mercadoria tiver taxa fixa nn ln rifa c sobre o valo L'
commcrcinl qunnclo tarifadas ad valorcm.•
AtoL. ,21. 1São autorizadas as mesas ele rendas fcdcrncs da
fronteira a dospncllar objectos conduzidos por passageiJ·os cm
suas hn:;:ngcns, os qunns, não podendo ser considerados de
commct•cio o ostnnclo dispensndos de factura consular, süo
su,icitos n diroilos, desde que o vnlot• dos mesmos m1o cxcceln
tlc 320$, sendo, si exceder, remcttidos á alfandego mais proximn.
,
Art. 22. As expressões « dinheiro cm conln corrente~. ou
outrn.s equivalentes, usadas como prova de solução ou amortizncão do divida, bem como os avisos ele recebimento do
quantias sob qualquct• fÓI'ma correspondem n recibo para o
cl'l'cito de obrigar no devido scllo, sob pcnns da lei, ás p~ssoas
cu,ios nomes figurarem nesses documentos.
Art. 23. Ficam isentas do imposto do scllo as cambiacs
cmiltidas pelo JBnnco do Brazil, as opcrnoõcs que rcalir.nrcm
os bancos de custeio rural, organizados sob J'órmn cooperativa de orccllto, bem nssim ns caixns J'ut'acs ou urbanas que
se l'unclnrem sob n J'r\rmn COO]lcrntivn de credito c solJ n haso
ela rcsponsnhilidndc pessoal, solidaria c illimitndn, visnnclo mais
fncililtll' c clcsenvolvcr o ct•edilo ngricoln do que lucros clirectos
dos· nssocindos.
,Art. M. Ficam tnmbem isonlns , de n.unlqucr sello. pro..
poJ•cionnl a J•onstituir)üo do hnncos, ltypolltccnJ•io.~ ou nm:wf!lns,
o ns obt•ignr;ücs no porlndor (rlcbcnh~I'Cs) JlOL' cllos Cl)'ltllidas,
uma vez que tncs cs!.n!Jelccimentos se.Jnm ou lenham s1do rundnc!os 1!0111 n cno)'l01'fll\ãO c immcdinLn J'iscnliznção dos governos
dn Uniiio ou dos Esfurlos, uriln (\c fornccci·cm it lavoura, nu•
::.:iiio de cnpitacs. . · ·
1

•
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l\1'1., 2li. P~l'mnnecr rm vignp o nrl.. 7. dn. !ri n. 1.S~i.
r! o ~I do clc7.~mlll'n rlc I007, J'cdu7.inclo n qtmLt'o mc1.c~ o 11rn7.o
elo :10 nlti concedido.
Pnmgt•npho Jll1iCO, o Pt·~siel~nl.c dr ncpuhlica inl'nl'lllOI'Ú
no Gongt•csso nrn sun proximn munifio rln r.xncnciio dr.sl.e JWCceíl.n Jcgnl.
· · <i
AI'L :w. Fít!am oht•ígndos os l'nbricanl.cs de mc!'cndot•íns
su,icitns nn imposto ele consumo :i applicncfio ele t•otnlos r.m
.~t!UR pt·nclnelns. nos quncs se elcclnt•IJ o nomr do .l'nht•itmttl.n
n:1 cn!pre1.a l'nbr!J J'cgisLmcln na cslnc;iío Iiscnl cmnpotcnte c
s tl.unctto das fn!JI'Icns:
·
o.) ns fnhl'iens que vendCJ•cm nrl.igos nconelíeionnelos cm
cnseos, n.cslcs :l'm•ão ~:t·nvat• cm l.intn indolevel ou: n rof(o
nquc!Jn;:; dcclarnc;tics, ficando surieilos li. rotu!agcm, POJ' unifindes os pncntcs de velas, elo phosphot·os, os maços de eigm.•pos,
os panol.es de fumo c todas as domai~ uni dado.~ tribu tnda~.
I!Otlln sr,jam: hcng"alns, .chnpéos, sabonetes em bal'l'n ou de
qmt!C[l!CI' Jcilio, cspccínlidadcs pharmaecul.icns, etc.:
b) os Lceidos nacionnes de quncsquer gcncros l'icam sn,ioil.os aprnns no t•otulo dci!lfi!·al.ot•in- indusl.i'ia ht•a?.ilrit·a:
r.) aos indusi.J•iacs que, na vigencin clc;;t.a disposic;iío legal,
derem sah ida aos seus pt•oduel.os dns l'nbt•icns srm se nehnrem
devirlnnwnr.c rol.ulados, scl'fiO applicnclns a;:; mull.as rslnhcJecidns 110 at•l.. 122, n. 3; lcl.l.r·as d c (f, rln J'l•gulnmenl.o annmw
ao f!r.t!I'Cio 11. !i.AOO, de 'iOde f't)VCI'Cii'O rlc l!lOfi,
APt.. 27. As l.axns a cobi'!lJ' 110lns nnrlns r! e saudc seriío
ns seguintes, pngns nwdianl.e scllo adlwsivo:
nl pnt·n navios rsl.l'angeiPos ln wln nu n Yapnt•) ·10~000;.
· f,) pam nnvios naeionnes (idom) li$. cxecpl.n pat•n os
paC[llCI.cs qnc :l'i7.m·cm a cnhotagcm nacional.
AJ•I.. 28. Fica Sl.IP!Wlmidn n exigr.ncín cln dcspnc!Jo nas
nll'andrgas o mcsns de rendas dn nr.publir!a, rias hagagcns elos
pn,sngr.it•os qun sr. drslinnm no cxlcl'im·.
Al't. :"!!1. As cmhnJ•euc;ties entmdas cm. tlomingo nn l'crintlo.
nu deppis ele J'celtnclo o cxpndícntc nns nll'nnrlngns, pndr.l'flo
se!' despachadas nn gnm·dn-morin, nssignando os agentes nu
i!OII;:;ignnlal'in;; . (r.t•mos de t•rsponsnhilirlnrln pelos impostos,
rJpspr.zns 1111 tnnHns r.m que Ílli!OI't'r.t•rm o;; J•r.fr.t•idns nnvios.
Esl.rt .diil]1Mil;no api'O\'f'Íln fiOS IIUI'ÍOS lfiW r.ntl'ai'Ctn C snliii'COl
110 mr.stno cl in.
·
•
:Pm·ugmphn unicn. O INmn a qnr. ·sr. rr.fm•r. rsl.r nt•l.i~o
dovct•ú iicr liquidado dentro de ··IS !JOJ'ns utois, sob ]lena rle sor
I!IH<ndn rsln l'al\ltlr!adr, nn;<t·r.lnpsos.
.
· Arl.. 30. Os navios que cnl.t•nt•nm nos pot'l.ns rln Ropnhlicn
J1rt!'O. r·cfi'cscm•, rcr!cbm• mnnl.ímenl.os, dr.ixm· nnul't·ngns, rlocntcs
ü ::u•t•ibndos, png·nl'iío .c~. "omo nnien imposl.n.
AI'! .• :11. A I!Oht·an~n. 1lns lit:rnuns pela :lltmíeipnlirlnrl" dn
Disi.J•ir•lo Frclrt•aJ. umn vrz qnP lrnlmm t•Pint;iin I'OIIl n imposto
fir. inr.lnsl.t•ia c pt•ol'issiirs. nnn sf't'tí Jiquirlndn snrn qno se.itl
nnt•r,St'ltJ.nrln n dolmJnenlo do rruo este imposto l'oi pago no
Thcsouro Nacional •.

-

r:l~.

Fica rlrvnda n. t,O% n l.olr1"anein a rtur sr 1'rl'r1•r
impo~tos d1! eonsumo pm·n
dil'1'1~r·enen.;; rml.r·e quanliclndi'S de iH\I eonslanl.r•;; dn rnnnil'rslo
P a:; \'PJ.•iJ'iendaR nn dmwnrgn,
A r'I.. :J:I. O ·mfii'J'It:Jll pagar·á o sello .rixo dr 300 !'r\i;;, quando
l'tw r>rH.IoHsado pela pi' i mi r·n. wz, l'knndo assim r.qn ipnmdn no
J•rHillo nn~ ·1nenador•in:.; dopnsilndn::; nof.t ar·mu~nns g·nr•nf'.'l ü nn
eonlrnr:inwnl.n dr! deposito pnr·a efl'1!ito fiscal.
MI.. :H. ,A disposição rio a1'L. lü du lei n. '1.333, dr. 30 rln
rlnzcmlll'o de :100:,, não tem npplir:nr;ão uo poJ•I.o do Hio dr .Jn1/0iro, tmganclo, cnl.1•clanlo, o;; navios que cntJ·m·nrn ]1eln har•aJ.'
do mesmo, n !.i lu lo de eOJ181li'l'n~iio do poJ•lo, a taxa t r um J'ral
fJOl' ldlogr·ammu de nwr·cadol'ill embm·cucla ou dr.;;cmhal'r!urla,
i!Xeoptuadns n.q de IH'Oducr;ão ·nneionnl, o earvão ele pNIJ•a r o
oiro de JWll'olco, que l'icam isento:;,
O GovcJ•no Jli'O\'illoneiar(J pum que sr. ra0a a ntl'aenc•ão
do~ navio~ cln J)nssngoit•o:o;, nn.eionnns r r.~l.l'angoir·o~. nm tnflos
o;; POJ'los da Repull li c~ onde existam ciJCS de atmear;ão.
c\1'1.. 3il. IConlin(m r.m vigor a nuLoJ·iznr;ão dada no C:o\"r/'110 paJ·a adopl.nl' uma IUJ•ifu diiTet·eneinl pm·u um on mais
l'ti.'JWJ'O~ dr• [lJ'OJ.ILII!ção eslrangeiJ.'U, podendo n J•rr.hwr;~o nl.l.in~il'
ni.J; o limi!.r rln 20 o/n, limito que, para a l'nJ·inhn de I.J•i::;o, snJ•Ii.
dn :10 % c! J•NILWIJiiO que St>,ja enmprnsndom rir rnJirrssiir,;;
n~llljllWiJJ•us c ·rn.eiliilncleR t1ommereinr.;; feitas a. gr.JwJ·ns do
lll'Od!Wt.:iío JwnziiÍ1ir·n., como o 1:nft'1, n III'J'Vn-mnlr,- o n:;;~mcnr,
o nlenol, n c·nr·•ío. n J'umo· r o algodão.
:A·J'I.. :lll . .O imposto dr plmi'DI iW1'1Í rohrarlo cm omo no
c•nmhio rle 27, assim .como o dr rlúea •
.'Al'l.. :17. Fir:a cqnipnl'nda a taxa do impol'l.noiio rlr Yr.hil!lllos rll' tJ•nJ:r>ãn animal pal'n o l.rnn;;porl.r rir pnssngrii'Os
r. enrgn-nPI.s. ·aos 1' SOlida ~enJ•il'a-lí lnxa d1~ mllomoYPis •
.Ai' L :·is. Pienm su.i r i I. os n di J'r. i tos de i mpol'l.nr;ão os l'r.linr•nrlm•r.s, lnnehns c; mais emllnJ•cni)Üü;; eonsLJ•uidas no osi.J•an~cit•o
e ~no nrqueaJ.•cm menos de 200 lonelndns, quando impDI'lnrlns
pam tl'al'r~:o no;; po~·los.
.
. · . _
·
,:\1'1.. :lO. Coni.Jnun ern Yrgor.' n dispORJ!'aO do nrl.. R", J1arn::tl'nptJo flnic!o, rln lei n. 2.210, de ~s d() drzrmlH'o 1lr 10110.
API.. !,0. Nenhuma l'esl.piJ\c;ão pocloJ•(J scJ• r.gl.nhl'irrdrlu rt
rnl.l'ada o no eommeJ•r:io, nn Capital FedcJ•al. de grnr1•o;; ou
JnnJ'c,nrlol'in;; [JI'oeeclr,nl.es rio qunlqurl' pm·l.o cln lCI'J>iloJ•io nucionnl.
Mt. "1. O;; bcnr.l'icio;; I'csull.nnles de quolns lolnicn;; rntr!Hlr.m-sc PI'CSe J'i pios pm·n t.r.I·cm o rlr;;J.i no .. dclrJ•n1 i na rio nn
lr1 n. ~. :121. ele :lO rir' drr.rmh1'!1 de I ü'IO, r. no rlrl!l'rl.o n. B. !i n/,
dr! S rio mnl'r;n dr ·I 011, clrsrln que ns insti l.u i(•ürs hnnrl'ir,indns
não os J•cwlnmrm clnni.J•o do pl'nzo do einco nnnos, n I\OJ1I.n1' cln
dnl.n cm CIIIC os mesmos l'oJ>rm J'ocolhiclos no Thi'SOUI'n, 1í sun
clispnsiciin.
·
Ai'L. ·fZ. No m't. iGi rln Tm•il'n da;; Atrnnrlr.:ms, rlrpnis
rln pnlnvl'n • dPsnJ•mndn;n, ur.r:t•rscPnl.r-sr: • cxrdnidns ns poJ>I.ns,
.innnllns, enixiiiJos, 1\fllhni<, ooh1mnns e l.uclo quunl.o não consl.il.un PI'OJWinm1!11lc 111!1;n pnJ•n o r>squolol.o dns nonsi.J'\11\I'iícs »,
.11'L. !,8, O r.xperlionl.o n ([til' esl.iin su,jl'il.os ns Jl;I;JWI'OR
livres sort\ pngo nos mosmns cspceies que os dit•eilos de imArt..

o m·l:. ·IOB do aol.unlrngulnmrnto do;;
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pnrlnc:io pnrn conRumo n incidirão nas mosmn.s pcnnlidndos, nos
casos de di1'1'crençn vcl'ifiencln na l'cspccl.ivn eonfnrr.min.
Art. ·H. A expcdir;:io elo valores cm dinheiro, por via
postal, ser:\ feita cm soh!'c-cm·tns do papel !.elas dn Lnxn de
:JOO 1'•5is, que Rm•iin l'cchndns com laei'C c fecho especial, fornecidos pelo Correio, esl.nnclo incluiclos nessa lnxn o i'Cgistt•o
o o recibo clcsLinntnrio, sem prc,iuizo lia rcspecLivo p1'e1nio e
a taxa do porte,
ArL. 45, O decreto n. u.OOO, de 10 de fevereiro de iOOG,
(imposto de consumo) serú obsol'vado com as seguintes nltcrnr;üos : .
a) no § 7' do al't, 1', supprimnm-sc as palavras- iruUcado

am. llosas marlicinar:.~,
!J) no ar L. 2, § 2', :\s

nguns denominadas syphüo ou sodn,

nccrescenle-sc:
· « •.• c semelhantes, xaropes de limiLO, groselhas, gomma,
ele., propt•ios para reJ't•escos ~.
c) no nrl.. 2" ~ 2'. ns l.axns rio amor picon, llitl.cr, fcrnet
bl'nnca, vermoulh c bcllidns scmclhanl.cs, J'ienm nllcmdns pela
seguinte, o mais exceptuadas pa1•n o cogtme, 8ujeito a10da
assim {L diSDOS ição dn lcLLrn (/:
llot• litro ....... , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ...
.-. nrn , ... o. •• , ••• , • , • , •• , •• , ••.•• , ••• , • , • , • , • ,
I, OL' onrr~

$300
::;,·'-'011

·Pf)l' lllúio liLt'O .. ,.,., ....•.... , ....... .•...•...• , •.. • $1!3()

Por n1cia. gnJ't'nfn.................... . . . . . . . . . . . . . . . $J oo
ti) no nrl.. 2", § 2", as taxas dn ccrvclia de Jmixn fermentação ficam nltel'nclas pela seguinte ról'lnn:
]lor lii.I'O .. , •.... , . ,, .... , , .... , .• , ..• , . , ... , . , •. , • •.
Por ·snrrnJ'n ................................... , ... ;

]lo r :n1aio litro ....... , ....... :........... ......... 1•

]lo r

•

n1oin. · gn1•rai'Ü ..•..•... , .• ;• ..••...••.•••..••.•-...
c) o nrL. 2", § 2", nccresccnlc-sc

$075

~050

\~038

$015

Aguns minm•ncs nnlurncs, pnrn mesa, gazozns ou nfio, de
proccdencin estmngeil•n:
Jlor liLro ......••...••

J)or gnrrnfn .
• J"t
Jnoio
1 ro ...

n>
,. oc•
l>Or

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

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

•

o . o • • • o • • • • • o • . • • (. o • • • • . • • • • • • • o. • •

•

$.()•.10
$030
''(JOQ
.~
....
.~O"G
1p r1

•

'
111-0ID.~~S'Ul'rU·J'Uol•,,,
',, •,,, o,,.,, o, o,,,,, •1• o , , , , , ,

{) .no nrL. 2", § 0", n tnxn do nr;ido ncclico film nllcrndn
pela scgu inlc ft'll'mn:
Acido ncelico, solido:
POt· 2GO srnmrnns ou i'rncoüo . ....
$HJO
iA cido ncelico, liquido:
o • o • • • • • • • o • • • • • • ••

,

l)or Jj!,rct ·., ........ ,,. ,1, ••• , .··.,,. ,·,., •• •'•., •• o, •I•.
tPot• gnt·t·n:fn ... o .

·Por moi o ;libl'O ..
Por mciu gnr·rufn.

o . o • • • • • o'• • •

·I-. o

o ••••• o o ••• o o ••• ,

o. o •• o o. o o •••

~,...

o . , . o . , . , o . o , o·· o , . ,

o • • o, o . , , , • • • • o • • • • o • • • • . • • . • • : :...· .••.••.

$G00

1~-100

$300
$.:WO

'
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a) rwn esl.nbclecidn n !mm proporcional para o meio litro
do vlllnS"I'O c de todas as bcbidus li'lilutadns:
j) chapríos pnrn cabeça:
Pnrn lwmens c meninos:
c) de palhn do Chile, Perú, Manilha, sernclhnntr,g ali\

pl'cc;o de 10$000.............................. $500

b). ele lã . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . $300
'\1•L. '!,Q. Ficn. J•eduzida de riO o/o n taxa ·sobre Ral refinado

ou pm·ificnrlo -12• parte do § .\" do art. 2" do regulamento
dos impostos de wnsumo.
)\!'L.
"\s taxas do imposto de consumo, sobre ns ]lerfumarias c as especialidades phnrmnceuLicns, são as seguintes:
Pr.oduclos, ,cujo preço não exceda:
De mais de 5$ n. 10$ a duzia, cada unidade, .\0 r1íiõ;
De mais de I O$ n 15$ a duzia, cnrln unidade, GO !'1'ds;
Do mais ele 15$ a ·25$ a duzia, cnrln unidade, 80 J'1íis;
Dr. mais ele 25$ n. ·,!,5$ a duziu, curln unidade, '100 r1\is;
De mais de 45$ u. GO$ n duzia, cada unidnde, 200 J'1lis;
Do mais elo ~0$ a 120$ n duzin, cada unidade, riDO l'IÍis;
De mais de .120$ n du1.iu, euda unidade, 1J:;OOO.
J\J•L. ·.\8. ·.i\ecrescentc-sc (t lclltra a do § H do nrl.. 1" do
decr.clo n. G,SOO, do 10 de fevcrcir•o rlc lOOG (imooslos de
consumo), depois da pulavl'U «estampada», o seguinte: •em
Jlcr;a ou ,iú. reduzidos» .
. J\!'l. '•!l. l'ag::u·á 4 '7o do valor,. que ser:í o da facLUI'n, o
mutcr·iul escolar· parn. escolas publicas graluil.ns., impm•lndo
pelos gover·nos dos Estados, do Districto J?edcral, c dos municípios.
·
~\1-t. 50. iPngariio 1.11 o/o. do valm• commcrcial os al'Ligos
espccil'icndos no § :35 do nrt. 2" da Lnrifa, nos termos do mesmo

"7.

jlal'U/l'l.'ll.PilO,
"~l'l.. iH.

I

Aos mnehinismos o accessorios destinados aos
eslnbüleeimcnl.os do fabl'icn de .cimento serú npplicadn n tm·if'u.
de 8 o/o wi-7Jalm·mn,
1:\rt. 52. l 1agarilo 8 o/n do seu valor os maehinismns c
pcrlrmecs do pl'imoim inslnllur;ão, imporlndos pur·n individuas
ou cmpt•ezns que •se propuzcrcm n. desenvolver ns npplicn•;fies
do nlgodfio e de f'illl'ns mlimacs ou vegotaes no fabrico rle linhas
de cn.J'I'CI.ol c retl'Ozcs, ou utilizando os mesmos prodtwl.oR ern
indusl.l'ins nincln. não cxplomdas ou sem eongeneJ•es no pairo.
Ar!.. !i~, l 1ilgnt'iill SLllllClli.O 8 o/o ROb!'c ri valor Lodos OS
nppn!•cJIJOs c nJ:ccssol'ios destinodos exclusivamcnl.o (Ls upplicncúes induslJ•incs de alcool, como f'ol'cn, luz c nqueeimcnlo.
Ai•t. 51. l'ltgni'IÍ & '/n, tul-7Jalm•mn, o rnnlcl'inl importado
pal'n ns oh1·ns ria eulhedl'll.l do S. Paulo, com cx,:ep/:fio do CJUIJ
J'ut' .eonsidel'ud~--: obl'n do Ul'lc- que scrú dcspacllado livre
de

fJUUOSQliOl' dil'IHLOR.
MI.. 5ú. O 11111 Lei' ia I

.

i111 porlmlo pela Assoe inefio Commel'l!inl de •Pr.rnamlimo, ·mm conslt•uf!ção o inslallu~:fia do seu
novo edil'icio, na Avcnittl
1 Ccnlml, cidade do neciJ'c, pngaJ•t\
8 o/o at/-·valOI'C'/11,

'
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1.\1'1.. :,r,, Pagarão tnmbr.m R 'Yn ru/-1Wlmmn ns r.r.rcns cnnllrnidns soh rlr•norninaçiío dr. « .t.:r•r·rm AIIIPI'ir:unn.>, eonsi~lt!III.IJ
urn urn fJtrn!ll'ilulr•l'o .romwdn pOP l'ius qno ~" lll'uznrn lror·izonlal r' \'r•r•l.ir·.alriWIII.e, irwlusive us r·c~twdivos rnnir·rics do
l'i!J.'I'O ou rln mnrleir·a, qnandn impOI'tarJo~ prw ngr•iuull.m·p~ ou
r·r·iarlor•r,s, '' as l.eln~ .mntnlliens millinroLr·kns, rle~l.innrlns n
pr·ol.nceiío dr! lrahil.a~õr>s r!nnl.r•n. ns mosquitos.
rA·r•l,. 5i. Nn nr'l.. !181i rln t.ru·i J'a, dr• pois fins palnvl'ns
«hombns n vapnl'», ai!lli'I!Seenl.n-sr!: «lr~·clmulirms e ·rio ar.•
qnenLc>.
Ar·l.. üS. Sr'r podrmí o Govcr•no usar· dns nulor·ir.açrics pnr·n
a alwr'i.ul'll rjr•. lll'rH.Iilm eor1sLanLcs. da _lei de Ol'liUnwut.o sr!l,n
vr.Pbns ospcer I rendas, ou das nuLol'rr.nr;r.J(!S eoneedrdas por· Jr•rs
r.spr!cincs, no soguiJ(Jo srJnwsLI'JJ do r:xrJt•eido r! clonl.r•o do rxcr:ssn
wr·il'icnclo solrr·u o ur·r•anwr11.n da r·rmda ar•r•er,·nclnda no Ill'irneir•n
"prw rlln rml"ulndn Í1ar·a o's1:gurrdo, ernqunnl.o a drsl.e nirn :l'trr•
eonhr.rJirJa. T~sla disposi~iro sr'r r1iru enrnpr.•elrrrri.ln us rll'i!!lilos
supplr:nwrll.ar·r•s enrnponrml.r:s da l.alwlla H.
Ar·L. ü!l. \\s "ornpar1hias de seg"ur·os, as n.ssnoin~iios elo
prrmlios e POII~i"li~S o HOtliodndcs eongt~IWJ'eA pngal'iln, pn1·n :l'i.~
r•:rl ir.nr;iro, l'ir:nndo r•xl.irwlns as qunl.rrs :l'ixrrs qui! ni!l.unllncnl.c
.
,
pngrun:
. ·. ·J", ern l'rlnr:fio ans pvrrnios dr• sr/l'lii'OS, I.Mr·rsl.r•es e mnl'rl.nnos ·~ '7n (rlnns por.· cr•nl.oJ sobt•c o;; que lor•rJrrr ar•r•f'eadndos
por· AI!J.:Jli'OS r!l'l'eid.llar.lns Ulll'alllu o "xor•"ioin;
... _!!", flltnnl.n.~tu.J~ pt•mniof-1 rln :o;Pgut•ns (jn vidn, preulin~ .. pcn ...
srJf'.' n r•,rrda \'rl.alrr:r:r, ~"I"" (dou:; por· 111rl) sohr•r 11~ quu Jor·r.rn
ni'J't'l~rtdarloi-1

fliJ·r·nJJI.P o I!XeJ•cit~io.

llor• err11l.n da r'<'IH.In dussas cotli.l'ihnir;õies, J11'nYrl':í n Poder•
F.xreul.ivo snllr•ro a r1wllror• J'isr•alizn~iro das nii!SrJJns "nrnpar1lrias
o sot~indndr~s,
API... Iiii. Nirn sr.t•:í pcl'mil.liclo nas all'nrrdrgas ro rnessas dn
mnrlns n dcspnelro dr• rrwr·nudor·ins irnpor•lnda..' par;'\. n l'llrl><tllnll
do B1·azil srnn qui' os sr•u:~ rlnuo~ 011 enusi~;rml.nr•ios npr·r.•snlll!•rn
a Jíl'imnil'a via fio fuduJ'n llOll:-ltllnr·, :;nlvn i'i l'~quPI'I'I'Pill a
nssign:\1.111'1\ dn 11111 l.r•Prlln di' r·espnnsnlrilirlnrl" pnln apr·r•sr•r\l.ar.:nn
dossl! r.lrWlllllr•rll.o, rlronl.r•n _rln )Jr•aw dll !III r.linR, fir•arrdn, assim.
rJror•ogndo 11 11. ·I do ar· L. t:J do cloer•elo 11. I. Hl~J. do ~I di! uovornlir·o do ·I 00~:1.
· :1." Havrmí mn liVJ'n r.spneinl, rlnvidnrnonl.n rnrrnrr·adn c
r·rrlll'irmr.lo, 'pal'n ln\·r·aLUI'n dr• l.l'r'r.IIOR dr. r"<'Hpnnsnlrilid:ulr;, ll\\0
f.lnl'fio nunWI'adnA: 1.1 doR qtHtNi ~~ouRtaJ•fi.n. :í vista tln IWinwii'rt
vin ria nnl.n rir rlcspn,.ho. d••pois di• paga, a impOI'I.I\nl!irt l.nl.nl
orn our•r1 e pnpr.l, dos dir•eil.ns " l.nxns, hern ·~>orno o nunHn·o
r; rlnl.a dn Prl'r•r•ir.la noln.
~.~~ 1N'o Ytq•::;n dn p1•imeil•n via dn nntn, n. qun dovorú l'irml'
Pl'llA'nclo 1111 r·nllarlo o r•Nflll'r'il\\r•nlo, O· ''lllfll'OJ.:nr:lo inrmrnhido
rir• lavr·nr· n l.r•r•Jno (• nlwig-arln n r!Pe!nr•n, n l.inln Yl'r·rncllrn: •
« As,;ignou l.or·mn rir. l'r>spor1snhil ir.lnrlr•, nPsl.n rlt\l.a, soh n ••.•
pnr·n npt·r•sr.ntucnn rln pPirr1nir•a \'ia dn. l'nlll.ur·n eonsulur· ». Essa
dcelal•ar:iío porlor·ú ''"I' l'r•il.n por· rnnio di' r·ar·irnho c ~ol'(r nssig-narln Jl!!lo r·r.spri!l.iw> r•riiPI.'J!f:tlrl.n,
::1," i:\oh pona do r•r;spoHsnlrrlrdnrlr. prssnnl do rlrn[u'r!A'Orlo
de sahidu, npurndn em qualquot• tempo o punida com. n sus-
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pensão pot· l,t·,~; d!us u ,P<'I'da' dus l'espedivus veucimenlos,
11 eulaumt nreJ'eudol'm ~t!I'•H dc:;enJimr.cada ::ielll que Ua nula de
despudH.> eunsl1~ u eump1•iuwul.u du ~ ~" .
.i,u Findo o LJI'a~o de ou tlia:; t}LI!! putlci'IÍ. ::ieJ' pL'ur·ueaclo
l!Ol' IIIUÍ:-:i .í'ri dia:'\ ifllpi.'OI'Ogavci:o;, O UILIPI.'egadu CTII.!Ul'CJ;ttdo do
]iVI'Il c.le 1.1~1'1\IU~ de l'IJSI'UUSaiJiJidade é ühl'i!;ado il J'UZC!' CUIII-

!IIUIJiClll'llll desse ftwlu au iuspl~elü!' tlu ,\ll'allllega, que iiiiiHJI'J\
aos duu'os ou iJUIIoignal.at•ios das met•eadol'ias a IIIUILa d1J ilU%
;olJ\''.l a iiii!JOI'laucia lulu! dos dirdlus e taxas, cousluule do
teriJJo !'e::;pt~etivo .
.l~s;a

JUUlla deverú st!L' pu~;a deltlt·o de 1,8 horas, pt·uceSUiL I~U!Jt'UIJI,:.a !!Xt!t~ULiVU/IlCille, lii llitu l't)t• dl't!t.!LUUL{u
O pugaiJII!III.II delll.l'U da[]Uf!!ll) pl'aW.

tlcnthJ:.:m á

ri." JMI'eeLuuda a

colH'ttiii,;U

da tuulla, ullligavel ou exe-

cul.ivawunLe, :;e/'(l a J'US!H!cLiva iurpOI.'Lttlli!Ítl cset•ipluraUa cllt

-receita ·~v·~ultlal-thtudo-su iuiiiJULiittlalneule lmixa uo !.ermo
du l'•:srou~u!Jilidutle, .cu111 declat·u•;ãu tle huv•)t' ·sido cu!JL•uda
a liiUILu.
ü," .\·p1·ese1Ji.uda a l'uel.ul'a cousulut·, tl•~nlrn Llu praw du
fJQ dias, Sf.!L~(t logo tlada IJaixa UU lel'UHI l'c::;pcdl\'0 1 iudept!lldelll!! dr! pul.i~;fin,. Hms PUI' 111eiu tfe dm;paeho tio in:-;pet~Lol: da

,\ll'uudega, ua pi'Uilt'itt Lacl'ut·u, dir.eudo: «Dú-su baixa uu let'Jllu
de l'CSllOIISU!Ji]idade »,
Xa ftwlut•a u Clllpl'egado respcelivu deelut•tu•t't: «.!Jei baixa
uo l,ei'JIIO de r•:spn!lsaliilidadc n.
>, tluluutlo c ussiguallllu.
··AI.'!.. Gl. Não potlet·ão sct; ll•)srmchudas uus all'allde:;as 'J
·mcsus do reudus tltt Il•~publka as IIJUrcudot·ias que huuvet'ell<
sol'l'l'ido

Ll'illl:oiiJot•do. Plll

JHJI'tu::~ r~sll'illlJ;eÍJ'ul'i, :;r~111 ljlW :oit•.ialll

UIJOIIIjllllllllltlliS de IJCI'lil'ieado d•J l.l'l!lltiilO: I.IHSSatir.l 1"'(11 I:IJSIJf)CI.IVO Ui:\'i!III.C I!OllSU]Ul', O qual dCI'Cl'lt conlCl'll' C0\11 a ]ll'JIIICJl'll
via do ccl'Lil'iiJJLdo Li•~ que Lt·ala u Lieut·elo 11. ~.G-\i, e J du
J'evet'i!ii'O di! I!JJ I.
~\l.'t. ü.:!. O alugud tlll!nsal dus JH'ClJWius uuciomws tJUD ufíu
csl.ejau1 Si~la.lo UIH'oveilados f!xciusivanteulu 1~111 servi~" publico
Sf)I'JÍ. ct'J]JL•ado i\ l'azlio Li•: i. '/o, uu Jllilliuw, culculudu.~ so!Jru u
vulur de cada um tlelle,;.
,
§ l." Quando o hu!Jilaul.c do prcdio fôt· l'uucciuuat·iu JlLLlJ,liuo, I]UU 0CCliJl9 Clll, razfio d~ l!ltl'gO, ]lOl' rifllui.'IIIÍIIIHJ!Ífl f.ln
(>OVOI'llll Ql.l f)Ol' tliS]lOSIÇI\0 da lCt OU \'l!g'UhllllCJl[O, O ]JUg'UIIIIJIIlo,
a l.il.uJo du aluguul, s•Jt•:'t du I:; %. tios VCJWiiiiUIIlus lulucs do
uws wo J'u LIIJIJ iou a t' i o, desc on Lu ti os 111 unsu IIli en Lu •
~ ~." ExeepLUUlll-SC da dispu~iclio SUIH'U o ,rresidcule tia
Jl•.'lfLJIJiiea " os l'uucciouarios eivis ou milil.ures que l'Ot'IJ\11
olJI'iHtt•.lns, l!lll mzão do JJUI'go, a t'c~iliil' nos t•especlivos prcdio~.
~ :!.u lo\.,.ndn)iOisLI'tli;Üo do 'J'P.spl!clivo ~LI/'Vh:o, indusiv~· a
nyalla•;un, lli!I!!'IL ,lt l'.a'l'go da IJIJ'f'lll.ni'Íit rio Pnl.t'illlflllin Xaclonul, qLU! .ellel!l,uaJ~il~ a pontual eoiH'HIH;a dos aluguei:; l'e-

IJfllllf:llfl~ ll, IIII]JOI'lllllüllt IIWIISU]Jllull[e JtO 'J'lJeSI.llii'U, I' pt'UVi·
il,<'l!l!lltl'll tll,l'l!el.ameulu, lflll' inlet·nwtlio do ]ll'flf:Ut'ntlul' dos
Jo e1l11s d1l JouWI!dn, quundo lenha de ~ompcl!it· uu pu~;uuJenlu
\J JaculUl'IO l'.CilliSSO., ,
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. APL. G3. O Govet·no vrJndot•t't cm lln~la pubhcn toclos os
auLornoveis T•üt•l.cncentr..,; :i ·Uniii•O, dJJsLumdos a ·lransporL,ll
rio pesSOUS, OXCCJJ[O OS JIUCUSSU!'iOS:
11.) ao í!et•vi•;o do Jlalncio Prusidctwiul, CJUC não podct•ão
exceder du dous ·
ú) ao set·vi~o da policia do DislPielo Fcdcl'nl, que niío
podeP:1o uxcetlut· d1J einco, sondo ·wn pui'U o servko rio chefe
drJ Policia, um pat•a o tlulegutlo uuxiliat· um serviço de dia, dous
pat·a os inspelli.ot·es da C:wn•i.la Civil o de :Ve!Jiculus e um par•a
o servi,;o do Gabinete t.Iu Jdentifilm,;fio;
11) um pat•a o set•vi,;o muclicq lu,s,tl;
.
ii) ao surviJ•.o de saude pu!JIJcu, sendo um pat•a o du·cctot•
gcPal e clous pa,:u os set•vi~oH uJ•gcnLus tln repat.·Lil;ão;
e) ao set.·vi,;o de ussisLencia c JH'üphyluxia tio illinislf!t'io
da Guerra, lt•es;
/') ao sot·vi~o ele esgotos, agua o illumiuucão ela Cupilal
Feeleml, Lt·u~;
rt) pam o Corpo dll ~JomlleiJ•os o forcas armadas, os nccessat•ios no set•viço de LruusporLc collcclivo elo pessoal.
, .PaJ•agt·apllll uuiloo. ·Neuhum funel!iontll'io, soll pena do incm·rct· uu sunCJ;ão do arL. ~JO elo Codigo .Penal, podeJ'tl se
ulii.Lzar·, 11r~· si ou pot• oul,mrn, do~ uutowovcis pcJ,·terwentcs (L
Un lilll a ·IlHO SOl' l!lll Sel'VII;O [IU]JJJ.CD OU 11 [H'OIJOS!to de actos
ou soletnuidudcs oJ'J'iciucs.
Al'l, O·L QutwsCJlllll' altoJ•açrjcs dJL l.al'il'a J'eil.a em lei do
01'1;anwnLn s1í entt'tLI'IÍO em vigut• qual.t•n tneY.es depois ria ·puh! icuciío tias leis que us docrularum, J'icundo su.icil.us :ís taxns
da 1Tar•i1'a culfio

em vit;'or

as

nwt'l!tHiot•ins

eu.io

I!OIIlll~

cimllnto d1J cm!Jm·oue lenlm data ante!'iot• :íquclla cm que

tcJ·mínaL' a vjgeiwia das rcferidus Lnxns.
At·L. Gil. O Governo arrcsonl.aJ•(l no auno vindouro n. rc-

Jn,;ão uos cuni.t•twtos cm qurJ lumvet• clausula do IJOncessão de
isonção elo direil.os integral ou pm·cial com a discriminaciio
dos tH'Ligos favot··ccitlos,
APL. üü. Nos rclogios de ]mt•ede, ele cima do mesa ou (!c
dosetHII)Ut' no chão ,; indel'l'ct•cnlo rmt•a pagamento do l'CS[lo'lLiVo imposto, o nwdo do uecionaJ• o Jnovimcnto, suja por meio
de poso, mola, cleJJLricidadu ou ,qunl'cruct• ouLt·o.
ArL. li7 • .Os dentistas ostabelocidos ficam equiparados nos
mcelieos J>Ul'tL ns erfeitos dn art•ccn,dnuão.
·
Al't. tiS, Os bancos que mnuLivCl'cm lO as·oncias nos Es!ndos da llcr•u!Jiiea, sendo uma cm ctHia Estado, lot·fio a roducr;iio do úO '1o no i111posfo do dividendo; os que manLivot•cm
uma agencia o111 cadu um dos E~lndos gosarüo da isenção elo
111esmo imposto.
·
ArL. ti!!. J?icam cquiprtrndns ns tarifas 1m Eslt'!Hla elo
Form Ccntml do Bt•n?.il c 1111 Oeste do l\linus pnra o trnnspotto
dr~ eai'Vfio pcdr·a, einwnto mwiunnl, mncltinismos pn!'ll n primeit•n insl.alln~flo de usinas industl'iacs o pnt•n os so!Jr.csalcnles
destes; vi~:ot·nndo, pul'n estes transportes, a tubo lia 11' elt~s
tarifas da' Estrudtt
. .. do Fcrt•o Ccnlrnl úo l3ruzi!, U!JtH·ovndll>S P.OIQ
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decreto n. J0.28G, elo 23 ele junho de 10-13, com 25 o/o de abatimento cm rela('iio ao carvão c uo cimento nacion:~l.
Art. 70 . .Q material para o ubasLccimcnLo de agua, rede
ele esgotos· c illuminnr;úo clccLricn dos municípios set•tí despach:~do nas csLt•udns de J'crt·o da União, pela lariJ'u rnuis baixa,
mediante requerimento elos presidentes das municipalidades,
aos clircclorcs desstts cslt•adas de !'erro e cópia das factura~
dos objectos a sm·cm despachados.
ArL. 71. a;'icum reduzidas a 50, 100 c 1li0 réis, lcllms cl, o
ü r do § J!l do art. ~" do regulamento n. 5.800, ele 10 do
J'cvcrrJit•o de 1800, ..ns taxas do imposto de consumo so!JI'O teeidos de m c al:;odfio, sendo reduzida a 100 réis u Luxa da
lottm r sobre os artigos cxelusivnmcnle de algodúo,
Art. n. A o,ulorizu('ão ao Govct·no contida no .arl. 3",
lcLLt•a a, da lei n. 7H, de ~G do dezembro ele -!000, COillfH'ehcnclu
tanto a alicnnr;iio do domínio dos immovcis ncllu mrmcionado~.
corno de quacsqucr direitos evcutuaes sobt·c irnrnoveis nas
mesmas conclir;ües não compr.clwndidos .no paragt·apho uuico
do n,rl. G!r da Constíluir;ão.
Quando, flOI' cit•cumstancias cspcciacs, não possa lct' Jogar
n concut•renciu publica a que se refere o at·t. 3" da citada lei
n. 7/d, sct·(t supprida por uvu.Jiacão pela Directoria do Palrimonio.
Art. 73. Fica revigorada o art. 0" do dcercto n. -J·. ·I 03,
de 21 de 'novcmiH'O de 1013, que dispõe: «11. lcgalizacão das
fueturas consulat•cs Pódc ser !'cita cm qualquer consuladQ ou
agencia consulnt• do Bmzil, quer nos portos de cmbat•quc, quDr
nos por·Los de expedição du mcrt:adorin.~
.
Ar· L. 7L i\'a vigencia desta lei, o cheque deve conter, uli~m
· dos dizcl'cs constantes do art. 2", lcttt·as a, b, d, c c da lei
11. 2.ii!JI, de 7 de agosto do t!ll2, a data compt'IJlicnr:lendo r,
lagar, dia, mcz c anno ela emissão, sendo o mcz por -extenso.
Ar'L. 7ii. O ch-eque deve ser apresentado dentro do pm1.1.1
de um mcz qua11do Passado na praça onde liv·cl' do ocl' pagn
c• de 120 cli:~s corridos cm outra prn~a.
·
"\rt. 7G. 'F·icn. nnprovndo o decreto n. O.Oli7, de 21 de
dozcm!Jr·o de 1012, com us seguintes alleracõcs:
Ao UI'U. S.í- nccJija-se assim: «Findo o prazo do quo
lrala o ut•ligo anlm·iot•, ns repartições twr·acudadot•ns, dciiLl'o
do pt•azo elo 4ú dias, )'olucionuriio nos livros competentes as
ccrliclücs de, dividas niio co!Jradns, qua!Quc!' .que seja n sua
quanticlndc, indepe-ndente d·a liquiclnciio, o as onviarúo ti Pro··
cut•a,doria da llcpui.Jiica, pum a cobrança m.:cculivn.»
Ao ar·t. 88- Acerr.sccnlc-sc: « Puragmpho unico. Para
o cffeilo do disposto ne;;le artigo, n oscripturncão ulú aqui 11
rmt•go da Pt•ocut•adoria Odrnl da oJ!'aicnda Publir;n, no tocanln
1ís luxas da pcnnn de nguu o aos impostos do industt•ins o profissões, sct•tí Lmnsl'ot•ida tis rcpurticõcs arrecndndorus, quo n
cffcclunl'iio no pt•nzo elo nrt. 84.)
.
Ao ·nrt. J ·í5- Subslilun-sc pelo seguinte: ~Si as prova-s
do artigo anterior forem insufl'icicntcs,
scrvinl
tnm)Jcm
.
- . COfllt!
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tal a cerlidfio do ol'fidul de ,iusli~a, dcl'iclamcnLc ratificada
por mais duus .oJ'Iieiues, co111 us liiULivus de urw hlLitnacãu.~
Au Ut'L, J.\ \I- SuiJ:sLi lUnlu-se as paluvrus « JUUitdm·ãu chu·
~·is la», lJOl' estas: "durflo seiuncíu.»
Nas di:;;posit~Õeti CS)Jl!CiUl!::5J UCCl'Oi:!CLHllClll-::51.\ OS ::iCt;UilllCS
arLÍtjOs:
•
A· t:oiJl'lULçu de licenças pela ~tunicí tlulidadt! do DisLl'icL11
l'edct•al, umtt vc~ quu lcuhum r-clac.ão com o iu1po:sLo uu 111t!usLI'ius IJ pt·ol'bsíh.:s, ufio se1·ú Jiquhlttdu :sen1 que sc.iu apresentado cioculllunLo de Cllle u:stu i1uposlo foi pugu ·no 'l'ilesouro
Naciunul. •
.Jiíca J'íxuda ua Jllctndu du csta!Jelecida ·no al'L. 1,7, lcLLra a,
prirw.ipio do rercrido ducrclu liu -1\H~. a pot•cenlugem crcada
pelo ut·l. ·I li da lei '11.. ·-1~\J, de -!ii d-1.: de~cllliJL'O ·de l8U7, 1Je111
, cumo a do:; escl'iYfJcs e tios ornciucs de Ju:=~l.i,:a, pela- urt·eca.. ·
da(;flo <Jlle n~ct·eul dn divida nuLivtl dn iFur.enclu Nuuioual, ex~
cluidu~ Uo l'éo[lCUliVO~ i)I'OCI.loSOS da uiopOoÍCÜU do UI'(, \l" d:L
lei u. ~.G.J.I, de I, ue ,j:Hlciro de lUl~.
O Uov•ll'IIO lllltlldaní publícm• nol'!llllcule, I!Olll as ulLct·acücs supra, o re.l'crido tleet•cto 11. \J.\1~7, de. :.!1 tle dc~cmlJL'l)
de JUJ:.!.
At•l. /'i, Oo COII(I.'IldOo de COillJll'll C \'Clldll de lllCI'CUdOl'ÍilS
a Lul'llio sC. scrito validos na pt·u•;a do !tio de Juul!iro c uns
dos :J~:;lndos onde J'unecionurcm !Jol:;us oi'J'ieiucs de ntet•eadoria~.
C[UilUdO iUI'l'llci08 ]lU!' C0l'I'Cl01'e:5, cujo IIU!llel'O 5Cl'll iJJímiLado,
deelnmdus 1111 JJobt~ c J'l!ito o rcgi:;lt•o •na:; caixus de liquídtu•üo
que se OI'HUIIlzarem, o!Jscrvu.das us

di::;posif~.úcs legues rcluli\'al.i

·ao typo de sociedade mcrcuuLil que udopttu·c1u.
Al'C. i~L 'os Esla·do:s podorfio Cl'eat' tJ organi:r.UL' ns t!UIIlUL'U~
do I!UI'l'clOl'CS c u:; !Jol>a> de mcrcudol'ias ou IJol:su:s e:spcciucs
JliH'U cerln C dcLCI'IlliliUUU !IICl'Cildoriu,
'
ML. ·7\l. Pm·n gtll'lHILill da el'l'euLil'iduch:
tln liquidncflu dos
conlruuLos u lermo, dcvct·üo as pút·Lcs J'a~.er, de acetirdo com
u-:; J.almllas Jll'i)l'ialneuJ.c OI'J;tllli~ada:; 11111 deposito inieiul, 'l
JlOotcriol'mcuLe l'dorcul-o, sempre ·quu haja motliricat•flu HIL
eolacüo dus nwrcudol'ius vcutJic\o,s.
•
·
,\1·L. HO. A:; caixas de liquidaçiio podct•fio t•eLCI' u:s depusitu; iuidncs e as murgcus pat·a gnrunLia dus opern.c.ües de tJLIIJ
~o iuellllliJiL·em, hem u01nb exigit• t•cl'orco, nuaudo ns coiJcrLI\l'US
pcreer.:t•cm lusuJ.ricieu Lcs.
' .\rt. ·Hl. Xus Jll'U~Ils onde houvet• l.iol:;a:; de mcmtHim·ius
Oll' Cllllllll'U synclicul de COI'l'clOl'C:i, US SUUô cOLUCÜeS SCl'\'Íl'ÍlO
de Jmsc puru us Jiquidat;ües d~:; l!Uixus. ·
.
A1·L. H:l. O;; couLI'IH.:los da> upet·u~ÜI!S a let•mu pn~,;ut.•iio n
~i!llo do u. ~U, ~ J• ela lalmlltt A, do dimt.•cln n. a,ti1i.'t, clu ;;:.l
de ,jaueit•u d1J -J\100 ( illlJIOSlo tio scllo), rudu~ido u ilOU l'Úis,
sendo a cs Lump_i!ltu ÍllULili~uua !lQ JJl:oLo~qllo. .i.lo ,. cQl'l'clOl', o

1
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o ·registro dos cont.ractos nas caixas de liquidação, no instituto
competente para o fazer, pagm•(L o sello fixo de ·1$000.
,
IArt. S3. Revogam-se o.s disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 20 de dezembro de 1013. -Sabino
Barroso, Presidente. -Antonio S·imeão dos Santos Leal, 1• Secretario. -Raul ele iUoracs Vc·i(Ja, 2' Secretario. -A.' Commissão de Finanças.. · .
·,·~ ~,.

'

:);,

,,' ..

~.

•,

N•. 93-i913

-r
.I

.() Congresso Nacional resolve:·
.
.r
:Ar~. 1.• E' o Presidente da Republica. autorizado n despender, pelo Ministerio da Viação e .Obras Publicas, com os
serviços designados nas seguintes verbas, a quantia do róis
124. '100 :037$356, papel, e 10.662:059$136, ouro.
1. Sccreto.ria

de Estado.
Augme•n:t:ada de
12:000$ para a representação do Ministro, incluídos no
.quadro effectivo· os
funccionarios a que
se refere o art. 10,
n. 3, do regulamento
que baixou com o
doorcto n. 9.033, de
17 de nov.embrD de
1913, e accrescentando-se na consignação - M11oterial
,_ sub-consignacüo
- Publicações, impressões, etc. - as
palavras : c i n c I u si v c 1:800$, para
gratificação a um
archivistn, ....... .
2. Col'reios. Augmentadn
de 3.331 :90:1$000, fico.ndo n tabel!n redigida da segui·nte
maneira, de ncoôrdo
com os decretos numeros 9. 080, de 3 de
novembro de 1011,
e 10.010, de 15 de
,janeiro de 1913:

. '·
,.

773:525$000

'
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3 , - Telegraphos:
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1- Repartição Geral dos Telegraphos -1• Divissão- Estações- Pessoal - Em vez de 2a7 U>legraphistas de 2• classe, 450 de a• e 480
de 4•, diga·se : 227 telegraphistas de 2', 400 de a• e 460 de 4".
Reduzida de: na i• divisão- Estações- Pessoal- Adjunto e au:tiliares, 10:0008 ; 3 estafetas da i• classe, 9:0001;; 3 estafetas de
2•c1asse, 7:200S;gratifieaçOesaddicionaesdafO, 20,30 e 40% sobre
os vencimentos, 52:0008. Destacada a importancia de i20:00DS,
sendo: fOO:OOOS para continuação da linha tele,"Taphica de Corumbá a Bôa Vista, passando por Santa Luzia, Altamir, Formosa,
Sitio de Abbadia, Posse, S. Domingos, Santa 1\laria, Araujo, Conceição, Nactividade, Porto Nacional e Pedro Affonso, no Estado de
Goyaz; e 20:0008 para continuação da linha telegraphiea de Santa
Cruz do Caicó, do lfstado do Rio Grande do Norto, linha osta jã. em
construcç!io.
Augmcntada de : na i• divisão - Sub-directoria
do expediente- Pessoal: Auxiliares da escripta a
e dactylographos .............. ,...............
11:0008000
Linhas- Pessoal:
jO ~'llardas-fios de f• classe .......................... , . ,
30 guardas-fios de 2• classe ............................... .
Trabalhadores ........................................... ..

27:000SOOO
56:0008000
iOO:OOOSOOO

Pessoal e material .... ... , ... , ........•..••... , ....... .

1100: ooosooo

Renovaçõo o consolidação das linhas e multiplicação
dos fios conductores, inclusivo conservação o custeio da rt'de tolegraphica adquirida ao Rio Grande
do Sul a conclus!l.o da nova linha ligando a ca pita!
de S. Paulo:
·•
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Servi~o tclcpl!Onico:

·.·

Possoal c ma~rial ~ ......•. ~ ~ ..•. ·~ ...••..•••••••.•.•...

'

Serviço. radio-telegraphico':
Pessoal e material .... :-.•.... • ........................ .
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estagiarios ..... .......••............•.

30 telegiapbista·s-·râgionaes •.•.. •......'. ·.••.-.: .•..••••.•
30,auxiliarcs de escripta e dactylographos ••• ,, ••••••••••
2 vigias de 2• classe •••.........••....•.•••..•.•......
EstafetaS de a• classe e mensagei.ros .•••.•.•....•...
Tdxadores •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Ser\•entes .... ;. ............... ••••••.••••••••• • •• -••••

-

•.:..;

tel~apbislas

linhas e estações - .Material:
Consignações dos arts. 33 e 329 do regulamento •••••••••
Aluguel de casas ........ ·.•.. ·.•••••.............••.....•
Moveis, utensilios e despezas miudas ....•.• '! • • • • • • • • • • • •

2• divisão - Sub-directoria technica - Pessoal: ·
Auxiliares de cscripta e d~ctylographos •••••••••• , ••••• !
a• dh•isão-Sob-directoria da contabilidade-Pessoal:
Anxiliaresde cscript3: e dactylogra'phos •••••••••••••••••
4• dh•isão - lntendencia - Pessoal:
Auxiliares de escrípta e dactylographos •• ~ ••...••••... • .•

GratificaÇôes c ajudas de custo:
Ajudas de custo, diarias regulamentares c gratificações
~

extraordinaria.s ....•••••••..•.•.... • ••.•••.•.. !
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5:0005000

i5:0DOSOOO
5:0005000

25:0005000

- - ·- ___________
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Na. sob-consignação·« Pára creação de um districto radio-telegraphico a
qtie ficarão ~ubordiuadas, etc.•, e qúe ficará substituida pela se·
guiute:. « Districto radiG-tclcgraphico do Amazonas - Pessoal e
material, 132:0008; accrescentando-se nasub-collSignação «Aluguel
de casa•, da consignação- Linhas e estações-o seguinte: inclusive a gratificação de tüOS mensaes aos encarregados das estações
telegt•aphicas da Gamai-a. e Senado .••...••.......•••••••.•••..••

II. t:ommissões dás· Jinliàs ·telegrapbicas de Matto Grosso e Amazonas,
sendo 220:0008 para a construeção c 180:0005 para a conservação
e custeio das linl1~ já construídas ................••...•...••...
i. Subvenção ás companhias de navegação-. Augmentada. de i.OOO:OOOS
para subvenção á Companl1ia Nacional de Navegação Costeira e de
50:0008 para subvenção á Emareza de Navegação Rio - S. Paulo ••••
S. Garantia de juros - · Augmcntada. de i :200S, ouro, para pagamento de
ajuda de custo ao e8cripturario da 'Delegacia: Fiscal em Londres, pelo
~rviço · de tomada de contas das cstrado.s de ferro com garantia de
Juros~ •.•.•.•......•...•.........••..••....••.......•••.....•.•...•
6. Estradas de ferro federaes:
I. Estrada de Ferro Central do Brazil - Augmentada de 4.951:6658,
·
substituída a tabella pela seguinte, organizada de accõrdo com o
decreto n. 8'6tO, de 15 de março de i9lt.
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Directoria

Administração central e construcção:
i director ..•......•..•....·... -.· ...... · ·
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I auxiliar de gabinete do director (gratificação), .......................... "'
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_ (gratificação} ..... ·..............-... .

3 contínuos ...............•.•...•.•.•.

·!:2008000
9:000SOOO

Pessoal jornaleiro ••••••••••.••••.•

3:6508000

I auxiliar de gabinete do sob-director

Secretaria
i secretario ..•..•.•.•••..........••..
:l official .......... ~ ....................... ·

2
2
2
3
3
3
6
i
2

chefes de secção ..... ........ ._ ...•.•.•
primeiros cscripturarios •.•.••.•••••.•
segando:; escrípturarios .............. .

terceiros e..o:cripturarios -. .•......... -.•

quarlo:i escripturaríos ....•.••.•...•.
aiDanuenses ...•••.........•.......•.
auxiliares de escripta ................ .
archivista .............................. ..
continuos ... ......................... .

' essoa I Jorna
•
I mro
. .......... t: .... ·
Thesouraria
i thesoureiro ........................ .
f pagador .. ~ ~ ......... ~ .............. .
i escrivão ~ ................. ~ .......... .
~

I ajudante de escrivão................ .
! fiel de pagador ..... ....•..... ·...... .
S fieis de tbesom·aria ................... .
5 fieis de pagadoria ................. , •
o! primeiro escripturario............ ; ... .

t2:000SOOO
9:0008000
i6:800SOOO
ii·: 4005000
12:0008000
U:400SOOO
i 2: ooosooo .
fO:SOOSOOO
18:0008000
4:2005000
6:0005000
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f. segundo esCripturorio. : . . ·..................... .

6:0008000
4:8008000
4:0008000
7:2008000
6:0008000
6:0003000

! terceiro esc.ripturario .................. . ·.· ... .
! quarto e.scrJpturario .................. .•.....•

2 amanuenses ............................................ .

2 auxi.liares de escripta ..•••..••••••••••••••
-2

conttnuos .......... ........... :o •••••••••••••••
Pessoal jornaleiro .......... .• ................. .
Inltnd~ncia

. . . . . . . . . . . . . . . . "'!
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escrivão . .............................................. .
ajudante de escrivão ........................ ..
primeiro escripturario ......... ............. .
segundo escripturario . . \ ..................... .
2 terceiros escripturarios . ..................... .
2 quartos escripturarios .. ;. .......... ~ ....... .
<i- amanuenses ... .................................. .
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8 auxiliares de escripta ••••••••.••••••••••••
i despachante ................................... .
i encarregado da carga e descarga .••••••••
2 ajudantes
do encarregado ....................
."
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7:2008000
7:2008000
i0:800SOOO
i2:000SOOO
6:6005000
4:2005000

fi.eJS ..... ................................... • •••• •

ajudantes de fieis .... ...................... .

archivista . ............. .: .................•.
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· 6:000SOOO
3:0008000
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encarregado da officina &uto-typograpblca ••
ajudanto do encarregado •• •· .•.••..••••••••
continoos ................ .......................... .
i guarda geral ...............•.............
Pessoal jornaleiro . ...•••.. , •.!.. '-! •.•. ,_·,_,_, , , ••
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i chefe de escriptorio technico •.•••..• , ••••.•.

2 engenheiros residentes ••••••••••••...•••••
2 ajudantes de residentes .•••••••.•••••••••••
4 auxiliares tcchnicos •• ; ••••••••••••••••••••
t desenhista de i" classe.-•• ·••••••••••••••.••
t. desenhista- de 2• classe .. -.. -................ .
t. desenhista de a• classe . ................... .

t desenhista de 4& classe.;. • •.•••.••.••....
j primeiro eseríp.turario .. ...•••••••••.••••.•

t segul!do escr!pturar!o ..
f terceJrO escrtpturarto....................... .
2 quartos escriptur.arios •..... ~ .............. .
4

•

i
8

••••••• ••••••••••••

a01anuenses, .•••.•.••••••.•••••••••.•••••
auxi~i~res-de

escripta .••••••••••••••••••••
1 arcbtviSta .•.......... . -....•...•• • • •. • · • • · ·

2 continuos ............ ..•......•...• •. • ... • •
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SEC.Ç.\0 DE COJISTRUCÇÃO

.

Pessoal jornaleiro .••.•..-~ •.•.••........ ~.
Abonos para despezas <le viagens dós fieis da
Pagadoria .............................. .

Addicionaes de fO '~, 20 ~•, 30 % e .i,o , ••••• ~
Addicional de i O %, quebras para o pessoal da

Thesouraria . ............ -. ......• • ....•....•
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7:2005000
6:0005000
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i sub-director . ............... ~ ....• ·.. ·. ·. · · • · •
-i auxiliar de gabinete {gratificação} •• .-••• • • ·•
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5 inspectores de districto.; ....... ~ ... :: ..... .
i official . ...................... : . .. ; . ." .. ~ .....•
2 chefes de secção . ................ ~ .. : ~ ...... .
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90:00!ISOOO
9:0005000
16:8005000
fkiOOSOOO
. 2i: 0005000
24:0005000
l!i:OOOSOOO
39:6005000
51 :OOOSOOO
-1,:2005000
. 7:2005000
· 5:lOOSOOO
9:0008000
42:0005000
72:0008000
i20:000SOOO
i92:000SOOO
336:0005000
2l:OOOSOOO
:168:0005000
5iO:OOOSOOO
450:000SOOO

2 primeiros escripturarios ..... ~ •....•.....•••
4 segundos escriptur~rios .. ; : . . -. ............. .
5 terceiros· escrip~.nrarios .. ~ .- ~ ~ ........ ~ .....•
6 quartos escripturarios ..........•.••...•• .·.
fi aiOanuenses .•..•.••....•........•...•..••
f7 auxiliares de escripta._ ...•.•..•• •·......... .
1 archivista .. ................................ .

f encarregado do deposito geral •••••••••••••
1 ajudante do encarregado •• ; •••••••.•••••••
3 contínuos .......... ~ ...................... .
5 agentes especiaes ....••••.•.•.... : . .....•

fO agentes de 1• classe ••••••••••••••••••.•••

20 agentes de 2a cl~·-· .................... ..

iO agentes de 3• classe., •.• •••••••.• •.•.......
80 agentes de 4• classe ..•••••..•.•• _. • ..••..•
~fie~ recebedores •••.•••••••••••••••. ~ .•••

W confereDtes-·de t• Clàsse ••••. . ; •..••·...•••
t50 conferentes de 2& classe. • ••••••••.•.•...•
:ISO conferentes de 3& claSse ••••••• •••••••.••••
f encarregado dos guindastes (macbioistas

i:SOOSOO()

de 3• classe) .. ·...•••..••-•• ; •. .••.....•••
4- encarregados de manobras da estação
central ...• .............................
3 guardas gcncraos ........ ...................... .
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Addicional de W % aos fieis recebedores
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o conferentes desempenhando o

. cargo do bilbeiteh·os ...••..••••••
Addicionacs de {O %, 20 % ~ 30 °/0
e 40

°/a- ...... .... ; ................ .

Addicional de 20% (zona insalubre) .... .
Alugueis de_ casa e abonos em caso de
rem_oçao •.............................
TERCEmA DIYISÃO -

~5:0005000

SO:OOOSOOO

i sub-director.......................
i auxiliar de gabinete (gratificação)...

'2t:OOOSOOO .
i :2005000
72:000SOOO

i official.................... •. . . . • . • . •
2 chefes de secção.. • . • • • • .. .. • • • .. • •
2 primeiros escripturarios............

· 9:0005000

~

segundos escripturarios............

5 terceiros ci;criptnrarios ....... , .. ..
6 quartos· ••scriptnrarios.............
i O amanucnses...........................
,f6 auxiloares de escripta........... ...
i desenhista de oj• classe.............
i arcbi\~Jsla ........ •·....................
3 continuas..........................
i
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297: f20SOOO
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7:2005000
4:200SOOO
9:0005000
encarregado do deposito geral.,....
7:2005090
ajudante do encarregado ....... ,...
5:WOSOOO
tele.,"Taphista de t• classe...........
H5:200SOOO
toleg;-aphistas de 2• classe • .,_•• ,.....
. 240:000SOOO
telegraphistás-de 3• classe ......... ~ · · · 576:0005000
tolegraphistas de 4• class9 ..... ;; .... ·
2l6:000SOOO
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conductores
conductores
conductores
conductores·

de
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!• classe ••••••••.••
2• classe ....•. ; ••••
3" classe •••••.•••••
4• classe .••••••••••
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300:000SOOO
480:0005000

20 bagageiros de ! • classe . ................ ..
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00:0005000
72:000SOuO

20 bagageiros de 2• classe ••......•.•••
30 bagageiros de

a• classe .............. .
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i chefe de officina telegrapbica •.••.••
-i mestre de usina eletrica ....•.••.•.

{ a)ud:inte do mestre de usina elecu•Ica . .......................................... ..
{ mestre de uzina de gaz ••••••••••••
t mestre idem de 2• classe ••••• • •••••
3 machinistas da luz electrica do Jt•
classe . ............................ ..
Jt feitores do telegrapbo de !• classe .••
4 feitores do telegrapho do 2" classe •••
4 feitores do telegrapbo de 3" classe •••
!5 cabilleiros de i• classe ................... .
20 cabineh·os de 2• das~e ..................... ..

20 cabinciros de 3• classn ..••••.••.• _.
i sup~rintendente dos a p p arelhos
.:')axb~r ..... : ............................. .

8 encarregados de cabine; Saxby •••••• ·
8 ajudantes de cabines Saxby •••••••••
t cncarr~gado dr BJock-Adel ..•.•.•••.
f ajndantu do encarregado do Block- ·
1\del . .. -... : .... : ~. ~ ~ ........... ~. ··
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Papel

Pesmal jornaleiro elTectivo e extrardinar·Jo••• ..........................

Addicionaos do to, 20, ao c 40 "fo •••••••
Addicionaos do 20 "lo (zona in•uiubre) .••
Dia rias aos empregadas dos trens, quando
em sorvíço no interjor ........ ... .
4• DIVISÃO -

:12 aiDanueoses •...•..................•

30 auxiliares· de cscripta .......••......
:1 arcbivi.Sta ..••.••••••......• •_....... · • ·
t encarregado do deposito geral. ••••••
t ajudante do encarregado ••.••••••••••
f desenhista de f a classe ... .......... .
t desenhista de 2• classe ..•• , •••..•••..
2 dosenbb-tas de a• classe •••••••••••••
3 desenh~tas de t• classe •••••••••••.•
.i coo tin nos. ...••••••.••••••.••••••.••
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2.69i:795SOOO
3i9:600SOOO
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6.38i:395SOOO

LOCOJIOÇÃO

t sub-director . ................. ~ ..... .
t auxiliar do gabinete (gratifioação) ••.•
f. chefe do tracção . ................... ..
5 sut>.chefcs de tracção.~ .... ............ .
t ajudante de locomoção ..••••••..••••
2 engenheiros auxiliares da locomoção .•
t offici&l ......... ...................... .
2 chefes de secção ...•.•...... ; .•. ~ .. .
2 primeiros c~crlpturarios ••••• , •••• ; ••
i segundos escrJpturarios ............. .
5 terceiros escripturarios . ............ ..
~ qu:irtos escripturarios .......•. .......

!

Ouro

24:0005000
t:200SOOO
!8:000$000

>

z
z

so:ooosooo

tS:OOOSOOO
20:400SOOO
9:000SOOO
t6:800SOOO
U:lOOSOOO
2i:OOOSOOO
2i:OOOSOOO
24:0005000
43:2005000
90:0005000
l:200SOOO
7:2005000
5:lOOSOOO
7:2005000
6:0005000
9:6005000
U:WOSOOO
9:0005000

>
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g
rn

"'

~

"'

O·

}

/

.'

I

I

'

O

...

, ' "

..

'

::>

~'

'
. omcinas:.
2 chefes de officinas ........ •••.• ; ••.•.•
2 auxiliares technicos .•••••••••.•. .•.•
f inestre cinzelador .•••••••• ~~-~ ••....•
t mestre electricista .•-.-~ ••••••••••••••
8 mestre de officinâs~ .•••••••••.•.••• ·•
8 ajudantes de mestre ••••••••••••••••
i professor de desenho linear e de machinas .••••. •-•••.• ~ •••••••••••••.
i prof~r. de portúguez e de nOÇÕes
·
f

'
··• 20: iOOSOOO
U:iOOSOOO

7:8005000
7:8005000
62:4008000

48:ooosooo

"'m"'

5:4005000

sCJenüficas ...... ........-........... .

Ul

6'

4:2008000
i:200SOOO
4:2005000
. 3:6005000

professor' de fraucez e inglez praticos.

f professora ..• .. • •.•••• -.-. ~ .... ~ •••.•••
. i porteiro das omcinas da·loeomação •• o
! guarda geral ..••.••..•••..• ~._...•.•

"'!.>
H

"''"'t::
"'
t::

a:ooosooo.

Tracçllo:
chefes de deposito de i• classe •••••••
chefes de deposito de 2" classe •••••••
auxiliares technicos . •••••.•••.•..•••
armazenistas de t• classe .••.•••.•••.
armazenistas de 2• classe ••••••••••••
mestí-es de officinas .... ~ •..•. -....... ..
. to· ajudantes de mestre .••••••••••
20 machiulstas. de i. classe. o o o o o o o o o o o o
50 machlnistas do 2• classe •• o • • • • • • o o . o
tO machinistas de 3~ classe •• ~-.·••••.••••
5 machinistas ae i• classe .• ~~ •..•. ..•.
60 auxiliares de escripta •••••••••••••••
5
5
2
5
.5
5

o

N

...."'
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42:0008000
H:iOOSOOO
27:0005000
2i:OOOSOOO
39:000$000
60:0005000
iU:OOOSOOO

:o .. .
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i8:ooosooo
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288:0008000
216:0005000

. ts:ooosooo
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Papo!

Pessoal jornaleiro eflectivo e extraor-

dinario ......••....•..... _..• : ..•• ~ ·

Abonos para aluguel de casa (arto H3 do
regulamento).. .. .. "! . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . .

Addicionaes de 10, 20, 30 e iO •f.o oo. oo.o.
Addicional de 20 "/., zona insalubre.~ o•• ·
Premias por economia de carvã!l •• o•··· ••.
5• DIVISXO -

• • • o.. . • •.•.•
I auxiliar da gabineto (gratificação) •. u
i ajudanto t2chnico • • . .•·••... oo•...
3 inspectores de district'l •.•••• _, ...••.
23 engenheiros residentes .•..•...••.•..
:lO ajudantes de residenciao o.:.;·:; .... :
5

auxiliares technicos .. • ............... .

:lO mestr(!s de liriba de f• ·classe •••••-•••

20 meslrdS a e linha de 2• classe .•••••••

30 mestres de linha de 3• classe.; ••••••·
i desenhistas de t• classe •••••••••••••
4 desenhhtasde 2• classe:.; ••• : ••••• :
i desenhistaS da a• ·classe .............. .
i desenhistas de 4• classe .... ~: ......... .

I official ............. -........... ~ •.•• :. • • • • •
2 cheres·de secção ••••••• oo;;; ..•• : o. o
2 primeiros escripttirarios •••••••••••••

4 segundos escripturarioso: ••• ; • : •:. o••
6 terceiros escripturario"s·o •••• o• • •• ·••• ;

· 6 quartos escripturarios ... ..•• ~ .•...•.
8 arnanuenses ...........•........••..

-;j ' . -

·-

•

·dr~
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7. !3 t: 2908000
i0:0005000
375:3\0SOOO
30:0005000
50:0008000

VIA Pl!RiliANEIITE ·R EDJPICIOS

i sub-director . o.. o. .

Olln>

9.452:4508000

...

·

2~:ooosooo

~

i:200SOOO

~

!11:000~000

5\:000~000

m
"'

276:000SOOO
90:01JOSOOO
iló:OOOSOOO

l
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5~;0005000

·>I

g

!!6:000WOO
i26:000SOOO
2!1:8005000

.,

24:000~000

f9:200SOOO
U:~OOSOOO

9:0005000
{6:8005000
i4:400SOOO
24:000SOOO
24:0008000
24:0008000
28:800SOOO
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i&

an~iliares de escripta .• •••.•-~ ~~ ~.-; •••
i encarregado do deposito geral •••••••
i ajndante do encarregado ••••••••••••

i arcnivista ..•. . _.• : ..•..••••..••••. ••

tO armazenistas de i" classe ••••••••••••
!2 ai-mazenistas de 2• classe .. : • .•. •,,. ,-;
3 contínuos ...•......••.•...........•

Pessoal jornaleiro .•.•.•••••.••..•••.•••
Pessoal extraordinario e rondas ..•••••••
Abonos para aluguel de caSa (art. H3 do
regulamento) ....•.•.•..•..••......

Ãddicionaes da fO, 20, 30 e 40 •;••••••• ;
Addicmnal de 20 o;., zona insalubro •••••
A,bonos para despezaedeviagcns (diaria).
6•
-t

DIVISÃO -

!S:ooosooo
7:!008000
5:4005000
4:2008000
5i:OOOSOOO
57:6008000
9:0005000
i. i8S: ooosooo

•·••·········
•••·•········

4.9i0:640SOOO
t.200:000SOOO

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

tO:OOOSOOO
i5i:200SOOO
60:0008000
iO:OOOSOOO

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

CONTABILIDADE.. E BSTATISTICA.

sub-director ........• _.............. •.

f auxiliar de gabinete (gratificação) ••••

i ajudante de divisão ..................

i omcial . •...•........ '\' ....•..••••.••
f contador . •....•.•...•.••.•••..•..••

2 ajudantes de contador • .• _. •. , , . , .• ~ . ··

i guarda-livros .•. .......•.•. ~ .•.• ~ ...
i ajudante de guarda-livros ••••••••••• ·

6 primeiros escripturárlos. , ••••.••••••.
U· segundos cscripturario> •••.•••••• ;:.
22 terceiros cscripturarios ••.•.•• :. ~ ••• ~ •
32 quartos escripturarios •••••••••••••••
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24:0008000
i:2008000
f8:000SOOO
9:0005000
i2:000!000
18:000SOOO
f2:000SOOO
Y:ooosooo
43:2008000·
72:0005000
· H5:200SOOO
i28:000SOOO
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Papel
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32
6i
3
i
i
i

amanoenses .... .-••••..•..... •. • · • • • ''

auxiliares de eseripta ••••••. , •••• • • · •· ·
contínuos ...........·•••... ,- •. • • • · • • •

encarregado do aeposito geral: ••••••

ajudante do encarregadó ••• ~ .• •.•... ·
archivista ..•.••••• .•••.•. ., · · • • • • · • · ·
i _impressor .................... · •· • •_• · • •
1- ajudantes de impressor. ._ ••••• •. •• ••• •

ff 5:2008000
i92:000SOOO
9:0008000
7:2008000
5:iOOSOOO
4:200JOOO
1:8005000
i2:000SOOO

Pessoal jornaleiro · eflectivo e extraordioario ......................... ·. · · • •

Addiciouae$ de 10, 20, 30 e iO 0 / 0••••.••••
Abonos para despeza de viagens •••••••••
Pessoal addido por elTeito da reforma; que
deixou de ser aproveitado .•••••••••
•

•

c

•

•

••

.

'

Total ....... .;.: ••••••••.••••••.•

... , .......... .
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. ' 52:8008000
.31.821:900JOOO
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Administração
Central
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O necessario a todos os' serviços ••• : • • ; ••

···•·······•·

50:0005000

........

2" DmSXO-·-.TBAYEGO
O necessário a todoS os Sei-viços.•••..•••
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JIOvniEKTO,' TEL'EGBAPBO
ILLUlii!UÇÃO
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!' O neces3ario a. todos os. ser\·iços •••••••••
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4• DIVISiO ...:. LOCOMOÇÃO .
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O neccisario a. todos oil ser1•iços
. •••••••.•
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t!l.200:ooosooo

s• niviSxo
- viA PERHaNEim: E
.
EOIFICIOS
.
.

.

O neécssario a. todos serviÇos.~ •••••• '.
Substituição de trilhos.,. .••••• ·••••••• ;;
Obras novas (péssoal e IIlatei-iaJ) Inclusive
· 200:000$ para a d!JS<!bst,rução ilo rio
Parahybuna em Jmz. do F6ra · e
:IOO:OOOS, ·para .a dos de S, Pedro e
, . Sant'Anna. na baixada tlnmioe~8e.,.

os

'
•

6•

o necessario a todos o~ serViços ..•_.~ ...... -.
Eventúaeo.
Para occorrer b despe,;as imprevistas,
iricluid_og abonoS por aêcidentes c licenças do pessoal jornaleiro · etre8! ·
t"'
......
C lVO.- •••••••••• ~.'.~ •••••••••••••••
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II. Estrada. da Forro Oeste de Minas. Augmantada da 200:000$ na con~
signação cc Material"· . . ·................................... .., .....-..•.•.•
7. Inspectoria das Obras Contra as Seccas: Mantido o Jogar de pagador na
secção do Estado de Perm\mbuco, da accõrdo com o quadro organizado
pelo decreto n. 9.256, dostacando-•e da consignação -- Even tuaas - a
importancia da 7:200S, para seus vencimentos; e tliscriminada a verba
do seguinte modo;
1. Pessoal superior, technico e administrativo, da .expediente e· da contabilidade, na séda da lspectoria e nas··
sua. tras secçõruf districtaes do CoarA, R1o Grande <i o
Norte e Bahia - vencimentos, da accõrdo com a tabella annexa, diarias, gratifioa'<l!ílS extraordinarias e
ajudas de custo, de conformidade com o § t•, do
art. 75, § 28, do art. Sf e art. fl8 e seus paragraphos
do regulamento vigente, approvado pelo decreto
n. 9.256, da 28 da dezembro de f9H................
88f:720SOOO
I(. Pessoal extanumerario e auxiliar, macanico, operario
e braça.! para os lrabalho3 topographicos, botanicos e
geologicos, os do hortos Qorestaes, da perfuração de
póços e os da no.-os estudos pa1 a açudas e estradas
carroça.veis, a para os serviços meteorolog10o e hydrologico, do conformidade com os §§ 2• e a• do art. 7f,
§§ 1• e n do art. Si e are. 85 do regulamento VJgente.
300:000SOOO
III. Material do expadiente e da portaria, alugueis da
casas; publicaÇÕes, impressões, ferramentas, mecanismos •llversos, animaas e outros meios de transporte,

etc.........................................................

IV. Premios a açudes particulares coostruidcs de confortnidada com o regulamento vigente ••..•••.•.••• -•.••
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"V. Construcção em andàmento de açudes publicos,
uns por aliminlstração(p~al e material) e.
ou tos por contrac~·S da empreitada........

Vl. Evantuaes (para supprir · a deficiencia. de
qualquer das verbas •upra e impre"ristos)...

2. 550:000SOOO
fOO:OOOSOOO

Total,~ ..•... • ......................................... .
'Ul!ELLA. A Ql!E SE RlWEJiB O lf. I D.l. VERBA 7• OOiiTIIA As SEOGAS

IlfSP.ECl'ORIA DE OBRAS

I inF-pector•• ..................... • ............... .
i sub-inspoctor ........................ .......•
a cbefes de ~ecçã.o . ................................... .
i chefe topographo .•• ~ •••••••••.••.•••••••••••
6 engenheiros de J• classa ..................... .
8 engenheiros de 2• classe ......................... ..
ii conductores de t• classe •••••••••• ~••••••••••

i6 coodnctores de 2• classe •• ~ ••••••••.•••••••••
3 deseohi3tas de t• classe ..................... •.

5 desenhistas do '.2.• classe • ..................... .

6 desenhrstas de 3• classe ...................... .
f seeretario geral. ............ ~ ............ • ••••••••
3 secretarlOs das secções ••••••••••••••••••••••
t oficial ......................... ······ .......... .
3 pagadores ................................... .
3 almoxarifes ••• ........... • • .. • · · • • · · · · · · · · ·- · · ·
3 fieis de paga ior .. ........•....•. • ...... · .. · .. · ·
-12 escripturanos ... ••..••-•• · • • • · • · • · • • • · • · · · • · ·. •
f fiscal das pagadorias a a.lnluxarlfados •••••••••
7 dactylographos da t• classe .•. •••••••••••••••
:1 dactyJPgrapbos de 2- cl.asse •• ••• • .•••.••. • .••

-

..

~

..
'.

24:0008000
!8:0005000
48:6008000
{5:6008000
40:8005000
67:200SOCO
75:6005000
67:2005000
!8:0008000
2i:OOOSOOO
2!:6008000
12:0005000
ii!:OOOSOOO
G:OOOSOOO
21:6008000

4. 300: ooosooo
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f6:200SOOO
S7:600SOOO
S:!OOSOOO
33:6008000
25:2005000
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Papel

'7 dactylogrftpbOs do 3a classe •••••.••... ·•.• •• : ••
t encarregado· meteotologisra .• ••••••.•..•••• ~.

3 auxiliares meteorologistas •••••••• •.·. · ... • • • •
!O encarregailos do deposito de t• clasm .••••• ; •.
i )J.Orteiro ._ .......................................... _.

! -continuo~ .•..•...••.....•... _..• •.•. · ·-· • · • •. • •

.,·.,:.
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OurO

2t:ooosooo
4:800SOOO
!0:800$000
36:000SOOO
3:000SOOO
1:9208000
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7H: 920SOOO'
8 •.Reparlicão de Agoas e Obras Publicas: Accre5centad~s na conSignação "Revisão da rêde-· Pes.<oàl e m·aterial , as seguintes
palavras; Inclusive a importancia necessaria ao pagamento das
diarias consignadas no ·art. 45 do regula,meuto appp,ovado
·.pelo decreto n. 9.079; de 3. de novembro do f9H •••••••••.
9 • E sgoto-d·G
..
,
~
a ap1.t.IFd
a c era1·,
... 1•.•..••••••
·.........
·.•......•
tO. ltluminaça.o publica da. Capital Federal: ••••.•.••.•..• .'••••••
H. Repartição Federal do Fiscalização · da Estradas de Ferro.
·
Diminuída ·do t!lO:OOOS na quota destinada â fiscalização de
.' construeções, inclusive a despcza com a conclusão dos estudos .
das e•trada• do ferro do Uoeraba a Villa Platina, de Coroatâ
Total .•••..• •. •• ·-· · • • · · • · · • · · · • · · · ·
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3.931:2938000
5.036:8655000

2.t85:980SOOO

I. Serviços 'd•vcrsos. .- .- . .- •...••. .- .- .- .......... .- .- .. • .-............ .

60:0005000

:fi. Emprega~ os ad_didos .......... .-.;. .• -. "!. • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • •
::15. Eveotuaes.• •••••• ~. ~ ........................... ·• • • · · · · · • • • •
SoiOIDa ••••• ~~ •••••••••••••••• ~;. ................... .

'

/

f. 905: ooosooo

~

2.882:2605000
t52.:605SOOO

II. Baixada fluminense, sendo ~50:f90S para &-todos B fiscali~ação do empre(teiroo 488:8808 para conservação das obras·
Já_ executadas .• .;. ..-••• : •••••• .,;.-••••••••••••••••••••••• .- ••••

1'1

"'
g
m

ao Tocantins e de Joazeiro- a Tberézina .• ....••..•• ~· .•. .•••

i2. Inspectoria Geral de Navegação .. •.....•..... ; ••.• '!' • • • • • • • • • •
.ta. Fiscalização do serviços diversos: . ·
·
,)·

~

;!

o

2:4008000

939:0708000
H7:880SOOO
!50:0008000
!24.!60:0378356

i0.662:059Sf36
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:ArL. 2.• Jl:' o Presidenta. da Republica autorir.ndo:·
· i
I. L<\. ndqui•rir ou mandar construi•r edifícios para Cor-'
roias e TeleSTaphos, conjunta ou separadamente, nas localidades onde houver Jlredios alugados, uma vez que a importo.ncia
do aluguel corresponda, no mínimo, a 7 o/o do :Jlll'eco da acquisicão ou da construcciio, que set·á pago cm apolices da divida
publica ao par e de ju•ros de 5 %, papel, cuJa emissão será:
J:eitn pelo Ministe·rio da Fazenda mediante a demonstração da
relacíio entre o prcco da ICOnsbr·ucçiio ou acquisicão.
II. A modificar a clausula .contrnctual pela qual a Companhia Docas do Santos, ó obrigada a construir naquella oidade
um edifício pa;ra Correios e 'l'eleS'rapbos ... A companhia constJruirá nos terrenos de Paquetá um edifício para alfandega;
levando o seu custo ú· conta de ca:pital.
O· edificio emo que actualmente funccioua a alfandega· será:
adaptado para repartições dos •Co'I'l'oios e_.TeleSTnphos._;..--,...,,
III. A celebrar co-ntractos até tres aunos para aluguel de
casas destiuadas ao servico da Repartição Geral dos Telegraphos ·e. dos Co'!'l'eios e bem assim para a oeonducção de malas
dos Corre1os.
IV. :A p-rorogar até feve•reiro de 1015 o prazo· ooniledido
pelo deCJreto n.. 9. 486, de 30 de marco de 1912, para o .iniciQ
das viageus entre diversos portos de Pell!lnmbuco ·a Amarra cão, Bahia, Sergipe, Alagoas e Fernando de Noronha eontractadas com a 'Companhia Pernambucana de Navegação 11.
Vapor .
..v. A .conceder sem neuhum onus par•a o Estado a construcção, .uso· e goso de uma estrada. clectrizll;da, pelo systema
que adoptar, a qual, partindo da cidada de t)'berab_inha, ~rri
Miuas Geraes, e passando pelas Maltas -dos D!Us, R10 Bomto
c Abbadia do Bom Succcsso.- vá á ponte Affonso Penna,. sobre
o Rio Parauahyba, e siga para Jatahy e Pouso Alto em Goyaz,com um ramal para as aguas sulfurosas Burity e porto dê
Monjo!inho, na divisa de Sant'Anna do Rio d_as Velhas, VI. A fazer aos Estados que !h' o requeiram concessões
para melhoramentos de portos situados nas respectivas custas,
com os onus e favores das leis n. 1. 646, de 1'3 de outubro
n. 1.869, decreto n. 3.3111, de 16 de outubro de 1880, decreto
n. 0.308, de 14 de fevereiro do 1907 e mais leis e decretos
actualmoute em vigot', respeitados os direitos adquiddos.
· VII. A continuar· os serviços do limpeza dos rios Posse,.
Cayuabú; Itreypú e Guandú com seus n-ffluentes, por meio da
com missão fiscal da Bab:ada Fluminense,
õV'i:rr. A applicar ó saldo do credito de 32 :DOO$, aberto erri
virtude da autorização do n. 3, do n-rt. 32, ·cta lei l!l, 2.346,
de 31 de i:lczembt•o do 1910, para a oonstruccão de casas para:
os funccionnrios dos Correios cm Bello Horizoute, transferidos ·
om virtude da reforma postal do 1909, e que ainda. nüo gosam
d·esse beneficio.
.·
. .
·
. . .
1
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· IX A arrendar o serviço de bondes da cidade de Lavras,
custeado pela Estrada de Ferro -oeste de Minas.
X A contrncl&r, por prazos nunca .excedentes de cinco
-annos 'o mcdinnlc concm·rcncin publica, n conlruccão das obras
!lontra o.s seccns n que so rcforo o decreto n. O. 25ü, <le 28 do
aezembro de 10H, nilo podendo ultrapassar nos creditas vo·tlldos para os respectivos exercícios as prestncõcs annuaes,
idcvidas aos contrnctantes.
·
· XL A contraotar com quem mais vantagens offereéer,
eem onus para a União o depois dil ouvida a -Reparticiio T!'ei:leral de Fiscn.lizaoão de Estradas de Ferro, os estudos e conr
sequente construcoiio dos seguintes rnmaes ferro-viarios:
1•, o que, parti·ndo do ponto mais conveniente, em tra'lfego; da linha de Uborabn a Araguary termine na cidade de
illlstrelln. do Sul;
· 2•, o que, pm·tindo do ponto mais conveniente 'da Estrada
(!e Ferro 'Oberaba a Villa Platina, vá ter á cidade do Fructal,
illO triangulo miMiro;
•
3•, o que, partindo da cidll>do de Patrocínio, Estrada de
:Ferro de .Goyaz, passando pela cidade do ·Carmo do Parannhyba, termine na cidade de Patos;
4•, o que, partindo do ponto mn.is conveniente da Estrada
i:le Ferro de Monte Bello a Santa Rita de Cassia, vá ter á
séde do districto de S. Tbomaz de Aquino, município de São
'Sebastião 'do Paraizo.
·
XII. A contractar, parcial ou integralmente:
a)' a contruccão do prolongamento da via-ferroa que vem
i:le S. iLuiz e S. Borja á estação de S. Pedro. desLe ponto
atá Polotas, passando por S. Sepá, Cacapava e Cangussú; ·
b) a conslruccfío do prolongamento da linha "ferrea de
S&nt'.A>nna do Livramento a S. Sebastiíio, deste ponto até
Pedras Brancas, passandD por Lavras, ··encapava· e Encrusilbada;
·
c) a ligação de Caçn.pava a S. Gabriel;
d) o prolongamento da Estrada de Ferro de S. Luiz até
·a Colonia Serro ~<\.zul, entroncando com a de Cruz Alta a
ifjuhy.
Paragrapho unioo. A construcÓüo dessas estradas de ferro
··será feita por concessão para ex:plorac!io, uso e goso, mediante
concur11encia publlcn, por prazo nunca excedente do 80 annos,
:O sem onus para a União,
, X:çri.,,A entrar em accOrdo com a Empreza Viação Ferren
:Sul Mme1ra;)para ·O prolongamento, sem onus para a União,
~é Por,os de Caldas (passando por S. Gonçalo do Sapuoahy,
'"a.obado e Campestre) do ramal de Campanha ao qual se
_refere a clausula I, n. V, que acompanha o decreto n. 7. 70!i,
~e i2 de dezembro de 1000, independentemente dns clausulas
.,7 e 55 que acompanharam o mesmo decreto. ' •
,,,,
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XIV. A promover a navegação do !1.io Gra.ndc, do Jaguara:
para baixo, conf.ractando este servico com quem mais vantagens offerecer c sem onus para a União.
·
XV. A coniraciar·, sem onus pa.ra a União, com a Estrada
de FcPro Mogyana ou com quem mais vantagens offerecer,
a aons.truccíio de um ramal forreo, com percurso de 10 kilomotros, mais ou menos, cruo, partindo das cercanias de Monte
Chrisio, mo rama.! de 1\Iontc Bello, vá ter 6. séde do município
do Cabo Verde.
·
XVI. A conceder• prorogácão de prazo para conclusão de
obras •ás omorezas que, em consequencia da actual crise financeira, não as possam concluir nos pra.zos a que se obrigaram anteriormente a 1013, oomtanto que da prorosacfio não
resulto onus para o Thesouro.
'Art. 5." O · Governo custeará pela Caixa. Especial dos·
Portos a Inspectoria do Portos, Rios e Cannes e as obras em
exeoucüo, constantes da tabella seguinte, de accOrdo eom as
verbas no,s mesmas exaradas:
.,
Administraccúo Central:
800:000$000
l)essoal o material . ................ , ..... .
Fiscnlizacüo do Porto de 1\!anáos:
55:000$000
Pessoal o material. ......... ~ ........ , ... .
•
·Fiscaliza,cüo do Porto do Pará:
251Í :000$000
llessonl o material . ....................... .
•Commissão do Porto do 1\!aranhão:
300:000$000
~essonl e material ... ...................... .
Fiscalizncüo do Porto do Ceará:
300:000$000
Jlessoal e material . ...................... .
.Commissfio do Porto do Nata.!:
386:000$000
Pessoal e material . ..... , ................ .
Commissão do Porto do Cabedello:
377:000$000
Pessoal e material . ....... : .... , ......... .
Commjssão do Porto de Amarração·:'
300:000$000 .
Pessoal e material . .................... ·.. .
Commissiío do Porto de 'Ara.cajú:
100:00.0$000
Pessoal e mo,terinl ...... ;
Fiscafizaçfío do Porto da Bahia:
450:000$000
Pessoal e material ..
Fiscalizaciio· do Porto da Victoria:
120.:000$.000
Ppssoal ~ m~t·ar.ial'.- ... ................ • ..... • •.o.•:.•:•.•:
,..... ...
-..... .- .
o •••••••••• o ••••••

o ••••••• o •••••••••••••
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·Commissiio do Pol'lo· do S.•Toão dn Barra:
Pessonl o mntcrjni~ .... .................... .
iFiscal.iznóão do .Porto de Santos:
Pessoal o Material. ...................
Fiscalizacüo do Porto de Paranaguú:
Pessoal o ·M·atorial. ... , ...
Commissiio do Po1·lo de Santa Catharinn.:
Pessoal e Matm'inl . ................
(Esta verba ú destinada a todos os portos
do Estado) .
·
Commissüo do Rio l'nracatú:
I

25:000$000

I ................ I

2iG :000$000

I

•

,

••••••

789 :OÕ0$000

Pcsson·l .a, 1\lalefial .. , ..... ·, .............. .

·J I 5 :000$00()

I

tFiscalizacilo do Porto do Rio Grande do
Sul:
Pessoal e l\lateJ•ial .......... : . . • .. .. .. .. . .
Auxilio pnrn dr•ngagem c melhoramento do
rio Cuyn.btl, em 1\!ntto Grosso..........
Total .. .. .. . . .. .. • • . . . . . • .. •

-~"
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200:000$000

300 :Oll0$000

'

100:000$000

5. 183 :M0$000

Art: G.• As sobrlls do credito· destinado a vencimentos
fixados para os funccionnrios postaes poderão ser llpplicadas
ao pagamento, de nuxilia-z•cs admittidos para supprirem as
.faltas dos empregados afastados do servico, por licença e
outros motivos.
·
,
. i\rt .. 7.' O Gove1·no usnr1\ do credito de 50 :ooo·$, aberto
p'elo dccr'eto •n. !l, 935, d·e 18 de ilezembro àe !912, para pàgamento, em apolioos, ·dtl Estrada de Ferro· Yassourense, de pro·
priedade da Gamara ·Municipal de Vassouras, incorpora-da· na
· Rõde da Viaoão Fluminense de nccôrdo com o decreto n. 8.077,
de 23 de ,iunho de 1000, pagamento osso que foi recusado pelo ·
·Tribunal· do Contas em n d·o novembro de 1913. sob o fúndn.mento do haver tcrminadó écm o exercício de 1012.11 vigenQ"ia
do decreto n. 9.935. · · · ·
·
·
·
.. ~ .Ark:8.• O (_lovornoiovantará. durante o cxcrcicio, o ca.:. .
dastro· das proprtedades dcsapropr1adali pelo decreto n. 8.323,
de 27 -de outubro de 19!0 e, estimn.ndo o respectivo valor se- .
gundo os:fnctos occurrentes na (lata. desse decreto; solicitará
do Congresso Nacional. os precisos creditas para effectuá'r as
indemniz~cões.
.
·
· •
' ·
· Art. o.•.oNiio sérli vendido o automovel destinado ao director geral dos Corr.cios, que- délle se utiliza.rá, para a sua
conducciio em- serviço, sem onus para os cofres publicas.
!Art. 10. Continuam em vigor o art. 101 e parngrapho
unico e art. 105 do decreto n. 2, 738, de 4 de janeiro de ~913.
Art. 11. Conti•aúa cm· vigor ·a autorização ao G'overno
para., sem onus pnrq o .TIIesouro e
off~nsâ de pir(litos de
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·terceiros, 'contrnctnr com os .conccssionnrios dn Estrada. dé
Ferro Nordéste Pnrnguayo o prolongamento dn mcsmn. no tcrrítorio nncionnl, a ontroncn.r-sc na rllde :ferro-viaria llrnzileira,
de modo a pOr cm- communfcaciío ns cnpilnes Assumpçiio c
Rio de Janeiro.
·
Art. 12. Nos contractos pn,ra eondueçüo de malas, fica
substituída 11o caução em valores, para a sua o:;;ocucão, por
dous fiadores idoneos, a juizo das administrnc'ões que çelebrarem taes contractos, tornando-se extensiva essa subsLituiciio·
nos agentes de Correio de a• e 4' álnsse.
Art. :13. ·:As ligencins do Correio, quando autorizadas pelas
ndministracõos n que forem subordinadas, poderão applicar
ns rendas monsnes no pagamento dos vencimentos, grntificações e sillnrios do pessoal que nellas servir e dos estafe(as e
condu c: tores.
· ·
ú\rt. :14. Si por qualquer motivo o Governo renovar ou
modificar o contracto ,cujas ~lausulas foram· approva.clas por
decreto n. 6.081, do 8 de junho de 1908, para a construcçii•)
. do. porto c barra. do nio Grande do Sul, farú n r·~novação ou
modificncüo alludidn1 sem novos encargos para a Uniiio, supprimindo o privilegio de desobstruccão do baixio' de Scitia
e a preferencin em igualdade do condições para construcçüo,
uso ·e ·goso de. obras congcncres em qualquer pont() da bacia .
hydrograp'hicn da Jagôn dos Patos, e que dependem do concessão
do Governo da Uniüo, constante da clausula XI do mesmo
contracto.
.
.
·
AI·t, 15. Fica pt·ohibida n concessão do passes nn.s estradas de ferl'O custeadas pela União, salvo aos funccionarios
publiços 1!m serviço, caso em que o passe, além do nome do
j'uncclonnrio, dcvcrú declarar ·n repartição a cujo serviço viaja.
§ 1.' Igual prohibiçüo se cstcndei•tl tl concessão de passes
cm quaesquer outras estradas ou cm companhias de navegação,
por conta da União.
§ 2.' Os violadores dessas disposições responderão pelas
importn.ncias das passagens correspondentes nos passes que
concederem abusivamente.·
···
.
1Camara dos Deputados, 20 .de dezembro de 1913. -Sabino Barroso Junior, Presidente. -Antonio Simeão dos· Santo$
Leal, i' Secretario. -Raul de Moraes Veiaa; 2' Secretario.A' Commissiío de Finnncas; .
..
·.
.
O Sr. 3' Secretario (servindo de .2•) procede ti leitura d'o

seguinte ·

PARECER

N, 295-1913

LI\.' Commissüo de 1Fi•nnncas, depois do cstúdar no limitado
período de deus dias o orçamento dn Agriciulturn, offerece
tí consideração do Sonooo o seu pn·recer,
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Vôsc forcada n propôr emendas que diminuem a despezll
C!TI niio port!Jrbar sorv!(;OS inndiaveis,
uinnlondo os JndJspcnsavoJs, no mLUJto do efflcazmonie conool'I'CI' parn. que o cquilibrio orcnmcntario diminua n intensidndo da erisc.
Esl.udamlo a proposta do Governo, notn <ti Commissiío que
no corrente cxcrcicio uma dospezn do 10.000:850$130, papal
o. 250:000$, ouro, podia deixar de ser feifa, pois úquellas
sommas attingom n.s economias suggoridns para 1914, cumprindo salientar que dentro de taos verbas nüo so acham incluidas as que decorrem das perigosas autorizacõos causadorn.s
scmp1•e do desequilíbrio orcamcntario.
Nas emendas que offorece c()rl.n ús fnrtns verbas para
artigos do expediente, ncquisicüo de machinas do escrever,
impressões e encndernncõos, compras do torras, extingue repartições do utilidade problematicn, doixn. de manter auxilias
a ins'tituioões particulares, conseguindo dest'nrte diminuir em
npreciavel somma o. dcspezn com o Ministerio dn Agricultura.
Julga-se dispensada do .iustifioo.r cada uma de suas
·emendas, o ·que ·nfío poderia fazer dentro do limitado tempo
que lhe foi reservado para o estudo da proposição; promptifica-se, emtanto, a dar todas a.s explicações necessarins M
Senado, durante n discussão.
Opina pela approvncão do proJecto e offoreoe á consideraciio do Senado, as emendas Uobaixo.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1913. -Feliciano
Penna, Presidente. -Sá Freire. -F. Glvcerio. '--Tavares de
'Lvra, vencido, Sou de parecer que se.ia approvada., sem alto~
rncões, a proposicüo da Cnmarn dos Deputados que consigna
uma J:leducciío do 253 :200$, ouro, o MO :190$, papel, sobro a
propostn do Governo e de 503:200$, ouro, e 10.437:981$144,
papel, sobre o orcamento cm vigor. - Urbano Santos, com
restriccões. - lotio Lu'i::: Alves, com restricoões. - Victorino
'Monteiro. -Francisco Sd. -Leopoldo de BulhrJes, vencido
,quanto ti emenda n. 26.
publi~n. preoc~up~rído-sc
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Verba i•-Secretaria de Estado:
Material:
Nas sub-consiS.Oacões- artigos de expediente, innohinas
de escrever, etc .. do snbinete do nfinistro; idem pura a Directoria Geral ·do Agricultura•; id·em para a Directoria· Geral de
Industria e '0ommercio; idem pa.ra n Directorin Geral de Con,t!!b!lidadc, reduzam-se n uma só sub-consignacüo assim re.d1g1da:
·
,,
..
«Artigos de expediente o maohinas do escrever, acquillição de livros, revistas, jorna_E1s .e ..outr<Js impressos, :enC~t-
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í:lcl'nacõcs e impressões pn,ra o Gabintlte do Ministro e para
as Directorias Gernes de Agricultura, Industria c ·commercio
o Contabilidade», 20:000$000.
Na sub-consignaciio « Conscrvucíío de jardim, etc.», diminuam-se 8:000$000,
•
Na sub-consignaciío « Sct'Vico do ncgisLro GcnenloS'ico do
)\.nimaen, diminuam-se 40:000$000.
Total: em vez de 070:180$, diga-se: 857::180$000.

N. 2
Verba 2' -Pessoal .contractado:
Diminuída de 88:000$000.
Total: em vez de 188:000$, diga-se 100:000$000.
· N. 3

iVerba · 3•- Servico de Povoamento:
N. 1 -Directoria:
Supprimnm-se as gra.tificacões pr-evistas nas II, III e IV
(]a.s observações que acompanham a tabella annexa no regulamento approvndo pelo decr·eto n. 9. 081, de 3 de dezembro do
:1911, na importancin de :19:800$000,
.
Material: o necessario nos serviços, inclusive fardamento
para interpretes e outros auxiliares, etc., diminuam-se .....
25 :000$000.
'
N. 2- Hospeda.ria de Immigrantes da Ilha das Flores:

· Mnlorinl: o necessario para os servicos, inclusive alimen:tacão do immigrnntes, diminuam-se 50:000$000.
N.
I
I

•

-

lt

Verba 4'- Expansão Eoonomica do Brazil- Suppri!ma-se.

N. 5

Verba 5'-:- Jn.rdim Botanico:
Material: ob,icctos de expediente, publicações scientifica~.
etc., diminunm-so 7 :000$; acquisiciio, etc.. diminuam-se
110:000$000. Pessoal: diminunm-so 30:000$000.
Totnl: ·em voz de· 438:360$, dign-so S9i :360$000.

N. 6
Verba 7'- Posto Zootechnico !Federal:
Diminuam-se 77:400$, ficnndo o Governo o,utorizado a
reorsaniznr o sorvico, diminuindo o pessonl de accôrdo com
a yerbn 7•.
. ..,
~·

'

~·. '

.,_

'

.'

., . ,.•·
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N •. 7

·l'el'hn 8' -Escolas do Aprendizes :ArLifiocs: ·
MaLot•ial: dospozas ao installaciio o ndo.pLncüo das escolas,
otu., climinunm-so 35•:000$ o destaquem-ao 25 :ooo.~ pam fundncüo ·do offiiiionas do cloolriuidade, onde nüo houver.
'I.'otu!: cm voz do 1. Gü.\ :800$, diga-s o: 1. GO.\. :800$000.,

N. 8
Ao nrt. 8'-AcoroscenLe-so, depois do «S. J.. uiz do Mis«o. Arn.uoariu, no Estado do Pnrnnh. ·

SÜIJH,

.

N '• O

'

.

'

Vcrbn 0'- Serviço Goologioco o Minornlogioo do Brn?.il :·
Pessoal- Pam pagamento do. differoncn do :vencimentos,
oto·:, diminuam-se 35 :~00$000.
.
.
· Mntorial: diminuam-se 10 :ooo.~ooo.
· · ·
1'olnl: cm vc1. do 203 :000$, dign-so 2.\8:200$000,
N. !O

VcJ'ÍJn H'- Dircotorin. do Serviço do EstatisLícn:
· ·~f·ntel'inl: ohjcolos do cxpodlento, etc., diminuam-se .. , ...
4:000$000.
. .
'
'
Tola!: cm vez de 000:042$500, dign-so 050 :94·2.$500.
Supprimnni-so ns pn.lnvras: « que pnssn n constituir vorhn
dist.incln o n ·runccionar indop·cndentcmonlo do Servico do
EslnLisLicn, segundo as normas gora os do decreto n. 8. 800,
do 11 ·de agosto de 101h, c nugmcnte-so n verba de .......
218:040$000.
N. 11
Verba 12•- Dircotorin. de Mctcorolo'gin o Astronomia.:·
N. I. Mntcrinl: naquisiciío, concertos c instnllnciio do inst.rumonLos, ot.c., diminuam-se 20 :000$; diminuam-se <ln verba
.dcslinndn n nltcndor n nccessioados imprevistas, oto., .•••. ,
1o: 000$000.
N. II. Pagamento de pessoal, etc, diminuam~&o .......
20:000$000.
Subvoncüo no Estndo do S. Paulo, supprimn-so a verba.
Idem no Estn-do. do Rio Grnndo do Sul, supprima-so a
verba.
Auxilio no Estado do Minas, supprima-so a verbn. .
To ln!: cm vez ele 1. 391 :900$, diga-se 1. 211 :000$00'll,

~;p.,.

;.

..

-~.\

-:~.~.

l'"

.·

:.-::::
, ..

<~..
.

.;.

Verba 13'- Museu Nncionnl:
·Pessoal: gunrdns, serventes, etc., díminua.m-!e •.••...••,
-iO:000$000 ..

I
I
I

·'
'

.

'

I
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Total: em vez de 7.54:808$118, diga-se 1:14 :808$118.
Verba 14'-Pessoal-Reduzida a 153:600$, dos vencimentos de 16 lentes, ·i:!e accôrdo com a tabella de 1909,
· · :v:erba 15'-:Auxílios 6. ~'\gricultura .e ús indust~iasSupprima-se..
·
!'{ '· 13
iV erba 16'- Ser,vico de Informações e Divulgacüo:
Materin.l: Para iwquisicíío e encadernação de Uvros, eto.,
diminuam-se ·mais 25 :o00$000.
·
Artigos do elCJ)edionte, inclusive machi•nas do cscr.avol',
diminuam-se 2:000$000.. . . . .. . · . ..
Na '•' consignação- c Substituil;ão do pessoal, diarias,
passagens, otc., 1•eduza-sc a verba a 8:000$, substituídas, in
fina as P.alavras : c nos. termos do n.rt. 68 do regulamento de
H de ago~to de 1911, acquisioiio o conservação de mov.eis »,
pelas segu1ntos: c distribuídas mensalmente.~
· Total: .em :v·ez de 217 :SOO$, diga-se :188:800$000.;
,.

N' 14'

rVerbn .17'-Servico de 'Veterinaria:
Jllatorial: :Artigos de expediente, etc., diminuam-se ......
{j :000$000.
·,
'. '
Pub_lioacões do eC!itaos, ete .._ diminuam·:so 10:000$000.
Total : cm vez {!c 1. 319:5:20$, diga-se 1. 304 :520$000. .
N., 15

·.'

Verba 18•--Reduza-se a verbo. com o pessoaz, ao· nccôrdo com o officio do director ~uterino do serviço, do '17 de
dezembro de 1913, transportando-se a respectiva verba. proporcionalmente para as verbas c Material», c Povoações Indi·
gena » c «·Centros !Agricolas. »
·
N. 16

:

'

.fi!clbrica ia' -.Mantimha-se- o Aprendi1~o iA.sricola do
. Tubnruo, com 11 j)Ompotente verba para pessoal o material.:
N•. f7

Verba 10•- Supprimnm-sc da pro'posicüo da Camara. as
exclusões das verbas pam a-fazenda modelo <le Caxias c Escola
Pratic111 do Agricultura Mnrianno Procop_io.,
.. ,, ...... ~

.

N. 18

. Vcrba · 1o•- Ensino Agronomico :
· Da verba de 100 :00'0$, d·cstinada no ~Iorto Florestal do
lUa de Janeiro, ~imii!Ua-s!J a quwntia dq :44 :760$000.; . .

·- -. .

.

.

-,-

•'

'
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'
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•'

j
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,
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Horto Florestal::
Supprimam-se as verbas de 12:000$ e 4:200$, extíli•
guindo-se os Jogares. de director e chefe de cultura~, ficando a:
r.epartlcfio dependente da Directoria do Jardim Botanico, mautido o Jogar de mestre jardineiro e um ajudante e as respectivos verbas. Diminuída de 509:000$, pela suppressiío da
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria e Fazenda Experimental annexa á Escola Superior de Agricultura,.
Estacão de Machinas annexas á Escola Superior de Agricultura.
~-

N.•: :19

..

Verba 20'- Inspectoria de Pesca:'
Supprima-se.
Verba 2:1•-Defesa da ,Borracha:·
Supprima-se o seguinte: «pagamento de quatro dactylographos nu Directoria Geral de Contabilidade, de accOrdo
com o art. 114 do decreto n. 9.52:1, de :17 de abril de :19:12,
limitadas as rcspccti vas gratificncões a 300$ mensnes, e de.
quatro outros que poderão ser admittidos nas mesmas · condições para auxiliarem os trabalhos das Directorias Geraes de
Agriou!Lura o de Industria e Commercio. »

!

N.• 20

Verba 22'- Typographia :·
Supprima-se 'a rubrica por ter ficado a verba atteridida
na emenda n. H.
Art. 2'- Suppríma-se.
Art. 4'- Supprima-se. :Art. 5'- Supprima-se,

N. 2:1
~rt. G.• (No impresso sob

o n. 5.) -SuppriDÍa-se.·
'I

'

I
N. 22
s
rl',
Art. 7.' (No impresso sob n. 6.) -Supprima-se.

Art.

s.•

N. 23
(No impresso sob n. 7.) - Supprima-se.

N., 24
Art. 9.• (No impresso sob o n. S.) -Supprima-se.

Art. i O.~

N. 25
,(No impresso
,. sob () n_. 9. J: "":" Supprima eé.,
'·
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N. 26

rA:ccrescente-se i
:Art.
As villas ~>perarias, construídas pelo Governo,
ficam dependentes do 1\linisterio da Agricultura, ficando o
Poder Executivo autorizado a abrir o credito maximo de ..• •
1,000:000$, para o servioo de esgotos da vi!Ja c·l\l'arcchal
Hermes~. -A imprimi~.
PI\OPOS!ÇÁO DA CAMAI\A DOS DEPU'l'ADOS, N.. 90, .DE
SE 1\EFEI\E O PARECER SUPM

i9i3 A QUE

O Congresso Nacional resolve: .
:Art. i. • E' autorizado o llresidente da Republica a des-

pender pelo Ministcrio da Agricultura, Indus!Jrla e Commoraio,
no ·e.'tercicio de :1:9:14, a importancia de 796:800$, ouro, e rilis
23.940 :957$158, papel, da seguinte fórma:
Ouro

'

l'Apol

i. Secretaria do Estado:
Reduzida de ·.15 :000$

pela suppressiío da
sub-co n si gn a c ií o
« Elaboraciío, revisão
· e pubJi.cacão do Mmanack do ministerio
2. P e s s o ai cbntrlllctado:
Reduzida a :188:000$.
3. Servico de Povoamento: Augmentada: no
titulo II, «Hospeda. ria de Immigrantes
da ilha das FlOres ~. ·
de :12:320$, para pagamento de um pa!Jrilo de lancha., um
machinista. e d o u s
foguistas para umB
nova ombarcaciío já
adqui'rida para o serviço; no mesmo titu.lo - consignaoiío «Material~ -de rilis
150.:000$ para attender a reparos na hospedaria· e alim,flntaoüo · de immigrates;
no titulo III1 c Sorvioo
de ImmJgrac!lo '
.
.~..:;.'.. ' '···.. •
'

•

o o • • • t ••• o • • • o •

970::180$000

....... ·-· ... •· ...

:188:1100$000

. i-

llOfi
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l!'apol

Ouro

do 100:000$ pwra
transporte de immi. grantos no interior;
o no titulo IV, oonsiS'llaciio - «Pessoal :. - de 6 :000$ afim
do attende~ M pagamento de um pre.. posto na . hospedaria
de Bello Horizonte,
l!'eoentemente cre~tda.,
Reduzida de •..••.•
2.680:000$ no titulo
I IV, o o n s i S'llaciio « l\laterial e Pessoal
em .Commissão »••••. . 500:000$000 4.470:400$000
oí. Expansão Economiea do
:Brazil •. Como na proposta, reduzidas:
. a 1• . oonsignaciio em
ouro a 58:400$, sande 30:000$ .para o
esoriptorio· de ·informações em Paris, réis
.,
16:000$ para o es...
lllriptorio :em G'ene........
' ..
bra e 12:000$ pwra
o escriptorio em B~u
xellas;
'
a. ·2~ consignação em
"
.
ouro a 94:800$, sendo 42 :000$ para Paris; 34:000$ para
Genebra o ·18:000$
para Bruxellas;
a 3' conSifl!laCãO om
<>UTO, a 49:200$, sendo 30 :000$ parra Pa.:
ris, i O:000$ para Ge\ ..
:nebra e !l :200$ para.
·•'·
Bruxellas;
·
:·
a 4• :cOnsignação em
... ·.
ouro, a 31 :600$, sen;'I
do :16:000$ para Paris, !l: GOO$, pa,ra Genebra e q:000$ pwra.
,,
, Bruxellas;
•·
a 5~ eonsignaoão om
puro, a 24 :000~; .....
.: ' ' .

-

~.

'

'

'

~
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.•

~
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.
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o• consignucão em
ouJ·o, a 38 :800$, excluída a Arnerica do
Norte.
·
Elimi•nado . o total da
vo:rba. em papel. ....
Jardim Botuuicó •••..
O. Servico de illS!leccão o
Defc~a . A g r í c a las :
J)estacada. da consi- ·
gnacüo « Acquisiciio e
embalagem de plantas c ·senwntes, etc,~
a quantia de 30 :000$,
que serão destinados ·
ao custeio da fazenda já adquirrida para
. a produccão de sementes e mudas •• ·, •
7. Posto Zootechnico Fe- ·
dera! : SupfJ'rimida. a
s u b-consisnacüo de
::;o :000$, our·o, para
a importação de ani·maes esL1·n.ugeiros ..
3. Escolas de "\prondizes
Artificês: ·Augmcntada-.:lo·223 :HO$ a suiJcousisnncão « Diarias
elos alumnos de.» ..
9. S~1·vico Gcologico c Miacralogico do. Brazil
lo. J u n La Cornmercit~l c
.Tunta de. Correctores
- A u r;m entnda de
3:600$ a ·consignnoüo
pa1·a aluguel <ie··oasa,
t!O mula II; «·Junta.
dos ooN·ectorcs ~ •.•
I1. . Di11'ac!orin do Sorvi~o
do EstnLisLicn. - Au~
. gmcnLnda de .20:000$
pam impressões e on~
cadernncões no titulo
c Directoria , suppri-

Quro

60U
l'apol

a

midns ns palavras 4: o Ddugacias ,i o di-·

Vol, IX

296:fl00$000
• • • • • .......... o • . • • •

···········-······

438:360$000

1,567:1!00$000

• • -· • • • -· • ,o • • • • ,:

377:400$000

.• • • • • o • -• • • o • • •

J.. 664:800$000

··············•••'

293 ;:600$000

··-·············

69:972$000

.

'

-·
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I
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Pnpol

Ouro

minuidn de 218:0.\0.$,
do ULulo " Typo::;raphia » que passa a
constiluil' verba distincta o a i'un~cionnr
i n d, c pondontomonto
do· Sorvioo do Estatistion, segundo ns
normas gornos do decreto •11. 8.800, do 11'
'
do agosto de 1011 ...
12. Directoria do Meteorologia o AstronomiaAugmonlada de róis
501 :000$ no titulo r,
para as obras do novo
Obs!lt'valo'l'io Nooionnl
,no morro de S. Ja. nuariii; do 15 :000$ na
consignação para
• ,\Jcquisicüo, concertos, etc.»; do 10:000$
nu consignacão • Pa•ra attcnder a ,necossidudos imprevistas,
ele.» o de 10:000$, nn
co.nsignacão • Expedicnto,.otc., .........................·
13. ~!usou Nacional - Augmcntada a oousignacüo «Obras do consorvncüo o ouLras »
do 200:000$, pwr·a o
pagamento ·do mobiliat•io Ol!ICOlllnlOlldadO
na Em•opa. Destacada da sub-consignacüo « '.!1ransporto de
pessoal c · material
ele, » a quanLia de
00$ mensacs para auxilio do aluguel de
casa ao porteiro do
!.\luscu Na~ional , , , , ••••••••••••••
'
u.. Escola de i\Jinas .... , :
15. Auxilias à Agricu!Lura
o ás Industrias ;\usmcntadu ele róis

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

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

·l·

~.

060;9.\2$500

;1.301:060$000
,

.,

75·1 :808$1 JS
80~$5~0

'• i'
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6ft

1013
Papel

Ouro

37:000$, ficando assim redigida:
Auxilio á SociedadeNacional da AgriculLut•a (como na tabclla), 10:000$000;
Auxilio ás Escolas de
E I c e Lrotcchnica do
Porto Alegl'o o do
Ita.iubá (como nu tuhe!la), 40 :000$000;
Auxilio ao Museu Commemiul do Rio do
Janeiro (como na tahella), 30 :000$000;
Subvcncão ú E s •c o I a.
.•Commercial da. Buhia.
(como na· tabel!a),

,

....,,,

..

'·

.':· ....

·..

15:000$000;

Lyceu de artes o Officios do Rio de Ja.ncit•o, 10 :000$000;
Lyceu de ':\,rLcs e OJ'J'icios de S. Paulo, réis

>

;

8:000$000;

Escola de Commcrcio :'
Alvares Ponteado do
S. Paulo, 10 :000$000;
Escola do Agronomia o
Vctcrimwia do Pelotas, 10:000$000;
Acaclcmia. ele Commorcio do Pelotas, réis

..
'

8:000$000;

Escola Ben,i amin ·ConstnnL do Porto Alegro,
- 10 :000$000;

Escola' 1\Iauá do Porto
Alegro, 8 :000$00o;·
Academia do Commerf:io do 'fi;io de Janeiro,
8:000$000;

..

Instituto Com m creia!
do Jlio do Juneil·o,
8:000$000;

r,yccu de AtoLes o Orri•cios do Recife, róis,
8:000$000;

..
'I

.

••

'."
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Popol

Ouro

'·

·,
'•

'·

"\>cademia de Commercio de Pernambuco,
10:000$000i
E s c o I a de Suassuna,
em Pernambuco, réis
10:000$000;
E s ·o o l a de GoYa•nna,
idem, 8:000$000 i
Escola de Commeroio
· do Ceará, 8 :oo0$000 i
Escola Pratica de Com. mercio do Pnrü, réis,
\ 8:000$000i
Escola de Commencia.
do Marauhão, r é i s
8:000$000i
Asylo Agricola du Santa
Isabel, do Jupu1·anã,
8:000$000i
Escola de Gouunc11cio
de Bello llol'i~ouLe,
8:000$000;
Escola de Gouuucreio
de Ltw.ras, Mi n a· s ,
8:000$000;
Ap!·cndizallo A g r icola
de Leopollliua, róis,
8:000$000;
A(Jreudi~ado
Agdcola
de Patos, ~linas, réis
8:000$000i
Academia de Commereio de Juiz de ~'óra,
8:000$000:
Instituto Polylechnico
da Bahiu, ........•
25:000$000;
Aos os La belrJcimenlos
. profissionaos · mantido~ pela missiio sal~~ianu em Thi a~ Lo
Gros~o. 12 :000$000:
Auxilio ;i Sociedade do
Geo;;rapllin !lo Rio do
Janeiro, 10 :000$000;
Auxilio ao custeio do
Campo de Dcmon·~tra~üo .fundado pelo

•'

'

I
~

•

:r-····~:~:·...
.....

~~:::;

~:·'

.

.

,''

~

··-· ... -· .

.. -.,..

.

'. ,.

Mss,io JTh[ 2D DE omZEMnno DE 1DI9

govomo r.Io M n f, f, o
G!'Osso, ·1í mnrgr.m do
nio Cu~'nbtt, ... ,·, ..
12:000$000 ········

16. Scrvloo do informações
o divulgacão: Diminuida, de 35.:000$ na
consignnoiio « P n r a
ncquisicfto, encndernaçiío, eLe.~. e nccrescentndn·s as pnlnvrns
e o Almnnnck do que
t.rnta o decreto numero 8. 899, de 11 de
agosto de i!lH , ....
ii; Servico de .veterinnrin ..
iB; Serviço de protecciio
aos Indios e Loaalizaciío de 'Ilrnbalh.adores Naoionaes:
A tl g me n f.ada de
100:000$ na consignacito «Centro
AS'l'icoln r.l o Maranhão~ 11nt•n n contlnnnciio dn abet•f.urn do
· cnntll do G•o:ri.ió, •••
ln. Ensino Agronomico:
Augmontada no titulo « 1\fateriul » de
11 G7 : 7 Oo $. · « P:irn
8Uppt•lr 11 deficiencin
dns diversas consignaoões desta verba,,
o diminuidn de réls
888:300*, sondo no
t i ~uI o «Pessoal,_:
:Escoln Superior do ·
l~gricuH.ura 25 nuxf~
linre~

••••••• t •••••••

f

f

t

f

t,o

t

f

O OItO O

Cl3

4{12 :000$000

2 t 7 :soo.,ooo
i. 819 :520$~00

...... ,·, ,·... ·, •:•••'

de Ensino-

4lí :OOO*; Estnoiío rlo
Mnohinns' nnnoxn ú
Esooln Superior de
:N g r i!YJulfurn -lt'éis
20 :400$; Horto Florastnl - i' n.iudant.e
o 1 mestre .lnrdinolro
-12 :600$; E soo I a
. ··-· ....

..

.....~.:

.... ,.,

·...

;

.

'

. ,... ..
,

.··;

I

••

i
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20. Inspectoria do Posca :
~-

Por

•
Natureza da despeza.

Por subconsigna<;õos

consignações

VERBA 2oa

Ouro

.

_

Papel

1:1>

"'

CD

U>

INSPECTORIA DE PESC.\

>•
o

""'

Pessoal

o
'"'

Inspectoria. :
t inspector .••..••.•.•••.•
·2 chefe;; de gabinete .••••.
f perito de barcos e appa.
relbos de pe3ca. • • • . •
f. chete de escriptorio.....
f secrehr io •• .'...........
i primeiro official.........
2 segundos officiaes.......
.a terceiros. officiaes.......
2 dactylographo•.........

t desenlusta~photographo..
·2 auxiliare< de Jaboratorio

t2:00ÓS
8:0005
8: OOOS
R:OOOS

+:8008
5:6008

+:ooos

3:2008
2:!005

4:opos.
~:200S

f. porteiro................
3:2005
t rorreio.................
i:600S
3 serrentes (salario mensa~ de t50SOOO •••

6:0005
4:0005
4:0005
4:000S
2:4008
2:8008
-2:0008
t :6008
t:200S
. 2:0005
t:6008
t:600S

soos

......

•

~

""'

ts:ooosooo

t:>

..,

~

2!:0005000

..."'
5"'

!2:0005~00

!2:0008000
7:2005000
8:4005000

-t:>

w

t2:ooosooo

o

H:400SOOO
7:2008000
6:0005000
9:6008000
4:8005000
2:!005000
5:iOOSOOO

w

.•,

':'

.,

..

. _j•

:·j
7:

.

';

. ~;_
';;

i~
·~

'
H3:400SOOO

.-.,
é>

. "-i_

-.•
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':!

'·

.-~~'
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Estações :
(Tres e5W;ões, sendo uma õõ Ílisttic!ó Fe4éfáÍ1
nina no Rio Grande do Sol é ilmá no ~fátáilbíiól,

3 chefes de estàção .......
6 prOfessores. ~ ........ "' ........

3 instructores.,., •.•••.••
3 almoxatifes ..•••.••••..•

a mer~pturarios ...............
3 machlnistas .••.••.••••••
3 praticantes ••.•.••.•••••

.

-1.: soos
2:~S

2:000$
2:800S
2:+00S
2:000$

t:zoos

2:-HIOS:

{;2000
1:000$
J :.HIOS
1:200$
I :000:1
!iOO~

J immediato ... ..................
1 pilotq •..... ·.............. ~.
! meJ1co ......... .............
i mestrC ... ~~ .... ~.~---·~J primeiro macbinL,õa .••••
f

i
t
f

I

1

sagundo machinista.· ••••
praticante... .':·.•.••..••
dispenseiro .•••.•.••.•.•
car_pin~air<! ..•..•••..•.•
rosmlJeiro •... ; .•• ·•••..•

taire'Jro ..•..•..•••..••••

-c>

2f:atlOS00!1'
32'~4(\0l!OO{II

9': 0003'000 1

!:I:dOOIJOOO•

,.

10:8003000'
9:00011000 1
5:.WOSOOO•

:.:

100: 8008001!•

"'"',..
"'g

Navio:

1 .commandante •••.•••••••

Papel

5:000S

.~:800$

3:600S
4:SOOS

3:2005
·i:OOOS
l:200S

2:ooos

1:2005
f:200S

' SQOS

soas

2:800S
2::WOS

8:400500(1:

5:-iOOSOOO:

i:600S
i.:OOOS
600S
QOOS

-1,:800$01!()

.wos
.wos

8

7.: .2008000•

t:soos
2::WOS
t:aoos
2:0005

"';:Y$

7:200jJ001}
->:SOOSOOO,

6:0005000

3:000S<\00
!:800$000.

t =soofo.w.,

l:200S()OO.
J: 200S<IOO·

52:8005.~·

..
'. ·.
_:__~'

-- .....

-·'

L

Material'

•

Custeio da inspectoria e das esta.~ões. publ•ca~iíes, impras...'<Õel!, acquisiçao de livros, re\'istas e
jornaes, tran•porte., d1arias e ajudas de custo •••
Cmteio e oonservação das embarcações, a
saber : na,·io, Jaocba grande e Ian<~bas p.:qnenas

67:400:1000

111

estrc . . . . . . . . . . . . . ; . . ........... .

l c.ll"pin lcir·o ••••••••••••.•.•..•••••
3 motoristas .• ~ .................................. ..
6 remadorc..; ....................... ............. .
f :2 foguistas . .............................. .

8 marjnhciros ........................... .

300S
300S
2505
lOOS
90S
SOS

3:600$000
3:õ00SOOO
9:000$000
9:6005000
12:9605000
7:6SOSOOO

3005
120S

7:200$000.
4:3205000
25:2005000

»

a

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

Pes;oal assalariado, a saber :
f

.<.c.~:

"'w"'

53:560Jj000

,':fi

-·-

/";>
-,

-"'

2
·~

~

o

'.}~

'•

..J;

"'"'
..,
·"'
"'"'
3
"'o
"'"'

H:UOSOiltl

·••

-~

-~
;-~

~

..... -~ ..................._.._.
3 auxiliares.!.! .. , .... ~--··~."'· ...... ·-._·-·2f aQiiljaresn .. ! · - · , ! - ! • ~ ~ ._ • ._ • • •.· ... • ·2.

guardas.,~!,.!

E...~atistica

·_:·j.

"
·~
:';.;

:~1

=

o

2 auXiliares~·- ........•...•....•• ;.:

2

3&:7.20$000

;

1 encarr·egado......................

s

IOOS

--~~
'-~

àuxllial:es •.••.• : .•. :.::: .: • ::: •. :

200S

nos

1205

auxíliàres: • ; : ; . ; : : : : . :. : .• ; .• :; • .
1005
c sernitites. ·dás es"taçfli!s a toosooo .......•....
.

2:4008000
3:6005000
2:880SOOO
9:600$000
7:20USOvO

·o;

<.r

-;,~

--~~

-~~--

25:6SOSOOO

...........

:0)

526:8005000

=

./i

.....

.

..

,.;;;
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S'"

/t,!

':7
.,. •';;",
:~.
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Ouro

Papel

2!. Defesa da Borracha: Diminuída de 1.259:0005 limi!a·ias a3 dcsp1!2as nella
previs!as ao seguinte :
Estações Exp,rimentae;; de Seringa nos Est.1dos do .-\ma>onas c Pará. ; trabal!103 de demarcação e levantamento da planta das fazendas nacionacs
do Rio Branco j pagamento do pessoal de- que trata o art. 47 da lei
2. 738, de 4 de janeiro de 1913 ; pagamento de quatro dactylograpbos
ua Dlrcctotià Geral de Contabilidade, de accôrdo com o art. :114 do decreto n. !1.521, d(>. J7 de abril de 1912, limitadas as respccth•as gratificações a 300$ mensa~, e de quatr·o outros que poderão ser admittidos,
na• mesmas condições, para auxiliarem os trabalhos das Directorias Geraes da Agricultura e de Industria e Commercio ; costeio do contracto
Cerqueira Pínea na importancia de 600:000S e do contracto da Usina de
Aclinação em l'u•apora, na importancia de 33:000,5000.. •• •. .. • • • . . . • . • • . • . . .. • • .. • i.2U :ooosooo

C>

O>

...

"'!

§:

"'g"'
"'z
M

2~.

6o

Typograpbia :
Pessoal
Ordenado Gratificar,ão

8:0005000
5:6005000

4:0005000
2:8005000

12:0005000
8:400SGOtJ

tendente •.•••••...•• 4:ooosooo
3:6005000
3 Chefes de otncina ••••
3 Ajudantes de olilcina.
2:8005000

2:0005000
1:8005000
1:!00$000

6:0005000
f6:200Sr•OO
!2:6005000

f Superintendente .....
f Almoxarife ..........
f ,\judamc do superin-

{

---~

.,
)

...'

;,7
-~

•

f guarda-typo fiscal ••• ~-

4 Iinotypistas .•..•• ••..
5 compositores

de

,_~:

J=-.

classe ... ........... .
2 impressores de

1•1

'

:;·-

2:~oosooo

l:200SOOO 5i:OOOSOOO

-~

cJas!!e ............ .

._;

:~i

f official para o prélo.
2 officiaes encadernadores de i • classe.
5 compositores dt1 2.s

classe •••.•••.••.•
4 impressores de 2•
classe.•.•.•••.•.•
1· official de pautação.
I stereotypista·impres-

"'"'

"';..,

q,

7 serventes (sala rio menSi) de 1503) ••.••••

,,,.

"'

1:9205000

t:>
<:>

960$000 40:320$000

o

"'o

ponsador •....•.••..

cJas::;e ..... ••••••••••

--f_

)!:;

•j

.

'

'

"'

2 officiaes encaderna.

dores de 2• classe.
5 compositores d e a•

•

'tt

o

ror............... .

I

A

N

"'~

t :-HOSOJO

7~0$000

"'5
"'"

!0:8005000 !72:9205000

12:6005000

~

<:>

Material

O necc.>sario aos serviços da officina, iuclu>ive dilr.as aCis
apt•en dizes •• •••••••••••••. • •••• • •••••• • • • • • • • • • • • • • • •

23. E\·entnaes-...•... ••..••.•• :!' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............. ·.
........... ................
12:0005000

i81:920SOOO
f 50:000$000

"'
O>

-.•

•.
~·.,

..'
'

-0:_'

';~.

..-.'

. ·;:-

·,•

... : ..

·
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API.. 2." E' o PJ•o;lirlnnl.o rln J1opulJiicn nui,O!'izndo n su•pondm• o II'Of\'lll:tmrml.o n. HJ.'iOá, de r. do 'OlDl'N do 1013, o o
do n, .t n. 320, do 7 do ,i ulho do :I !H 3, nl.ó (JUO Rc oPganir.o lei
de l.eJ'l'ns, qno Hl'J':í suhmel.f.ido no yol.o do Congresso.
1\·t'l, 3." OB nuxilinJ•os J'ogulnmonl.nrmentc ndmit.l.idos nns
di:l'OCtot•ins dn Scc•t'Otnl'in de Estndo terão Pl'Ci'e>rcncin em igualdade do condicõcs pnrn o Jíl'een<~himc;nl.u dns vn,r;lls de l.crceil'os
officlaes dns mcsmns diréotorins, sem JWe,iuizo do •concurso,
qunndo esl.o t.enh:i lo,r;nr, e sor,:unrlo n competoilcln e zelo do
que tiverem dndo Pl'ovn no clcscmprmho dus •respcetivns funccões •
.. A:rl..
Cont.inlln om vigor o m·l.• H, dn lei n. 2.738, .de
·;, de ,innoiJ'o de :1013.
.
...
Arl.. r,," A l.~·pog,•npliin n1iiícxn no s~I'Vico rJ,J Esf.!ll.ist.icn
jlass~t n• runccionn·r indepcndont.o dossn rcpnrticão, J'icnndo dircctnment.c su!JOII'dinndn 1í Secrot.nrin do 'Est.ndo, süg~mrln ns
normns gernes do rlr.crolo n. S.SO!l, rio 1·1 do ngost.o ele ·19:11 •. ·
O Govfrrno cxpcdir1\ novos J.nstruccõcs pnrn l'cguln·r o set•vlco dn mcsmn t.ypogrnphln, lrcsi.l'iMinc!o ns officinns :ís t.re~
que .i1í se nchnm J,n.sl.nllnrlns, nfio podendo :mr::mcnt.nr o quadro
do pessonl, nr.m os vóncimcnJ.os dn ncl.nnl l.nhelln,
MI.. fi," Nn vigcnlflin dn presente lei os Escr!J')lorios de In. formncõcs rio Brnzil no csl.rnngeill'o ficnt•iío limitndos nos do
Pnris, Gcnebm c .Bt•uxolln;;, pePco!Jonrlo os respr.c!.ivos rliroclores
1 :000$ rio grnl.i'fiocnção, o '500~ pnrn dr.spczns rle .ropresenlnofio,
no de Pnris, c 700$ .do A'l'n!.i ficnoiio o 300.~ pnrn l'CPl'CsoniM1iO,nos tio G'rJneln•n c BI'I!Xcllns.
O;; nnxilin-t•os J,ncJisponsnveis n ·Cndn úSIJl'ipl.m•io Pfrl'r!ohcl'âl:l
grnl.ificncúos nfin r.:wcdcnt.os n GOO$ cm Pnris o áOOi!i rm GoJWhra o BJ•uxollns. Quando tivaPem do so nuscntnr dn sódo do
oscriptot·io pot' motivo de servi(•O pcf•ccborilo os cJi.reoLorr.s n
dinrin de '10$ o <H nuxilinres n ele ,oiji, não podendo tnl nnsoncin
rlm·m· mnis de :Ui dias suoer.ssivos, nem mnis de GO dins inl.<l!'pollndos, ·durnnto o nunn, som nniDl'izncfio Ill'óvin do llfinisLro
da Alllriculturn.
.
.
'l'oclos os pngnmenl.os neima ,wcvisl.os sr.~·iio ,:f'cil.os cm oui'O
no •cnmhio de 27, ·
.. I
'o\.1'1 .. 7 o" Nn VÍ[;'Ilnf:in cln prosonl.e lei, os s·nhinrJI.os rln Tnspeotorin do Pesrcn :l'!cam ·t·nduzldos. n clous unicoR, 'sendo um
rlc zoolor;in, cnmpl'ohnndondo lnnt.o {IS vm•t.cllrndos como os
invm•l.ehrndos, o 11m do ehimica.
.
·
Aort.. ll." Nn vigenoin dn presento lei, o onsino nwronomico
1IC\nri'~ limitnrlo nos sct:nJi,!ll.os osl.nholcoimolll.os:
Escola Snpel'ÍO!' do. A:;lPicu!l.lll'n c Afodicinn Vcl.ol'iniil•in,
oxcluidn n ostncfio do ·mncllf,nns;'
Horl.o FIOJ'IJRI.nl, excluiclos um nJiulnnt.o o nm mostro ,ifil'·
dlnoiro;
.
·
Escoln do n:;lricuHurn nnncxn no ,.T'osto 7.onl.oohnl1JO do
Pinheiro;
.
·.
Escolas médias .de S.. Bento das Lagos .e de Porto Alegre;

·sESS,\0 E~!
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Aprendizados Agl'icolas de !garapG-Assú, Guimarães, Ba!Iia,
São Simão, J3nrbacena e S. Luiz de Missões;
Eslncões ExpcrinHJnlans drJ Cot·oatú, !Esr;ada u Campos;
Postos Zoolcclmicos de Ribeit•fio llt·eto e Lages;
l"awmlas modelo tlt; t:l'iur.ão de Suinlu Mouicn, de l'outa
Grossa e Ubcrnbn; ·
Cttll!JlOS de Dcmons~rtu;fiu de Maeal!y!Ja, Espí-rito SuuLo,
Hacoat·u c Lavras;
·
Escola Pct'lll!lJJeutiJ de LucLiciuios de But•lmceuu;
Eslaçüt;:l Seriuicolus du BnrlmcC'UU e lJ1J11lo Gon~•alvcs;
Cut•sos ambuluntos:
Estacües Experitncnlue:l e l'o:llo Zootocllllicu dt! l'orlo
~\!egre, llio Granue .do Sul, c Cumpo Exp(lrimental de 'l'·rlgo
ern Bagó (eomo na Pl'OJJOsla) • .
§ 1. • ·os nuxiliat·cs do ensino da ·E~cola Superior de Agl'icultura só Slll'ÜO admiLlidos na wazão d1; um pum Lriulu uiLtmnos.
, § 2," As impo[·Lauoins, que m~ Jll'O)losta dv Go\•ct·uo s1J
dc~Liuavnm ao pcs~oul 1J· matr;riul dos cslabelccimcnws não
compt•c Ir endidos neste· al'i,i;;o SCI'fio d isLt·i!Jll idas pela~ tlivcrsns
cousignacões d1; « n!ater•inl » ·tios IJslabcler:inwJtlos adum especificado:>, SIJr;undo as nerJcssidadcs <tio cada qual, a ,iui~o do
GOVIWIIO e nwdhrntc r•cr;islrn JH'1lvio do 'l'r•ilmual dtJ Contw>,
não pcrdiJHtlo sm· clistioi!Juido a nenlrLun cslulJcleciuwuto rrwis
de 50 % da cunsignat;.fio. fixada •llil pt·oposta do Governo.
, § 3.• O mnLcl'ial c ouLt·os bous rJxistentcs 1ros 'IJsLabelucimenlos qtw doixal'llm ue 1'u,nuciouat• ser·ão recolhidos a outros
csta!Joif~rJirncrrtos do nrinisLorio r;m que possam tet• app!icur;ão,
rJ aquc!lus qw; rrcnlrurna applicat.üo tiverem se'l'iio vendidos
eu1 hasLa fJU!Jiicu, tluntlo-so ao produclo da V1:nda o dr.slino
.indicado JHJ § li".
,
§ :, • " A ;;u;ll'!Ja 1: corrsot·vuçüo tlus inuuuvci~ dcsoccupaúos
r!rn corr.;t:querrciu dr.sla disposir;iio l'icarri1J ;'t caJ'!,W do pessoal
-esLl'icLuurL•nLe irHiiSIJIJIIsavel, -cor•J'r!ndo tt reSiJCclliva dcsp1:~a,
que Slll'ti vt·úviumenLc rixada pelo Govrmw, por coula da quota
a quo sr: ref1H'e o § 2".
·
·
·
·
§ G. ".O GoVI}I'llO poúcr·rí Ye.ndot• um hasta pu!JiirJa os irn rno:Veis de sua pt•onr·iodadr; eu.ia r;oasot·vuufio julgue drJStW1:essal'itt
o resLiLtür· nos ;l~sl.ados ou nr.twidpulit.lndes l'llS!Wclivas os flliiJ
tivc•rem sido doados 11 . f,i!,ulo pt·ccario ou sob cCindicfio dr;
serem oxc\usivamontc tl1;sLiuudos aos .l'ins ern qtw or•n csliio

sondo utilizados.
~ li,"

·

.

•.

·

·•

O r·l'lldulllo dr; \'CIItla dos immoveis Sl!l'tÍ rcrJolhiclo
nos ,•,oJ'r•1:s puhliuos, r:o111o t•erJoiltt da Urriüo.
"\t•L. n." Na vigoLmciu da presente lei, o !H'utiuclo du8 pescarias J'nitus p1:ln Tn~pecturia do l'oscn oxccdcnlu ;is l!lf!ICOHsirlade.l
do r!stullo ouc eompcto 1í ttwsma inspooto'l'ia set•;i YütHiitlu rJlll
hasta pubHca ou ·pelo u.ado mnis ~Corn•onicute, applieamlo-su
ns sorrunas al'rocadndns no cusloio do uuvio o mais clopendorwins
da iuspor:tot•in, nLó o limito mnximo ·do J 00 contos, mcdi!bnln
·Préviu mllot·illucüo do MiuisLt•o da Ag!'icu!Lttt'tl c llt'eoL!l"iiu do
conlus !tU 1'út•mu du lo!.
•
·

~

f);J
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A impol'!nn~in que oxcedor n 100 ~ontos ou que, niio cxcodcnuo a essa C!utlliLin, dolxnt· do sct• npplicndn ao referido
custeio sort\ recolhida no 'l'hesouro Nacional, como renda du
Utufio, untos ao findo o Ll'imos~t·o nddicional.
Al'L. 10. A renda nrr~:cnclndn nu vigenj)iu du presente lei
pelos postos r.ooteclmicos, l'ar.endus modelo de criucão, uprondir.nclos ngricolns, campos do demonsLI'nciio o cstncões experimcntucs seriL npp!icncln no custeio dos propJ•íos cslnbclocímentos attl n importnncln coJ•rospondonle a úO o/o dns respectivas
cloLnt•ões ot•t•nmont!wius, obsoz•vuclas as presoripcões do urtigo
anterior.
.
Al'L. 11. O Governo pt·ovidencinrtí pnt·n que n fiscn!izacão
dos ·contractos c scrvicos a que se ·rofcre o t!ll'L. 105 do dccl'eto
n. 0.521, de 17 de nbt•il de :l012, soJa feita por runccionnrios
dos quadros das ropnrLicüos do minisLorio, sem augmonto de
dospoza.
.
A:rt. 12. Os se·rvicos de dcmnrcncilo o levantamento dn
pla.nla das i'ar.ondas uacionncs do Rio Branco sorüo feitos sob
a dit·e·ccão o i'iscalir.aciio da Inspectoria do Indios no l~stndo
elo Amuzonas, que substituit•tí a seccüo clisLrictal do Rio Bt·a:nco
na oxocucüo dos tt•abalhos que lhe estavam affectos c que
pudet·cm sct• mantidos com os J•ecu·rsos consignados nn verba 21 "•
•1rt. 13. O pessoal commissiouado pa·I'II exccuciio do scr·vico do registt·o r;encnlogi~o .de nnimaos o •·cgistro de marcas
do animacs, na Directoria G'cral de .o\gri•eulturn, '•lliio podct•á
exeedcr.do quatro auxiliares, ·com a gratil'icacüo maxlma do
450$ onda um1 mensalmente .
•o\rL. H. Fica o Governo autorizado n entrar cm nccôrdo
com as nssocincões ruraes do pniz, com suas ·uniões o com ns
cnmat·as municipaes pal'n exc•cucüo do sct·vico do rogistt•o
gencalog1co, correndo a despozn pela' ultima sub-consigna~•ão
da consigna~•üo «nrnterial » dn verba 1• o nüo pod()ndo exceder
n 4 :SOO$ nunuaes por Estado.
A:rt. 15. Fica o Governo autorizado a rever as tnbollas elo
vencimentos do pessoal das Estncõcs Expet·imentnos do Seringa do Pará o do Amazonas. no sentido do reduzit•, tanto
quanto possível, a despeza, pod(mdo supprimlr os cargos que
forem. julgados desuecessarios ou ndiavois.
Al't, Hi. Fica o Pt•osidouto da Jlopublion autot•izndo n promover a annullacüo· do contracto celebrado com Carlos C.
Wigg o Trujano S. Viriato de Aiodoiros ou, pnrn o fim do
ussogmnt• n livro concm·t·oncia na industria sldet·urgi,cn.' a
estender a todas ns omprezns que se organi1,at•cm para os fin~
ria lei n. 2.:.ou, do H do janoü·o do 10'111, os promios. favores
rJ vantagens constantes do decreto n. 8, 5:70, do 22 do rcveruiro
do I 011, o do twt. ·71 da lei n. ·2. 35ü, do 31 do dc7.ombt·.1 UQ
10.!0.

'

Cnmnm dos Deputados, 20 de dezembro do 1013. -Sabino
Dm•roso Jum'or, llt·csidonto. -:il.ntonio Slmaüo dos Santos Laal,
I' .Sc~rotat·io. -I!aul de Moraes Vciqa, 2' Seo~.ctnr.io~..-A Jm~

J!,!'.ll'! :ll\
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nr. 1013

0~3

O 51' . .Mondes de Almeida- St•, Pl'csidenle, ·requeiro :J.
V, Ex, qúii •contiullo o Sonndo ~obra si ~:oncedo urgcncia para
que se,ia discuLido hoje mesmo, som pt•ejuizo dus demais malarias que conslam ela ordem dos Lrabulhos, o podido de crcdilo
do Governo ·du quunLla do 1. 500:000$, doslluudo t\ t•opt•osentac1io do D!'Uzll na Exposicúo do S. li't•uu~.Isco da Culil'ornin.
Poslo a volos, é upprovado o req11erimonlo,
O Sr , Urbano Santos (JJC!tt ordam)- Sr. Presidente, o

proJ acto do ot•onmonlo da receita, que uca!Jn de chegar a esla
Casa, de accOrdo com o fiegirnenlo vao ú Cornmissüo de Financas.
Por parlo dessa, von·ho requerer a V. Ex. CJUC consulte o
Sanado sobro si oonsonlo que, antes dn discussão c votncão
dos orcamenlos conslanles da ot·dom dos LJ•nlmlhos, seja sujeito
ú discussiío c volnciío do Senado o orcnmcnlo ela ·receiln.
V. Ex. o o Sonndo compt•ollendem n mgcncia, do momento
para o Congt•asso cumpri!· o sou dovor, dolnndo o Governo
com ns leis de meios pam 'o 1'ulut·o oxcrcicjo, Vcrdndoipnm<Jnlc.
nós nüo dispomos do Lompo, como scl'iu pnt·n desejar, afim de
esLúdurmos ostc projecto, o propomos no Senado ns omcudns
do que alio seja, porvenLurn, cnrocedOL',
Noslns circumslnncins, n Commissão do Finanças :Unda
mais pódc fnzt:t· do que pedir ao Senado quo o nppriJ.ve, tal
como olle voiu da ouLrn Casa do Congresso. Era o que Lin!1n a dizer.
Ci>nsullado, o Senado ·appt·ova o ·J·cqucrimcnto do Sr, Senado!' .Urbano Santos.
.
·
Ol!ÇA;IllN'fO DA
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2• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados, numoro 02, de I 013, arcando a Rncoita Gorai da llcpublica pnt•a
191-í.
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disnussão dn pt•oposioüo da Cnmm·a dos Dopulnclos, numot•o 88, do 1013. fixando a dcspeza do 1\Iinislerio da Guerra,
para o oxercicio de 101.\.

·
O Sr. Pires Ferreira (') - SJ•, Presidente, apresentei ho,lo·
D. cousiclcmcilo elo Senado nlgumas omendos n cslo nr·camon to

o dcsc.io cjuo V, Ex. mo inl'ot·mo gj ollns rornm nocoitns o si,
nlt!m disso, pos~o npt'üsmllnt· oul!'ns no mesmo o!'cnmonlo •
.C) Este discurso nllo foi

rovisto po!o orador.
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O SR; l'RESIDilNTE - As emendas de V, Ex, achnm~se sobre
ú me::a é ~crfio lidas nn occnsião OPIJOI'tunn. V. Ex., entretanto,
poderú 1ilandar o't !Ilesa as out1·as n que se refere.
·
O Sn. PIREs, l?ERIIIW1A - A !ll'jmcira., Sr•.l'ru~iduutu, que
vou ll!II'OtielllaJ• u pam sei' sulnnett1da no voto do Senado, caso.
não soja aooeita a que ,iiÍ apresentei em rolncüo uo Hospital
Militar do Exercito.
.
·
.
A segunda reforc~so, Sr. l'!·csidoute, uos audiLorcs do
S'U erra.
.
.
O Govul'llo, no cot'l'Ul' do exerci cio dispondo 247:000$
~ómeutu corn auditores du guorru.
.
.Pedindo-se o rostnbelucimunlu da emenda da Gamara dos
Deputados que manda ·discrimiuar essa verba -- audilores tom-~u um l'irn; é reduzir a vuJ•ba a 186:000$000, E tL razão
é .simples, l!usluw.lo dizct• que j;l no Exercito uhugou~se ao
desproposito du, solicilutlo um general para obtot• n admi~são
de um auditor, u~su gcnurnl rospouder que andava procm·audo
crimino.sos para dat· trabulho ao grande numero de nudiLoru~
.que cxi~tom .no Excmilo - corou· do 70.
... .
Este ubu~o J'oi minorado pela dispens:\ de grande uumcro
desse~ J'uuceionm·iQ..~; puucu Lcmpo depois, porém, as cxigen~
citts polil.it:ns, o J'ilholismo úcsbrugado, dctcrminartllll nova~
tuuuLc a admi:;süo de novos uudilot·cs sem que pum isso bou~
vcs~c necessidude.
O Su. :ros~ Eur.~ÍliO - Alguns· foram rciuLos·rados cm vir~
tudo du suntoncu.
O Su. Pnms l?EIIIIEIKA - Aprovuitaram~sc, St·. l'rusidcuto,
Lla J'OJUodchwão da Lttbella dos veucimenlos dos miliLurcs pura
ttur:;m•Jnl.nt·. Ó nunli!J'O du autlilorus, porém, munduntlo clm·
aos quatro que exislium cm sorvico nuquclle Lempo direito
que a loi conferia nos antigos d~somburgndores, quando oxm·~
oiam os cargos do auditores, sem com Ludo· Ihos dar as vunta ..
gens quu culiio auferiam esses dosu.mburgadorcs..Ess,as vau~
taguns eJ'atn' iguucs, quanto. a vonctmentos, t\ prJmon·os· te~
ueuttJ:; de mtu•iuha - ti 50$, hoje altinge u 2!: 000$ , pot•,
uuuu ! ..•

Acct•uscc ainda que u l,abolla do remodela~iio úos StJrviços
Exut•cil.o Jli'OCUI'OII J'uzut· com quu os segundos Lcnuutcs
fossem mellioos, uuclilorcs, phtu·mnceuticos, de inl'unturiu,. ca~
vnllul'iu, ou m•Lillmriu, todos teriam o mesmo soldo o n musmr~.
f:J•ati!'ica~•fio. No cmtunto vemos cl'nr .n segundos tenentes nu~
'dilot•c:; :!I :ooo*, a outr·os n:000$, a Olllt•os H:OOO$; quuutlo
nns chtsSt),; annexas do proprio J~xrJt•oiLo QS medicas, que os~
Ludum duJ•aJllL' maiot• tcnwo tl J'uiom muiot• clespezu para nl~
calll;al' lmbilituciio p·ura o concurso o obter o Jogm• do medico
tnililtH·, ulltt•nm como primeir<>s tortenltis,. com vencimentos
i~;uaes 110s dos pt•imciros lencnles combntontcs.
Gomtll'ehcnde~su quo J'icassem resguardados os dit·eiLos
do~ nlHlilorus que hnvinm Lido uomeacüo untes da romodolncüo;
mus llnt· a umu ulluviüo do uudito!'cs· vonoimotllos ele 9, H.· o ·
.15 COI![U~ llÜO ~y COOljll'~l!CllcJO,
.
'

·uo

.....
'.

:.·><.

~·

.. .l·

,, • I

.'

SESSÃO EM 20 llll DllZE~lB!lO Dll 191~

•

62~

UM Sn. S!lNADon - Onde csliL isso ?
O Sn. Pmc:s li'EnnEJM - Eslt\ sobt·o a Mesa uma emenda,
n~signacla por varias Senadores, pedindo o rcslabclocimenlo da
discriminacão foiln pela Cnnmrn.
·
Não se comprchendo que cm um Exercito do 18 ou 2JJ
mil homens despendamos la! verba pum os auditores. Jú
baslu o que se far. cm cada reforma, que deixa 00mo aggrogu~
dos um corto numero do lentes pura dur entrada a nova nJ~
Juviiio. Assim ú que passou tumbom aqui a verba pat•n nu~
dilot·os do mnrinhu, verba de 00:000$, sendo esses uudilorcs
qunlro ou cinco.
Sangra-mo o corncüo porque lenho onlt·o ellos· nmigos
clcdicaclos, mns nesta occasião cm que todos bmdamos em
fav<lr do conll'ibuinle, ó preciso chamar a aLton~ão pura essas pequeninas cousas, porque dus pequeninas goLtas ó que
so formam os gr·andos rios, e seríL .assim qtio havemos de chega~
ao fim desejado.
O Sn. :Jo,\o L'ü1z ALVES - Quanta cousa .!la ainda para
COl'lnr !
O Sn. RAYMuNno DE MmANDA -. Não no norte. No norte
,h\ se cortou tudo quoanto se podia cortar.
· O Sn. Pnms FERilllTRA - Nas i'orons nt·madas todos os
cút•Les são recommendaveis, desde que não diminúa o numero
de soldados neccssarios ú defesa da patria.
O S11. Jo.io Lu1z ALVES - Não me referi no orr.•nmcrito
da Guerra.
O S11. VIcTomNo MoNTEmo - Si pudessem~s cortar os
reformados r
.
O SI\. PmEs FEnnc:mA - Jtí apresentei no Senado uma
cnicnda sobt•e as reformas, sem inspeccíio de saúde; sempre
condemnci essas reformas. Pot· que razão a Commissão do
l?inancns .recuou dennte de minha emenda ? Porque ? Não
trazia clla grande economia pura os cofres publicas ? Não
vinha elln acabar •ntó com a insubordinacüo fJUe so baseia
nessas reformas ? Todos os dl•as vemos officines que, por.
qualquel' nomoacito que lhes desagl'lldn, por qualquer preterição nas pt•omocões, lnncam ·mão do recurso de t•ei'ormn. E
cssn se fnr. sem inspecciio de saúde, embora se trate de homens validos.·
A outra emenda, Sr. Prcsideúto, que ·apresentei 't\ cousidorncúo do Senado. . •
·
'
. o sn. PnllSJDllNTll - Peco pet•missüo pnrn interromper n
v E:\7., lombrnndo quo ns omondus não forttm . apoiadas· o
nfro osliio portanto sujeitas a discussão.
O Sn. :Pmlls 'FllnfilliRA - nrns ·v. Ex. paz o projecto .cm
discussão.
Vol, lX
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O Sn . .Pn!lsiDENTE - l'tlns nüo as emendas, que ainda nem
foram lidas nn Mesa.
,
O Sn. PmEs Fll1111El!IA - Enliío perJo a V. Ex. fJUO mo sarnnla conlinüat· com a palavra, depois do apoinmcnto daR
emendas.
O Srl. PnEsror~N'm - Sim, senhor.
(São Iidas na Mesa, apoiadas o enlram em discussão
conjunclamenLo com o pt•ojccLo as diversas emendas.)
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O Sr. Pires Ferreira- Sr. PJ•esidenLe, uma das emendas
aproscnl.aclus por mim 1'oi n que podo o pagamon Lo elas obras
fuiLas no Hospital Militar do Excrcilo, a.l'im do ver si os cmproiLciros podem ·conLinuar com esses trabalhos. EsLa verba
cujo pagamento se exige, é cm virLudo do conLracLo foiLo
com o Governo, mcdinnLo concurrcnciu publica.
Não é demais que ou chamo a aL/.oncã" do illusLro Pt·osidonLc da Commissúo do J!'inanças, quo l(t foi o examinou
f.odo o Lrnbalho feiLo no Pavilhão do llospiLal CcnLral do
ExorciLo e que rcpt•oscnln uma glorin. parn. a engenharia
brazilciru, lendo sido osso Lrabalho fiscalizado por um jovon
ofl'icial, quo muilo se rocommcnda, polu sua probidade c compcLcnciu. E' preciso que o Governo so desobrigue dos compromissos que lomou com os seus conc;idndüos que, a sou chamado, aprescntum-so li concurt'cncia para serviços publicas,
para que clles, Lambem, como negociantes possam satisfazer
os cnrmt•gos que assumem.
Um desses cmprcileiros, cu,ia apresonlação solicil.ci, ú o
St•. Hcilor do Mello, engenheiro distincLissimo o ·compctcnlc .
E' .iuslo, porLanlo, que o Govcmo mande pagm• aos empt•.citeit·os as obras j(t feilas para que ollos possam conLiuuar
aquc!las que se compromoLlcrum a J'azet• •
A oulra emenda rcfore-so ao lrubalho do um ofl'icial,
que pam cxccutal-o, guslou 14 annos, tendo publicado quaLro
volumes do uma obra ncccssarin (t inslt•ucçi'io do Exercito, o
l.anLo clla ncc.essaria que o· Gov.crno mandou publicai-a, dando
om compensação ao sou autor alguns volumes, para quo ellc,
com a venda dos mesmos, l.ivesso alguma rccomponsn.
Mns, como se tot•nassorú nocessn.rios esses volumas, o
MinisLt·o da Guerra Juncou mão delles o os distribuiu . poJo
Excrcilo. E' o pagamento do mtm quanl.ia do 22:000$, a um
homc·m que trabalhou desde cadcLe, quo· 6 muilo conhecido,
pois, não ha quem niio conhcc.a o cx-cadcto O!ivcrio. Ilo,ic, cllo
é major, o até agorn reclama o sou direito. Ora dizom que
ol preciso uma mensagem, ora que ú pt•cciso t•equm•ct'.
A ouLra emenda mnndn augmcnlm• pum 230 o numet·o do
nlunmos da l~scola Militar, que crn do 200. O J•ogulnmonLo
nctual determina que este numct·o sc,ia do iDO, sem so lcmbrm• que manda que os almnnos dos collcgios ·militares quo
queiram conlinunr a carreira das armas c que lenham ob-
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tido boas notas, sejam ndmiltidos na Escola Militar. Eu peco
o nugmenlo do 30 nlumnos c a Gomrnissiio csl.ú do uocõródo
com este augmento.
: ,.
A outra emenda rel'crc-se nos auditores do guérm, quo
tinlmm dous nuxiliur·cs, os Drs. Momcs .Tnrdirn o Barbosa
Lima. Estes dous auxiliares foram nugrncnLndos dn dous outros, os Dr·s. Mnr·io t:nrnoim o Er.·ncsl.o Sá I'orcira. Dós~os ú quo
l.r·nlnva n lo i do romodclnoiío. l'ois ·bem, o Minisl.ro .da Guerm, d·o onl.ão, gcnor·nl Dnnl.as Bnrrcl.o, que mandou tirar do
quadr·o do Excr•r;iJ,o GO auditores, ·entro e!Jcs alguns que Linh~tn !linco nnnos de scr·viço, nomeou, depois outros, que duquL a pouco toem de ser· compulsados.
O Exol'Cilo rí uma r:Jnsso do homens validos pat·a a defesa
dn Nnc.úo, mantendo n ordem no ínLcl'iot• c rrpel!indo quem
tentai.' conl.ru a nossa .-:obcranin. Não concordo com a ndmi,ssiio do Jwmcns de 3G o 4o a.nnos no posto de segundos tenentes pam no fim de Lt·cs ou quaLt·o annos serem eompul&a<los
o imm para n easn como pensionistas do Eslndo ·som ter
prestado nenhum ser·vico t\ Nnoiio.
·
E' pot.· isso que pe<;o a approvucão da emenda aprrlscntadn
por um grupo do Sonador·es.
·
Ve,io L<io !Joa vontnclc da parlo do illusLr·o fiulator rlu Gommit<siio o liio f!Sforr;udo tem clle 5u moskndo nesse nssumplo
fJUO mcrcco n conl.inuncilo dos meus nppla.usos. E' o mesmo
digno membro dn. Commissüo do Marinha o Gucr'L'Oi de então,
sempro pr·opcnso (t ,iusLiçn, garantindo o direito do tereeir·o,;
o sompro procurando eortnr ns despor.ns que não se recommondam.
Peco ao nobre nulnlor um pouco do bonovolonci·u. 'llrtrn.
com os .lcrvidorcs do Estado, que não podem deixar de ser·
cilttdosl ombnr·gados c espoliados no pouco que possam ter.'
E' preeiso irmos cm socr:orro desses sor•vidorcs do Estado,
pura que a Nn,•ão se vo,in nJJivio,da do uma voz dessa vida tormonto~n pot• quo l.com pn~·Sndo de n.Jgum tempo pnrn <'á.
lloitoro, por·tnnto, o podido que fn,,o no nobre ficlntor,
porrJUO S. J~x. s.nhc que sem o apoio da Gommi.ssão do Ji'Jnnncns todos. os direitos o todas ns garantias dosn.ppnroccm.
JD pum quo isto uiio ncontcca ó quo ou O'ppello pm·a a justion.
do S. Ex.
O Sr. Viotorino Monteiro. (') -

mni~

Sr. Prcsoidonlo, V. Ex.

do quo ninguom, poder·(~ n,íuizm· quanto ó dosagradavel
di:sculir ussumpto desta nn1Lurozn, subido como ú que não sou

um tochrJlco, e sim um simples nmndor, t~ndo do responder
no illustro Senador poJo l'inuhy, que ncnbn do nproscntnr uma
nlluvii\o do emenda:;, ns quuos, upoznr dn solicitacüo do S. Ex.
nn minha opinião, não podem ser um~nradas, porque, longo
do l.rn.;;orom beneficio no sot·vicõ publico, nggr.avnm o The~ouro Nacional.
,('). Estq discurso não

fo~

peylsto pelo orador.• ,
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E' verdade que a Commissüo propoz que fosso eliminadO:

a discriminaciio do verba feita pela Camarru dos Deputados,

porque essa rli~el'iminacão, rol'et•indo-se Lambem ao exercício,
wllocnndo 0$ auditores aqui, alli ou acoh\; sem nenhum interesse para o sot•vico publico, devo competir exclusivamente
ao minisli.•o da Guerra. c não ao Congresso Nnciomll, que não
pódo sabev, Sr. Presidente, onde melhor podem ~·et•viJ' esses
i'unccionurios. E note o nobre Senador que a Commissão do
J<inancns propoz essa climinacão depois dr. ouvir o Sr. Ministro da Guerra; não o fez arbitrariamente.
O que admim, Sr. l'res.ídcnte, é 'que o meu velho o votemno amigo, o honrado Senador pelo Piauhy, meu chefe
desde o tempo em que fiz ·parto dn Commissão de Marinha e
Guerra, onde era soldado raso, desse cm publico tamanho cochilo.
·
Essn: discriminucüo; Sr. Presidente, não importa nenhuma
economi.a. para os cofre.~ publicas; a verba é a mesma que foi
votada pela Camm·a dos Deputados.
O Sn. Pm11S FllRnt'.InA - Ha 10 auxiliares a· mais que
teem recebido vencimentos ai.<! hoje. .
·
O Sn. Vrm•omNo MoN'rEmo - Labora ainda o hÔn.rnc!o
Scnadot· cm engano. Existem, é. certo, sete auxiliares d'c audif.ores, não sei nomeados por quem, não sei si pelo St·· Dnn,tas Bnr:·cto como S. Ex. affirmou .; Si foi pelo Sr· Danf.as
Bar:·cf.o, S. !Ex. merece as nossas mais acres censu~·as, porque não posso 'comp·rehender qU'c ha,ia tão pouco cuidado com
o m·ario publico para se nomear um individuo nas vesperas
da compulsoria, f.ransfornmndo-o em pensionista do Estado.
S; Ex., porém, nü.o tem .razão quando diz que com a
discriminação da verba o total diminue .. A v&r·ba, Sr. Presidente, é a mesma: Supremo 'fribunnl M·ililnr• c Auditores
do Guerm 206:000$. A proposta e a discriminação em nada
alteram essa ve.l'bn: contimla a ser 11 de 260:000$000.
Onda foi S. Ex. 'encontrar esse nugmento de despcza?
O SR. Pml~S FllRRlllllA - No Diario O{{iC'ial. .
O Sn. Vtc·roR!NCÍ i\!oNTilmo - E porque não Joau V. Ex.
a proposta c o projecto de Or<:nmento ?
.
S:·, Presidente, a Commissüo propo1. u. supp·ressão dcs~n
disnriminacão pc~r· uma simples questão· de administrncüo miJii,ar, c nnda ma.is; discriminada 11 verba ou não o seu total
li 8Cmpt•r. o mesmo.
S. Ex .. citou quntt•o ou cinco nomes, individunlir.ando
n questão, dizendo que tncs OUJ quacs fot·am p:·omovidos ou.
uomendos auditores de guerra, som que pnm isso hou'Vcsso
naccssidadc.
.
·
·. ,
O caso nüo (I assim pt·opriamcntc. Um grupo de mocas dos.
(J!Nl CX(It•ccm esses !:Ul'S'OS requereu ÍL Commissüo do lfinnncas n incJ,u·são no oJ•carncnto do determinada quanl.in pnl'n
que pudessem ~91' p,agos. A .Commi~siio, P.0~6m, !Jiio dçu P,n.,

. '·' ·.

.'

;··.

,.

1'.'

',

"
·•·'

·,

,."

ims]ÃO EM 20 OE DllZEMBM ·DE 1013

029

roccr fnvornvel ·o. cssn p~otcn~ão o nssim Jli'Occdcu por enf.cnclcr que •asses mocas careciam do .iuslicn.
Pois si ollcs l.eem esse direito porque rnzüo o Governo
não os contemplou na proposta nem n Cnmnra no projecto do
O~cnmon t.o ?
O Sn, .PmEs FERRElllA - Os qunL~o já tccm verba ·no ortamento. ·
0 ·SR. VICTORINO MoN1'JllnO-DiA'II V, Ex. a verdnde toda. 0
orçamento d.:\-lhe verba pnrn o vencimento de 600$, 'c o que
etlcs podem •l vorbn pnrn. complemanto de '1 :200$000,
. Como CJUCr qu·e sc,ia, Sr. Pt•csidcnt.o, o nobre Sanador não
tem razilll .. •rr·nt.n-se de moços que procuTnm ser melhor gnlnrdondos pelo muito scrvic:o que prestnm nn Secr•at.al'in dn.
Guerm •. ·
1\lltis, Sr. P.residente, j(L ó tempo ele entro.r prop.r.iamentc nn
npreciaçüo d11s emendas.
.
··!A .Commissüo não acceitn n. emenda que rcstab•;Jcce a
rlisc~iminncüo dn verba simplesmente porque. t.nl medi.dn não
J.tonr. dimin-u•icão do despezn. Si o nob:·e Senador tivesse Justificado n su:i emenda, nos convencendo de que com essn
emenda se diminuiria a despezn, tnl medida s·~ria immediatnmcn to acceil.n.
•
'
E ve.in V. Ex., Sr.· Presidente, ·.rt gymnastica orntoria
n que tenho de reco.rrer·, ·o esforco ext,:onordinnrio que tenho dP.
fazer sobre mim mesmo para, discordando do honrado Senador, núo pt•ovoca!' a sun irn. Quem ignor-a que eu rept•esento
umn conquista do nobre Senador desde longa d:ntn ? (lli.w.)
Tratarei agora, St•. Prcsid~nte, dns demnis emendas quo
se nc hnm sob~o n 1\fesn.
.
E hnvin ,i ú dado preferencin ás emendas dlo nobre Senado:o exactamente pot' esse carinho que lhe ded'ico c é tal
que si nüo fossemos do mesmo sexo reproscntnrin um cnso
ele real conquista.
,
.
.
O Sn. Pmlls Fanm:mA - Agradeço ·cssn manifestnciío puhlica..
,
;
O Sn. Vtc•romNo MoNTEmo _.: Ao nrt. 9• - Onde ilir.
«duzentos n·lumnos», dign-sc ·cduzentos e trinta». A Commissã'o mnndou· supprimir o disposiUvo dn Cnmnrn, mns foi informada do que hrt muitos ai um nos do Collegío Mililat•, que.
,it't to:•mi-nnr·nm o curso '" é ,justo quo elles. encontrem nos estnbeleoimentos militares Jogares em que possam domonsLrnr
o .J•esultadri ele seu·s estudos e no mesmo tempo concluil-os,
com cxito PIH'n n causa publica.
Pelo rogulnmento ficnvlb o Governo nu·torir.ndo n mntriculnt•
ntó 300 nlumnos; portanto n ·~mendn, ~estringindo osso
1
numoro paiJ'n 230, além de nttenclor nos ,justos interesses desseg
mocas, no mesmo tempo vem impedir quo. n des.pe~n .. seJn
elevn~n.
· · · · · ·· ........... ~ -··
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Esl:i cmcndn, pontnnLo, rhcrcco o assentimento dn Commissão.
Outrn omondn: «Ficn o .Poder Exocu/.ivo nulorizndo n
nhrir o credito do úOO :000$, parn pnga·r· ns dospozmi ,h\ foitns
com oA dons Jlnvilhõos .i:\ eonsl.ruidos no J:lospilnl Conl.t•nl do
ExcrcHo o o mnl.crinl ,i:'t cncommondado nn Eunopn».
Ora, cis-mo d'o novo nn /,!•isto sinn [b nãc. oelnr do nccôrdo com meu lwnrado co!lcga, Sonndot• poJo .Pinuhy, Sr, Prosidonlo, isso ú uma C]uosl.ão ndminisl.ral.ivn o ninguom ú mais
inlorcssndo do que o !'odor Exccul.ivo em pagnr dospozns dossn
naturor.n, accroscondo' que elle /.em pnm isso a vorl>n «Obras
Milil.n.ros~.

,../'c''
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O Sn, .PmEs .Ptmm>mA- Sol.oc·anlos contos I Tsso não cllcgn.
nom para pngfn.r ns dividas, rjll'nnto mais pnrn far.nr ob:·ns
novas.
O Sn. VrcTom~o i\fowrrnno - Mns o Governo /.ovo pnrn
isso 2, 000:000.$, Qtio foz dei! os? Si porventura ó noceBsnrio fazor osso pagamento, porque motivo o Governo não si:!
diriA'iu no Congi·asso? .Por que não diz que hn neoessidndo
inncl.invol de fazer osso pagamento ?.
tEu mio posso conscienlement:.J dnr pa.t•ecor favornvol n
essa emenda, siniio depois de Ler ouvido o Governo, Som isso
niio mo pnroce rnzonvel quo cstc,inmos grnvnmdo o orcnmmto
dn Republica•. ·i\fou pnrocor ó conl.l'nrio, Mns crcin o honrado
Scno.dor quo osl.ou quasi eh orando no d izcr isso, (lliso.)
O Sn. .Prm~s FmnmrnA - Isso é mnil.n animnd'or para os
qtre J'nzem conlrncLos com o Governo,
'
O Sn. Vrr:-ronrNo l\!ON1'1ltno -Aqui osl.:\ outrn emenda do
hon~:tdo s·~nndor, quo mo Jnl:!!'oco n mn.ior sympnthin. Vou
hisl.orinr o que occort•cn eom .Jiolncii'o a cssn emenda o o Sonndo .iulgnrú. O Sr. mn,ior· OJiver•io, TnDL•o do real morccimenl.o, erJ!'cvou uma obm soht•e nssumpto5 mílilnres; essa. obm
foi impressa nu TmiH;onsa Nncionnl o sou aul.or recebeu mol.nde
dos oxompln.ros, J'icando n ou,J.rn. mcLndo com o Governo pnrn
pagamonl.o das dospczns do imp:·cssiío, Acontece, poróm,
~egund•o as ini'O·l'l1lUCücs que Lenho do Govo:·no, quo o nulor dn.
obra não conseguiu vender os cxemp!n-t•os quo lho couberam o
:í vis ln disso. cult·ogou l.nmhcm no Govm•no oss·;s exomplnrcs,
o o Govm·no os rlist.l'ibuiu pelos corpos elo Exo:·cil.o. Imru'il'ido
.sohro osso fucl.o o Govot·no Podern I assim o declarou, o mnis,
que os nüo pagnrtt' 'porqu·tJ niio Uuhn vót•l>n pnl'n isso. Si niio
hnvin verba pnm osso i'irn, como se .i·us/.il'ica.t· ngorn. n oomprn
j(l r.onsumnd;t som uulal'iznciio Iogol
Nii~ pn·rorw I:cgullm• n.
prnticn de um nele dostn nn.l.urczn, sem Pt'c\'Jn nuloJ•tznciTo do
Congresso.
·
.
.Por conscquoncin. n Commissiio ontonrlo, npoznr do nclm~
rnzonvol o nnt.urnl o proccdimont.o do honrndo Sonndo:-, dofondondo um companheiro r.Io m·mns, quo .,L~m morccimonto
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o valor, quo rí p~ceisn que o Governo ,iust.Jriqu·~ esse nct.o
para que olla cnl[tkl se possn mnnifoslnr. Não podemos dnr
nssontimont.o n ost.n cmondn, sem esb~ requisito que n Commissão .iulsn inr.lispensnvc!l.
Temos nqui umn emenda do Sr. Senador José Euscbio, cm
relnciio nos auditores.
·
O Sn.•Tost~ Eusgmo - J1\ pedi n retirada dosln emenda
porquo o nudiLo~ a quo olla se :refere .itt está incluído na
vorbn.
·: 'i :li~t~!Lá~ll'«
O Sn. VtcromNo ~foNTmno - Neste cnso niio tenho que
mo manil'ost.ar n.•respeito.
Oul.rn r.mendn, assi.gnndn poJo Sr. Olivoirn Vallncliio, oslú.
nssim concobicla: «Na visoncin .dn presento J·~i, só: na fnlta
nbsolul.n ct·e ol'l'icinos orfectivos podorfuo os reformados s·ar chamados a serviço do conselho do guerra•, devendo tnmbem ns
vag,as que estes deixarem nns repartições milil.nres, po,r. mo~Le
ou domissiio voluntnrin, ser preenchidas por ofi'icines, salvo si
o 'Jmprogo für de natureza que possa tnmbom ser exercido
por· civil, cnso cm que ficnr(t no Governo n fnculd.ndo do esl:olhn,. excluídos .cm qualntwr hypoLhesc os officiues arTegimontndos,.
Esln. emenda, Sr. Presidente, ó conveniente porqu'o vem
rscla~cccr o toxt.o do pro.iocto dn. Camnra. Por consosuinba a
Commissiio n ncceitn.
Sobro n cmonclu que diz: (Onde convier - Em vez de·
38 :o\00$ parn os mcmbr·os militares do Supremo Tribunal
M.iliLnr, dign-se - OG 000$~, n opinião ·da Commissüo ó do
quo não so,in 'ncccitn. ·
A omondn subscriptn pelos Srs. Laura Sodr6, Pires Ferreira, l!'elippc Schmidt, Indio do Brnzil o Gabriel. Sal.gndo, doterminando diversas condicõos para quo os 2"' tenentes do
l~xorcito que tiverem o curso do engenharia, pelo Regulamonto dn gscoln Militar do 1005, possam completar o curso de
ongonhnrin do ncc:Ordo com o plano do •ensino do mesmo resulnmcnto, tratando do assumpto referente á reforma do ensino, niio pódo sor incluída em lei orcamentnrin, o a Commissão doix11 pnra se manifestar a respeito quando se tratar
d!l roform11 do ensino.
O Sn. LAuno Soom~ - Nilo apoiado. Nüo se trata disso.
E' nm equivoco lnmontnvol do orador. Outras reformas teemso feito no orçamento, mais rndicnos do que ostn.
O Sn. VrcTomNo MoNTEmo - Tomos aqui umn outra
emenda que manda rostnbclocor o paragrapho unico do artigo 27.
O nrt. 27 detorminn que os offioinos do Exercito que·
oxorcorom ns funccíles de doconcia nos institutos militares de
ensino, porcobm•iio unicnmonto os vencimentos do seus postos,
sem direito a nonhumn outra grntifioncüo, ou a outros voncimentos cspecia61J,
··
· ·-
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O pnrngrnpllo un ico, que se mnndn roRlnboloacJ•, diz que
os officines do Exercito que nctunlmonle dcsomponhnm estas ·
J'uncçüos, o, a!rím do soldo das suas patonl.es, percebem outros
vencunontos, continuar·ão no gor.o das .vantagens ospociaos nt!l
que se finde o prazo de suns commíssües de docencía.
· Parece ;i Commissão que isto repz•osenta uma justa rott·ibuiçüo ao trabalho, o trabalho intolloctual dn mníor monta,
o no mesmo tempo, acha. que, desde que n t1amarn .estabeleceu esta excepção, não podet•in, logJcnmcnte, dignamente,
deixar do consignar a .verbn correspondente, porque ·então se
nstnbolocorin uma disposicão inocua, porque nüo dnvn verba
correspondente.
.
·
A Commissüo entendera dever supprimir o paragrnpho
unico, mas ho.ie, depois ele· novn consuHn om relação no nssumpto, tendo roflect.ido melhor, entendeu por sete de seus
membros, com excepção unica elos Srs. Senadores J<eliciano
l'cnnn o Francisco Sú, que estn emenda devia set· accoítn como
uma· homenagem í1 justicn.
.
Esse facto mereceu o apoio de quasi todos os Srs. Senadores.
·
'
Ha uma emenda do Sr. Senador Alcindo Gunnnbnrn e
outr•os, mandando ·J•estnbelecor o nrt. 22, dn proposição dn
Cnmarn dos Deputados. Refere-se nos officines auditores actualmente existentes, que são sete ou oito, ·o que, n ,iuir.c do
Çloverno, .continuam n serv.ir, ele accórd() ,com a. lei em
VIgOr.
Esta emenda é completamente nncd)·nn, isto 6, completamente inocua, porque n Commissüo supprimiu este dispositivo, por não alterar n situação desses mocas.
ComQ jú disse, ellos estão servindo n juizo do Governo,
emqunnto bem set•virem, Si amanhã o Governo entender, elles
podem ser dispensados. Entretanto, ellos não toem sido pagos
pela verba de àuditoros,. nem pela verba extr•nordinnl'in.
· Entende pois a Commissão qua niio tem cabimento a
omenda do que se trata.
·
Hn umn emendn do Sr. Senador Laura Sodró c out1•os, que
cogita do mesmo nssumpto do uma outra apresentada pelo
Sr·. Senadol' Pires Ferreira. Dir. olln: «Rostabelocn-so n discriminncão da pmposição da Cnmnra sobro a rubrica 3', na
pnr•Le relativa no Supremo Tribunal 11ílilnr c auditores,,,
Eslú prejudicada.
,
'l!n uma ~mendn do Sr. Senador Fclippo Schmidt ú rubrica 5'. A Commissüo tinhn mandado supprimir ns Pnlnvrns
- 'l'orpedo Lnmariio.
·
.No 'tempo em quo eu era Deputnclo, já esse nssump·l{l· figur.nrvn nos Annnes dn Cnmara.
A Commissüo mandou supprimir ossn rubrica, pórquo
r.stnvn ·informada de que clla ern J'elntivn 110 pesson,f opcmLrio c, por conscqucncia, ·não podia ~.ar .ciC~>"fnlcodn d.:o, qunlquot• quantin., po•rque oollooava o Governo cm diffiouldad(ls..
ln1'1}t~mnd'n,. poróm, .de .'quo ;nssim não ·ú, entendo quo nil!.l IJ,a
inconvc•nicnlo cm ser ncooHn n omondn.
"
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' · Hti mnn: cmcndn do illusLt•c Senador· p~etlo Pinuhy, St•. Pires Ferreiro, que nuto,rizn o Poder Executivo n tirar dn verba

- Obrns - n qunntin de 300 contos pnrrt occoJ.•rer :Is dcspezn:s
i'eitns com n construcciio dos pavilhões do Hospiln.J Ccnl111a1.
A Commi·ssiio entendeu, pelo ,,ml humilde orgão, quo n
emend•a esllt pre,iucl!icndn em virtude do parecer que deu nnl;~riormcnto. Tanto mais prcjudic.noo csllt quanto o nobre
Scnnd01r que a apt•csentou, disse que n qunntin 'Orn pedidn ern
ín.suffícienbe e que não pod'in attcnder .nbsolut:~meri,l.e ús ncccssiclndes que tinha cm vistn. Sendo assim, S. Ex. mesmo
condemnou n sun propria emenda. Es•tnvn olla, pois, prejudioadn.
Hn, finwlmr..nte, Sr. Presidente, uma emenda da Commissiio do Fínancns que mnndn restabelecer os creditas cspecincs
n.s. 9,528, de 24 dle ·abril de 1012, e 10.270, de 18 de julho
de 1913.
·
.
A Comm:issão· resto.beleceu esta disposiçiio, dennte de insisl.cnte~S solicitncões do Poder ExecutivG, porque cm' vir·tudc
da autorização á~sses creditas, elle jú tinha feito avultadas
enciJmmendas na Europn que estão par!ll ser pnga,q c representam um .r,omp,nomissQ solemne do Governo da Republica.
ESsas encommendas C'S•tfi-o em viagem e constam de- grande
f{Unntidndc de armamentos. São 250 mH carabinas, 100 mil
cnnos, grande quantidade de material bel!ico para fo~~alczns
c sobretudo imp-ortantes municõeos de gue11ro.
Nestas condições, :o MinisteriG da Guerrn ,julgou vital o
!1Mlabelccimento desses creditas, A Commissão, embora isso
repugnasse, pot·que so tratava .de dcspezna, que não quet•ia
nutGri~m·, ~o-i forcada a conceder 'Ln!Els credites, porque representam um. compromisso em contracto.
·
Assim, cumprindo o meu dever, remetto 'á Mesa as em0nrlas e ,'ti, porventu!'n, os meus· i'llustres cGllegns entenderem
que as e:I."JllicnK;ões que acabo de dar, embora não tivessE> bastante tempo pmro C.Studnr· ns cmendns offe.recidns, não fornm
bem claras, es'lou. prompto a dar outros esclarecimentos de
modo n elucidar o voto do Senado .
. Resta-m~. pois, fazer votGs pnrn que no futuro as nooMs
classes nl'rnndas, o Exercito Brnr.ileiro, de tüG gloriosas trl!--:dições, zele por ollas, remodele-se; que se torne uma rea.lldnde o sorteio militnr, que c soldndj) niío sejn rccrutndo nn
mnsro br•uto, ignolrnnto e. inconsciente,. mas quo venhn dns
classes cultas c educadns desses mocas• que são·, por assim dizer, a n.lnvanca do lWogrosso do nosso paü. (Muito bem; muito
bem.)

o Sr,' Pires· Ferreira o Sr, Presidente -V.

.Peco n pnlnvrn.
Ex. já faUou duns vozes.
O Sr, Pires Ferreira - Falloi uma nponns. ·Desejo lêr
umn J•olncüo elos nuditoros de guerra.
Ex. póde Jar n rolncilo.
1 o Sr, }'residente ,_

v.:

•
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o Sr. Pires Ferreira - «Despeut dos nudilores do
gucrrn cm 1013.
.
·w mnJOrOS:
O!•dclllado ........•...••.... , . • . 033$333
~

...

'

..
... .
'

..

GrnUficn:cüo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350$000

J\Tcnsncs cadn um.................
2 audi!Ol'',1S (cnpitüos) a 15 contos
nnnuuos ................... .
3 nudil.oros cnpililos:
Ordcnndo ........................ .
.................... .
G•rn LI'j"1cnc:ao

083$333

30:000$000
500$000
350$000

Monsnos r·ndn um, .. . .. .. .. . .. .. .
4 -i"" !cncnlcs:

850$(}00

Ordenado .......... ,. ..... ~ . . . . •

383$333
350$000

l\Tensncs cada um,.;..•. ,,., .•. ,,.
4 2"" tenentes:
Ord.onndo ..................... .

733$333

Grnlificncüo . . .. . .. .. ... . .. .. .. ..

G·rnLifiCnção ..•.••.....•........

300$00(}
350$000

l\Tonsnr.s cadn um ...... ·..•.•... ,.

!iii0$000

2 amdliarcs ·auditores · no Amazonas o J\laLLo Grosso, 050$ monsncs .c mais 20 "I" no vnlor de
i :üCi0$000

o ••• o o ••• o ••• o •• o •

W nuxilim•ês de auditor dos quaes
O na Capil.nl Federal c l na Bnllin

n 650:$000 ..•.•.. .•...•..•.•..

Do~.poza
!I

roa! :. .. .. . .. .. .. .. ..

23:500$092

30:600$000

...
35 .184$00Q

31 :2(}0$000

18:020$000
78:000ijl00KJ
247:203$002

E' csln, Sr. Presidente, n discriminncão losnl.
O quo .ou niio quero é que so pnguom 217 contos pnrn
27 ntldítm•Js, quando a lei mnnda pnguv uponas t\ H. ·
lin cnpi/.iios com '780$ o ntú 800~000.
Peco a V. Ex., Sr. l'residonlc, que mando publicar e~tn
disoriminncüo.
O Sr. Francisci Glycorio ( •) - Sr. Presidente, o nobrB
Rcln l.ot• dn Commissilo deu parecer conJ,t•nrio. zí 'umondn qwl
apz•oscnloi t•olntivnmonf.o nos ministros, nos membros militnrcs do• Supramo Tl'ibunnl illilitnr, mas S. Ex. não fundnmon !ou o sou pn!'OCCI'.
"
'

.(·) Este discurso nüo foi revisto pclG orador.
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Sr. Presidente, n lei. de. 03, que instituiu o Supramo Tribunal Milil.nr, mal'C0\1 nos membros miliLnros a grntificncrto
d~ um conto de l'úis, corJ•cspondentc ús Junccücs do ~ommau
dnnl.c de Exercito c .elles rocobiam, nessa conformidade, os
seus vencimentos.
.
..
Por uma lei posterior, o Congresso reduziu tnes gr~t.Jflcnr;ões para 7.200$ nnnuacs, isto é, 000$ mcnsncs. Os mlhtnJ•os mcm!Jt~o~ do Supt•crno 'l'l'ibunnl Militar intcntnrnm n sua
neniío cm juizo federal, fundada cm que pelo art. 57 da ConsLiÍ.u icão, os vencimentos dos .juizes faderncs, uma vez cstnh~lccidos, não· podem ser reduzidos por nenhuma f6rmn.
A scnlcnc[l. do ,iuiz. dn primeira instancin condcmnou n
Un iiio n rcspcil.ar n gt•ntificacão rlc um conto do ré is para
cncln um dos membros. A. União nppcllou pam o Supremo
'l'l'ilJUnal c cslo 'l'l'illllnul, pot• dccbão repetida, 'declarou que
os membros mili!aJ~cs do Supt•cmo Tribunal Militat• são ,juizes
faclcrocs ~ ncstns condicücs nenhuma lei, nenhum neto do
Congresso pódo r.oduzir cssn gratificncão c condomnou a União
a. pagnl' esse voneimenl.o, nrw {t razrw do 7 :200$, mas de um
conto de réis por mez. O procurador geral da Republica. niío
se conformando, embargou a sentença c o Supremo Tribunal
FcdeJ•nl, irrccorr·ivelmentc, manl.evc a sun decisão.
r.ogo, o que nos cnb<l 6 obedecer a essa sontoncn. c nessa
confm·midndc incluir verba suppJ.Dmcritnr, no crcnmento da
·O.uorrn pnrn osso pagamento. Quer dizer, cllcs toem actunlmcnl.o GOO$, o. Con::;t·csso deve ad,Jicionar mais /100$, que fnrú
n som ma do um conto ele ré is por mez, qtm 6· o que é devido
a cadn um dos momJH·os do Supremo Tribunal Militar segundo
irrecol'rivél clocisãn do Supremo T!'ibunnl Federal.
Creio que Lenho assim dado ns razõos ns mnis concludcnl.ns cm favor· dn emenda qu·a apresentei.
·
O orr)amcnto consigna 'n verba do as ;.\00$ o ou pedi quo
essa VCI'ba fosse elevada n 3G :000$000,
Ern o ~Jto t.inlm a dizer, para csclnrccer o ,juizo dos honrados Srs. Senadores.
······'-'
Encerrada..
•
São upprovn.dns ns seguintes .
EMENDAS

illnnLcnlw-sc a rubrica u! do nrt. 1", conforme a propoo•iciío da Camnru.
·
Snln das sessões; 20 do dezembro do 1913.-F'. ·sc/limidt.
Onde convior:
RostabcleiJn-sc,_o paragrapho unico, do nrt. 27 com n·vcdla
corrosponclontc. · ·
'
Snlu elas sc~s,jcs, 20 rio dozombro elo 'lnl3.- Alr.inrlo Guanrr/mrrr.·- Oli'tJcim Vallarltio, - Jlaumunr/o da Miranda. F'rlipJW Sr:Hm.irlt - Gabriel Salaadr.o. - bulia do BJ•a:il. -

MI/no: Lemos, - Si{lismundo Gonçalves, - Josó illur,tinlio,,
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Onde convier:
Fica cxlinclo o corpo de dentistas do Exercito.
Snln dos sessões, 20 elo dezembro de 1013.-Pil;as Farrai1•a.
Ao nrt. 0", onde so diz: 200 nlumnos, dign~se: 230.
Snln'clns sessões, 20 do dezembro de :1013.-Piras Fai'I'Cira.
:Ao nrt. 12 dn proposicüo· dn Cnmnrn - Radi.in-se assim:
Nn vigencin. dn presento lei, s6 na fnHn absoluta de ofJ'ioincs effl!ctivoil, ·poderão os reformado:. ser chnmuclos n· servico de consol110s 'do guerra, devendo tnmbcm. as vngns quo
estes deixarem nus repnJ.•ticões militares, por morte ou demissão voluntnrin, ser preenchidas por officmes effcctivos, :.alva
si a emprego 1'ür do natureza que possa ser l.nmbem exercido
por civil, 'caso em que ficn.rá ao Govel'Uo a J'aculdndc dn csllOiha, r.xcluido$, ~m qualquer hypothese, ;JS otriciacs art•egiment.ndos.
·
Snln dns sC:ssücs, 20 do dezembro do 1013, - Oliveira
Valladiio.
·
.

-

Onde oonv ior:
'Ar.t. . Ficam em vigor como orcditos ospecincs o desl.inndos 110s mesmos fins parn quo fot•nm nbcJ•los, os snldoa dos
m·editos nbedos pelos dr.<ll'etos ns. 9.528, de 24 do nht•il de
1012, Ioi.i,rn i, nrL. 1', e 10.279, dr..18 ele ,iunbo de 1!H3.
Wctm•ino Montaii'O, - Jatío Lui:: Alvas. - Gluccrio, -

Urbano Santos. -Francisco Sá.

·

E' nnnuncindn n vi:> tacão dn seguinte
EMENDA'' .

. I - nostnbclccn-se o nrt. 33 do projecto dru Cnmnrn aos
Deputados.
·
· . ·
·
'
'
II - .1\ccrescen.te-so · onde convier:
Aos segundos tenentes do Exercito, que f.ivorem o curso
do nrtilhnr•ia, pelo t•ogulnmento dns Escolas Mi!Hnres do 1005,
sert\ permit.tido completar o curso de Engenhnt•in, de nccõrdo
com o plano de onsmo do mesmo regulnmonto, sendo-.Ihos,
pam esse fim, concedida. Jicencn para que cm 1014 · so mnf.t•iculom no 3" nnno do· referido cm•so, antes de cu,ios oxnmes
finnos doveriio prestar• o dn ·3" nula do 2" nn. no, conformo
IICIUOlJo .citado plnno do ensino.
· .,
Os segundos tenentes o aspirantes que, tendo o curso do infnniXlrin e cnvnllnrin, ·pelo regulamento do 1005, doso,ia.rcm
esludm• os cursos de nr.tilllnrin ou ongenhnrin, podoriio fazei-o
do nccllrdo com ·o actual rogulnmonf.o de 30 do nbril do 1913,
c·oncedonclo-se-lhcs liccncn pnrn que se ·mntt•iculcmo primeira..,

,..
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mente nas nulas do cnlculo o mocanicn do em·so fundamental,.
devendo prestar ·OS exames dessas sciendas no fim de .um. anno,
c continuando os respocLivos cursos 'de acc1kdo com o que
pt•eccitua o art. 03. do regulamenlo viscnLo,
S'nla das sessões, 20 de dezembro de .1913. -Laura Sod1•e.:
- l'i'l'cs Pcrreil'a, - l•'clim1c Schmidt •. - A, lnd·io do Bm:il.,
- Gabriel Sala ado.
·
·
O Sr. Lauro Sodré (') (para· cncaminha1• a volaçllo) Sr. l'resídente, a esta parto ha duas emendas ol'ferecidas por
um grupo de Senadores: uma restabelecendo a disposicão jtí
consignada na proposicüo que veio da Oamal'U; a segunda ó
uma emenda additiva. Estas emendas não rcp~·cscntam tal
uma alter•açüo" do sy.~tomn cx·eado pelo regímen vigente daa
cscol•as militares; ellas tão pouco cnoermm uma rcorganizaciio
do ensino. São simp-les emendas que r•egularão no exercício
do :1914 a matricula nessas escolas em co·ndiçües especiaes,
,pet•,mittindo que uns continuem de accôrdo com o regulamento
'em que iniciaram Qs seus estudos, o outros de co!!tl'ormidude
com o regularn;ento vigente. .
T·rata-sc, pois, de emendas que só terão !IP~licnQão para
us matriculas no exercício de 1014, pot· cons~umte, cnbtvois
dentro do orcnmcnto. A primeira dellas restabelilce o. disposiciio que fo.í consignada nn proposição da Co.mara, e (ij outra
consigna dispositivo de um projecto do lei remeutído da Camara
no Senado, mas que não ha tempo para ser .vobado. Por isso
os membros da Commissão de Marinha o Guerra utilizaram-se
da discussão desse orçamento vat·a incluir ncllc a disposic;ão
que essa lei especin•l manda adoptar e á qual a Ca.mara 'Ó 1'a:voravel.
Por esse motivo, Sr. P.residente, •requeri n V •. Ex. que
submettcsse a voto sepamdamcnte as duns emendas aprcs.entadas pela ·Commíssüo de Marinha e Guerra;,
.
E' npp·rovada a emenda.
''
E' an!luncinda n vota~iio da seguinte
.,
llMllNDA

Onde convier: ·
Fica o Govemo autot•izacio a pag1w a quantia do 22·:ü84$,
importnncia dos livros do sua propriedade, que' o ex-Ministra
da Guerra mandou distribuit' aos corpos da tt·o"Pa do Exercito
Nacional.,
·
.Sal~ das sessões, 29 de dezembro de i 913. -Pires Jo'cr•

1~ci1'a ..

·

·

·

O Sr. :Pires Ferreira '(Jlal'a ancaminhm• a volanllo)-

St·. l'residento, o modo bt•ando por quo V.· Ex •. me concede o.
palavra, me anima a i'allnr pouco o o fnco paru pedi!· um acto

[(' J; Est~

~!s_qu~s.o.

~

't .

.

'

nliq ~q~ ~~v!s.tq P.elq .orn.d.o~.:
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do .iusticn no Congresso, cm favor desse ofl'icial, chefe do numcr·osa família, esforcndo o Lrnbnlhndor.
O Govorno reconhece que mandou Inncn.r mão do seu trabalho o distribuil-o pelo. Excmilo.
'-\ Commissão limita-se n dizer que não lm mensagem do
Governo, m11s o officinl requereu no Congr·csso, o que suppro
a mensagem. Em virtude desse rcquor·imcnto, a Commissão
dil'igiu-se no ~Governo o esse confil'mou o que dissera o official.
A Commissão esttí no seu direito de informar, como regra
gemi, 10onLra a em()nda, mas impugna a pretcncüo, que ú do
inteira justicn.
·
Rej citada a emenda.
São igunlmcntc rejeitadas as seguintes
EMENDAS

Onde convier:
Fica o Pode!' Executivo autorizado a abril•. o credito de.
500 :000$, para pagamento {]C despezas ,ití feitas com a consLruccão do deus pavilhões do Hospital Contra! do Exercito e
assentamento do mntorial jtí. adquirido nu \Europa pura o mesmo
hospital,
·
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1!H3. --Pires Fer·

reira.:

Onde convie!':
Em vez de ·as:400$, para os membros militares do Supl'cmo l1ribunnl 1\Iilitar, diga-se: no :000$000.
Sala das sessões, 20 do dezembro do 1•013. - Glycerio.
llcstnbclcca-sc o art'. 22 ela proposicão da Camnrn.
Snla das sessões, 20 do dezembro de 1013. -'tllencm• Gui-

marães. - Lt!'iz V·ianna;- Xavie1• da S'ilva,

. llcstnhelccn-sc a discriminncüo dn proposicfio dn .C:am1wa
dos Deputados sobre a ru.brica a• nn parto ·relativa ao Supremo Tribunal Militar. o auditot•es.
.
,
·
Sala das sessões, 20 do :dezembro do Wl3. 'l- Lauro Sodrá.

- illenew· Gtthnarüas.- Generoso Jllm·qttes.- Xavie1• da Silva.
-Gonçalves Ferreil'a, - Gab1•iel Saluado.

Onde convier: •
· Fica o Poder Executivo autorizado n ti.rnr da vorhnObras-::- a quantia de 200 :000$, para oCJc.orrer ús c:lesp.czns jú
·~t.~

,,

•

.

'
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feitas com a construcoüo de dous pavÚhõcs no 'li'ospitaJ Central
do Exercito.
Sala das sessões, 20 de dezembro do i013. -l'í1'es Fer1'.eira..

I

ncstnbclcca-so a discriminaoüo da proposição ,da Gamara
dos Deputados, sobre a rubrica 3' do oJ•çamcmto da guerra relativa ao Supremo 'l'ribunall\Iilitar c auditores.
Sala das sessões, 20 de dezembro de i OL3. -· Pi1'es Fc1'•
'J'eira.,
E' approvada a proposição, que :vac ú Commíssüo de no"
~accão.

O Sr. Victorino Monteiro (pela orderrl) •requer o o Senado

concedo urgenoía para a discussão immcdiata da redaccão final
da emenda do Senado ao orçamento da Guerra.
o Sr. 3' Secretario (servindo de .2') lõ e ll approvado o
seguinte
p,\RECER

N.•: 296 ,...-1913

Redacnáo {ínal das emendas do Senado á proposição âa Cwna1·a
dÓs Deptttados, n. 88 de ·l.?l3 fixando a despc::a do Miuisterío da Guerra no exercício de l OU

N. i
:A' rubrica 3'- Supremo Tribunal Militar o auditoresa verba da proposicão da Gamara, ,supprimindosc a discriminação cm rolaciio aos auditores.
~IanLonha-so

N. 2
~\'

mesma rubri,ca 3'- 'Augmentadil de 25 :200$00J, sendo
!2 :000$ na ·consignacüo -Auditores -parn IJOmploLar os vencimentos a que toem direito os antigos auditores dos antigos r,•
o ü• distt•iotos militares o do 13 :200$004, na mesma consignação: 204 :550$000.

N. 3
iA' rubrica 4• - Supprimam-se as palavras c consisnncões
-..Escola de Estado-Maior, etc., nté ii O:465$ ~-o mnis, como
está.

N. 4

k\' rubrica ü'- Fabricas- Fnbricn do Polvorn sem Fumacn do Piquete -Supprin1am-se os dous auxiliares do chi-·
mica o dign-se: « dous segundos chimicos ~.
.
'Ordenado
2:880$000
~rntificnciio :··" ,". ,, •. , • ,. '·" .:,.:
1:440$000 S :0·10$000
'o

I

I

I

'too' ooo'ho:o ,·I

I

I

I

t

I

I

I
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N. 5
A' rubrica s•- Soldo o gratificações a offioinos- Consigne-se a verba de 38:400$, para pagamento a oito ministros
milHares do Supremo 'l'ribunal l\lilitar da diffcrenca da gratiú'icncão actual e a de 1·:000$, de accõrdo com as decisões
judiciu·rias.
··
·
.
N. 6

· ~\.' t·uht·ica 13'-:N •. 20-Pat•a os trabalhos de levanta..
monto da ctwla geral- Como na proposta -150:000$000. . ,
N•.7.

À' mesma rubl'ica n .. 27 -:-Eventuaes o survicos exlraot·dimwios- Supprimam-so as palavras: « unicament.e ·do Es:..
tndo-illaion, 100':000$000.,

N. 8
A' mesma rubrica, n. 27- Supprima-se a verba de .....•.
50:000$, para as obt•as do Collegio Milita•.: de ·Minas qoraes,
nL•crescido s6mente de :100:000$000.

N.

!l

"\.' · rubl'ica 14"- Commissão cm paiz estrangeko,... Supprimu-sc a verba do 2·50 :000$, ouro.,
N. :lO
~o\o

art .. 2", lottras a, b, c, d, h e i..- Supprimam-se •. •
N., Hi

'A'o art. '·l"- Substitua-se pelo art. 33, d!J. lei n. 2. 73&, d.e

4 de janeiro de 10:13.
~\.'o

..

•

.

N. 112

atr •. 5•- Supprima-se...
N. :1.3

~\o art. lü'- Substitua-se pelo ·seguinte:
«O Governo •supprimiofl\ os tres Jogal'es ele
musica dos collogios militares.) .

N. H

.1

:Ao art., 7,•,..... SupP,rimn-sc.. . : ··

'·

professo~es

de

•
'
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No; 15.

ao Ul't •. 8'- Supprim!!-SO.
N., 16.

Ao art. !l'- Em vez de 200 alumnos, diga-se: 230.: •
N., 17

Ao art. 12- Redija-se assim:
c Na vigencia da presente lei, só na falta absoluta de ol'ficiaes efl'ectivos podcriio os a·cfot•mados ser chamados a ser·vioos
do consclilo de gucrm, doven·do tambem as vagas que estes
deixarem nas ·rcparticücs militares, por morto ou·demissiío voluntal'ia, ser prcencilidas por officiaes cffectivos, salvo si o
emprego fõr de natureza que possa ser tambem ·exercido por~
civil, 1caso cm que fica ao G'ovcrno a faculdade da escolha,
excluidos,
cm qua!quc!' hypothese,·os ol'ficiaes at:r.cgimcAtados.~
.
.
.

N. 18

:Ao art. 14 ,_. Supprima-se.
N. 10

:Ao art •. 1B- Supprima-se

...'

'- •. "

N •. 20

Ao art., 17- Suppr:im!l-s.e.,

.~

N •. 21· "
'

'

Ao art •. 10·- Supprima-se.:
N, 22
Ao art. 22- Supprima-so,
· N•. 23

Ao ~~:rt. 25 -Substitua-se pelo seguinte:
c Fica o Governo autorizado a adoptar o regimen das mass~s
nas unidades que julgar convoniolltc, podendo pam, isso fazer·.
a distribuição, por intet·vcncúo da oContabilidado. da Gucr.ra e
das delegacias 'fiscacs, <las verbas que a. sou juizo devam ser·
, ,utilizadas por osso processo, afim do que sejam cn~regues
ás unidades.~
J\ccrcscentom-se onde convier:
N. 24
\\rt. :Fica· .ox~incto o · Corv.o do 'iDcntista' do· :Exet•cHo •.
~.u
"

•
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N.: 25

ML.
Ficam cm vigor .com<J Cl'CdiLos especiacs c deslinados aos mesmos fi.ns pum que i'ornm abertos, os saldos dos
creditas nborl<Js pelos decretos ns. O. 528, de 2-1 de abril de
1012, Jcttra, i, art. 1•, o :10.270, de :18 de junho de Hl.Ja. ·
,N. 26
' '

:Art. :Aos segundos tenentes do l!:xOl'lllto que tiverem o
curso do artilharia pelo regulamento das escolas milHares do
:1005, será permittido completar o CUl'SO do ongonhnria de
accõrdo.•com o plano do ensino do mesmo regulamento, sondo
para esse fim ·concedida a licenca para quo cm .10:14 se matriculem no a• anno do t•cJ:orido curso, antes de cujos exames ·
tl'inaes doveriío prestar o da· s• nula do 2' nuno, conformo
· aqucllc citado plano de ensino.
,
§
Os segundos tenentes o aspirantes que, Lendo o 'curso
. de infantaria 'o ·cnvnllnria pelo t•cgulnmcnto de 1005, dosojurem estudar os cursos de m·tilhnrin ou engenharia, poderão
fazei-O, de MCÔl'dO com O actual regulamento do 30 de abril
de 1013, concedendo-se-lhes licenca para que so matriculem
primcioramcnto nas aulas do calculo o mccnnica do cul'so fundamental, devendo Jll'Cstar os ·exames dessas scicncias no fim
de um anno, c continuando os respactivos cursos de accõrdo
com o ,CJuo prcceitúa o art. ·as do t•ogulamcuto vigente.

N. 27
Onde lllonv ier:
. Al't.
Fica o Governo autol'izado a ,reformar o ·regulamento das fab!'icas de Cartuchos o Artol'actos de Guerra c de
Polvora: da Estrclla, de accôrdo com as exigcncias tcchnicas
eventuaes, sem nugmcnto de despcza.
Sala das ·Commissões, 20 de dezembro de i0i3. - 1Val{redo

:Z:.eal. -Olive·ira Valladiio.

·

onç:,~:\fJ?NTO
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DA AOIUCULTUM

3' discussão da proposicüo da Camara' dos Deputados, nu,mcro 00, do ·i0i3, J'ixando a dospeza do Ministerio da Agricultura, Industria e Commorcio pa:ra o oxorc1cio do :10i4 ..
(Siio lidas na mesa, apoiadas e cntmm qm discussão· con~unLam~JonLc com a proposicüo diversas emendas.)
. O Sr. Araujo Góes (·l-Sr. Pl'csi'dentc, sou um disciplinado que tem. a sua ~reçüo pat•lamontnl' conjugada sempre
com a da ·honrada Conunissüo de l!'inancas desta Casa, o que
,(').Este discurso nüo i'<Ji revisto pelo oradot•,

;o

·.,

··.

O

....

·

'
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quer <lizcr que, cm rnatcria do ~órtcs orcnrnonta.rios, estou
ticrnpro inclinado a dar o meu voto a essa Comrnissüo.
Agora; poróm, sou obrigado n insurgir-me, núo ·contra a
Com.missúo de Ji'inllln~ns, pot·que esta ainda não teve occasiiio
tio pr.·onuncial'-SC sob!'O o caso, ·mas contt•n o or·çamcnLo dll
Agricu!Lm·a, vindo cl11. Cnmnm dos Dcputndos, onde so VCl'Íficou um cJól'!.o no nprcnclizndo ug·ricola iJ'o Sntuba, em Alngons,
A' inicinl.ivu da Sociedade cl~ Agrinul~wra AJn.gonna .:leve.
esse aprendizado n sua cxistoncin; foi cll<n. quom o croou,
estabclcor.ndo alli uma estnciio ng~oaomicn, um posto zootcvhnico c umn ostncão do mctoorologia.
Auxiliada essa ·sociedade pelo Estado que lho dc:lW terrenos, dcscnvolvcrnm-so alli vastos campos de cxpcl'icncin c
dessa estação agronomicn comc~ou desde logo a colhct· brilhantes l'Csultndos o -Estado de Alngori·s, cu,ios 'lavradores iam
alli procura~ os modernos pro~cssos de agt•icultura e com
ollos desenvolver a sua lnvou:rn..
·
·Mns tarde, em 1010, o Estudo, do nccô:1do com a Soei eduelo
de Agricultura Alngonna, cedctu por cscripturn publica á
União torJ•enos da nntign Usina WandOI·Jcy, onde cslmiYn fundado o cslnbcl·acJimcnto. Tm·rcnos que eustnram no EsLurlo
nndn menos de :100 c:ootos c o oclificio da Usina, rwm todas
as .suas bcmfr.iLol'ins, fot•nrn ob,iocto do uma cscriptu!•a publica
cm J:n,vot• dn União.
~-\got·a, cntrelnnl.o, cl cortado do orcnmcnlo dtt Agricultul•n o aprendizado agrícola. rlo Alngoas, com o qunl a União
guslnvlll apenas uns 40 eontos. Ao passo quo nssim p·roccclo
quanto n esse npt·cndti.zado, deixa cm outros Estados vn·rlos
npr·cn-clizndos.
Isto niiio pnrci:c ,justo, c o mnis intcrcssnnlo - o parn o·
~acto peco a nttonção do. digll1o relator do oroamanto da Agricultura, da honmclu Commissão de Finuncns o do todos os
Srs. Senadores - ú quo no Ol'Cmnento ha umll disposição
por·mitLindo CJ•u·c recolha· no Thosouro Nacional o rosull;nt'lo
npu·mdo com a oxtinc(;iío do nprandililado do Alagons.
.
Orn, r•cccber do Estado, como li União r•cccbcu, por· urna
osvriptum pubJ.it,a, Larrcnos PUl'll i'undnr um cstnbolccimcnlo
r.gr•icoltt c· agora oxtingu·il-o c Jocuplctnr-sc com no cessão
quo lh•a foi foitn, não lm como qualificar.
!E' verdade quo li Commissiio por ora nindu nüo se pro- ·
nunciou sobro o cnso.
·
O Sn· S.\' Fnmml - V, Ex. cstú fnllnndo do p!•ojcclo dn .
Cumura .dos Deputados?
·
O Sn, AnAU,T<J GotlS - Jtt cu disse quo u Commissú'o pol'
orn núo so Liulm pronuncinclo sobro o caso .. Agot·n. ú que clln
vno tor· occnsiiio de dizor n respeito dn minhll! omcaclu o cspO!'O
quo, tí visln dessas mzúos, ú vista da inj;usticu clamorosa
quo resuHn do orcnmento da :-\griculttn·n vindo da Cnmnm

'
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dos Deputados,· a .honra.da Commissüo de Finnncas do Senado
accoHo a cm onda que· :vou remo Lto~ ú 1\Iesn.
.
A emenda é esta:
«Ao nrt. 7", ·d·epois da palavra Missões accrescente-'so:
Satuba.·
Apoiada, entra cm discussüo com a proposiciío a emenda· do
Sr. Senador "\!rnujo ·G6es. ·
·
··
O Sr, Mendes de Almeida (') - Sr. Presidente, LenhG,
· t.ido por noJ•ma invnrinvel submetter-.mc ús delibcrncõcs da
Gom.missão de l!'inancns, especialmente no tocante tL reduccüo
f.lns despezas publicas1 porque realmente o CI'ario nacional
exige sucril'icios inauaitos,
mc.rmentc depois que o CongrossG
Naciona•l enveredou pelG caminho de uugmentar vencimentos
a gmnol, fazendo leis· favorecendo as classes inactivas e outr-as ·
que neste ullimo momento dos nossos tr!lballlos não poderei
citar.
·
·
Mas no .parecer do oi·cuwento das cle~pezas do 1\Iinistcrio
c!a As•l'ie~u•Itm~a os cór•tes foram de tal ordem que realmente ·a
clesot·ganizacão do~ scrvicos é uma verdade. Não se deve cor,Lur
dcspezas nos orcamentos simplesmente pelo assim quero c
VPSlffi mundo, (Apoiados.) ·
·
·Ora, a. Commissüo pro.cedcu desta fúr.ma cm muitos .casos,
sem attender a que servi~os importantes, que já •tinham a sua
Ol'gnizn~•iio com.)l'letn, não pm.avam absolutamente sob.re a
Nacão e oram apenas por ella auxiliados com modestas sub'lencões. Nessa te~r não houve anulyse ele vantagem ou desvantagem de cada um dos ir.stHutos subvencionados c quo
Jc•1mm excluídos po1• completo pela Commi.ssiío.
'
. A simples leitura dos nomes desses institutos demonstr1U['Ú.
que se cstú fazendo economí:t de pali!ús, deixando por outro
hrlo, cm. muitos orcamentos, comú O$ que ainda ha pouco J:Oram
nr;provados, clcspezns enorme\~. que deviam ser sncrifioodus
porque não desorganizavam servicos.
·
O Sn. João Lmz ALVES- OJ•çumentos lm pouco approvndos
t·om o voto de' V, Ex...
.
,.,
0 Sn. i\IENDES DE ALMEID.\ - Nüo fiz declal'aQÜO de vOto,
O Sn. Jo,~o Lmz 'ALVES - Mas o silen~í~ do V. Ex ... ·
O Sn. Alrl~NilES llE Ar.~.mm:• - Não .mo lo·.:nntoi e seria absolutamente inutil estar a fazer declaracões .de votos inocuos, ·
:moclinns. Mns neste momento .trntn-se de in.;Jílulos que nada
l'CIJebom do Estudo o quo tr.em cuprido roligiosu.m.cnLo ·Ludo
quanto pela Nu cão lhos foi incumbido. Eu ponsó que o Senado
deve mnntor as subvenções qnc a Carnam rio~ Dcp·ulados ado,;Jlou nn verba 15, á qual estt\ ucldilndn uma "moncl~. pum uma
o~~oln. que mer•oco I'llnlmcnte n ntlençiío de todos pelo sncril'icio
ti' uma senhora disLinctn, Jll"Jl'cssot·a not~vc!, que se tom osi'ot•cado pm•a <lcsonvolvcr o c:ulLo do civi~mn. entre as brnzilcirns· que lho Loom sido confiadas. ncl'iro-mc ú Escola D. OrE4Ia da Fonsoc,n..
·
·
'

.

'

'
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· Mnntidn ,n. consignncüo 'iugigni!icanlc nn orcnmcnlo· ficn
(.sl.n escalo. equiparada t\s dos Estados do sul o dit Capital FcdcPnl en trr:> as qunes o Lycou de· Arles o 01Jlicio a o Mluseu
n.:ommercinl.
Entendo quo o Sanndo fart\ .iustic11 c pnrn isto hnsf,a que
·o Senado n.fio deixo perecer 'l rubrica :!ti' o n emenda a olln
t<dclitndn .merece a sua atLenção.
O Sr. Arthur Lemos, (•) ....:. Esf.ão hcm .c;ln11ns nindn no
'espiPito do Sono do ns J•nzücs, aliás vnliosns t•om "que o iJJustrrJ roprosenlnnto rio A!lngOns reivindicou n mnn.utcnçfio do
Aprendizado Agricoln de AlngOns pnrn uquollc Esl;ndo.
Ett· podin. dizer que, ln"U!alls mmtanclis. me nssisl.em ns
rr.esmns razões pnrn propór n mnnutoncüa par.n o PnriÍ, com n
t il•cumsl.nncin . n mn.is de qu~ com os violentos 'córtes t'eil.os
nns rlcspozns do 1\linist.crio dr. Agricui.Lurn, o Parti ficou desprovid<> daqnelle auxilio tão eonvenionto, lfio pertinente ;,
mdustria da• extrnccão dn bor~ncha, que tüo ele porto interessa
;,os corres dn União.
· Pnrn que semelhante nhandono não cn.volvn n industl'in
ngrico!n indpicn'le nnqucllc Estndo o do agumn fórmu, succcc<finen da indusLri:t d:t J)orrncl1n, pr.di.l•ei no Senado n approva~
r:flo dnJ emenda cruc vou mandar tL ~resa. ·
• · «Ao at•t, 7• depois da palnvrn- Sntuba.....: nccrcsccntese- o aprendizado ngricoln de Jguarnpénssú ~.

O Sr, Ahdon Baptista (• i - Sr. Presidente, eu não ,P·rc~
lrmdin inl.ot•vir na discussão elo pro,i~;cto de Orcnmento dn:
.1\gPicuiJ.ura. '(lOrquc, tendo assisLiclo (L afano..:t sessão dn Com~ ·
J'fdssfio do Fmnn.cas, qtio terminou ás 7 harns dn noite, de 11\
sahiJ•a, niío intcic·amente sntisfeilo, mas porque, nn del'esn dos
interesses de meu Estado, tinham sido os esforços do· meu
digno companheiro de bnncndn, Sr. Senudat• Felippo SC!nncidl,
sccuildndos ·pelos meu.~. attendidos. até certo pon:to, M meio
desse tt•nbn lho, não direi ct•uel, mas perturbador dos serviço,,
a que n illustrndn Commissiío - pcrmitf.n-mc olln estn .cdnssificncão - se enlt•egou, nlh\s com n pntrioticn preoccupnção
do mcluzii• cns dospczas que neste momento ainda não sabemos
bom oríde 'Lirnr os recursos pnrn ntlencler n todns ellns.
De facto, pleilonndo nqui o rcstnhelccimen.to ela verba:
pnrn o· ApPcndi7.ndo• At::t•icola do Tubnrfio .e Jlntln, o Campo do
Dr.monsf.rncão do ILn.inhy, nmbos no nosso Estado, tivemos n
vonl.urn elo ver ndoptncln n pr•imcil·n proposto, mns na mesmo
l.emyo nos foi bostnnte desngrndnvel vm·mos, npezar dns ponclor•ncocs que nos pn·recernm do jusLicn em relncüo n n~coitncfio
dn vCI•bn pnrn o campo de clemonstrnciío, n C'ommissiío negnrlhc o sou npoio.
O neto quo determinou o meu propo~ito de vir plcitonr
r.o plonnriO> n omencln quo npresenLn,rci ú 1\Tosn cm scguidtt. foi
o do quo, emqunnto nccottnvn n indicncüo pn·rn ser mantido o
scrvico de nprendi?.·nclo ngt•icoln, n Commissiío rccusnvn t•e'

'
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.(•) Esto discurso nüo fói ·revistei pelo orndor., .:.·
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curso pnm o oui.J•o ReJ•viao c o •meu illusl.r·o c muit.o consi~
dci'ndo nmigo, ropresonLnnl.e do Esl.ndo do Pnrnn!Í, cu,io nome
peco Jiconcn para declinar, Sr. Senador Aloncnr Guimnrüos,
conseguia, com as mnne•irns dip!omnLicns, que lho silo peculiares, n cren·cf~o do Scrvico elo Aprondizndo ele Arnucnrin,
no mesmo Estado.
O Sn. AI,IlNCAH GUJMAnÃES - Não npoindo. A Commissão
deixou os dous nns mesmas condições.
. '
O Sn. AnooN R1PTISTA - Não o censuro por isso; no contrario. Si vnle nlgumn rsousa n minha dcclnrnciío, do mniot·
apreço par· osso relovnnl.o sorv iço que a J•opresonincüo do l'nrnmt conseguiu pnm o sou futuroso Estado, aqui estilo os meus
vot.os de congl'ULu lncão.Scrtl um oJ.emonLo de mais parn nquclln
torra dll' promissão, .desenvolver ns suas forcns, cxhibi.ndo as .
suas riquozns, .do modo que, cndn vez mais, essa unidade fel ix dn federação possa conquistar entro .todas ns outras o Jogar
saliento a quo tem direito.
Não o rect·imino, pois, por isso; mas, sou obrigado· n,
nossas circumslnncins, vir solicitar no Senado o seu npoio, não
por benovolcncin, mas, por espiriLo de ,iusticn e.por nmor no
progresso do nosso paiz, em Jhvor. da nppt•ovnoüo da emenda,
por meio dn qual o Estado de· Santa Cnthn!'inn dcse,ia ver roslnbelecidn n verbn pnrn o Campo do Dcmonstracwo do Itnjn!Jy.
Esta insW.uLo, Sr. l'residcnto, foi crendo em 1011; devido
n ombnrncos ndminisf.ral.ivos por pnrto do Ministerio da As'l'i~
cultura, sómento lin mais de um nnno tomou-se effectivn n
croncão do serviço. O Estado concot•rcu com o terreno noccssario, prestando outros scrvicos, dando o seu npoio mntcrinl
e moral, pum que o_cnrnpo · diJ demonst.rnciío aIIi fosso uma..
realidade. Perfeitamente ·adaptado ás conclicões de• vidn do
Estado, quo é, não só do uma actividade indust,rinl invc.invol,
como tnmbcm cheio do elementos para o pJ•ogt•esso dn ngricultui'a, tom sabido elle; o Es·tndo, se• nprovoitnr desses recursos,
pa·rn. sem onsombrm· Q progresso c riqueza dos seus cc-irmãos
dn UniiífD Brnziloirn, mostrar, todavia, quo o homem nlli trnbnllla, que alli o liomem desenvolvo as suas forcas, npplicnndo~ns no bom dn comun!Jão bt,nxiloirn.
·
O Cnmpo do· Domonst.moüo do Itnjuhy ·Sr. l1rcsidonto, representa um diminuto saori!'icio para n União. E' um nppnJ•olho .il'1 montado, tom o scu pessoal todo empossado, tem o
.~eu matcri.al •lodo em :runccüo o vnc dando os J'csult.ndos d~so-.
,mdos.
·
•
Por que, pois, supprimir um soi·vico ,!Ii organizado ?
Esse 6 ·O· criterio com que, porventura, qur.romos ostnbolocor a economia no nosso paiz, dosot•ganiznndo o::quo ,h\ está
feito ?
·
Tsso não sm•li dosorgnniznr ~m ver. do dirigir? Niio sortí
dosmnntolnr, om voz do consc·rvnr ? ··
Amanlli\, outros 'vil·ü~ com umn nmgom qualquer do ro~
cursos, o v.ollaromos, St•, Presidente, no ponto do partida. Então, já ostnri1·o bastante estragados toclos ossos mnterincs, que

•
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cusf.nrnm rlinhoiro o di,pcrsos os elementos f.cc!micos, que
tinham sido reunidos com algum patriotismo.
Não posso, Sr. Presidente, ser soJid,n·rio com cstn politién
de economia.
A poliLicn do destruiçíio hn do cnusnr-nos remorsos cm
tempo que devemos esperar que nüo venha tarde.
Por conse•qucncin, parece-me, que devemos cviLa·r o mais
passive!, n inutiliznciíb d~sses elementos de trnbalho, do desenvolvimento mntel'inl, de preparo intellcctunl do homem no
Brazil. E, convencido de que estas idéns correspondam ú melhor polit.ica do Brnr,il, eu peco que não destruamos esse instituto, que não inutilizemos essas forcas, que mantenhamos,
omboru, d·o Iimif.e- dos . nossos modestos recursos, tudo quanto
,iá se fez de prov·r.•it.oso e de util.
·
Peco, po1s, no Senado, que toma cm ,iustn consideração a
cmcndn da bancada cathnrincnsc, que dê o seu voto para que
seln. mantido esse serviço, certo de que n bnncnda do que faço
pnrto votnJ•ú por l1odn c qualquer medida identica 1\ que npr~·
scntt\mos. (Mnito bam.)
E' lida nn Masn n emenda dos Srs. Felippe Schmidt, :Abdon Baptista e Hercilio Luz t\ rubrica 19'.
O Sr. Raymundo de Miranda - Sr. Presidente, ncha-se
sobre n mesa a emenda por mim ~ssignnda, .mandando subst.ituir n rubricn "15' do orcamento da Agricultura para 191-1,
pr.·ln J'Ubrica -15" do orçamento em vigor, nccrcscida dn verlln
ele 30:000$ ele. subvenção pnm a Escola Orsinn dn Fonseca.
Com essa emenda cu faço umn economia de 339 :000$, porque
n rubrica do proJecto do orcamcnto é do 1.370:000$ o n rubrica do orçamento cm vigor é de 1.005:000$. ·Mesmo com os
ao :000$, que deu de subvcncüo (L Escola Orsina da Fonseca,
a oconomin é do 339:000$000.
Isto ó mais Justo, mn·is curial do que supprimir por comp!oto todos os auxilias dispensados a institutos, cuja utilidade
nunca j'oi nem poder!\ ser contestada.
.rustificndns as mzõ~s. fundamentnes de min!Ht emenda,
pnrn 'n qual chnmo a atenção do honrado nelator, nproveifo
a occasii.o de me achar nn tribuna para requerer n V, Ex. quo
consulto o Senado sobre si concede urgencin para que seja discut.ida c votada n11> seesil~ do hoje, depois dos orcamentos, a
proposiciío n. 05, deste anno.
.

'

.

'

.

· O 'sr. Presidente - V. Ex. fará opportunamcntc seu requerimento, depois de finda a discussão •131 votncüo dos orçamentos.
·
.
O Sr. João Luiz Al:ve~ - Sr. Presidente, nn Com missão de
Finnnçns f·ll'i contrario. a. todns as subvencücs. Uma vez, porém,
que clivorsns omcndns estüo sendo apresentadas para o caso
cm que so.Jnm approvaclns, po,,o tambem um auxilio pnra, n Fn~
zenda Modelo de Ensino Agrícola do Es·tndo do Espírito Santo,
que núo tem auxilio da Uniüó, e nilo foi podido até hoje,

"
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lida e apoincln n omcncln do Sr. J'oüo Luiz
·

O Sr. Pires Ferreira (') -Sr. ProsidenLe, pedi n páln-·
vrn paru dizer aos meus elcíLores do J~sl.ndo do l>iauhy qur.
nada podemos lazer neste momento em pró! dos intcros~·cs lla.quclle Estado, porque a hora está ndenntnda, o Senado CJucr
!Votar, o a nprcscntacão de emendas ó tom,po perdido porque
a Commissiio dart\ parecer contrario. J.i'icn. '' mcw protesto contra o os-bulho cruc se faz dos parcos benefícios cruc a. União
J'nzin no meu Estado. E' o quo posso c!í?.r.r nos meus :amigos
do Píauhy, e mais crue n culpa. de nfio re l.e1• votado com cnlmn
os orca!,llentos nüo me pódc caber, pois que fui sempre assíduo

~~~.

'

.

.

O Sr. Sá Freire diz que se ouve ahi por fórn, na imprensa e por toda a parle que e~,fnmos atrnvessnndo uma crise
c qwc índispensa"el se torna fazer profundos córtcs nos orcamentes dn dcspcza publica. Entretanto, yiJ, pelo combate que
sot'frc a Commissüo de Finn.n~as, cm produzindo o seu parecer
n proposito iJo orçamento .da Agricultura, que nhsolutamcnte'
não existe essa crrse, que estamos ]llerfeitumentc dcsafogud•lS,
que o 1~hesouro lem recursos sufficientes para ns cxtraordinnl'ias despozas que ú União pedem os Estndt1S,
Sert\ breve porque não quer, do maneira nenhuma, perturbar n nccf10 do Senado, desejoso nnturalmentQ de terminar
lto.ie o afanoso trabalho da votncüo dos areamento~,. Entretanto, pt·ecisa lornnr bem saliente, impugnando n.s ll'llcgnçücs
produzidas pelo digno representante do Estado elo 1\larnnllão,
que n Commissüo de l~inancns do Senado nüo cortou íts cógas,
que estudou detalhadamente o orçamento dn Agrícultut•a, lnnlo
quanto lhe permitt.in o ~empo, umn.- vez que o m·cnmonto foi
remettido para o Senado anle-hontem. Eotudou-o dctulhndamente, pois procurou por· todas as fórmns nüo de:·organizar
serviiJOS, fazendo, entretanto, sinceramente uma economia publica, já que o povo brazileiro, o Governo dn Republica c os
poderes politicas, emfim, exigem da parle do Poder Legislativo
esse procedimento.
· Não ha perturbarcão de servico. Cuidou-se, ó certo,, do
'diminuir n despeza publica onde se podia J'nzP.r essa, diminuição. Parn dcmonslrnr no Senado que não tem rnziio o illu~ü·o
roprcsentanLe do Mnranlliio, basta Jembru.r que S. Ex. nprmas
defendeu a verba 15" que so reJ'cro no amdlio í1 nsricullurn e
t\s industrias.
Diz essa rubrica:
«1. • Auxilias ú Agricultura c t\s IndusLrias - Augmentada
elo 37 :000$, !'icando a·ssim redigida:
'Auxilio tí Sociedade Nacional de Agricul~ura (como na tnholla), 40 :000$000;
.

-

:(*)

Este disyurso não foi revisto pelo arador•. ~
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1\uxilio ús Escolas de Elect.rol>Jehn icn do Porto Alegre o
do ILn,iuM (como na. tnbclln), ~O :000$000;
•
Auxilio no l\luseu Commorcinl do Rio do ,Janeiro (como
na tabclln), 30 :000$000;
. Subvencfio ú E~coln Commcrcinl ela Bnhin '(como nn tnbclln), 15:000$000;
Lyceu. de Artes c Off,íp._ios elo Rio do Jnn·eiro, ~o :000$000;
Lyce11 do Artes c OffJcJOs ele S. P.~ulo, 8:000$000;
Es1:oln do Cormnercio Alvnres Pent1mdo, de S. Paulo,

10:000$000;
J~scoln

.

d.e Agronomia o :V·clerinnrin ela Pclotns, 10:000$000;
AcadcmJn de Commr.rcJO de Pr.lotns, H:000$000;
Escoln Benjamin Constant, de l'orto·:\iegrr., 10 :000$000;
Escol o, Mnu;í, ele Porto Alegre, 8 :000$000;·
Academia de Commereio do Rio de Janeiro, 8 :OOO$nOO;
TnstiLu;lo Commcrcial do Rio de JnnciJ'o, 8 :000$000;
J,yceu de J\rtcs c Offic.ios do Recife, l:l:000$000.
Academia do Commcrcio de Pcrnnmhuco, 1o:000$000:
Escola ele Suassuna, r.m .Pernnmbuc'o, 10 :000$000;
J~scoln ele Goynnna, idem, 8:000$000;
Escola de Commercio do Ceará, 8 :000$000; ·
E~·coln Prnticn de Commercio do Parít, 8 :000$000;
Escola de Commercio elo Marnnhito, S·:000$000;
Asylo Agrícola do Snntn Isabel, .elo Jupuranii, 8 :000$000;
Escola de Commercio de Rcllo Horizonte, 8 :000$000;
l~scoln do •Commercio de J,avrns, 1\lin~s. 8 :000$000;
Apren<lizado Agricoln de I,eopoldinn, 8:000$000;
Apr.cnclizndo Agrícola de Pnlos, Minas, 8 :000$000;
Academi'n do Commercio do Juiz do J<',irn, 8 :·000$000;
Instituto .Polytcchnico dn Bnhin, 2ú :000$000; ·
Aos estnboler.imentos profissionnos mantidos pela missão
snlc!'-innn cm Mntto Grosso, :12:000$000:
·
·
Auxilio ú Sociecln.dc de Googrnphin do Rio de Jnnciro,
:1 o: 000$'000;

Auxilio no custeio elo Campo de Domonslrnviio fundado
pelo· governo de Matto Gro~so ti mnrsem do Rio Cuynhít,
:12 :000$000),

.,.

·, 1

Porguntn,: podia. ou não cortar n Commissüo cslns despczns?
·
Desorsnniznvn, porventura, o sorvico publico, o desnppnrccimonto dns subvencões que ncnho de ler? A resposta do
Scnndo no momento que· ntt•nvessamos 6, indiscutivelmente,
npoinndo o procedimento dn Commissüo do !Cinancns.
Essn Commissüo pcnsn que cumpriu o seu dovcr. Elln
opinn o o Senado na sun soboJ•nnin resolvo.
Foram nprosontndns t\ Commi~süo diversas emendas. A.
primeira del!ns ó n quo so t•cfore li Escola Profissional Orsinn
dn·l<onsoca, 11estn CnpiLnl, IÍ qunl mnndn nccrcsccntnr n qunntin do 30:000$000.
• :As considorncõos que adduziu cm rolncüo nos auxiliaR
ngricolns e inclustJ•incs, hnvondo por pnt•to dn Commissão umn
opinião rndiçnl, dispensam oulrus. n respeito dn rubricn iú.

ono
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Hn uma emenda que mnndn substituir essn rubrica pelri
numero •constante do orçamento vir;enlo, ncci'Cscida do
30:000$000. Essa emenda .fnr. uma ·economia do 32:000$000.
Acredita que o digno reprc8entnnto de Alngons se tonha
equivocado quanto á economia n que S. Ex. se 1•eforo. Admitte
quo n Commissüo renlmonto niio tivesse offorecido 1\ consideracüo n emendn suppresslvn das subvoncõos. Admitto aindn,
por um momento, que, com ef.reilo, cllas persistam. Ainda,
mesmo assim, S. Ex. nüo tem rnziio, bastando, pnrn: so chegar a osso resultado·, ler a proposta de orçamento da Gamara.
Chama .n attcnoiio do Senado pnrn o impresso quo está
dist.ribuido.
A emenda offerecidn pelo Sr. Araujo Góes está nns mesmas condições do uma outra emenda ho,ie ncceitn pela Commissüo do F}nanc.ns, cm relação a um servico no Estado do
San Ln Catharina.
·
Nestas condiçqos, a Commissiio, · cohercntomente, é obrigada n dar parecer favoravel á mesma. emenda.
Não ~aho si esta emondn está nns mesmas condições.
Emondn ú rubrica i!l:
·
Esta emenda não ostú nn~ mesmas condicüos, visto como
esse servico não está instalfndo.
·
Aocresconte-so:
Fnzendn n!odclo do Estado do Espírito Santo ...
A Commissüo santo pr•ofundamcnto dnr parecer· contrario
a cstn emenda do Sr. Senador Jofio Luiz Alves.
Tem assim cumprido o seu dever. A Commissiio do Fj-/
nnncas, repeLe ninda uma vez, niio prolonclc dcsorgnniznr serviço. neconhece, entretanto, como diz J,eon Say, quo entro
as trcs coragens, n coragem guerreira, n cortlS'em civicn e a·
coragem J'iscn.l, vale mnis a coragem fiscal. A .co.mmissúo tev~
es!n coragem. (Muito bem.)
Suo approvndns ns seguintes
(]O

Emendas

N. 1

Verba. .i • .;..._ Secretaria de Estado:
MnLerinl:
Nns sub-consignncües. «Artigos de ·oxpodiento, mnohinns
(lo escrever, oto.» do gabinete do Ministro; idem, pnrn n Directoria Gornl de Ar;ricu!Lurn: idom, pnrn a Directoria Gcrn!
do Industriei o Commorcio; idem, pnrn n Dircc~oria_Oornl po
Contnbilidado, reduznm-so n umn s6 ·Sub-consrgnncao, nssrm
redir;idn:
«Al'tigos do expediente o mnchinas elo oscrovor, ncquisiçiio de livros, I'9vistns, jornnos, o outros impressos, enoncjornl!cões e impressoos pnrn o gnbmcto do Ministro c pnra ns Dr~

•
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rcclO!'in.l Gcrnn~ dr, J\i::riculturn 1 Industria o Commcrcio o
Con Lnbjjjdndc, 20:000$000.
Nn sub-consignaoão «Conservação do jardim, elM, diminua-se 8:000$000.
Nn sub-consignnoüo «Sorvico do ncgistro Gonoalogico do
Animnos>, diminun-sc AO :000$000.
'l'oLnl: cm vc~ de 070 :180$1 digo.-se: 8137:180$000.
N •. 2

Verba 2' - Pc~sonl contrnclndo:
Diminuída de 88:000$000.
· 'l'otnl: cm vc~ do 188:000$, diga-se: 100:000$000.

N. 3
Vcrbn 3' - Servico do, Povoamento.
Directoria.
Supprimn-se ns grutificnoões previstas no. IY, ·III c IV
das observacúos que acompanham n tnbclln nnncxn ao rcgulmnenLo npprovado pelo decreto n. 0.081, do 3 . de dezembro
de 1011, nn importnncin do :l!l :SOOSOOO. _
·
Material: ·o noccssario nos sorvicos, inclusive fnrdnmcnLo
pn.rn inLerprcLcs c outros auxiliares, eLe., diminuam-se
;'.!13 :000$000.
'
N. 2 - Hospcdn.rjn de Iinmigranlos da Ilha das Flores.
·, Mnlcrial : o nccossnrio pnm os scrvicos, inclusivo alimen~
inuiio do immigt·ontcs, diminuam-se 130:000$000.
N. :1 -

N. 4

Vcrbn 4' - E:\"]lnnsüo Economicu do Brnzi!.
Suppt'imn-so.
N. G
Verbo fi' - Jardim Botnnico:
1\!nlorinl: ob,joctos do cxpedir,nl.o, publicncücs scianLificns, etc., diminun.:.sc 17 :000$; ncquisicüo, etc. I diminua-se
1o:000*; possonl, dim inuo-sc 30 :000$000.
ToLnl: om vez de 438:300$, dign-so: 301 :300$000.

N. O
Vorbn 7"- Posto Zootcchnico Federal.,
Diminuo-se 77:400$, ficando o Governo aul.orizndo n reorgnnizdr o sorvic.o, diminuindo o pessonl, do nccôt·do com n
verba 7'. 1
,
•
'
N. 7

Verba 8'- Esc oln de aprendizes urlificos:
dcspozns do insLnlln~•ilo o adnptocüo dns oscolns1

~Inlorinl:

Gã2
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el.c., rliminun-so 35 :000~ c <lcsf.nquc-se 25:000$ pnrn fundonão de oJ'ficinas de electricidade, onde niío houver.
• Cl'otnl: em vez de 1. !W.\ :800$, dign-so: 1. 00.\ :S00$000, ·
N. 8

Accrescento-se: den·ois do S. Lmz i:Je J\!issucs, e Arnucnria, no Estado rio Pnrnná.
N'· !l

Verba o• - Scrvioo Goologico c 1\línernlogico do Brnzil:
Pessoal: Pnrn pagamento -de diffcrenQn do vcndmen tos,
etc., diminua-se 35:400$000,
Mntcl·ial: Diminun~so 10:000$000.
~:oLa!: cm vez de .203 :000$, diga-se: 2.\8 :.200$000.

..

N. 10

I

Verba ·H' - Directm.•in de Sm•vioo de Estntistica:
Material: Olljcctos de cxpcdir.nle, etc., diminua-se
.\ :000$000.

'

•.rotai: om ·vez de DOO :042$500, dign-sc: !lúO :!l-12$úOO.
Supprimam-so as palnvms - «CJUC passa a constituir
vorha c/isl•incLa c a J'unccionar indcp•mdentemente do Servico
de Est.atisLicn, segundo ns norm,1s gcraos do dciil'cto n. 8.890,
de 11 do agosto do 1011» o nugmcnte-so n verbn de
218 :0.\0$000.

N. ii

Verba 12' - Dircol.oria do i\feteorologin e Astronomia:
N. I. i\fnterinl: Acquisiçiío, concerto · o instnllnçiío do
instl•umentos, etc., diminua-se 20:000$000.
Diminua-se do. vcrbd destinada n ntLendo!' n necessidades
impJ•ovistns, ele., i O:000$000.
N. II.
Pagamento de pessonl, etc., diminua-se
~0:000$000.
Subvon~ão

no EsLndo de S. Pnulo, supprimn-so n verba.
fdem no Estado do Rio Grande do Sul, idem.
Auxilio no Eslndo de Minns, idem.
Total: cm vez de 1.301 :OGO~, diga-se: 1.211 :GOO~OOO.
N. 12

Vorhn 13' - Museu Nacional:
.Pessoal: Gunrdns, serventes, ele., dimhiun-so ~O :000~000.
ToLtil: em vez do 75.\ :808$'118, dign-se: 7-!4 :808$1'18.
Vorb11 14" - Pessonl - rodur.icln · n 153:000$, dos vencimentos de 10 lentes, elo nr.cürdo com n Lnbelln de 1909.
· Vorbn 15' -.Auxilias á Agricu!Lurn ..e 1\s IndusLrins.
Supprima-se.,
·
·

... .
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Verba l o ' - Serviço Clc Informações c Divulgação:
Mataria!: Para ncquisicão c cncodcrnaoüo de livros, etc.,
diminua-se mais 25:000$000.
.
.
Al'Ligos de expediente, inclusive machinns de escrever,
diminua-se ll :000$000.
. .
Na 4' consignncão- Substituição de pessoal, diárias, passagens, etc., reduza-se n verba a 8:000$, substituidos, in {'iur:,
as palavras: «nos termos dD ar L. G8 do regulamento do H
de ago~lo do :LOH, ucquísicãD c conservação do moveis» pelas seguintes: «distribuídas mensalmente».
'!'aLai: cm vez de 217:800~, diga-se: 188:800$000.
N, :!4

V'Crba 17" - Serviço da V'eterinaria:
Material: ArtigDs d'! expediente, otc., diminua-s,c

~:000$000.

Publicncües .do cdil.acs, etc., diminua-se :LO :000$000.
•rotai: em vez de 1.319:520$, diga-se: 1.304:520$000.
N. ili

Verba 18" - Reduza-se a verba r.om o pessoal, do accut·do com o ofJ'icio do dircctot· intcriu 1 do sct•vico, do 17 do
dezembro de 1013, tt·anspartundo-se a respccLiva vct•ba pt•oporr:ionalmunl.o para ns verbas - 1\Ia·lerial, Povoacõcs indígenas o Centros Agrícolas.
Rubrica n. 10

I
•

Mantenha-se o Aprcndi?.ado AS'ricoia do · Tubat•iio com
a competente verba· ptl!'a pessoal c material.
Suln das Commissücs, 20 do dczembt•o de :l0:l3. - Schmült,

- Jlbclon.

Verba :to•
. Suppl'imnm-sc da pt•oposicão ela Cnmnrn as cxciusrics das
vurhns· purn a .l~a7.cndn ~~~de lo do •Cuxins o Eseola Pratica de
.A,;t•icuitUl'a «Mnrinnno Procopio», - Urbano Santos. - Fclieicmo Pcnna.
E' annuncialda a voLaoiío da seguinte
EMENDA

Verba JO•- Ensino Agronomico. ·
D:t verba do 100:000$ dos•Linndtl ao !lm·lo lrJot·cslal elo
Rio do Junoirci, dimiJtüa·~SQ n quantia .elo. 4.4 :7!!0$000,

' ,.
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Horto Florestnl.
Supprimam-so u's vc:·bas de 12 :000$ 'c 4:200$, extinguindo-se M Jogares do director o choi'o do cultur•us, ficando a
l'CJlUI'Li~ão depondenLe da Di!·crJLorin do Jardim Botnnico, manliclo o Jogut• do mesLro jn·rdinoiro c um .ujudnnLo o us rllllpeelivus verbas - diminuida de üO!l :000$ pela supprcssiio da
J!l.:colu Supol'ior de ;\gricu!Lut•a c Medicina Vetcl'innr·ia o Puzendu ExporimenLnl unnexa Íl Escola: Superior do Agricultura,
Estnciio de 1\lachinns annexu t\ Escola· Superior do Agricultura.
O Sr. Francisco Glycerio (1wla 01'dcm.) - Sr. Prosidcnt.o,
o. a•cspeiLo <lo Horto Floresl.nl houvo divo~goncia no seio da
Commissão de li'inunr.ms: uns cn tendiam quo so devi !I dosorgn!lizar. o sorvico, isto é, inLoirnmonLo ~utonomo quo é, para
annexal-o +Uo Jm·dim BoLanico ...
O Sn. FnANcrsco S.\ - E' a ~uppressão indirecta.
o sn. l!'Ml'1CJSCO GI.YCI~IliO - • . . diz bem. o nobre .Sena- '
dor; ó ~ ·supprossüo indirecta; onLreLauto fazendo-se uma' dospeza reJaLivnmonle pequena, ludo se conciliará. E' por isto
que: mo animo a chamar n aLLonção do Sonnclo para ostn
emenda que não ,iulgo no caso do merecer· approv,tcüo.
RespeiLo muiLo a maioria da Commissão, mas não posso
dcsconhocet· que seria um ca€D de equidade o Senado diminuir o rigor .da Commissiio rojeiLando a emenda. (MuitO' bem.)
0 Sr. Victorino Monteiro (•) .(1lU1'U cnealninhar a votaçilo)
Sr. l'rcsidenlo, autO!" da emenda cm questão, ú. vista das
palavras do meu. velho chefe, quasi que fico collocado no: sit.uaciio rl niio poder articular uma do1'esa no tocante ao meu·
acto. !Em todo o caso, lenho a. informa;t• ao Sanado C)'U'O realmente· eu fiz isso, por mo parecer que, udministril.Livameuto, ·
isso niio era d~:Sorganizn1• o sim reguLarizar um serviço mal
distt•ibu.ido. Porque para Jl'lOsL!·ar como é uquillo, bnsLu dizer
que, ulli, ha dous ehau((enrs, deus. ajudantes do cltanf(c'll1's o
quatro 11judanLes de caminhão. lloi pm·a rogulurizrll' o não
pnra desorganizar. E' verdade que houve dissidcnciu nu Commisswo, mas d·a dous votos apenas ... , ·
o· Sn. JOÃO LUIZ .ALVES - l'erdüo. De trcs.
. O Srt. VIC'I'OruNo MoN'rmno - Tem razão; queira dosc!llpar. Do kes votos contra soto. Entretanto, o Scua;do fnru o
que cntenclcr, inspirado uns palavras do meu honrado amigo
o naQa tenho que oppür.
E' approvada a emendo: rcfcronlo M Horto l'lorostal.

,.

\.··

O S~. Francisco Glycerio. (pela O'l'dcn.t) - Sr. Presidente,
eu dcso.ruvu que V. Ex. me mlormasso sr a cmondu d;u. C()JnmissiLo foi approvndn. l'nt·oco-mc que houve equivoco nu contagem dos votos. (Troca·m-sc ap'artes.)
·

.(•) Este discurso não foi

pelo orador.
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O Sr. Presidente - A contagem í'oi cxncla. Entrot.anto,
como ainda não se votou nenhuma outra verba, pódc-se vorifi.car-n votncüo. E' o que a ll!esa vae fazer.
.
l)s senhores que appL·ovam a emenda queiram levantar-se.
(Pausa,)
Volnr·~m

·

.

·

a l'nvor 20 Srs. Senadores, J?oi uppt•ovndu.
v.ao so proeodCL' ti votaoüo da emenda propondo a supprcssüo da Inspectoria da Pesca· ·
O Sr. Aluindo Guanabara (pala 01•darn) - V..Ex. poderia
informar-mo, Sr. ·Presidente, se já foi approvada a emenda
propondo n suppt•essúo da Escola de Agricultura?
O Sn. PRESIIDENTE - Ainda não.
O Su. Ar.cr~oo GVANAilAnA - Mas V. Ex. annunc:iou a suppressüo du Inspectoria da Pesca.
·
.
O Sn. PllESIDilN1'E - Anmlncici .a votacüo da emenda tí
verba 20" -- Ins-pectoria dn Pesc:a.
O Sn. ALCINDO Gti.INAilARA- l'erdüo; ma~ .ó na·verbo. decima nona que J'igm·a •rL Escola do AS:•icultul'U•
O Sn. Pnr4:1JDEN'PS - Realmente, a emendo, e!Slú confusa
porque englobou O Horto Florestal c n Escola de Agricultura.
O Sn. JoÃo Lmz ALvi;s - Nüo podia dci:-;ar• do englobar,
jJO!'(jUO no OL'C·U·mCULO U veJ•ba Ó uma SÓ.
O Sr. Presidente- A emenda refero-so uo ensino agronomico, uo Horto Florestal c depois ú supprcssão da Escola
Superior do A:;!'ieullut•a c Medicina Vctm·inariu, quando r·ealmento osle ins~iLUilO, pela sua import.ancia, devia, por· si só,
consWuir um11 emenda.
· ·
.
Vao ~o proceder t\ votacão da emenda propondo a suppressão dn l!:scola Superior do Agricultura o Medicina Velol'irtariu.
Os sonllor·cs quo approvam queiram levantar-se. (Pattsa.)
:Approvada •·
:São igualmente approvadao as seguintes
llM!lNOAS

N. Hl ·

Verba 20" - Inspoc\orin da l>esoa.
Vorbn 21•- Dol'esa da Bor,rncha.
.
Supp!'ima-se o seguinte: «pagnmonto · do quntt·o dnctyIogruphos nu Dircctori.a .Geral do Contabilidade, do uccórdo
com o twt. H4 do decreto n. !l.l:i21, do 17 do ubt'il do 1912,
llmiluclns :u.s rcspccLivns grnlil'icucõos dá ·aoO$ monsncs o do
quntt·o .outr•os que podcr·fio ser udmitlidos nus mc.smas condicüos, puru nuxi!inrcm os tl'alin-lhos da·s Dir·ecLo!'ius Gorues
d~ Agricullut•u o de Industl'i'a e Commorcio.»

6~G

' ANNAEB DO SENADO

(

N.:. 20

Verba 22' - Typographia.
Supprima-se n rubrica por ter ficado a verba attcndida.
na rubJ'icn 1'1".
·
Art. 2. • Supprima-se.
Art . .\," Supprima-se.
Art. 5." Supprima.-se.
N. 21

:Art.

o.• '(No

impresso sob o n. 5) Supprima-se.
N. 22

Art .. 7.• '(No impresso sob n.
Art. S.• :(No ~mprcsso

ü)'

Supprima...se. •·

N. 23
sob n. 7l: Supprima-sc.
N. 24,

Art. !J." (No impresso sob n. 8) Supprima-se.
N., 25

Al't. 10. '(No impresso sob o n. !J) Supprima-se.
N., 26
Accrescentc-se:
Art.
As villas operarias, eonstruidns pelo Governo, ficam dependentes do Ministerio da Agricultura, ficando o Poder Executivo nutoriza{!o ri 1abrir o credito maximo de
1.000:000$ pn;ra o servicc de esgotos da villa Mm·echnl Hermes.
E' annunr:iadn n votncão da seguinte
EMEND.\

I

/

A' rubrica 10' do .art. 1.':

Mnntenha-,sc o Campo de Dcmonstrnciio de Ilnjahy com
a competente verba pnra o. pessoal c material ..
Saln das sessões, 10 do dcz~mbro do 1013. - P. Schmidt.

-

Abdor Baptistn. -

H. Lu::.

.

'

O Sr. Felippe Schmidt· (11ara cncam·inhm• a votáçao)' -

Sr. PJ•esidente, esta emenda tom por fim conservar um serviço que jú estú installndo !la um ranno cm Sarntn. Cntharina.

·.

.

'.\
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A Cnmam dos Deputados supprimiu essils serviços, mas
manteve cm outros Estados·
Eu pediria ao Senado •que mantivesse esse, porque já está
funceionando 11-a mais de um unno, com seu pessoal e material, c prestando bons serviços ao Estado.
E'. esse o pedido .que
. !'aço. ao Senado.
UM sR. SENAnon- Foi suppl'imido pela Camara?
O Srt. FELli'Pm ScnMIDT- Foi supprimido pela Cnmnrn,
mas cu peço ao Senado para rcstnbelcccl-o, porque nüo vejo
razão para suppl'imit• um servic;o que está dando bons resultados ·no Estado.
O SR. ALFREDo ELL!S- A Cumara supprimiu este c manteve outros cm outros Estados?
.. ·
O Sn. FEL! PPE SaHMIDT- Sim senhor, e cortou o .de Santa
Catharina, que é um IEstad'o pequeno, mas que trabalha.
O Srt •.ALFREDO Er.Lrs- V. Ex. tem toda razão.
O Sn. PnESIDENTE ...... Attcnção I O parecer da Commissüo
ó contrario a emenda.
·
'Os senllores que approvam .queiram manifestar-se (Pausa).
Foi appl'ovada a emenda.
São igualmente approvadas as seguintes

'

E!11E.'!DAS
,Onde convier:
Fica mantido o AprendizadCl AgricClla de Tgarapcl-Assú do
güas com vcl'ba idcntwa áquella com que l'oi dCltado no orcamcnto vigente cm :1.013.
'
Sala .das sessões dCl Senado, 20 de d'czcmbro de 1013. -

Arthur Larnos. :-A. lndio do Brazil.

,

.

Onde conviCL':
Fica. mantido o Apl'cmlizado AgL·icola do SnLuba cm Alagôns, com vel'JJU idcntica .t<qucla com que l'oi dotado no orcnmento vigente cm '1013.
Sala das sessões do Senado, 20 de deZÍ!mbro de 1013. Ar·au.jo Góes- Rau1numlo da Mi-randa.
E' igunlmento approvnda a proposic;ão, .que vao .ú Commissão do Redacciio •
.Vem á mesa a seguinte

'

DECf.,AriACti.O

·Declal'O que votei contra a suppressüo da Inspectoria de
Pesca.
•
Sala dns sessões, 20 do dezembro de 1013. -P,Jras Fel~·

1'aira.
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O Sr. Sá Freire (tJola ortlvm) requer o o SunaLlo concede
urgoneia para u discussão immedialu da rcctauc.í\o l'inal t.lu~
emendas do Senado ao areamento da Agrieulluru.
O Sr. 3" Secretario (servindo de 2") lC o ú upporvudo o

seguinte

l'AI\EC~Il

N. 20i-1013

Jlcdacçüo (lúal iras· emendas do Senado â t>roposi('<io da Ca·
mara dos Deputados, n. !10, de 19/:J, q1w (i;va rt tlespe:;a
• do .1!inistcl"''o da il(ll'icultura, Industria c Commcl'cio para
o e;ccrcicio de 1914
N. i

i'

Ao arl. 1":
.verlm '1"- Seurolul'ia do Estado:
Material:
Nus su!J-consigna(•õcs «,Artigos ·do cxpcdioulo, machinas
ele cserovcr·, ele., do gaiJinclo elo Ministr·o; itlcm, para 11 Directoria Geral do Agricultum; idem, para a Directoria Gei.'ni
de Tnduslria c Com morei o; idem, pm•n a Dil·oetor•ia Gemi de
Conlu!Jilidado, reduzam-se a uma só su!J-cousigna(•ão, assim
redigida:
«Al'Ligos de expediente· c mach.inas ele escrever, acquisic;ii_o de 1\vros, r<tvislas, ,jor·naes .c outt·os ill)P!'Ossos, encadcrna~ucs e Jmprcssucs pal'a o galmwlc do ~ltnrstro o pam as
Dircelorins Gemes de Agricullum, Industria c Commorcio o
Contàhilidiide ,, 20:000$000.
Na sub-eonsignaçfio '« ConscJ•vação do .inr·dim, ele.,, diminun-so 8:000$000.
Na sub-oonsignacão « Sof·viço de ncgisLt·o C:cucalogico do
Animaes >, diminua-se !tO :000$000.
~rotai: em vez de 070: 1801];, diga-se 857:180$000.
N. 2
Verba 2'- .Pessoal contmcLado.
·Diminuida do 88:000$000.
•rotai: cm vez de 188:000$, ·d'ign-so 100:000$000.

N. 3

' ··~·i

Verba 3•- Scrvico do Povoamento.·
N. :1 -Directoria.
•Supprimam•sc ns grnti ricncücs prcvisl.ns nas IT, TT! o !V
das obscrmr;õcs que acompanham n fnbclla nnncxn ao rcgulnmcnlo approvndo pelo decretou. 0.081, de 3 de dezembro do
11111, ·na Jmporlaucin de 10:800$000, ' .. ••· ... I

t·

~

.L.

: .: ·~~o.~·:,
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Material: o nccr!ssario aos serviços, inclusive fnl'damcnto
pnm intet·prclcs o outros nuxiliat·cs, eLe., ·diminua-se ...• , ...

~5:000$000.

N. -llospcdat·ia d~ Tmmigt•attlcs da ilha das Flores,
l\latcr·ittl: o ucccssurio para os scrvir;os, inclusive alimcntacüo dos immigrnntcs, diminua-se riO :000~000.

N.

.l.

·Vet•ha .i" -iExpnnsão Economica do Brazil.
Su p prima-se.

N. G
Vcl'im n• "- Jat·d'im Jlolanico ..
ll!ntcrial: ohjci!Los de cxpcrlicnlc, pu!Jiienr;ücs scicntificns,
ele., diminua-se 7 :000$; :wquisiciio, ele., diminua-se 10 :000$;
pessoal, diminua-se 30:000$000.
•.rotal: ~m ycz de -i38:3!l0$, diga-se:· 301 :3GO$OOO.; •.
:.!: .... . • .-,.. -

..•. . ....

N.

ü

•Verba 7'- .Posto Zoolcc'hníco Federal.
Diminua-se 7i :1,00$, ficando .o •Governo autorizado a
l'COI'ganir.ar o serviço, diminuindo o pessoal de nccõrdo com a
verba 7'.
N. 7
Verba 8'- Escolas de ,\pt'cndizes Arlificcs.

Material: despezns de installncão Q adptaçüo ·das escolas,
ccu., •liminua-sc 35:000$ c destaque-se :!5 :000 para fundaçüo
de officinns de electricidade, onde niio ns houvet·.
Total: cm vez de 1. OG·i :SOO$, dign-s,e ser 1. G0-1 :S00$000 •.

...

N. O

·-···· .. ',, .. :.....!...-.:.:.-.~·s...J

Vm·hn 0'- Scrvi~o 1Gcologír.o c Mincralogico tlo Brnr.il.·
.Pessoal: Pnt•a pagamento de difl'crcnça do vencimentos,.
etc., diminua-se 35:.\00$000•.
~fnlet•inl: Diminua-se 10:000$000.
roLai: cm vez de 203 :üOO$, ·diga-se: 2·18 :200$000,
N. 10

....
~

-

":-\

Vct·bn 11- Díroclorin ele Serviço de Estatisticn.· ·
:\lnlct•inl: ·Objectos de CXJlCdicnle, etc., diminua-se ..•. ·.•:

...
'

..'

4 :000$·000'

.Total: .cm vez de Oü0:%2$500, diga: 050:01,2.~500.
Supprimnm-sc ns palavras- «•que passa a consliLuit• vcl'ha
distincla c aJ'unccionnr indepcndcnlcmcntc do Sci'ViGO de IEstntislica, scgunch\ l\S noJ•mns gCI'l\Cs do decreto 11. S.SOO, de H'
de agosto uc lU l b - c a~q;mcnlc-sr! a vcdm de 218 :O 10$000,.

'-~-

'·:.~;

···:·~

·,~-i
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N. H

Vorl.Ja L:l'- Direclol'iu de ~lcleoL·ologiu c ,\stronomia:
N. T. Material: aequisi~<io, eo1wm·tn c imlalla~<io de

instrumentos, ele., diminua-se 20:000$000.
Diminua-se ela verba deslinadn a allcndor a necessidades
improvislns. elo., t{) :000$000.
N. lf. Pagamento ele pessoal, ele., elimilllHHC :!0 :U00$000.
SulJvencfio no Estudo de S. Paulo, SUPIWimn-se a vel'lJU.
Idem ao mudo do Hio Gmnele do Sul, idem.
,\u:dlio ao l~slado ele ~linas, idem.
'l'olal: cm vez de 1.3DI:OGO$, diga: J.~H:ü00$000,
N. :12
Verba 13'- i\luscu Naoionnl:
'Pessoal : GunNins, set·vcn tos. ete., cl i mi nun-sc .10 :000$000.
·TOlnl: cm YCl. de íiH:SOS$118, cli:;a-'i;o:• 7H:808$118,
Verba· J.\"- Pcssonf-t•r.cluzidn n 15:1:000$, das venoimenl.os de Hi lentes de nrJcr'•r·dn enm n lnlmlla de ·I 000. ·
Verba 15"- Auxilias 1\ Agrieu!Lm·n c 1ís .Tnduslrins.

SuppPimn-sr.

N, 13

IG'- Sül'Vko do TnfOI'llll\f)ljes c Dil'lilgncfio:
MnlPI'ial: Para ncquísição o encardel'nacfio tlo livros, ele.,
VCI'hn

climinuam-sc

ma i~ 2G :HOO:j;OOO.

Artigos do cxpcdionlo, inclusivo mnvllinns do csurcvor•,
di rn inua-sn :2: il00$000.

Na .'ln ·ennsignat•ão- Suh~l.ituif}fio rlo pcssonl, diarins ·
passagens, f!te., J'eduza-iw a V0J'!Ja n B:OOO$, substiluidas in
fina as palal'l·as: nos l''''mos do UI' L liS do r•egimenl.o de Jl de
agosto dfl .I !l li, iW(!uisif:fio e t!Otl~OI'\'a(.'fi.o ele moveis»- pelas
scSllintrs: • disll'ihuirlns llll'n.salrnrn/.1• ».
'l'olnl: em vrz do 217 :Soo~. diga-~e: 188 :800$000,

X. H
Vürlm ·I 7"- Ser·vi~o do
~ln leria!:

Vr,terinnrin:

Artigos de oxpedionto, olu., tliliJÍIIUfi-SiJ,,., ••

G:000$000,

Publiun~úr.s dü cdiln,,s, r•t1:., rliminun-so I0:000$0fl0.
l.31!l:ü20~, L!ign-sc: 1.301 :::i~0$000.

Total: rm, vez do

N. 1;;

Yor·lm 18"- Hcduza-so a Wl'bn unnr o lll':;sonl do n"v'i~·dn
com o ol'l'ir:io do r.JirccioJ• iniNino da seJ•vi~o, de li do de.zcrnlwo do :I Ol~, Lmnspoi'Lttndo-so a J•espceliva ver·lm Jll'OPOI'-

cionnlmenle pnr·n ns vcl'JJus- Mule!'ial,
.e CenLros "\gricolus,

Povoa~õcs

Iudigcnas

!
~

•'
'

',',
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Ao nrt. 1', n. lO-Ensino .\::(l'onomieo:
i\lnnLonilnm-sr.: o' npJ'CJHiixndos ag'l'icolas do TuiJariio c
dr) SaLuba, a Escola ,i'J•ntim de ,\gricullum ~lariuno Procopio,
n Fazenda i\loclelo elo Caxias e o Campo oCic DernonsLrar;üo de
JLn.inlrv, I!OW·Wl'\'ndas n~ vot·bns destinadas no custo i o desses
scrvi<;Ôs, qt.tct' cm reln<;fío no p<•ssonl, quot• no mntol'ial.

Vel'htt J 0'- Ensino .-\gronomico.
Da VCI'lm do '100 :000$, destinaria no Hono ,Florestal do

fi in drJ .Tnneiro, r.liminun-Ae a quantia ele H :7G0$000·,
Horto Flol'cstnl:
Suppt•imum-sc as \'CJ·]Jns do ·J 2 :OOOil c h :200$, extinguindo-se os Jogat•cs de dit•c•clot· c chefe do cultut•ns. l'ieundo n ·repartição detlfJJHionLc cl'a Dit·ctot·ia do Jut·dim JJoLanieo, mantido
o loguJ• ele rnestt•o .innlineit·o c um n.iudanto c as rscpectívas
vel'lms-diminuidn~ de GOO:OOO$, pela suppt•essüo dn !Escola
Supe!'iOJ' ele Agl'ieullut·n c Mr•dicina Vctct·inaría c .F.azcnda
Expcrimcnlnl, nnnexn tt EsrJola Superior de Agricultura, Esta~iio llo ~lachinas antwxa lt J~scola Supcriot• de Agt·icultura.
N. tn
Wrhn 20'- Tnspcclorin de Pesca- Supprima-sc.
Vot·Jm2l'-Dcl'csn da Bot·rncha.
Suppl'imn-se o seguinte: «pagamento de .qualt·o dnclylogrnpltos dn Directoria Get·nl de Contabilidade, de nce,)rdo com
o a1·L !H do dccJ•oto n. O.G21, do 'l7 de abril do '1012, limitadas as respectivas g!'atificno<ics n 300$ mcn:;acs, c ele quatro
oult·os que podot·iw set· ndmittidos nas mesmas condil;ücs, pnrn
nuxilint•om os trabalhos das Dit·cctot·ins Gct·acs do Agricultura
e de Industria c Commct·cio ».

N. 2ü

Verba 22"- Typogrnphin.
Supprimn-sc n rubrica ror lrt• ficado a \'crhn nttendidn
nn ruhl'ion il".
Mt.. 2." Supprimn-sc.
Art. ;, ." Suppl'imn-sc.
:\J'L. G." SUJlJll'imn-sc.

.~·,. ""'o l
:\t•l.. 0." (Nn imprc"sn snh n. G) Supprima-sc.

N. 22
Al't. 7.' (No

imp1•rs.~o snh

o n. Ol Supprimn-sc.
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s.•

At·t.

,

N. 23
(i'ío imbrcsso soh o n, 7) Suppririm-sc.

Art. ·D." (No impresso sob o n. 8)' Supprlmn-sc.

N. 25
ML JO. (No impresso sob o n. O) Supprimn-sc.
N. 2G

J\CC!!'CRCC!Üe-SC!
At·L.
v\s villns npcrnrins, ronslruiclns pelo ·Governo,
ficnm ·detlcnclentcs do Ministcrio da AgJ•icullurn, ficando o
1Podcr Executivo nulmi%arlo n ullriJ• o ct•edHo mnximo do
:t. OUO :000$ para o sct'Yico de esgotos da Yilln Mnrcchnl Hermes.
Sn ln rlns. Comm issõcs, 30 de dezembro de J!H 3. - Wal·
(I'Cr/o Leal.- Oliveira 1'alladtío.
O Sr 'Francisco Sá (J!Cla ordem.)_. S1•, .P,reRiclcnte, fls
10 112 llül'as da noite, pcnullimo dia rln scssüG lcgislntivn,
eltcgou no Senado, transmiWdo pela Gamara, o pr•o.icclo do
nJ'f~nmrnl.o

lf!n .Vü1çi1o.

• i'íadn mais nw t·estn :fnr.cr do que J'N[UCI'Cl' urgcncin Jinrn
([IIC s".in cllc diseul.ido c valado immcrlintnmcnle .
.Fien :í Cnmnm a I'O.~ponsnllilidnde de eontl'iiHIÍl' Jinl'n umn
Ritunc:1o rln qunl t•rsultn n dcso!'ganir.n~ão dos Rer•vlços pnJ•InnwJlla r·os.
"
Consull.ndo, o Srnnclo conrcde n m•gcncin I'C((UIJI.'idn.
I

•
I

..
•

,

' :1 . ! ...

onç.\1~1'8:'\Tn 0.1

Vl.lç.\o

•

2' rlisrnssãn dn Jil'npnsiçiin dn r.nmnm doR Doputnd"os
n. D:l, d•J r !li :1, fixando n th'RJir7.ll do ~I inisl.erlo dn Yinção c
.Obl'aR Publirns Jilll'a 101 L
,\ pprovndn.
CllllD!TO 1m

010:000$ .10

i:\i'IN!S'l'EnlO D.\ \'!AÇ,\0

3' discussão dn Jit'oposicuó di\ Cnmnrn dos DcpuLndos
n. R3, de 101 s, que nutorir.n o Presidente dn nepuhlicn n abrir,
MIO jfinislcrio dn Viação, um credito cxLrnol'dinm•io nn impol'tnncin de GW :000,$, .pnrn occorret', uo excrcicio {I C I013, tt dcspr.zn resultante dn cxecuc.ão do contracto celellrnclo com n Compnnllin l\'neionnl do i'ínvr.gnçiio Coslcil•n.
,\pprovndn; vne ser· submctlidn :l·snncciío.
r:TCENÇ,\ A I,U'DOimo llll OJ,I\'Illll.\

R• d iscnssão dn proposir;fío dn Cnmfll•n do~ Dcpntndos
n. G:l, cln '1~13, rnnorcl~nrlo n Luclgrro Lntu·inclo de Olivcirn,

i••
• I

••••

lll

I

11
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foguista da Estrada de Fet•ro Cmli.J•nl do Dt·n2il, seis mezcs ·de
licon~a com ordenado c cm proroguçfio, pura tratamento de
Sl\Uclc,
Approyada; vac 1'1 Commissüo do 'Rcdncçfio.

...

'

I.ICENÇA A ·~J.INOEr. DE P.IUL,\ Jl,IS'l'OS

. 3' discussão ela proposição rla Cnmnrn dos Deputados
n. oo, ele InI3, coilcedendo a l\lnnocl .lrernundo do .Paula Dnstos,
nmanu1m~e ela Esl.radl\ de Ferro Central do Brazil, seis mezes
de Iieença, com orll'cnndo c cm nrorognçüo, para tratamento
de saude. ·
..
AJlprovadn; vne ser su!JmetLida li sancçüo.
LICENÇA A 1'!1.1NCISCO Dll

l
i

ü

I
I

AIJ~miDA

D.IP'r!S'I'A

- 3' dlsci.Jssüo da lll'oposiciío da Camàrn dos Deputados
n. 70, de JO·l3,,cnncedenr.lo a FJ•ancisco tmmillano de Almeida.
Baptista, pt·al.icnntc de I' classe da Administt·acüo dos CoJ·rcios ·do IE,s[{l;d'o do 'Rio de ;rancit·o, um atmo de liccnr;n, com
ot'dl'hndo, pnra LmLnmcnto de saude>.
'Approvntln; vnc ser submclLidn ú sancção,. ·
J.JCI~NÇA .10 lllt,

.11\o\r;,\Q DU!.CÃO

3' discussão da pJ•oposi~iio da Cnmnrn dos Deputados
n. 80, de 1'!1'1:3, eonc~den!lo ,no D1·. Luiz de Al'au.io Arn~;ão
Blileiío, inspeelot· snnitm·io dn Dil'eloria Gernl de Saudc ·Pu]J!iea, um anno 1Je lieen•;n eom ot•ilenndo c cm tll'Ot'OI:ln•;ão, pnra
complclnr o lt'alamenlo de sua saude.
AilJll'o\·ndn; vuc sr.t· suhmcllidn ú snnccfio.
J.!CENÇ.\ A OSC.II\ Dr. C.lll\'.11.110

oiZI~\'IlOO

3' discussão dn Jll'oposiciio 1!a Cumarn dos Deputados
n. 87, de 1n13, concedendo a Oscnr de CarvnU10 Azcvcd:o,
guarda livros da Tnspcctorin .de Porlos, nios _c Cannes, um
nnno ·de Jiceu~n, com ordenado c cm prorognçao, para tratamento do sauao.
•
ApproVnàn; vne sc1' submcllida ú sunccão ..
FA\'01\l~S

AO DI\, BAIICI".l.OS DE C,\UVALHO

2' discussão dn propoRiçiio da Cnmnrn dos · Dcputnclo;;
n. 121,, dn 1\l·l2, que e~otre1•a o engenheiro .Tosé Bnrccllos de
Cnl'Vnlho de .quncsquet· l'csponsnbilid'ndcs j1iu·n com o T.J1c~ouro Nneionul, .pelo desrulquc haYido cm 1010, no Distrioto
te!cgt'nJlhico de !il·inns":iorf~, peJo· •ctunl .foi condcmnudo o
J'uneeionm·io criminoso
·
ApJll'cvúdn,

ANNA8S DO SENADO
EXI'OSJQ,\0 P.l:-;.1~1,\

~" iJi;;cm,ilo da proposição da Cnmnrn dos J)opulndos
n. Sti de J!JJ3, nulorizarulo o Prcsilieulc da llcpublirn 11 alJl'il',
pelo 'MinisLorro era AgTicullut·n, Jndt~strin c COm(TICl'I~Jo, no~
oxercicios de J913 a 101G, os c:redrtos oxLt·not•drnnt•ros quo
.iulgnr sut't'icicntes, at1l n imP,ortunciu de .J.GOO.:.OOO$, om·o,
pnr.n n J•cprcsrmLar:üo do Bt•azrl na Pnnuma-l'ncrlw Iulcl'lln.tional Exposition, a cl'J'cutunr-sc em S. Francisco da Cnlil'ornin.
Approvnda.
E' igualmente npprovncln a seguinte

•.

llMJlNDA

Ao nrl. 1" - Accrcsccnto-sc, depois rJns pnlnvrns «Cnns seguiu tcs: «C na Pnnnmú-Calil'orniu Exposition,
u renlizar-se cm San Diego.>.
Jifornin~,

O Sr. Presidente - Nad·n mais havendo a tratnt•, vou
Jovantar a sessão. Designo pnt·n a ordem elo dia da seguinte:
3" discussão da proposição da Cnmat·.a dos Deputados
n. 02, de 1013, que orca a Receita Geral dn Republica para o
, cxcrcicio de 1OH. (Tncluida sem pnt•ccet•.),
·
3" discussão dn proposi(•ão da CnmnPa dos Deputados
n. 93, de '10:13, que Jixn n despezn do Minist.crio da ·viação
o Obt'lls Publicas pura o cxcrcicio de 10llt. (Incluidn sem
parecer.).
3' discussão dn proposição dn Cnmar.n dos Deputados
n. 121,, de 1912, que exoncl'n o engenheiro Josú B.arccllos do
Carvalho de quacsqucr rosprmsnbilidndcs pura com o 1'hcsom·o Nncionnl, pelo desfalque havido cm '19!0, no districto
tclcgr·aphico de Minas-Norte, pelo qual foi condcmnndo o
:funccionnl·io criminoso (cout pm•nca favo?•avel da Comm'isslio
da Finanr.as).

3' cliscussüc du proposi~•iío clrt CamaM dos Deputados
n. 8G, de ·JOJ3, nuloriznndo no Presidente dn Republica n abrir,
pelo Ministcrio cln Agroiculturn, Industt•ia c Commci'Cio, nos
oxcrcicios cio 1913, 'l!JJ -1 o 1915, os crcdi Los cxtrnordinnrios
11ue ,iulg;at• sul'ficienlcs at1l n importnncin de :1.500:000$,
ouro, com a r·cpr·csen tnoiio do Bt'll~il· nn Pnnnm1\-P.ncifié In1.ornnt.ionnl Exposilion, a orrcctuar-sc cm S. Francisco cln
Californin (com ,cmcm!a da Comm:iss(io de F''lrranças, já ap·

2l1'0vcula mn 2" ril.vcussao,),

r.evnntn-sc n sessão ás 12 'horas dn noite,
,.

•

ül)(j

103' SESS:i.O, EM 30 DE DEZE:\tnRO DE lO l~
P11J;SIDE:I'G!.\ DOS SllS. PINHE1110 ~!ACJI.IPO, VICE-PI1ESIDEXTE,
,\JIAIJ,JO (lf)IlS, 2" SllC!t!l'J',\1110

,,
i
"

,.
'l..

'ii

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se o.
sessrto, a que concorrem os Sr·s. Pinheiro Machado, Araujo
Gócs, Podr•o Bor·gos, Metcllo, Gabriel Sa.lgnelo, 'l'eJ'J'é, Lauro
Soclt•rl, APlhut• Lemos, lndio elo Br·nzil, Mendes de Almeida,
.Tosú Eusobio, Urbano Santos, Pir·cs Ferreira, Ribeiro Gonr;nlvos, J'rancisco Sú, 'J.'homaz Aceioly, Tavm·cs ele Lyrn,
Antonio de Souza, Cunlrn J>cdrosa, Walfrodo Leal, Sigismundo Gon~alvos, Gonc;alves .Ferreira, Huymundo drJ ~Ii.
ranela, Oliveira Valladão, Gnillwrme Campos, Luiz Vinnnn,
João J~uiz Alves, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Nilo
l'or;nnhn, Alcindo Guanabara, StL Frcir·c, Bernardo i\Ion-.
toit·o, Felicinn·o· Pennn, Adoipllo Gordo, AIJ'redo Ellis, Francisco Glycer·io, Gonzaga Jnymo, Leopoldo de Bulhões, José
Jlfurtínho, )\lencm· Guimarães, Genct·oso lllnrques, Xavier da
Silva, Abdon Baptisl.n, Pelippc Sclimidt, Hcrcilio Luz, Joaquim Assumpciio c Viclorino i\Iontciro (48).
Deixam de comparccct• com cnusa justificada os Srs •.
l?et•reirn Glmvcs, Silverio ~lcry, ·Ge~·vasio Passos, Epilacio
Pcsson, Hibeiro de Brítto, G·omcs flibeiro, José Mm·ccllino,
fluy Barbosa, I.ourcnc;o Baptista, .<\ugusto de Vnsconcellos,
Bucno do Paiva, .Brnz Abrantes c A. Azer,edo (13).
E' lida, posta cm discussão c, sem debate, àpprovndn n
ncln da sessão nnlerior.
O Sr. 2' Secretario (servindo de -/') dtí conta elo seguinte

EXPEDIENTE

Officios:
Um do Sr. 1' Socrctnrio dn Cnmara dos Deputados,
communicnndo não lct• aquclla Cnsa do Congresso podido dnr
o seu nsscnLimento t\s emendas ns. '17, 23, 2ft c 31, do Senndo,
ú pr·oposioiio que fixn n clcspcza do i\linisLerio do Interior.
pam 'i!JH. - A' Comm issiio de Finnncas.
Outt•o dn mesma procccloncin, communicnndo Lerem sido
npprovndas ns emendas do 8-cnndo, apr·escnlndns nos orcnmonl.os da. dcstJczn elos Minislot•ios do Extorior·, dn Fnzondn o
dn llfm•inltn, pnrn ·IOI!t. - Tnl.cir·aelo.
O Sr. 3" Secretario (servindo da 2") dcclnrn que niio h!l

pnr~cercs.

•'
.j.,

,.

·{

~.
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O Sr. Policinno Ponnn - Sr•. Pr·csidcnf.,), pccn n V, Ex.
qne cnnsullc o Sennrlo si, cm vista da 1/J'gencia de nlgurnns
mnlorias da Ol'dcm do din, eonseulo que lla.in invcr·são dosln,
do mnncim !JUC o OX]lr.di.onl.c pnsso pnl'n n ullimn Jln!'Lo o
lwm assim que se,/am Lomndns em eonsidcrnçilo, na primcir•n
pnr!o, ns emcndns no ur~.nmcnlo do Tlll.orior·, re,icilndns poln
Cnmnr·n, elo Jllodo que o or·r;nmnnl.o sc,in resolvido n tempo
do vo!l;u ngo1·n Jhesmo pnrn n Cnrunm,
O Sr. Presidente - Os senho!'cs que nppl'0\'11111 o rcrpHH'imr!nlo Wl'illtl que ncnbn do ser fuilo pelo St•, SL•ttndor
Ft!liclano Jlermn CJucit·nm lcvnnlnr-sc.
Foi npprovndo.

-.
t',.

OllÇ.\~lllN'l'O

DO 1:-I'J'llnTOn

Discussüo unicn dns crncndnR do SonnrJo., r•o,joitndnR prln.
Cninnr·n dos Dcpulndos, ú pr·oposicüo n. Sii, L! c I !J I ii, flxnnrlo
n dr)spcr.n do MinislrJt•io Lln Jusllr;a c Nogoclos TnlcJ•iot•cs pnr·n
101~.
'
O Sr. Tavares da Lyra- Sr•. PJ'csidenl.o, n Cnmnr•n deixou
de clut• seu nsscntimenlo n diversas das emendas uprcsetllndu~
.velo Senndo no orcnmcn Lo do InLcL'ior.
A pi:imcir•n cmr.nrln rr.l'nrc-so ú rubr·icn - Socoort•os pulll icos, Esta omcmln r:ompüc-so do duns parles: uma concodcndo JO contos pnr·n nuxilinr n r·r.llonsl.nw•;ilo do Instilulo
Historiw rln Jlnhin c oulr•n uugmonlnnrJo d•J ·100 conlos n. vcr·Jm
Jlnt'n n mnrrulcnção do Hospilul Cnrlos Chngns.
A Commissíio 1í do pnroect· qrw o Senado mnnlcnhn. o sou
voto rtunnlo ú se:;undn pnrlo dcssn cmundtl c quu ncccilc o
\Ola da CnmnJ•n qunnl.o ÍL pr•imcir·n.
A scgundn cmcndn ú n. do n, 23, que li•nln. dn sul>vcnc~o
c nuxilios n divcr•.<os esl.nholer.dnwlllos do nssistcnoin o cnl'i.
dndc. A Commissüo mnnlcm n sun IJmendn, que repl'c,sonln
uma ceonornin do soisoonlos contos. Quanto ús emendas 2·1 o
3t, n Commissiio se eonfornm com o volo da Cumurn o ncon-

sclhn que scjn munLidn n sua rcjcii•i\o,

Encerr·udn n discussão,

_o

Sr. Proaldontc - Altcncíto I Vnc se votnt• ns cmcnclns
d(l Sonnelo r•cjr.iludns poln Cmnnrn.
l 1l'imoirn emenda.
N J•ubricn ~B· - «SoccoJ•ros Publioos,:
Supprimidns ns pnlnvrns «d(l.llncndn n qunnlin do :1 O: 000$
pnrn nuxilinr n rceonslt•ue~üo do cdificio do Instituto Cleogr·nphico c HisloJ•ieo da Bnhin» o elevada 11. vol'lm elo mais
100:000$ pnr·n conLinuncüo elos osliJdos clinicos do pr•ophylnxin, do imlnmonlo o assislcucia mcclicn dn. molosUn dr) ~CJU'Ios Chni;:us~, no hlleriot· do pniz,
· ·

~

I
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O S1'. Sr.nndol' Tnvnrcs dr. J,y,•a

J'Cfltll'I'CU
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que n volaçiio
(t;; paluvl'a!S

da emr.ntli\ fosse por put·les, sendo a pl'imeit•n ntü

Bullin».
Os senhores que approvnm o requerimento quciL·nm lcYanlnr-sc.
Foi npflr·ovudo .
.Os senhores que npprovum n prlmcit·a parlo da emenda
quetram lcvunlar-sc. (L'!IHB€1,)
Não foi munlidn.
Os senhores que npprovam a segunda parle da emenda
c;ucit·um lcvnnlnr-se. (l•ausa.) ·
A segunda parle foi mantida por dous lercos. · •
Segunda emenda:
A' emenda .sobre o nrl. 3": Subslilun-so pela seguinte:
Al'l. O Clovcmo mnnlcrú n:.t Capilul- Federal, ns seguintes .subvcnoves c auxilias: '
~da

I
I

'
•

Inslllulo Hislor·lco c Googruphico Druzl!ciro.
Sociedade Nucionul de Gcogrnphin •••.....••
Academia Nacional de Medicina ....•......•
Dispensaria de S. Vicente de Paulo, dit•.igido
polrt Irmã llauln ...................... .
Matomidndc das Lnrnngcirns ••.••.•.•..•..•
Associncfio .Prolectorn dos Cilgos Dr.zosclo do

\
i

SOLOJiJbt•o •• , ••••.••••••.••••••••••••••

Asylo üo S. Luiz (velhice desnmpnrndn) ..•.•
IrlsLiltilo de Proleccfto c Assislcncin ti Infancin,
·
in~ltisivo auxilio pnrn aluguel do casa.
.Asylo do Bon1 .PasLor... ... , ...............•
Lign Caril!'!\ n 'J:uborculosc ...•.•.•...•..•.•

25:000$000
10:000$000
10:000$000
120:000$00Ó
100:000$000
20:000$000
20:000$000
~8:000$000
~:000$000

2·1 :000$000

l'arngrnpho unico. O Poder Executivo subvencionnrtl lambem com ·15 :000$ cada um dos vinlc gslndos da llcpublicu,
devendo essa suhvcncüo ser, ,pelos J'ospeclívos governos, npplicnda cm auxilias nos r.slnbelccimr.nLos de nssislencin, caz·icfado o hcneJ'iccucin clns cnpitncs.•
·
Os scnlJOL·es que nppJ•ovnm a emenda qücirum Jevunlur-sc.
'(Pausa.)

·

'·

'"

I

I

f:,
:~·

'•

l!'oi munlidn por dous lcrcos do votos,
Terceira onicndn:
Ao al'l. ü" - Supp!'imn-sg,
·Os siJi1horcs que npprovnm qucirnm lovnntnr-so. (Piwsa.)
Niio foi munlidn.
Qunl'ln emcndu:
Onde convier:
. . Ao nl'l. G2 do dcc!•elo n. 0.057, do 21 do dezembro de 1012,
clC[lOiS dn pn!U\'L'U «IIL't'llZOUI'» 1 UCCI'CSCC!l[C-SC: «U1'inn! O !IUS
llPf•t•llnçücS», .
.
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fJIJe

nppt·m·nm

R

emenda

queiram

lnvnntnr-sc.

1

ffii.W,)

N:iG l'oi mnnlida.
V:1c >e communicm·

(t

Cumnrn dos Dcpulnr.Ios.

OllDEM DO DTA

R" diseussão dn pt•opos·ir.iio dn Cnmnl'n dos Dr.pul.ndos,
n. 0.2, do ·1013, que orçn n llcceiln Geral dn rtepublir:a parn o
exrrcicio do HH.'J.
O Sr. Leopoldo de Bu!l!ões pt•oferiu um discurso que ser:\

publicado depois.
-

O Sr. Pinheiro Macltado (m.ovim.cnlo am·al de allenção)'
E' um grnnd11 encanto convet·sar com homens ele l.ml;o do-

Ji.cudo c cln cultura Jn,lollcclua.l do nosso· illuslt•o colloga, Se-.
naclor por Goya?., St•, Leopoldo de Bulhücs.
'Tocloo nr\s conltccomos a portinMia de S. Ex. nn doíos[l
do suas r:onvicções, n coragrm, o dcnoclo ·com que se bnlo pcln
iclrlas que Jl'l'of'cssn.
Mancil'oso na fôrma, delicado no trato, do linguagem lim'"
pidu, clle possue todos os ni.Lrillutos PlH'll itnpot· suo.s conviccõcs. A isso ,iunl.n-se umn vo.n.[.ucle .rm·r·cn que, np.ozm· dos
J'ar:los que se OJlpõcm nos pontos de visl.a cm que so collocn,
nondu?. s~mpt·c S. Ex. nn dcJ'csn claquillo qu.c rcpuLn .n. wrclndc.
E', oomo cu di?.in, St• ..Prcsiclcni[c, um encanl.o ·l.mlnr eom
11111 cnvnlhcit·o elo l.iio provadas qualidades; cnt.r·ol.anto, todos
nós eonl1eecmos o perigo que hn cm no;; approxinmrmos do
lã o l'lldc adwrsat•io.
Sua dialccl.icn ,; J'or·tnidavt)l, seus roem•sos silo nbundnn.l.cs,
nutridos nos seus propri()s lalcnlos; isl.o revela ••.
O Sn. LrWPOJ..IlO Dll BuwõEs - Is lo revela a Penas n bondndc c n gcnWc~n de V. Ex ..
O f:n. Pt:-~nmno ~LICJT<.~Po - ..• o gmndo poclor dO> nclvor~
sa.rio que, cntr·clnnlo, hn annos, vem csl.rngando cslns bcllns
qnalidndos ao lado de dont.l'inns m·roncns c po!'igoons .
.E' umn lnsJ.imn quo nrro tenhamos podido contnr com n
collnhot•n(.'il() complcln o cl'l'icionl.c de umn l'U?.iio lfio bem. dof n.cln, de umn cxpcrir.ncin lã o longo, de umn energia Lüo ind isculivcl.
'
Eu não pude fug·ir t\ fnscinnr;iio do cncanl.o cln pnlnvrn do
meu illuslt'e eolloga, que nw nl'l'nslou im;mcdin,tnmenlo 1\ lri~
hunn pnm dnt• t•ospoala nos Sf'US at•gumctllos, conhoeenclo, om~
horn, n clnsso de lul.nclor com r1ur.m venho lo!'Qnr nrmns ..
'l'nmh·~m ,5 g!'nnde n forco clns r.nnvieciícs qne mo mnnlccm no
Indo rln f'ixa1.:fio rlo cnmbio c dn Cnixn elo Convorsfio1 que S. Ex.,
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no Govet·no c l'ôra dollc tem combalido l.lio t.enazmcnlc e quo
OU ·I'CPUJO, i.lOo OlllVCl. de S. Ex., uma f)at,an!,in. C UIHU rcsa.lvn.
pat•a a Lrannuillidadc ceonomiun da nossa Pa.tr'ia. E cm um
momento como este, almvcssndo do Lanla •a.nE;uslia, ·lnlvcz jtí
estivesse elln pl'Ostrn.dn, se não J.ivesse a seu Indo esle appurclho de resisl'cncin c scgm·tnlçn, que se chn.mn Cai;\;n, de Con-
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S. Ex. nllucliu ú tcndvcr·sação d11. nossa condudn. Nós
que· pertencemos ao l'at•lido Conservador, que outr'ora ,ití
estivemos no. lado do S. Ex. pnr•a. valorizar n moeda, nn opinião de S. Bx. puzcmos de Indo esse commcLLimcnto pnl.t•io1.ico. Pu1·o cquivoeo de S. Ex,. Nunc11. seguimos cslo ponto
de vis la plln.ntaslico, cm que S, Jlx, c ·Outros grandes espíritos
do nosso pniz I. cem estudo amnn·nclos .
. Cambro a. 271 Quem cs~abcleccu csla ~nxa senão n convcncão? E' csliJ o pt·odur:to dn ronliclndo das cousas ou a ex.prcssilo de uma dolibei'U~ão convencional dr. es[J·il'ito humano?
Si é do 27, pod·in ser• do toO, ele 200, • •
O Srt. Unn.H\'O S.IN'I'os- O Sr. Borges de l\lcdeiros disse
muito bem. As emissões que acl.unlmente Lemos, quasi todas
foram !'citas n cambio muito baixo. A maior parle a 10 c H.
O Sn. PrxHEIIlCI MACIBDO - Perfeitamente, como se fez
ao tempo do Sr ...Prudente de Aforacs.
Eu não quet•in, nem pudo mesmo demorar-mo na. tribuna
quando l!•nlci desse nssumpLo illlercssnnLissimo, (L. que estão
presas sol uçücs imJlO<l'Lantes da nossa vida cconomica e financeira. Sou obl'igndo n:;-orn a descet• a maiores detalhes.
· O nosso saudosissimo amigKJ, um dos que mais admirei na
viela, poJas suas qualidades nobilíssimas de ca.t•nclcr, pela sua
flignidndo c pelo seu patriotismo indiscutível, o Sir, Joaquim
Mu1·linho, nüo seguiu semJH'O, como alludiu o meu illustre
"amigo, a mesma l.rajectoria nesta qucstã(}, Eu me recordo bem
que quando lrouvc o perigo da quell'l'a do Banco da llcpublica,
clcpois que nquollo nosso. mnllogrndo concidadão r•elirou da
cnrxn elo Bnneo 20 ou .~5 mil contos, pe~tcncenles no The~out·o, scpat·ando a economia do ~rhesouro da econollloia. do
JJnnoo, :::r·a·ndc beneficio fcitG no pairo JlOl' S. Ex., porque um
·dos gr·nndcs ma los que ·toem cni.rnvnclo a nossa vida 1'innnccira,
' ' (L Jignçúo elo bnnw no nwsout·o (a1wlados) •••
O fln, · Unrl.INO S.IN'I'os - Cousu cru e nôs quir.cmos aoabnt·
na lei da Caixa elo Convet•süo.
O Sn, PtN!fmno M.lcrr,luo - ..• houve uma reunião no
l'alncio, pnm a qual cu não fui convidado, porque sabia-se que ·
t•u em radicnlmcnt.c conlt•a.rio• a ·vollnt•-sc n da!' nuxilio· no
banco, reunião a que c!'eio comp:u•eccu o honrado Senador·
pot• Goya r..
O Sn. Lrwroo!.llo JW nur.JJõgs- Jo: vot,;i de ac<!ilrdo com ns
idrins do V. :m" .. ·
0 Sn, PIXHiliiiO MACII.IIJO- g loi :3'. Ex .. Sr·. Pt•csideni.<!,
Ll unic0o que J•ccusou n sun coopcrucfio !\quell'o funesto erro,,
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Posl.eriormonl.e, reunida n Commissno de Finnnc.ns do Senado,
ou, que dclln não 1'n1.i.n. parle. ulli com1parcci pnrn .prolcslnt•
contm o plano .do Sr. Joaquim Mm·Linho, c ainda clcsln vez
Li ve a meu Indo o honrado SenadO•!' por Go>·nz •.
O Sn. LiWPOl.llO DI~ nur.uüES - O tllnno era do Sr. Cnmp~
f;nllcs u ncccito n. contra go~Sto pelo Sr. Joaquim lVLJ!\'.Linbo •.
O Sn. PrNIIEIIlO l\LICHADO- V. Ex. que conhecct'l Joaquim
l\lu!'l.inho, sabe que cllc m·a uma v·onlado CJUC n:úo so aobrava.
O plano era do Sr. Campos s·allcs, conjugado á vonluclc· do
S1·. Joaquim Mtu·liuho que, oppt•imjdo pelo ambiento, peltls re,.
du1nucües dos interessados, for. a concessão.
Já vil V. J~x. que, rememorando esses ~netos, confirma-se
o que cu hn pouco nffirmnvn, isto é, que n minhn linha do couducltl nesta questão tem sido innmolgnve!. A de V.J~x. (diri{Jinlio-se ao Sr. LeolJOldo de Bttlhúes), tambem; mas pcrmiLtamo que diga n V. l~x., um pouco prejudicada por uma ohslinncão excessiva quo o tem levado U•O ponto do quoret• fazer
triumphm· suas id•!as, prejudicando seriamente a ccoaomin
llublica.
Sr. .Presidente, nunca fui papelista. Lembro-mo que,
quando Presidente ela llepublien o venol'!lndo republicano Prudente dr. Mornes, sendo n situação .financeira o cconomica do
pniz mais gravo ainda do quo n nclu'al, ilJustres polilicos foram convidados pelo l\linistro da Pnzendn de então, o Sr. no~
d1•igues Alves, ont.I·e os qunes creio que esLnvn o St·. Senador
l'rnntiisco Glyr:crio, pnrn rilvilrni·cm um remedia úquelln gravíssima situncão. Então o Banco da Republica cort·in tombem
o risco. do fnllcncin, r. aquelle illuslre Ministro nos declarou
ealcgot•icnmcnte que havia duns solucões: ou deixar quebrat•
o banco, ou cmillir dinheiro sem lei. Oppuz-mo tenazmente
<t essn emissão,. dcclm~nndo que era pi'Oforivcl deixar qucbrm·
o l.JMJco. Allcgou-sc, JlOI.'t\m, que dnhi adviriam gt•nndos inconvenientes pnrn a Uepublicn, porque o banco tinha o seu nome.
r.embro-ll)C .bem qqo fi,! i vencido; mas, apeznr do meu protesto, omttliu-se dmhewo pm·a favorecer os accionis~ns do
Banco dn llcpublicn.
Não li do ho.ie, pois, Sr. Pt•esidentc, mas do dn tu remota
que cu venho, não eom os subsidias de que. dispõe o meu
illuslrc collega o out1.•os niio monos competentes concidadãos
nossos que se consngrnm on essas questões, mas !ovado pelo
meu ~rilorio, pela minhn expcricncia, poJa minha roflcxüo
individual, mo oppondo a esses proccssQS que, lougo de fortalecerem n situncüo, tccm-na enfraquecido.
, ·
E ngot•n .pergunto muito .sinceramente no nobt•e SenadO!'
por C:oynz, om que tem p1•e,iudicndo no ·nosso idénl· eommum,
do vnloriznl' n moeda nncionnl, a Caixa de Conversão ?
(l Sn. LEoi>or.no Dll nuurüES - Elln emille -1.00 mil contos,
100 mil llnpcl c 300 miL corrospóndeotcs á moodn cm dep;osi.lo.
·
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O Sn ..l'INJWI110 i\f.\Clf.\IJO - Elia cmitlc sobro a base cm
ouro; u omissão roprose!ll;t o ouro.
0 Sn. LEOPOLDO DJ> DllLHÚES - Roprosonlu mais do CJUO
O OUJ'O,

{'

•·
...

O Sn. J>JNHimto 1\IACHAOO - Representa o ouro; não ú
hnscnda apenas no cJ·cdiLo.
0 Sn. UIID.\NO SANTOS - ,\gO!'I\ O nosso illuslt•c ll!lligo
St•, Leopoldo do Dulhões jt\ .qui~, uma ver., cllc lão avesso
~ J'nnl.usius l'inunccirns, ennscguit• esse fll'Otligio: que o papel
moeda inconversível valesse mais do CJUe o papel com·crsiyel. •
O Sn. Ll!OPOl.llO nB BUt.HÕllS - Em 1\ll O, niugucm queria
J•ccchm· o papel ela Caixa de. Conversão; foi preciso quo o
Governv nssutüissc: a rcspousubilidndc.
0 811. PINHEJI10 MACHADO - V. Ex. alll'ibue lÍ Caixa du
Conversão as npct•l.ut·as do presente. Veja, St·. Prc~idcnte,
ntd •onde levn - núo tome o honrado Scn,ado.t· pot• Goya~ u mal
o qunlil'icaLivo- ató onde leva o l'annLisrno escola!', Pois, nrw
se rct:orda S. Ex. quo, Jogo nos primordios cln H.opuhlicn, deJlOis de tor es~nclo o cambio qunsi no par, tivemos uma
accclcrada baixa c umn crise •.•
O Sa..LI~oPor.oo DI~ BuLHÕrlS - Pot• causa das emissões.
O Sn. PINHr.mo llfACHAilO - .... uma crise nprcminntc, sob
o Govemo do St·. PruclenLc de !\fornos ?
·
0 Sn. LEOPOWO pg IlU!.HÜI~S - As emissões fi~Cl'Uill m.nis
do que. a guerra do P·aragua~·. Lcvnt·am o cambio a 5, no
passo que com n gucrm elo l'•nt·nguny niio o levou s.inüo a. 1.1.
O Sn •.l'INm~mo ~f.lr:H,\DO - l'ot· ventura havia no Governo· rlo :::1·. Pt·udenl.o de 'Mornos a Caixa do Conversão? Eu
quero rtospm·tnr a memol'in elo meu illuslre amigo, que neste
ponlo csl;í um pouco prcgui~o~n. S. J~x. csLavn no Gowrno
- nüo soh n. J>r•osidollc:in do SI'. lloclrigues Alves, mas ilo
Govcrnv Nilo Pocnnhn, quando recebeu um lelegrnmmn do
nossos banqueiros ·em I.ondr·cs, tolcgrnmma qtic já tenho
·
''isto publicado nos jornncs.
- O Sn. L!WPOLIJO 01~ DuLHÜES - Nüo me lembrava disso.
O Sn. Jli:>~rr~mo ~L1cruoo-Dello documettLo cm que nquciJes hnnqucit'os davam pnt•nbcns a V. Ex., pela situncuo 'lisongcirn do puiz.
·
•
O Sn. J,lloPoLilo oll Dur.rtülls - O l~logt•nmmn foi dirigido no Pl'csidcntc dn ncpublicn.
·
·
.
O Sn. PlliHI~mo M.v.:H.IIlo - O que dominava entiio ct•n
n Caixa do r.vnvcr•siio. :E quem comc~ou a nrt•uinm· essa situ.aciio foi V. Ex.... (;l)loiados) •.• que, levado pot· sua sin~CI'u conviccão, nobro conviccão, mns errmln c.ouviecüo, lll'O-
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eui'OU, nJ•lil'icinlmontc, inle1·vindo no !llCI'endo, lcvnnla!' o
cnmhio, p1•o,iudienndo n nossa pl•oduiJf;fto, tJ·n~endo o dcsassoecgo
o n emo~üo pal'·ll o espi1·ilo elo pai~.,,
O S1t..LIWPOI.IJo 01~ BUJ.I!ÜJ~s - J~' n mnior ín,iusLiço. que
se me tom J'oilo.
O Sn. PINimmo MACHADO - .Poi V. J~x. que cslnbclcccu
o quo nos J'or•;ou a acceilnt• essa lnxn do t ü.
O 811. LilOPor.oo m~ Bm.Hl>Es - A V. Ex. ? Hn quem o
possa J'ot••;nr cm eousn. alguma'? V. Ex. tem umn vonlndo de
J'OI'I'O. Clll·vou-sc soh as circumsl.aneins.
O Sn. PINHEino M.ICH,\Ilo - V. l~x. ndvognvn n Laxa d<J ·18.
l'resenlo esl.lt o S1•, Senador Nilo Pcçnnhn, então Pt•osidonto
da Ropublien, que p6clc a ltf)~tnt• que, cm mais de uma occ;lsiüo, JH'OSGnlc V. :J~x. cm Palneio, cu fui proLosLm· conlm o
processo dn vnlorí~nr;üo cnmbinl.
O 811. Nl!.o PJlÇANHA - 1\Jas V. Ex. ncccilnvn n cvolu•;ilo
dn tnxn pnrn ·I G,
·
O Sn. PINHillllo MACHADo- Não aceoitnvn nadn. Oppunhamc no movimento do Ell'. Bulhõos o disso podem dnt• lcsl.cmunho mais de um Senador, entre cl!cs o Sr. Scnndor Glyccrio.
O Sn. Pn.INCJsao Gr.YC!lll!O - Apoiado ! Nunca houvo
ovoluç1ío; houve empurrões.
O Sn. PJNJmmo Mo~crro~no - •rt•ntavn-sc do Thosouro publico cu,ia situnr.•iío llSLnvn m·riscndissimn., confOI'IllO mo communicou o meu il!ush·o amigo, Minislt•o drt li'n~cndn.,,
O Sn. Nrr.o PJlç,\NlU - Mas, a so!UI;üo esLava no dongrosso.
·
O Sn. PrNHEmo MACIL\DO - , , , o ou procui'Ci inl.m·vit·
,iunlo no SI'. Sonndot• Glyccrio c ouli'OS mcmlli'OS da Commissüo do Finanças pnrn não Jc.vnrcm nvnnLr o pro,ioclo, ,i:í cntüo
cshocndo por SS. J~gx,, ele cxnminnrem n questão.
· O Sn. Nrr.o Ptl()ANHA - Mns, Jlcrdoc-mc V. Ex., a solucão
estava no Congt•csso, ]JOI'quc n lei dn Cnixn. do Com'OI'SÍIO csl.ipulavn que, umn. vc7. aLting-ido o nmximo de 22 milhões esterlinos, c-cssavmn ns lNlnsnccõcs.
O 811. Mo;o~r1. Pmmm - Este t\ que foi•o erro.
• O Sn. PtNimmo Mo~criAoo - Quando nLtingisso a csso
mnximo pelo seu pé, mns não pelo dinhoit•o introduzido nn
Cnixn pelo csfO!'CO do Ministro c!n Ji'nzr.ncln.
0 Sn, LEOPOLDO D!l BUJ.IIÕES -"- E' umn injusticn que
'J, Ex. me fn7..
O Sn. PINHErno MAcH.IDO - O .JJlusLI'c 8cnndor por Goynz
scmp!'C teve n convioe:io sinc'Crissimn e pnL1·ioticn dn quo 11
snlvacão deste pniz esLt\ no cambio no Jlnl'. Eu não faco in-
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,iusliça nenhuma (ts inlencür.s de S. Ex. Conhe<;o-o de lot:ga
data como um tl'aballtndol' indefeso. pelos interesses publicos.
o Sn. UJUJAl'IO S.IN'J'os - Como homem de conviconcs cimcnlndos por uma gmndc cu!Lurn.
O Sn. PJ:'ilmtlto l'\fACHAilO - Como homem de convicr;õcs
o do uma resistencin ndnmnntina que me fn1. lastimar não
estat• scmpm con,iuguda n minha nctividndc com a de S. J~x ..
J~' um grande nnLt·iotn, um dos mnJs competentes em mnterht
finnnooiJ•n.
0 Sn. LEOPOJ..OO Dll BULHÜilS - Agradeço muito O elogio.
V. Bx. merece iguaes.
O Sn. PJNHEIIIO ~LICITADo -Além disso, lodos nús sabemos
a lisuJ•a ela sua coneluctn, Lanlo na viela publica como nn pnrl.irmlnr. Mns S. Ex. tem a retina sempre empanada por essa
visão do cambio n 27, que o arreda muitas vezes do caminho rcnl.
O Sn. J.EoPoLoo os BuLJrüEs - E' a solucito da questão
moncl.m·ia; de um grande problema nacional, talvez o unico
que ainda esteja. sem soluciio.
O Sn. l'INIIEino M,ICHADO - Não quero, pori.!m, Sr. Prosídon te, tomar asorn mais tempo no Senado pam não perturbar a volacüo dos ort•nmcnlos, mesmo porque pretendo ninda
occupar a ll'ilmnu, depois da votação, para continuar n scl'io
do considot·noõcs que vinha fazendo em dcl'c.sa de nocusncõcs quo me são nUrndns.
Peco desculpa no meu illustrc collcsn por Goynz da vivacidndc das miniJUs expressões, mas afl'irmo a S. Ex. que a
vehcmcncia só est:í na fúrmn; o fundo ú da maior corclinlirlnclc, da maior estima pnm com S. Ex. (Muito bam; mtdto
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liam. O orado1• 6 aumprimantado.)

Approvnda; vnc ser submctticln á snnccüo.
OnÇA1lllN1'0 DA VIAÇÃO

:J" discus~iio" ela proposição da Cnmnra elos ])Qpulnclos,
03, de 1013, que fixa n dosnezn do Minislcrio da Viação o··
O!Jrnf, l'ubl icns parti o exercício de 1OH •

11.

.
:

O S1·, Pires Ferreira - Sr. PI·osidcnlc, não se i qunl sc,in
a rcsoluciio cln •Commissiio elo Finnncns n respeito dcst'J orcamonto. Como quer so,in, não fazendo cu parte elo ncctirclo
porqtw os ncoôt·clos cliio sempre mtío rcsu!lado, resolvi trazer
no oonhccimonlo ela ~Iosn o elo Sennclo tros emendas.
A crise J'innnccil'a tem púrlur)Jnclo l.ocln n viela elo m•nzil,
no pont.o ele obstm· que sojnm Jll'olongaclns cstrnclns de foJ'I'O
do mais n!lo ~lcnnoo commorcial c cstratcgico, de impedi!' quo
so J'ncnm concc~·sõos, nl'im do CJUC os nossos rios possam melhor ser nnvognclos. Em rolncüo no commercio então mnis
~.m

-
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prudente ô CJL!O cu mo calo' ncslc momento, por que pnrn ln!
i'uzcl-o, tct•it1 que chegar li politicn, onde mo depuraria com u
pruúcncia, obrigando-mo a calar.
Por isso, levo cm conta a grando difficuldndc com quo
lutam as uompunhinf, de csLracl-us de Jcrt·o c o Governo, nqucllas pnru cumprirem os seus conl.raLos, u este para lhes pagar
o preço dOE• serviços executados doutro dos pruws pnm tal
fim estutuielos.
E.!t.o estudo ele cousas tem delcrminnrlo um mal estar quo
oppl•imc toclns ns cmprozns de viação do pni~; um nccurdo .rncionul cnLl'e o Govcmo o ns cmpt•czus consl.rucLoms se un'PÜC: n cmcncln que tenho n honrn de om submcttet· li considcrMão elo Scnnclo, vem justamente autorizar o Governo a
promover os meioE, do serem feitos semelhantes accOrdos.
A providencia quo apresento ó a seguinte, que não Lrn~
dispcndio; ao conlrn.rio, !'aculta uma emenda que permiLLo
economia para o ernrio publico.
UM Sn. SENADO!!.- Então Ú pt•ovidcncial.
O Sn. Pmr.s FEmmmA (Li!.) -A outra •Cmcndn, Sr. Pl'.CsidcnLc, refere-se ao seguinte:
Os paquetes estrangeiros, quando deixam o pot·to do nio
do .Janeiro, costumam J'nzet• recrutamentos de ma.rinhagem
pam a viagem á Europa. 'l'iram homens do nosso puiz, elo
climn quente, c no chcgnrem á Europa; atiram _esse~, homens
í1 nra.ia, porque lá encontram pessoal mais llarnto para esses
serviços. r~sses homens, privados ele tudo, procuram os consulados, pedindo para que o consuJ. os mando novamente pura
o Bm~il, mesmo sujeitando-se no .servico a bordo dos paquetes. Isso constitue uma rlii'ficulrlndo cxtrnorelinaria para o
consul.
A minha emenda· manda que as companhias quo gosam
dos !'avorcs do Governo tragam da Europa, como ropn.Lriados,
Of, In·nzilciros que. 1'orani servindo como mn1·inhcit·os t\ bot·uo
dos paquete~, estrangeiros, todos os bra~ilciros que se queiram
suje!l.m· n isso, uma ve~ que hn.in requisição do consul.
A ·u!Lima emenda, Sr. Presidente, é sobro estradas do
forro.
Não ú demais repeti!• o que tenho diLo muiLn~, vezes nesta
Casa. !Ia cerca de 25 annos que lutamos parn tcf alguns kilometros do estrada do ferro no .Piauby, mus nneln. temos conseguido. Boa vontade não nos tem 1'n!Lndo, porém, trilhos ·O
locomo~ivns nem por um oculo.
Agora mesmo n construccüo dos prolongamentos dn fiúdB
do Viação l!,orrca Con.rcnse, quo parecia ir úvnnLe, com ee.tn
crise, que Ludo tom parnlysado, fuz-mo receinr que o l'iauhy, ·
J'iquo nineln privado dns duns importnntissimus linhas que
i'nt•iam, cct•lmncnto, n Jolicielado ·O progt•csso do nol·to do Estad,o:. n de Amarrac:üo a Campo Maior c n· do .Ct·aLheús a '.rhe;r_qzma.•l
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O nnno passado, com a'L'andc esforço, a roprcscn!ncão piauhycnsc constlguiu CJuo J'ossc votada a quanLía de 500 contos
de réis, pam se fazerem os estudos da estrado. de ferro C)uc
devct•tí il· de 11utrolinn n 'l'Jwrc~inn. O Govcmo aln·iu un1
ur·cdilo de 300-contos c com essa importancia o hn!Jil engenheiro, que ú o Dr. M•. '!'. J,opcs, tem levado esses serviços
avante, com prol'iciencin, economia, ~ rapidez de tal sorte f:IUC
u explornnüo está concluida ntú n cidade do Amarante, na
nuu·gcm do Pamnhylln, fnJlu.nclo súmente o Lrccllo que vnc
desta cidade n '!'!Jei·czina (cento c poucos ldlomctros), çruc
serão feitos com uma dcspcza minima.
Com o restante da verba, votada po,rn este C..'l:ct•cicio, o
~linisiro da Vincíio não póde mandar· concluil· o serviço, POI'CIUO
J'alLam dous dias pura terminar o mesmo exercicio.
Eu podia, pois .que se destaca·sse uma verba de uma estrada de fcrJ'O qualquer, da Central, por exemplo,. a qunnLia
àc 80 contos, pMn levar no fim os estudos da estrada de· forro
'de I>etrolinu a 'l'horcr.inu., cu.ín construcc-ão o gcnio de Rcboucns, j1í cm 187'4, considerava urgente.
·
Sr. Presidente, todos os grnnàos engenheiros ,q.uc icem
estudado um plano do vínçüo ferroa geral pura a Rooublica
toem, systcmaiicnmcnie, incluído esta estrada de ferro como
uma longa liga(•iio norte-sul índispcnsnvel. 'Ainda ttJtimamcnte, quando o eminente Dr. Paulo do Froniin, no •Ciub de
JJ:Ongenharia, cm conferencio, honrada com a presença do Sr ..
Presidente da Uepublico., expOz o seu plano •geral do viação
do paiz, consiclet·ou osla linha como uma dnqucllas, euja construcaiio ó inndia\'ol.
·
Dadas oslns cxp!icacües sobre as minhas emendas, espero
que Dr Commissüo de J!'inanças, com a mesma cnergin com
flUO procedeu para com as emendas apresentadas ao orçamento
do Interior, nüo acceilns pela Camarn, mostre que lambem
podemos ter um pouco de .cor&gcm, emendando o orçamento
da Vincão, sem nos sujeitarmos a imposições de uliimn hora,
pnm que, no l'im ·do oito mezcs cm que o,qui estivemos sem
·J'azcL' nada, não cumpramos o ·nosso dever, poL· niio nos per- .
rnHLir n imposicão elos CJUO fnzem po.rte da outt•a Casa, limitando-nos apenas n subscrever' o que SS. EEx. fizeram.
A!hi ficam as minhas emendas como um protesto,,
Vem 'll. ~Iosn, süo lidas, npoindns c postas cm disoussiío
com a proposicilo as seguintes
·
·

!

llMJlNDAS
~l.'coresêcnlc-so

,,

onde . convier:
Fica o Govcmo nu lorizndo a modil'icar ou reduz ii· os Lracndos c as ·uondiulícs dos conLrnctos das estrndns do forro,
sompl'O que, do nccôJ•do com as ·respccLivas companhias, possa
diminuir os encargos do Thesouro.
,
Sala das sessões, :!O de dozcmbro de :10'13 • .-Pires Fel'•
1'.eira..
·
· ··
·· ·
·
·.....
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Accl'osccnle-sc onde convier:·
'Al'L
As companhias de nnvcgncão que rcecbcrcm qualoCJUCt' favot• tlo Estado ~crão obrigudus n rcpaLritu· os llllU'i'nhoiros nacionacs ela nmrinhu mercante, tu!Jalhando ollcs a
bordo, mediante ror]uisiçlio dos consulcs bJ·nzilciros,
Sala das sessões, 30 do dezembro de 1013. -Pires J.'cl'.1'cll·a.
'

7,'"' Ündo COllVÍCl';

-

Jlicn o CiOI'Ct·no autorizado n dcs[lcndct• até tt importnncia
'ele so :000~, til'adn da verba destinada t\ Estrada do Feno
Cc•.JLrnl do Ilt·nzil com n conc!usão dos e"tudo~ da E~lradn de
Ferro do Pctrolina a Therczina.
Snln das sessões, 30 de dezembro de 1013, -Ptrcs Fcri·cim.

-

Mantenha-se a Clisposir,uo do at·L. 100 da lei n. 2.738, de
!< de ,iancit·o do 1013,
Su.ln das sessões, 20 de dezembro do 1013. -'Alulon llajllista . .,... !fi', Schmüll. -llcrcilio Ln:.

o Sr. Francisco Sá (')-Sr. !>residente, n angustia Llo
tempo e as diJ'fieuldadcs ·do ontt·n ordem, que estavam cmbal'nfJando a Lcr·minnr,fta dos trabalhos or•;umcnltwios do Congresso Nacional, impuze!'am ú Conunissão de l'innncas desta
Casa, o sucril'ido de renuncint• · ú colluborar;üo que lhe compeLia nu lei do ·l'ccciln c ele despcza do Ministerio'· da Viucão.
EnLt·c o cumprimento desse devct• c o risco de Jicnt· a
Nur;ão privada, Pela primeira vez, du.s lci8 de meios, a Com·missúo não tlodiu scguit• outro caminho, nem ouLt·o caminho
aconselhar ao Senado, senflO aquclle que adoptou.
1\cslu sômente lnstimn,r que o concurso do Senado não
f.enha contl'i/Juido po,m que essas leis, a que acabo de me J'oJ'erir, não tenham obedecido ú oricntn•;üo pntt·iolicu que ta•nt.o
nesta, como nn outra Cn·sn do Con~jrcsso, · diJ•igiu a eluhorac.rto
de outros projectos de leis de ot•ctunentos.
'1\' muito pnt·n lusLimnt• que estas cit•cumstuncias ilnpel'iosas nos colloquom a conlisencin do deixar a ndministracüo
publica pl'lvndtt ·neste mom•Jtllo do recursos que llto eram in,dispcnsnveis para, sinfio unnullar·, ao menos Qttenun·t· n fo"l'UVe
et·íso cornmol'eial o c•:onomicu cm que o pniz se debato,
iii!' pura luslimat· que essas mesrnns circumstu.ncins nog
tcnltnm imtwdiclo de ucudit• ú penm·ia que estão sot'rrondo os
Estudos no oxlt•omo nor·to, diante de uma crise Lrcmcndn quo
vem r·epcrentit· sobro a rinuczn lltllllicn nnoiouo.l, .quo vcrn
reporculit· sobre U> rendas dn Unifto, trazendo futnlmonto um
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desfalque superior n 80 mil contos, c que nós tenhamos de
assistir· indifl'cr·enles o esln sitmu;õo de miscr•iu. pnrnllelamentc
com a sustentação de um appar·elJIO sumptuoso de dcfesn du.
bormclrn com S1lcle nestn Cnpilnl.
Pela minha pu.rl.e, Sr, Presidente, nnnlysnndo o orr;amenlo
do ~linislerio da Viaçito eu leria de obedecer ú. mesma pr·eoccupn(•ão de J'ecluc,;ão de dcspcr.a que uos dirigiu cm todG
nosso tr·allnlho. Tel-n-hin obedcddo, por·,lm, sem lrnr.et• a pcr·tur!Jnçõo de sct•viços, que pôde delcrrninnr ·gr•avc desordem,
gr·u.ves di!'!'iculdndcs ecorromir:as e socines. Eu .nfto comprclwndo que nós nos dissolvamos sem ter· lomaclo providcncin
alguma sobre Ds Lr'nlmllros das estradas ele ferro Oeste de
j\·Hnas c Central do Br·nzil, Ll'ubalhos que vão ser• suspensos
do um dia para outro, lrar.cndo essa interrupção, com pr·c,juizo
das o!Jr•as '!'citas, uma r~dueçiio maior do ,que a economia <JtW
se vuc realizar c lançando-se sem serviço nas ruas da cidade
uma po(lulaçito operaria calculada, talvez, cm 15 mil homens ..
Eu não compreltcnclo que se deixe sem providencias •~
conslru~c;iio da eslmdu de ferro de ~lallo Gr·osso, {JUC o aovemo tomou a si, quando 'não tem ·recursos pura realizar nllsolutumentc.
Como quer que seja, Sr. Presidente, essa cl n conl.ingcncin
cm .que nos cnconlro.mos, niío por culpa nossa, <CJUe tr·nhullramos no Senado, csl'or·r;nrlnmenle, patriotienmcnlc, com a rcsistcnciu ClllOJ'[lc.f!ida a tDdos os dcspcl'Ciicios. 8,cr·vit~'c, no
menos, a dil'ficuldndc .rJuc dahi vnc r·csullar· parn o paiz, de
lição rntt•n que mo di riqu cmos o pronosso de or·gan ir.nr;ão elos
l.r·nhnl,ltos m•cumcnlnrios, que o modiJ'iquemos de accôr•do com
o pi.'O,ieclo .i:'t nrl!'cscnlu.do aqui pelo Sr, Scnadot• l'rnncisco
Gl~·ccr·io c ·CJuc Nr'millc J'ar.cr· o trabalho simullaneo no Scl!iHlo c nu Cnmtu·n; c que sirva de li1;ão pura •1uc lambem
alguns dos r·clutor·cs dos or·çnmcntos do. Cumam dos Deputados
I:OlllJll'olrondum que 1l um devct• que lhes é imposto pelo seu
mandato, sacr·iJ'icamm outras pr·coccurcncücs c outros lnzcres
•i necessidade de nito gunr·clnr Jlr·o,icclos ele or·•;nmcnlos, parc~:cr·cs sohr·c emendas, dous c tr·es mczcs, impedindo que n pr·opr·ia Comnr·n possa disculil-os convenientemente, c impedindo
que o Senado o J'nçu., não pal'n obedecer• a uma pr·coccupnr;fi,J
politica, mas por· cir•cumslallciu •que lhe seria muito J'ncil :i
sua compctoncia c patriotismo convencer.
Nestas condicõcs, eompr•ehcndc pcrfeilnment<J o meu il-.
lustr·c collegn, Sünndor pelo Pinuh)', .que acaba de ;tpr·csentut~
n.lgumas emendas, que cmbor·n l'cndcndo n mais sin~1)r·a homenagem nos seus intuitos, principalmente crn rcln1;:in no prolongamento da estrada de J'c!'l'o de sua lerrn, por cujos inf.ercsses tem propugnndo scmpr•c com o mnior· csl'orco, cu mo
ve,ia ob!'igudo n aconselho,r no Senado que procccln om rdnr;ão
n essas emendas, dn. mesma fórmn por que vnc •Jr•occrlcr cm
relnciio no da r·eceila, c que u Commissiio ri•; Pinnnco,s não
púdc prcstnr· a sun collnbor·acão, i~lo ú, valando o Ol'~anwito
sem uma emenda dcsln Casa..
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O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, :\vista das polrwrns
quo ncnbnm de ser pronunciadas pelo nobre nc!nlor dcslo orcnmen!o, requeiro a retirada do, minha emenda.·
·Consullado o Senado, 1í concodidn n rclil'nclu dn crr.endn
{lo Sr. Pires Ferreira.
O Sr. Abdon Baptista- Sr. l'rcsidentc, a retl!'csenlncüo
'de Snntn Calharina Linha enviado iL Mesa umn emenda pnrn
que so renovasse no orçamento do 1014 Ulllll• disposição do
orçamento vigente. Em uma simples nutoriznciio no Govcl'no
.pnrn auxiliar a cobstr·ucção do uma eslt~ada de ferro, promplificando-sc o governo do nosso Esta,do n conca.ro•cr• com
motndc dos onus. Enll'etanto, sob a pl'ossiio o influencia no
UJlpollo do ·illustrc Rclntor• do a.rcnmento dn V·inção, n r~prc
scntnQiio cn.tlinr·incnsc obedece :\s condições .de momcnl.o c
· resolvo pedir n V. Ex. qu·~ consulte n Casa si consente nn
!rclímdn da emenda.
Consullado, o Senado' consente nn retirada da .cmondn.:
' Jl.pprovndn; vnc ser suhmcLI,idn t\ snnccito,
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3" Cliscussão dn proposicfia dn; Cnmnrn dos Dcputndos,
n. 124, de :l012, ~uc exonera o engenheiro Josú Bnrccllos de
Carvalho, do qunos(Juct• rcsponsnbilk!nclcs pn:•a com o Thcsouro
Nncionnl, pelo desfalque havido cm 1010, no districto tolcgrnplJico do 1\Unns-Nortc, pelo fJunl foi condcmnndo o funccionm·io criminoso,,
1\.pprovndn; vnc ser submcltida ú snncoiíiO .,
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3" discussão da proposiciío da Cnmnra dos Dcputn,dos,
n,. 80, .do :lD:l3, nutoriznnclo o Prcsidcnl;o dr~ Republica n abrir,
pelo Ministcrio <ln Ag!'icu!Lurn, Industria o Commercio, nos
cxorcicios do 1013, 1014 c 1015', os ct•oditos cxl.raot•dinn.l'ios quo
>julgar• Stlfficicntes, atú n impol'Lnncia do :l.500 :OOOifi, ouro,
com n rcprcsonlnQiio do Bl'azil nn Pnnnmr\-Pncil'ic Tntcrnncio'nnl ExpositiOJJ, on. offcctunr·-so 'am S. Fmncisco cln Cnlifot•nin.
O Sr. Francisco Sã - Sr. •Pr·csiclontc, nnl.cs do l.u.do ou

de~

Fo.inrin um osclnrccimento; pnrcco-mo quo o pro,iccto nnnuncindo está cm 2" discussão o niio om Lol'ccirn.
O Sn. 1\!P.Nlll~S or. i\r-Mr.IDA - Eslrí om terceira.,
O Sn. Fn.INcrsco SA' - E minhn: duvidn; ú tnnto mnis
·:rundncla quanto olla sul'gi'u• no ospirito do prop~io PNsiclonto
'closLn Gnsn.,
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O Sn. ·illENor:s Dl~ Ar.MEIDA - S. E:<>. j(L verificou pela
or.dcm do dia.
·
O Sn. FIIANcrsco SA' - Eu descj aria um esclarecimento
dn Mcsn.
,: ...
O Sn. 2' S~>Cfii>'I'AIIIo - Está cm 3' discussão.
O Sn. Ji'nt.NCJSco St.' - Então aproveito n opporLu·nidndo
p~rn npl'esentnr algumas emendas.
Eu não comprchcndo, Sr. PrcsidcnLc, que nu horn cm
CJUC ·l.>stnmos suspendendo obrns publica.~, cm que estamos ati~
J'amlo :\ run ilpcrarios, que ficam sem trabalho, vamos nos
compromcl.ter por despcr.as sumptum•ins de 1. 500 contos para
a Exposicão de S. l?mncisco. Não comprehendo, tanto mn•is
quanto n oxpcl'ioncia que temos desses trabalhos de cxposi~
(;úcs, nos nssegul'n nn convicoüo quo essa despeza (, apenas
illusorin, puro, nos seduzir a autorizar despendias muito mais
.
· avultados.
Portanto, Sr. Prélsidcnlc, aproveito esta opportunidadc
parn pôr cm contraste com esln despezn. do luxo a dcspeza nc~
ccssnrin pa.rn o proscguimcnto de trabalho que vão ser sus~
pensos, com prc,iuizo pn-rn o ~~h escuro. o com verdadeiro pa~
riso socinl. Como emenda desse credito, proponho que se vote
credites parn a conclusão dos Lrnbnlhos dn Estrada do Ferro
Ocsto de Minas c dn CcnLr.n.! do Brazil. propondo mn.is que o
credito conLr•n o qunl mo insur,io seja reduzido a mil contos,
servindo nponn.s pam n Exposioiío de S. Luiz.
. Voem {L Mcsn, são !idns, npoindns c postas cm discussão
com ns propos.içõcs, ns seguintes
·
ncduza-sc n mil contos o credito, servindo sarnento parn
11 E:qJosici\o de S. Francisco.
Saln das ses>ões, 30 de dezembro de 10:1.3. -Francisco Sâ.

-

E' o Governo autorizado:
1', n nhrir os crcdilos c fazer ns opcraoões do credito quo
forem neccssar·ins, alú · dous mil contos do róis, parn. concluir,
na Estrndn de :Ferro Oeste de MinaiS; n linha de Barr•n Mnnsn
n r,nvras; o ramal de Bom .Tnrdim, o l'ltmnl do Barbnccnn, o~
s•orvicos contractndos c cm execuçüo de Bcllo Horizonte n. Di~
vinopolis, os ahrigo_s pnm mntcrinl rondnntc,. cm construcr;üo;
2!, n abrir os crccli tos o fn~er as opernoõcs elo credito
nccess:t:rins, ntú n. .\50:000$, pnrn concluir, nn Estrada do
J?orro Contrnl do Brnzil, .n lignciio de Po!'lolln n Vnssouras
GOO: 000$; ns ohrns cm oxccuciio nns linha•$ VnloncinnOi
o Rio dns Flores, 350:000$; o nlnrsamcnLo dnl bitola pnrn; Bello
Horizonte. 3. ooo :000$; n linhn do Currnlinho n Montes "Cln~
l'OS, 2, 500 :000~000;

'
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3', a cn trnr em nccilt•du enm o;. coueessionnl'ios c cmjweil.eit•os rh• eslJ•ndn< .rio l'et'I'O, JH1I'n o fim do reguJ.twi~nl' o pngamrmtc nos lt·nbnlllos c execução pnrn n suspcnr;fto provi·~Ol'Í:t das ollt·ns conLrnctndns, ;cm iudcmnizar;fio alg-uma, Ft•ancisco Sá.
'

Emendo-se: c sessenta contos 11n rn a continuação dos
estudos dn l~SLI'adn ele Fcl'l'O de Jonzciro a '.lcllci'Cziun. -Nt'c8
Fltl'l'eh·a.

O Sr. Mendes de Ahneidà- Sl'. Pt•csidcntc, o credito quo
se t1·atn de clcscutir netualmcntn :foi rcCJLJCriclo JlOl' mensagem
do Poder ExecmLivo pn.ra a saList'ar;ão de um compromisso,
tomado pelo Governo eom os Estados .Unidos de J'nwt• com1Jal'ccet• ·O Br·nzil it impot•LnnUssima exposição commemornliva
da abcrlul'a elo canal elo l'annmt\. Essa cxposi(~üo tem duas
scc~ücs: a mais importante, n Jll'incipal, cj a ele San Diego,
c n ou L1·a, ú a ele S. Ft·utwiseo.
•
A C::unnra manteve o r:reelito pedido }leio Minislct·io das
llclnc;ões l~xtel'iot·cs, mas, por ouguno JÍt·oponcnlr., supprimiu-so
uma elas sccr;ões, muntcndQ-se, todavia, a mesma somma· para
o elispcndlo.
'Yiudo o ercc!ilo ao Scnnelo, n sua Commissüo elo •Finanças
eoncet•tou o erro mantendo o mesmo ercclilo de L GOO contos
c nugnienlnndo as pu.laV!'as- San Diego -·que ]lO!' engano Unham sido l'CliJ•udns. O C:ovcPno Fcclcml tomou esse eompJ•omisso por.que nin·gucm ignot·n ns vantagens do uma cxposiuão,
pJ•ineipulmcute do BI·ar.il, nos l~stados- Unidos, onde nós lemos
ele ostn1· presente quotidianamente.
Ora, o sucril'ieio ·CJuc se vuc fazer niio ú t'ealmcntc ele
umn somma colossnl nem de uma dcspcza ele luxo, mas simJllcsmenl.o a esl.t·ictamentc nccossnt·ia pa.ra que essa apJ.•csentnçiio sc.ia Joiln elo fôrma a nüo envergonhar a nossa Nar;üo.
O c:ompt•omisso J'oi solcmncmcnte tomado pelo ~linisLro
clns :llclitc;ücs ·Exteriores, SI'. LnUl'o ~I ülle.r, que chegou n.
scpUI'nl' tul'!·cno, o. dcLrmninnl' qual alie fosse para .que n nossa
~neüo so npl'üson I nssc.
!l'ão é, pois, nos ullimos momentos {JUO se vae negar um
ct•odito c!esln· nattlt'ew, c ·filiando os rcpJ·esctllnntes dnquelln
nação ,h't tccm con J'crcnciaelo com o nosso C:ovct•no a esse
respeito.
Foram eslns ns J•azões ]leias {]Uacs n Commissão de mnaucns natut•almentc mnnlcvc o et'edito. Ora, quemt' adclicionn·r o esse credito outros porn divcJ•sos assumptos, muilc)
importantes, muiLo convenientes, muito ,juntos, mas qtJe agora
nada toem que var com o nssumpto de ·que tPnla, é clerno"nsLrnL'
sinl]}lcsmcnLe n vontade de demorar n satisl'ucfia desse compromisso do Governo federal.
Quanto 1í J.•eduec;iio dessa despe?.n a pretexto de que e!la
eontinum•tí om J!)Jic ou Hll5, niío pôde ser feita nssim como
se pensa. O Govorno l'eclerul tomou o compromisso, deter-
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minou o Jogai' nnrlc ia conlrnclal' ~s obras, como consta da
mensagem. A' Camnra app1·ovou a somnu1. pedida, a Commissão de •Finaticus manteve-a, JlG!' {fUC rn.zão agoi·u fazer
uma rcducl)iío inlcirnrncnle pre,iudicial, ·que desmoraliza de
uma cm·La· forma um couvcnio solemnr.menle tomado pelo .~linisLro do Exterior do :Brazil?
. ·
.Chamo a aLLcnção do Senado para esse ponlo. Não ha
motil•o ,justo pa1•a se fazer essa J•cducr;ão, salvo uma supPl'Cssão com piela, o que destrui1·ia lodos os c;;for·eos, ,i:'t cmIll'egarlos.
J>cc;o no Senado que mantenha o credito !ai como cslú,
fu,zendo-o vollnt• ú ouLl'!l Camnra para ccrncel'lnt• a phrnse
que por engano foi reUrndu.
O Sr. Victorino Monteiro- Sr.

Presidente, como cu,
quasi toda n Commissão de Finaneas 011inou ·que a concessão
doslc eJ'cdilo fosse adiada para o anno vi.ndouro, porque as
eondieücs do 1'hcsouro são de tal Mllll'cza que exigem do Senado da ·fiepublicn c dos poderes JlUblicos a maior pm·cimonin.
nas dcspczas.
Entendi, como Ioda n Commissão, que dospczns desta nn!m·cza não Stl podiam neslc momento disculi1· c votm·. Foi
o que dclibcJ':'rmos cm Commissiio. ~Tais lal·dc, pOl' oul.l·ns
I! ir·cmms!nncias, a Comm issão resolveu dar seu pal'CCCI'. No;;[ as
IJondiGücs, niío posso eomprchcnder a emenda aprosonladn pelo
no.>'o eompunhcil'O do ·commissão o S1·. Francisco Sú....
O Sn . .FniNCJsco S.í-:\Tus cu não assignoi o pn'rcccr.
O Sn. VICTOillNO ~IION'l'RlllO --Embora S. Ex. não o tcnlm
nssignado, pal'Cee-mo que, por uma nallll'al solidal·icdadc com
seus companheiros, niio devia, pelo menos te~· apresentado
nmn emenda desta nalmoza, a não sei' JlOl' uma delicndczn,
liio nnlurnl no ospirilo do S. Ex., sem ter combinado com os
srms companheiros.
Si S. Ex .. tom po.r fim ou visa lldinr a concessão desse
credito, cu entendo •que proccclcu bem.: mas ncslé caso
não devia LCl' reduzido a verba de l. 000:000$ dcslinndn íL
Exposi<;iio de Snn Diego, umn CX!lOsicão qunsi J•egionnl onde o
Brnzil podeJ•tí i'n~r.t• ndmil'fil' Lodos os procluclos dn stm culLnrn, sendo, portnnlo, do um S'l'Un.clo alcnnce politico.
Como é, pois, que S. Ex. col'lou nque!ln concessão?
O Sn. FnANCisco S,í - Pelos argumentos que S. Ex. cslíL
adduzindo. .
O Sn. V!CTomNo MoNTglno - Peco, pois, que se mantenha:
n consignnçilo da vcrbn pnrn n Exposiçfi() de San Diego.
El'n o que cu l.inhn n dizm•.
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O SI'. Urbano Santos - O mct1 illustre co!lega Sr. Vict.orino Monlcil·o ncnhn ele dizer no Senado que o primil.ivo
pcnsnmenlo dn Commissiio de Pinnnc;ns n J'cspeilo clcsle cl'c~
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diLo ora que se devia ndial-·o• pnrn n proximO:.siissüo lógis-.
JaLivn, mas que, depois, por outras circumstnncins - S. E:~:.
como que sublinhou n phrnse - o pensamento dn Commissüo
foi do dar parecer inunodintamonto a respeito.
Por minha voz devo dizer ao Senado que n outra circumstancia, o nüo circumstnncias, foi simplesmente um. porlido do St~ 1\Iinistro das Relncüos Extcrior.os, este muito insistente, dizendo que o Governo est.avn oomprometti·d·O< com o
Goy.erno dos Estados Unidos para so fazer representar nosLn.
cxposiciio de S. Francisco. Isto, com.o Relnbor, oxpuz á Commissão de J?innncas e foi pot· ostn razão que olln voltou ntrús
da sua primeira de!iboracão.
·
·
Vc,io, neste momento, que.entrc os proprios membros dn
Commissfio existo tanta divergencia a respeito que acre di Lo
que n unicn solução, n mais racional c conveniente, é mesmo
·adiarmos esse assumpto parn a sesswo vindoura.
O Sn. FnANcrsao SÁ - Muito bem.
o sn: UnllANo SANTos - E digo isto por umn razão.
:Apr.esonl.am-se aqui cmondas quo nugmcntam cxLraordinarinmcnto as dcspczns com outros serviços e a Commissão não
pódc, o eu. pelos menos não posso, nssumiL; a responsnbilidacle nosto momento do dar um parecot' sem consulta prévia
nos incus col!egas, não posso, som um .estudo demorado do
nssmnpto, dnr pnrocO!' a respeito de mnteria tão complexa.
O Sr. niinistro do Ex~erior, quando mo fez ver n urgoncia neccssnria para a decrctacão dessa credito para auo o
Brazil pudesse ser representado nn Exposicão de S. l!'rancisco, nccresccntou que o credito era pedido, parto pnrn ser
despendido no exercicio que termina amanhã, pois orn pro-,
ciso fa?!er ccrtns •obras pnra essa representa cão.
Além disto, este credito emendado que foi proposto peln
Commissão do Financas não torá mnis tempo do passar nn
outra Casa do Congresso.
0 Sn. ~fENDES DE ALMEIDA - T·omp•o tem,
O Sn. UnllANo SANTos - Portanto, peln forcn das cireumstnncins, o credito estt\ adindo pnrn n sessão seguinte ..
Assim, o mnis curial, mais conveniente n i'nller ó
'clcixnr este nssumpto para n. proximn sossiío logislnf.ivn .
Nostns condicõcs, requeiro n V. Ex. que consulte o Senado si consente que os to pro.i ecto, com ns emendas nprcsontndns, volto t\ Commissão do Finanoas pnrn interpOr parecer •.
.vem (L Mesa, ó lido, apoiado o posto cm discussão, o scr:minLo
!lEQUllll!MENTO
Requeiro que n proposiciío n, SG, âo 1013, soja ónvindn
i'~ Commissüb do Finanças.
Sn!a elas sessões, 30 do dezembro âo 1013. - Urba?lO
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O Sr. João Luiz Alves- Sr. Presidente, niío ha inconvrnicnto que, como membro da Commissão·do Finnncas, que assistiu ao$ factos expostos pel·os Srs. Senadores Urbano Santos
o Victorino Monteiro, cu tambcm diga. alguma cousa a respeito
do assumpto.
.
A maioria da Commissüo do Finanças tinha opinnüe> pelo
adiamento do parecer sobro css.c credito o depois, cssamniorin,
modificados alguns votos, resolveu dnr esse ~arcccr, incluindo
n emenda relativa. á cxoosicão de Snn Diego.
Ncst~ momento surgem algumas emendas, umn dns quncs
. me parece· que poderia ser acceiln, c ó n que mantendo n verba,
n reduz pnrn. 1.000:000$, pnm que o J3rnzil se rept•esentc na
Exposição do· Pnnnmt\, podendo, então, o Congresso, parn o
nnno, resolver sobro n .ExposiçãiQ de San Diego. Assim, cu opinm·ia, m minha modcstin, parn que l'Qissem rejeitadas ns
demais emendas o ncccitn, upcnns, aquclln n. que acabo de mo
referir.
·
O Sr. Pires Ferreira '(pela ordem.) - Sr. Presidente, requeiro· n V. Ex. clue consulte o Senado sobre si conscnl.c nn
r:cl.iradn da ·cmcnc n que npr.escnioi.
Consullndo, o Senado concede a retirada. da emenda..;
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O Sr. Presidente - Vou submette.r á considerncwo. do Sé·
na.do, o requcrimcl)tCl do St·. Urbano Santos, pnrn que n proposição o as emendas voltem à Commissão do Finanças, pam
tntorpOr !lOrecer,
Os Srs. que o approvam, queiram levantar-se.,
Foi opprovaclo .
· O Sr. Moniz Freire (pala m·tlem) Ucquciro n V. Ex. que oonsullc o Senado sohre si concedo urgencin para ser discutida o
votada a proposição da Camnra concedendo o credito de
iiOO:OOO$ para n consl.ruccüo do edificio de Correios c Telegrnphos, cm Nicthcroy .itl com parecer dn CommisMio rlo Finanças.
Esl.c crcdilo foi pedido. por mensagem. pelo Governo c,
SOI!'undo me const.n, dcsLinn"sc n obras, que ,it\ se nchnm ·realizadas.
O Sr. Presidente - Communico nos St•s. Senadores que
convoonrci sessão noctut·nn !lllrn as <Jil.o. horas c meinl pois ó
do cspcrnt· quo n Cnmnrn emendo nlgum dos orcnmen os, que
r.lnqui fornm romoLticlos, ·como jú o fez com o do Ministerio do
rntcrior.
O Sr. Moniz Freira ncnbn do requerer urgcncin pnrn sot•
éliscutido um credil.o, quo não tem parecer.
O Sn, 1\foNrz FnmnE - Tem parecer dn Commissiio.
·
O Sn. PrmsroÍ:NTE - V. Ex. esLtl equivocado, O crodilo n
_qtto SQ rcfct'.Q V. Ex., niío tom
. pnrccer,
.
.
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O Sn. MoNrz FnErnE - St'. Prosidenlo, cm visln dn infor.-

mnQiío da Musn, cu t•eLiro o meu requerimento.
Consuilndo, ·o Scnnclo concede n rcLir·ncla do requel'imcn/.o,
O Sr. Presidente vnn Ln r• n ~essfío.

Nudn mais l1nvendo n l.!'ntm·, vou le-

nesig·uo pnm ordem do din dn scssfio nocluJ•na, jtí convornt!n, pnl'n :ís 8 J [2 Irorns
Tmllnllros do Commissues.
Levm:ln-sc n sessão íts 3 horns o -10 mi nu J.os.

io.l' SESS;\0, EM 30 DE

DEZif!:,~mno

DE 1013

PllESI/lllNCJ.I IJD ~fl. f>/NlmlllO '11\IC!f,\PO, VJC!l·PnilSIDEN'l'll, E
,\Jl.lu;fO GÓES, 2" SllCnil'I'.IBJO (NDC'I'UnNA)

A's e 1[2 llorns dn noite, presente numet·o legal, nhl'c-se
a sessão n que comor•r•ct•am os S!'s. Pinheir·o !llaelmtJ:o, ·,\r•anjo
Gócs, d'~:dro 13orgcs, Mol.ello, Gn!JJ'iel Salgado, l~aum Sodr•<í,
ArLirm· Lemos, Jnciio do Brnxil, !llendcs do c\lmoidn, ,;Josú Enso!Jio, Urbano Santos, .Pires J.'cr·r•cit·u, 'rliomuz Accioly, 'J.'uvaJ•cs
de Lyt•n, Antonio ele Souxa, Cunha ·PcdJ•osn, WalJ'rcdo Leal,
Gou~alvcs •Fcrr·cir·a, Haymundo de Miranda, Oliveira Vallacliio,
Guilltm·mc Campos, .Luiz Vinnna, João 'Luix Alves, Bcrnat•dino
Monl.eit•o, ~lonix Frcit•c, Nilo Pe~•nnhn, Alcinclo Guanallai'U, Sli
Pr·ciJ'C, Bcl'llnrdo i\lonlciro, Feliciano Penna, Adolpho Gordo,
Fl'ancisco rGirccl'io, Leopoldo do BuJ.Jrõcs, Josú i\IurLin'lio,
Alcncat• Guimarães, Genet'oso ~Im·qucs, Xuvíet• da Silva, J!'clíppe Schmidl,, Hcrdlio .Lux c Viclot·ino i\lonLeiro (30).
Deixam de comput·ccer com causa justificadas os Sr·s.
FerreiJ'a Chaves, Silver·io Nery, Tcfl'•l, Hi!Jeiro Gon~ulvos,
Gervasio Passos, •F·rnncisco Stí, EpiLucio .Pessoa, llibcit•o ele
Bt•iLLo, Sigismundo Gonçalves, "Gomes Hibcír.o, .Tosú 1\Iarcellino,
Huy Bm·bosn, .Lourent•o HnpLisLn, Augusto de Vusconccllos,
Buono de Paiva, Alfredo Ellis, Gonxugu Jaymc, Drax AJJJ·anLes,
A. ~\xct'Nlo, Alldon Bnptislu c Joaquim Assumpaão (22). ·
O S1·. 2" Secretario (swvlndo da 1") dú conta do Reguinl.o
EXPEDffiNTE
OJ'J'ícios:
Um do Sr. t" Secretario dn Camnrn <Clos-Dcpu tndos, communiounclo qun n Camn1'n, por niío Let· con;;oguiclo .munir• dous
tct·ços do votos, mnnLovc as cmcndns do SonnLio, nnLoriormonto
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ro,ieilndns, 1\, Jll'Oposic:io que fixa a dcspezn do Minislerio da
Juslicn o Negocias Interiores para o exct•eicio de 10[.1,- Inteirado.
Oulro ,da mesma proccdencia communicando lct· _aquclla
Camaru recusado o seu nsscnlimenlo a divct·sas das emendas
do Senado ti proposição flUO fixa. a dcspeza do ~linistct•io da
•Guct•ra para o cxcreicio de 10t.í. -A' Commissão de Finanr:as,
Oulro 1da tÍlcsmn procedcncia, communicando ter aquclla
- Camnrn recusado o seu assen~amenlo a divct·sas das emendas
do Senado ti proposição que l'ixa a •despeza do .~!inislel'io da
Agricullura, Industt•ia c Commct•cio para o exercício de iOJ.í,
....:.A' Commissão de Finanças.
Outro rcmettcndo a seguinte
PflOI'OSIÇ,\0

,,

i'

DllZll~ll3no

N. !H- l\}13

O Congresso Nacional resolvo:
Art. 1. o Serão pngas ·ús vi uvas c l'ilhos. menores, ou, 'na
auscnoin dos mesmos, aos paes invalidas dos offiuiacs inferiores {ia Armada, mortos, no cumprimento -do devet·, a bordo
do cout•a(•ndo Aqu:idaúan, por occasiüo do desastre que o perdeu,
pensões cquivalcnlcs ú mcta·d'o do .soldo que era por cllcs
percebido.
APL. 2." O GovcL•no considera!'ÍL oomo pt•omovidos ao
posto immedialamcule su~oriOL' ao que Liulla o ofl'iciul c os
h'11Urdus-marinha fallccidos no naufL·agio do rebocador Gua!'any,

Ar L. 3." Aos herediros dos mesmos serão ;;onccdidas as
mesmas vantagens ·Qu J'ornm dadas aos das vielimas do ,desastre do Aqu.idaúan .
.J'amgt•npho. unico. Na .qualidad'e de herdcil'os serão consi:ctcrados os de ·CJuc trnLa a circular do Ministcl'io da Fazenda
n. G7, ele 21 ,de -dezembro de 1800.
Art. 4." c\s familias elos empregados civis c conlraclados,
marinheiros, l'oguislas, Laifeiros c usscmclhados, mortos no
ncsmo nau rmgio, pet·cebcriio pensão correspondente ú melado
dos respectivos vcncimcnlos.
A1·t. u." O Poder Exccutil•o abrirti parn este l'im os ncccssal'ios crcelitos.
A1·L. ü. o Jlcvogam-sc as •d'isposi~.õcs em contt·nt·io.
Camnm dos Depu lados, 30 ·de dezembro de ·1 013. - Saúiuo
JJai'I'SO .runior, Presidenta. -Antonio Simacio dos ,Santos Laal.
J" Scct·ctnt•io. -llaul da Moracs Vciaa, 2" Secretario. -N
Commissiio do Fiunn~ns.
O Sr. 3" Secretal'io (scrvimlo tlq 2") . decltu·n que núo lm

IlrtrecO!'CS.

O Sr. Pinheiro Machado proferiu um longo discurso que
scrtí llUillicnclo elo pois.

.
O Sr. Nilo Peçanl1n proferiu um discurso quo scrt\ iiublicrudo depois, .
.: I

'

.;' .

..

O Sr. Francisco Glycerio (pela ortlcu•), requer o obtem
mgoncit\ pm·a a discussão o votação ir~nJCdinta das emendas
do Senado no Or·oamcnto da Guerra, rcJcrLndus pclt\ Camuru.:
•
O Sr. Sá Freire I'CC!UOr o obtem urgcucla para ,que, depois
da discussão das emendas ao Orçamento da Guerm, sejam
discutidas c votadas ns cmcnd'us do Senado no Or·cnmct!Lo du
"\griou!Luru c rejeitadas pela Oumura •
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· Discussão unioa das emendas do Senado rejeitadas pelo.
Gamara dos .Deputados á proposicão que fixa a dcspezu do
Ministerio da •Guerra pura o exercia do 1014,
O Sr. João Luiz Alves pronunciou um discurso que scrtí
publicado depois,
São i!'Cjcitadus todas as .emendas a •qtie a Gamara negou
o seu assentimento.
.

OnÇA'lltEN'I'O DA AOmCUL'I'UM'
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Discussão unicn das emendas do Senado, rcjeiladns pela
Cnmarn dos Deputados (~ · proposicão CIUC i'ixa a dcspczn de>
Ministcrio da Agricultura, Industria c Commcrcio para o cxcrcicio do :l OH,

.-

O Sr. Sá Freire- Sr. Presidente, julgo dispcnsavcl dizer
ao Senado a minha opinião 11 proposilo destas emendas. Conf.inúa a ser a mesma da do meu voto como .nelator da Com. missão do Orcamcnto, c com o voto hontcm dado na scssão.1
!Entretanto, o Senado já sabe que ha verdadeira impossibilidade do .se manterem estas emendas,
O nelator, por conseguinte, nada precisa aconscllmr, d'c•
vendo cada um votar de nccOrdo com a sua consicncia. ·
Era tanto quanto tin1la a dizer.
O Sr. João Luiz Alves proferiu· um discurso, que scrtt
publicado .depois.
Süo rejeitadas todas as emendas do Senado n quo a Gamara não deu o seu assentimento,,
O Sr. Urbano Santos '()Jala ordcm)'-Sr. ·Presidente',
pedi a palavra para res~abclcccr um fuoto, ,que, consta asam.
. aqui no Senado, and!lram a propalar na Cnmarn dos Deputados.
Consta-nos nqu1 que nn Cnmnrn dos :Oeputnd'os se =dissera
que nós lhnvinmos ausmentndo a despeza. do Mlnlsterio .4a

'sEss.to El\1 30 Dll DEZE~!DRO Dll 1013 .
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Guct'l'a cm cer•ca de 20 mil .contos, mandando restabelecer
ct•cdiLos votados ha muilos annos cm ouro c papel para compra
do ·aJ•mamcntos.
Nós não rcslabcleccmos semelhantes crcdiLos. Propuzcmos -no Senado c o Senado approvou esta medida unicamcnLo
com relaciio nos saldos desses crcdilos e não ·à sua totalidad'c,
·cm primeiro Jogar.
.
Em segundo Jogar, devo ainda explicar ao Senado o motivo por que a Commissíio do a<inan~ns propoz semelhante
medida. Foi porque na nossa sessão do domingo appareccu o
Sr. Ministro da Gucr1·a, que nos communicou .qua ,iú havia
na Europa, .cncommenda de material bcllico na importancia
do credito alludi-d'o ou do saldo alludido, que figurava nosso
-oroamenlo, apenas sobrando uma pequena quantia para fazer
o transporte da Europa d'essc material encommendado.
·
.Portanto, referia-se S. Ex. a uma despezn jú feita, que
era necessario pagar. Foi esta n razão por que a. commissão
do J!'inancas resolveu propor no Senado que continuassem no
excrcicio futuro ..os saldos desse credito, ·anm de habilitar o
Governo a liquidar essa. encommenda que havia contractado.,
Nfio se trntou, portanto, de nugmcntar despezas publicas,
tratou-se de habilitar o Governo a. satisfazer um compDomisso
que havia. contraclado.
l"oi por esta razão que entendi dar estas ·e:o:plicacões ao
Senado para que iÍião possa pairar sobre ello a. censura. de estar
nu:;mcntnndo as despczns publicas, c que ó inteiramente falso,.
(Muito bem; muito bem).

O Sr. Presidente- Conformo ficou assenLa:do entro as
Mesas das duas Casas d'o Congresso, rcnliznr-se-t\ amanhã, a
i hora da. tnrdc, no cdificio do Senado, 11 sessão solcmnc do
encerramento da. 2" sessão .ordinarin dn 8' Icgislntura, o que
se vne eommunicnr ao Sr. Presidente da •Republica. Convido
os Srs. Senadores a comparecer a essa solemnidndo.
Na fórmn do nrt. 87 do ncgimento, vou suspend'er a sessão
pel_o tempo neccssario para a coni'ccçilo da neta da. sessão do

~·
j

'!JOJC,

(

Renhcrta a sossii, ó lida, posta cm discussão o sem debato
approvudn a presento neta.;
[.evantn-so n sessüp tis 11 112 horas da. noite.
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CONGRESSO NACIONAL
--1~~--

Sessão solemne de enceerramento da 2• sessão ordinaria da
8• legislatura do Congresso Nacional da Republica dos Estados Unidos do Brazil
PRESIDENCIA

DO

SR.

PINHEIRO :\!ACI·IAOO, VICE•PRES!DENTE
SENAIDO

DO

A' i •hora da ta.rde do dia 3i de dezembro de i913, reunidos no recinto do Senado !Federal os Srs. Senadores e Deputados, tomam assento á mesa os Srs. Senadores Pinheiro Machado, ArauJo Góes e Pedro Borges, Vice-Presidente, 2" e 3'
Secretarias do Senado; Simeão Leal, l • Secretario dn. Gamara
dos [leputados, c Caetano de Albuquerque, servindo de Secretario.
O Sr. Presidente -· Está aberta a sessão.

. Srs. M·embros do Congresso Nacional- Em cumprimento
do que dispõe o Regimento Commum, cabe-me fazer-vos uma
breve resenha dos trabn.lhos do Congresso Nacional durante o
anno ·QUe hoje finda.
Antes de dar começo, em maio, nos seus trabalhos ordinarios, funccionou elle em sessão extraordinaria, convocada
pelo decreto n. i0.035 do Poder Executivo, afim de proseguir
na elaboração do Codi·go Civil da Republica..
Empenhada nessa tarefa, a Gamara dos Deputados estudon
as emendas que o Senado offerecera no proJecto de Codigu
e lhe enviara no fim dn. sessão legislativa de i 9i2.
Nüo lhe foi passivei, porém, ultimar a votacüo dessas
emendas no curto periodo da sessão extrnordinarin, que, aberta
11 2 de abril, se encerrou a 3 de maio, nem no dn. ordinarin,
durante a qual outros nssumptos de maior urgencia lhe prenderam a attencão.
Naquella data, a.o mesmo tempo que se encerrava a sessão
extraordinaria, abi•ia-~e a ordinaria, para cujo encerramento
se celebra a presente solemnidn.de.
Vol, IX
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Feita, em uma c outra Gamam, a eleição das respectiva;;
Mesas e dás Commissões permanentes, passaram clln.s a tratat•
dos assumptos que já pendiam de suas deliberações e dos que
lhes foram sendo submettidos a ~xame.
Em ll!!l'Osto, recellendo do Poder Executivo as. competentes
tabellas, encetou a, Gamara a confecção ilas leis' orçamentarias,
que, para serem ultimadas, exigiram que a sessiío legislativa
fosse por quatro vezes pro rogada.
·
Felizmente, ao dar por findos ho.ie os seus trabalhos, o
Congresso deixo. o Governo armado daquellas leis, indispensaveis á normalidade da adminisl.racüo.
Nilo poucas e sensíveis perdas soffreram. no correr do
ailno, o Senado c a Gamara, pelo fallecirilento de muitos dos
seus membros: os Deputa-dos José Bento Nogueira; de Minas
Geraes; Antonio Ignacio do Rego Medeiros, de Pernambuco;
Pedro Pereira de Carvalho c Pcnnal'ort Caldas, do úis!J•ictu
Federal, e José da Rocha Cavalcanti, de Alagôas, e os Senu.dores Diogo •Fortuna, do Rio Granrle do Sul: Campos Salles,
de S. Paulo, e Francisco Porte lia, do Rio dr. Janeiro.
iEm tempo amba.s as Casas do Congresso prestaram tí
memoria desses di·gnos e illustres brazileiros as homenagen~
devidas.
''Além das que resultaram desses fallecimentos, na Camnra se ahriram mais sete v&gns; por terem r~nuncindo ao
mandato os Srs. Adolpho Gordo e Eloy Chaves, de .S. Paülo;
Olegario Pinto, de Goyaz: Oclavio Rocha e Diogo Fortuna,
do Rio Grande do Sul, e Luiz Antonio Xavier, do Par&ná.
Algumas dellas foram preenchidas com a eleição e reconlwcimento dos Srs. Simões Lopes e M.arçal Escobar, pelo
Rio Grande' do Sul; Tiburcio de Carvalho; por Ahigôas; Luiz
Bartholomeu; pelo Pa-raná e Victor Sil'i,eira, pelo Districto
Federal. No Senado, ao abrir-se a. sessão, havia duàs va~as- uma
na representação do Param\, que ficou preenchido: com o reeonhecimento do Sr. F,rn,ncisco Xavier da Silva; outra na do
Amazonas, que o Sr, barão de Tcffé preencheu.
Para preencherem ns dos Srs.. CnmP"Os Sal!cs c Diogo
F'ortuna: fortim eleitos e reconhecidos ds Srs. Adolpho Gordo
c Joaquim Augusto de Assumpcão.
Restam ainda pol' preencher n da Sr. José Luiz Coelho e
Campos, ·Que, tendo assumido o c&r~11; para .que foi nomeado,
de ministro· do Supremo Tribunal Federal, renunciou no mandato de Senador por Sergip'e, e a do Sr. Francisco Portel!a.
Dúrante o· aimo celebrou o Sentido oif.o s0ssões secretas,·
nas quaes a-pprovou as convenções sobre abalrdlimento· e as·sistencia marítima, a coriv<Yncüo que modificou ns nosso:~ fronteiras com o Uruguay no árro)•o S. :1-figue!, o conveni·o· cdm
esta Republica sobre o trafego· mutuo das estradas de ferro
intm·naciona.es, diversas nomeações e remoções de membros
do corpo diplomatieo, a •nomeação do ex-Senador Coelho c
Campos pm·a o cargo de minisL!'O do Supl'emo 1~rilmnal Fe-
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dera!, a do Dr. Pedro de Toledo para o de ministro pleoipotenciario na Italia. (Quirinal) e a do Dr. Oscar de Teffé para
igual cargo na Allemanha.
Para adeantamento e conclusão dos trabalhos oroamentarios, a. Gamara dos !Deputados· precisou celebrar nove sessões
extraordinarias e o Senaéio duas, tendo a primeira realizado
'168 sessões ordinarias e o segundo 194.
Grande 'numero de projectos teve andamento durante a
sessão legisla-tiva, ficando muitos delles approvados ou rejeitados definitivamente.
Dos que se tornaram resoluções legislativas oito foram
enviados á sa.ncção pela Gamara e 59 pelo Senado. Com excepciio de tres a que o Presidente da Republica oppoz veto,
todas as demais receberam a sanccão presidencial e são leis
da Republica.
Entre essas resoluções, além das que arcaram a receita e
fixara.m a despeza para o exercício vindouro e das que fixaram as forcas de terra e de mar para o mesmo exercício,
outras se contam de real importancia, pois que entendem com
os mais vivos interesses do paiz.
Afóra os ·que viera.m a ter solucão final, de muitos assumptos de ordem elevada cogitou o Congresso, deixando
adea.ntaclo o estudo attcnto .que reclamam e. portanto, em via
le solucüo os problemas que e!les envolvem.
Pódem citar-se como pertencendo a esse numero a reor- .
;:;anizacão da. justica militar, a modificação do Codtgo Penal
em alguns dos seus artigos, a aposentação dos funccionarios
publicas, a construccão de obras contra as seccas, as operações
a pra.zo sobre mercadorias. a estatística da instrucção, funccionamento dos tribunaes do ,iury, etc.
Merecem ainda citacão especial as questões que dizem respeito á produccão, valorização e consumo da borracha e a reforma da legisla,cão eleitoral, assumptos estes cujo estudo a
Gamara e o Senado julgaram acertado confiar a commissões
especiaes compostas de Senadores e Deputados, as qua.es, logo
CJue constituídas, se consagraram com esforco ao desempenhv
do encargo .que lhes foi confia.do, logrando já deixar algum trabalho feito.
Concluindo esta succinta resenha dos trabalhos legislat,ivos do anno corrente, tenho a honra de vos dirigir, senhores
Membros elo Congresso Nacional, as minhas respeitosas saudações e declaro encerrada n 2• sessão ordinaria da s• legisl&tura.
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Levanta-se a sessão solemne.
FBI DO NONO E ULTIMO VOLUIIIE
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